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Czynna ochrona pustułek
2010 rok - to był już ósmy z kolei sezon, kiedy to zajmowaliśmy się czynną
ochroną pustułki. Aby liczba par lęgowych wzrastała, niezbędne jest
wykonywanie systematycznie co roku wielu prac. Prowadzimy regularny
monitoring budek czyścimy je i remontujemy, wymieniamy stare na nowe, oraz
dowieszamy kolejne nowe skrzynki. Prace te obejmują także m.in. obcinanie
gałęzi wokół budek, aby umożliwić ptakom lepszy dolot do gniazd. Każda kwota
wpłacona na ochronę pustułki będzie wykorzystana!
Więcej o programie: www.bocian.org.pl/pustulka
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO BOCIAN W ROKU 2010
Na dzieñ 31 XII 2010 - Towarzystwo liczy³o 283 cz³onków, zatrudnia³o 7 osób w pe³nym wymiarze
godzin oraz jedn¹ na 1/2 etatu. W roku 2010 Towarzystwo realizowa³o nastêpuj¹ce dzia³ania:

Ochrona zagro¿onych rodowisk
-

Ochrona muraw napiaskowych w dolinie Bugu
Z³o¿ono wniosek o p³atnoæ rolnorodowiskow¹ przys³uguj¹c¹ do owiec rasy winiarka.
Stado owiec winiarek w koñcu roku liczy³o 54 szt. Zwierzêta te wypasane s¹ od wiosny
do pónej jesieni na terenie rezerwatu Kózki w celu zapobiegania sukcesji na murawach
napiaskowych.

Wierzby G³owiaste
W lutym TP Bocian po raz kolejny organizowa³o Dni Wierzby G³owiastej. Akcje odby³y siê
w Jakubowicach pod Proszowicami, Dziekanowie Polskim ko³o £omianek (dwukrotnie) oraz
Grabniku w gminie Kampinos. W akcjach uczestniczy³o oko³o 200 osób, og³owiono blisko
90 wierzb. Wspó³organizatorami akcji byli: Fundacja Ja Wis³a, Tylko Jeep Klub Polska, Mercedes
Off Road Club - M-ORC, Tread Lightly Polska oraz Burmistrz Proszowic. Z roku na rok akcje
maj¹ coraz szerszy zasiêg - w 2010 roku przy³¹czy³o siê tak¿e Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków og³awiaj¹c wierzby w ¯ywkowie.
Stawy w Kraniczej Woli
W 2010 roku podpisano z Nadlenictwem Chojnów umowê dzier¿awy stawów w Kraniczej
Woli w celu utworzenia Ostoi Przyrody TP Bocian. Towarzystwo wydzier¿awi³o 36,34 ha wód
stoj¹cych (stawów) i nieu¿ytków na cele niekomercyjne, czyli w naszym przypadku na cele ochrony
przyrody, za symboliczna op³atê - 1 z³/ha plus VAT.
W tym roku kontynuowalimy prace
zmierzaj¹ce do utrzymania i odtworzenia
budowli wodnych, dziêki którym mo¿e
funkcjonowaæ ekosystem stawowy.
Udro¿niono przejazd przez groblê stawu
Gêgawa - usuniêto samosiewy osiki
i wierzby z grobli na odcinku ok. 400 m,
a w ten sposób pozyskano ok. 6 m3
drewna. Dziêki temu mo¿na by³o dokonaæ
napraw grobli uszkodzonej przez bobry,
zasypano kilkanacie nor i wyrw.
Przeprowadzono dwukrotne koszenie
korony grobli tego stawu. Dzia³ania
te spowodowa³y zaniechanie przez bobry
Perkoz rdzawoszyi
rycia nowych nor, jak na razie noroRys. Micha³ Molicki
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¿eremie jest w miejscu niekonfliktowym. Prowadzono
regularne kontrole stanu urz¹dzeñ, rednio raz w tygodniu.
W czerwcu naprawiono zdewastowane, przez k³usowników
stawid³o. Przeprowadzono inwentaryzacje awifauny lêgowej
stawów.
£¹ki Kazuñskie.
Wykoszono ok. 3 ha opuszczonych ³¹k, wysoki
tegoroczny poziom wody uniemo¿liwi³ wykoszenie wiêkszego
area³u, by³y to jedyne 3 ha skoszone w tym rejonie, nikt inny
nie podj¹³ siê koszenia, gdy¿ sprzêt mechaniczny nie móg³
wjechaæ na ³¹ki.
Na Jeziorze Górnym zwodowano po raz kolejny platformy
dla rybitw czarnych, drugi sezon funkcjonowa³a te¿ sztuczna
wyspa dla rybitw rzecznych i bia³oczelnych, któr¹ poddano
drobnym naprawom. Platformy dla rybitw czarnych w tym
roku zajê³y mewy mieszki (11 par) a na platformie ¿wirowej
Rycyk
Rys. Dawid Kilon
gniazdowa³o 12 par rybitwy rzecznej. W gospodarstwie
s¹siaduj¹cym z £¹kami, przystosowano pomieszczenie na
poddaszu chlewni do przetrzymywania czasowego sowy p³omykówki, która tu adoptowa³a siê do
¿ycia na wolnoci, po okresie przystosowawczym odblokowano wylot z budki na zewn¹trz, w ten
sposób uda³o siê przywróciæ naturze ptaka przekazanego przez Ptasi Azyl z warszawskiego ZOO.

Ochrona zagro¿onych gatunków
Ochrona bociana bia³ego
- Prowadzono remonty zagro¿onych gniazd na terenie województwa mazowieckiego: 100 ciêæ
pielêgnacyjnych drzew wokó³ gniazd, do których bociany mia³y utrudniony dolot, ustawiono
25 wolnostoj¹cych s³upów w miejsce gniazd, które uleg³y zniszczeniu.
- Wypl¹tano sznurki z oko³o 200 gniazd ró¿nego typu, z dwu wypl¹tano pisklêta.
- Wymieniono tzw. roz³¹czniki oraz zmodernizowano stacje transformatorowe. Przeprowadzono
je na 30 s³upach redniego napiêcia, co znacznie zmniejszy³o miertelnoæ bocianów na liniach
energetycznych na Mazowszu..
- Zinwentaryzowano gniazda bociana bia³ego w Warszawie; w gminach: Sucho¿ebry, Mokobody, Wodynie, Kotuñ (powiat siedlecki), Jab³onna Lacka (powiat soko³owski), Olszanka, Huszlew, £osice, Platerów, Stara Kornica, czêciowo Sarnaki (powiat ³osicki). W gminach Mokobody
i Sucho¿ebry odnotowano wyj¹tkow¹ liczbê m³odych (na 84 gniazda w 14 znajdowa³o siê po
5 m³odych, w jednym szeæ. W Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska (Kampinoski Park
Narodowy wraz z otulin¹ oraz kilka gniazd przy otulinie, powierzchnia 76 233 ha) w sezonie
2010 skontrolowano 133 gniazda, z których 70% by³o zajête. Odnotowano dwa nowe gniazda.
- Zaobr¹czkowano 200 m³odych bocianów bia³ych z rezerwacie Biosfery Puszcza
Kampinoska.
3
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- Zorganizowano seminarium dla przyrodników i s³u¿b energetycznych z Polski, Bia³orusi
i Ukrainy oraz wizyty studyjne na Bia³orusi i Ukrainie.
- Na pocz¹tku maja, tradycyjnie jak ka¿dego roku, odoby³ siê rajd rowerowy Szlakiem bocianich gniazd po terenie gmin Sucho¿ebry i Mokobody, w którym wziê³o udzia³ oko³o 70 osób,
w tym uczniowie ze szkó³ podstawowych w Zbuczynie i Krzelinie.
- Gromadzono materia³ zdjêciowy do filmu o bocianie bia³ym oraz przygotowywano wydawnictwa projektowe w postaci folderów o bocianie w wersjach: ukraiñskiej, bia³oruskiej i polskiej.
- Przywieziono z terenu oko³o 30 bocianów bia³ych. By³y to najczêciej osobniki pora¿one pr¹dem.
- Wydano kalendarz z bocianem bia³ym na rok 2011 w nak³adzie 900 egzemplarzy.
- W roku 2010 ukaza³o siê 6 artyku³ów popularyzuj¹cych projekt w Tygodniku Siedleckim
(4 artyku³y), e! Stillo, Moja Firma.
Ochrona b³otniaka ³¹kowego
- Zarejestrowano 96 par lêgowych, czynn¹ ochron¹ objêto 29 gniazd.
- Wspierano finansowo (zwrot kosztów paliwa) czynn¹ ochronê gniazd b³otniaka ³¹kowego
w woj. zachodniopomorskim, opolskim, powiecie kolneñskim, dzia³dowskim oraz bia³ostockim.
- Kontynuowano monitoring b³otniaka ³¹kowego na 8 powierzchniach próbnych.
- W czerwcu i lipcu ledzono jednego samca wyposa¿onego w nadajnik radiotelemetryczny.
- W marcu zorganizowano warsztaty robocze dla osób uczestnicz¹cych w projekcie ochrony
b³otniaka ³¹kowego.
- Spreparowano 250 wypluwek b³otniaka ³¹kowego zebranych w sezonie lêgowym 2010.
- Napisano dwa artyku³y o ochronie b³otniaka ³¹kowego do prasy lokalnej oraz dwa do pisma
naukowego Raptor Slovak Journal.
- Uruchomiono now¹ stronê projektu pod adresem www.pygargus.pl
- Wydano dwa newslettery PYGARGUS.
- We wrzeniu przygotowano i z³o¿ono wniosek do Centrum Koordynacji Projektów rodowiskowych na konkurs Ochrona siedlisk i gatunków in situ. Z³o¿ono równie¿ wnioski na dofinansowanie dzia³añ w sezonie 2011 do WFOiGW w Warszawie oraz WFOiGW
w Lublinie.
- Przeprowadzono 8 prelekcji dla rolników o programach rolnorodowiskowych oraz ochronie
b³otniaka ³¹kowego.
- Wydano kalendarz na rok 2011 z b³otniakiem ³¹kowym (nak³ad 2000 egz.).
-
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Ochrona pustu³ki
Skontrolowano 486 skrzynek na terenie 16 powiatów oraz 4 miast. Stwierdzono w nich wystêpowanie 6 gatunków zwierz¹t: pustu³ka (168-172 skrzynek, czyli ok. 35%), sójka (38-40 skrzynek, ok. 8 %) oraz grzywacz, go³¹b miejski, uszatka, puszczyk, piewak i wiewiórka.
Zebrano informacje o wystêpowaniu 48-51 stanowisk pustu³ek poza budkami z terenu powiatów, gdzie s¹ zawieszone i kontrolowane nasze skrzynki.
Ustalono wielkoæ lêgów dla kilkudziesiêciu gniazd.
Zaobr¹czkowano w sezonie 115 piskl¹t pustu³ki - wiêkszoæ w skrzynkach lêgowych.
Interweniowano przy 86 potencjalnych stanowiskach, w tym: powieszono 41 nowych skrzy-
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-

-

nek - g³ównie w zastêpstwie starych, czêæ wyremontowano oraz obciêto ga³êzie utrudniaj¹ce
dolot do budek przy wszystkich skrzynkach na drzewach.
Przeprowadzono kilka prelekcji nt. ochrony pustu³ki (3 w powiecie ³owickim, kilka
w pow. wêgrowskim oraz w Siedlcach), w których uczestniczy³o ok 400 osób.
Zorganizowano spotkanie dla osób dzia³aj¹cych w programie ochrony pustu³ki, maj¹ce na celu
wymianê dowiadczeñ, skontrolowanie czêci skrzynek w pow. siedleckim oraz poinformowanie o za³o¿eniach dalszych dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ gatunku. W spotkaniu wziê³o udzia³
17 osób.
Ukaza³y siê trzy artyku³y nt. ochrony pustu³ki - dwa w Tygodniku Siedleckim oraz jeden
w Nowym £owiczaninie.
Z³o¿ono wniosek na czynn¹ ochronê pustu³ki w pow. ³ukowskim do WFOiGW w Lublinie
na 2011 rok.
Podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do uruchomienia kamerki internetowej w jednej ze skrzynek zajmowanych przez pustu³ki na terenie Siedlec.
Przeprowadzono inwentaryzacjê na terenie gminy Wodynie (pow. siedlecki), gdzie nie ma jeszcze skrzynek dla pustu³ek, maj¹c¹ na celu wykrycie ewentualnych stanowisk pustu³ki.
Wykonano 52 kolejne skrzynki, które czekaj¹ na powieszenie w terenie.
Przygotowane zosta³o logo projektu.
Uczestnictwo w regionalnym zjedzie grodzieñskiego Oddzia³u APB - partnera BirdLife International na Bia³orusi (w Grodnie) z pokazem prezentacji pt. Jak skutecznie chroniæ pustu³kê.
We wszystkich pracach zwi¹zanych z ochron¹ pustu³ki bra³o udzia³ 64 osoby.
Ochrona p³omykówki
Skontrolowano 170 stanowisk p³omykówki w Polsce rodkowo-wschodniej, w czêci skrzynek (w których zachodzi³a taka potrzeba) usuwano nagromadzony materia³ (wypluwki, patyki
i mieci naniesione przez kawki i go³êbie).
W 40 obiektach wymieniono stare skrzynki lêgowe na nowe.
Skrzynki lêgowe powieszono w 40 obiektach (potencjalnych miejscach lêgowych).
Dodrukowano 10 000 egz. folderu o sowach.
Udzia³ w III Ogólnopolskiej Konferencji Sowy Strigiformes Polski - referat pt. Ochrona
p³omykówki w Polsce rodkowo-wschodniej.
Ochrona bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej na terenie woj. mazowieckiego
W ramach projektu koordynowanego przez Komitet Ochrony Or³ów skontrolowano na
Mazowszu ³¹cznie 40 stanowisk ptaków szponiastych. Stanowiska po³o¿one by³y na obszarze
14 nadlenictw, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz na terenach prywatnych. W pracach
terenowych uczestniczy³y 24 osoby.

Ochrona nietoperzy
- W ramach monitoringu nietoperzy, wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy, skontrolowalimy oko³o 200 zimowisk tych ssaków.
- Przy warszawskim biurze Towarzystwa funkcjonuje Sekretariat Porozumienia dla Ochrony
Nietoperzy, za Przewodnicz¹cym Rady Przedstawicieli PON by³ Marek Kowalski.

5
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Ochrona przyrody w miastach
Ochrona ptaków w budynkach
- W Warszawie i okolicy wykonalimy opinie ornitologiczne dla 189 budynków, za nad
5 budynkami prowadzilimy nadzór w okresie lêgowym.
- Z nasz¹ pomoc¹ do RDO w Warszawie trafi³o 48 wniosków o zgodê na odstêpstwa od zakazów wynikaj¹cych z ochrony gatunkowej ptaków (przede wszystkim by³y to zgody na niszczenie siedlisk).
- Dziêki dofinansowaniu m.st. Warszawy wydalimy nowy - ulepszony folder o ochronie ptaków gniazduj¹cych w budynkach. Trafi³ do urzêdów dzielnic, stra¿aków, stra¿ników miejskich, policji, organizacji pozarz¹dowych. Nak³ad 20 000 szt.
- Przeprowadzono inwentaryzacjê ptaków zasiedlaj¹cych budynki na jednym z osiedli mieszkaniowych w Siedlcach o pow. ok 12 ha. (22 bloki, przedszkole, szko³a i 3 budynki sklepowe).
Obr¹czkowanie kawek
Trzeci sezon kontynuowano kolorowe obr¹czkowanie kawek w Warszawie. Prace
s¹ prowadzone w parkach Woli i Bielan, w których kawki gnie¿d¿¹ siê w skrzynkach lêgowych
oraz na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Broniewskiego, gdzie w jednym z bloków zainstalowano
skrzynki lêgowe w okienkach strychowych. W 2010 roku zaobr¹czkowano 70 ptaków. Prace
s¹ prowadzone wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie.
Celem obr¹czkowania jest poznanie migracji m³odych kawek oraz zasiedlania budek lêgowych
przez ten gatunek.
Inne dzia³ania
- W Warszawie i okolicach czyszczeniom i konserwacji poddano 1850 budek.
- W Forcie Bema postawiono karmnik dla ptaków.

Edukacja przyrodnicza

-
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Wydawnictwa:
Biuletyn TP Bocian Kraska nr 17 (1-2/2009), nak³ad 1.500 egz.
Kalendarz na rok 2011 z b³otniakiem ³¹kowym, nak³ad 2.000 egz.
Kalendarz na rok 2011 z bocianem bia³ym, nak³ad 500 egz.
Przeprowadzono 8 prelekcji dla rolników na temat programu rolnorodowiskowego oraz ochrony
b³otniaka ³¹kowego.
Emisja filmu B³otniak ³¹kowy - arystokrata pól na kanale Planete. Film by³ emitowany
10 razy.
Folder edukacyjny Ochrona ptaków gniazduj¹cych w budynkach, nak³ad 20.000 egz.
Ulotka o Towarzystwie Przyrodniczym Bocian, nak³ad 20.000 egz.
Kalendarzyki listkowe (9 wzorów), nak³ad 500 egz. ka¿dy.
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Szkolenia, prelekcje
Przeprowadzono prelekcje o ochronie przyrody w 14 placówkach owiatowych (szko³y rednie,
gimnazja, szko³y podstawowe, przedszkola) - ³¹cznie oko³o 35 godz. lekcyjnych oraz w siedzibie
Wigierskiego PN, w Instytucie Badawczym Lenictwa w Sêkocinie i na spotkaniu z mieszkañcami
w Podkowie Lenej.
Ponadto latem (w sierpniu 2010), w ramach projektu edukacyjnego Przyroda wokó³ mnie warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla m³odzie¿y cz³onkowie Towarzystwa prowadzili warsztaty
przyrodnicze w Stoczku dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu wêgrowskiego (9 szkó³) oraz
przeprowadzili jesieni¹ w tych szko³ach spotkania z zakresu: ornitologii, entomologii, herpetologii
i botaniki (108 godzin lekcyjnych).
Zaprezentowano dzia³alnoæ Towarzystwa na Polach Mokotowskich w ramach obchodów
Dnia Ziemi.

Inwentaryzacje przyrodnicze i oceny oddzia³ywania
Przeprowadzono inwentaryzacjê
ornitologiczn¹ doliny Krzny na odcinku od
ujcia Klukówki do Nepli, w celu
zaktualizowana danych w SDF, utworzenia
ostoi IBA oraz Natura 2000.

Polska Kartoteka Przyrodnicza
W roku 2010 do kartoteki on-line
zosta³o wpisanych ponad 9.500 obserwacji
przyrodniczych - g³ównie ptaków, w tym
654 to wyniki obserwacji z kontroli skrzynek
dla pustu³ki (wiêkszoæ - 393 dotyczy
sezonu 2010, pozosta³e 261 - to wyniki
z poprzednich sezonów). W obserwacjach
tych uczestniczy³o 351 osób.

Podtopiona ³¹ka. Rys. Jerzy Dyczkowski

Dzia³ania interwencyjne
Poza 30 bocianami przywozilimy z terenu inne gatunki ptaków; myszo³ów, uszatka, puszczyk,
mieszka, go³¹b miejski, krogulec, b³otniak stawowy. Czêæ z nich przekazalimy do Azylu dla
Ptaków przy warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

Pozosta³e dzia³ania
W ramach kompensacji po³udniowej obwodnicy Warszawy powieszono 200 budek
w nadlenictwie Chojnów.
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OCHRONA BOCIANA NIE ZNA GRANIC
Bocian bia³y jest gatunkiem chronionym na mocy Konwencji Boñskiej, Berneñskiej, Ramsarskiej,
a tak¿e wymieniany jest w Za³¹czniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, jako gatunek zagro¿ony
wyginiêciem we Wspólnocie. Jest on tak¿e gatunkiem objêtym cis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Tereny
lêgowe bociana obejmuj¹ przede wszystkim Europê, co ma ogromne znaczenie dla zachowania
ca³ej populacji wiatowej.
W celu utrzymania w dobrej kondycji populacji wschodniej bociana, która wystêpuje m.in. na
terenie Polski, Bia³orusi i Ukrainy, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian zainicjowa³o miêdzynarodowe
dzia³ania zwi¹zane z tym gatunkiem. Projekt miêdzynarodowy rozpoczêto w roku 2004, kiedy to
Towarzystwo zaprosi³o do wspó³pracy partnerów ukraiñskich (Zachodnioukraiñskie Towarzystwo
Ornitologiczne). W roku 2009 do projektu przyst¹pili przyrodnicy z Bia³orusi (Brzeski Obwodowy
Oddzia³ Ochrony Ptaków Ojczyzny).
Nasze dzia³ania obejmuj¹ m.in. prace remontowe przy gniazdach zlokalizowanych na drzewach
i budynkach. Polegaj¹ one na ods³oniêciu dolotu do gniazd na drzewach, które zarastaj¹ oraz
wzmacnianiu gniazd na budynkach. Od jesieni 2009 do koñca roku 2010, tego rodzaju prace
zosta³y przeprowadzone przy 100 gniazdach. W miejscach, gdzie nie ma innej mo¿liwoci
zabezpieczenia gniazd, ustawiano wolnostoj¹ce s³upy z platformami tak, by bociany mog³y dalej
gniedziæ siê w okolicy. Takich interwencji przeprowadzono 25.
Najwa¿niejszym elementem projektu jest ochrona bocianów na s³upach energetycznych
redniego napiêcia, na których corocznie dochodzi do pora¿eñ pr¹dem. S¹ to tak zwane stacje
transformatorowe i roz³¹czniki, na których tylko w woj. mazowieckim ginie ka¿dego roku oko³o
450 bocianów (dane z Rejonów Energetycznych, dane w³asne z terenu oraz informacje od rolników).
Wspomniane urz¹dzenia s¹ modernizowane poprzez wymianê starych roz³¹czników na nowe
i przenoszenie ich na boczn¹ czêæ s³upa tak, by ptaki unika³y miertelnego stykania siê z nimi.
W projekcie (tylko w roku 2010) zosta³o zamontowanych 30 takich urz¹dzeñ (³¹cznie na terenie
województwa zainstalowano ich
ju¿ 62, a tak¿e zmodernizowano
47 stacji transformatorowych).
Pozwoli³o to ju¿ w pierwszym roku
po instalacji zapobiec miertelnym
pora¿eniom oko³o 140 bocianów.
Rozwi¹zanie to daje bardzo
du¿¹ skutecznoæ i mo¿e byæ
z powodzeniem stosowane
w ró¿nych czêciach Polski, gdzie
rozwi¹zania techniczne stosowane
na urz¹dzeniach energetycznych s¹
podobne. Z doniesieñ wynika
(projekt LIFE - PTOP), ¿e boæki
bêd¹ chronione w ten sposób na
Podlasiu oraz w woj. warmiñskoBocian na gniedzie
mazurskim.
Rys. Wioleta Pu³a
8

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

W celu wyeliminowania zagro¿eñ zwi¹zanych z zapl¹tywaniem siê bocianów w sznurki,
przewidziano ich wypl¹tywanie z gniazd. Sznurki wypl¹tano ze 150 gniazd, ratuj¹c jednoczenie
kilkanacie zapl¹tanych m³odych bocianów. Dzia³ania projektowe s¹ popularyzowane poprzez
wydawnictwa, które przygotowano w jêzykach partnerów projektu. S¹ to foldery oraz film
o bocianie i metodach jego ochrony.
Projekt jest te¿ przybli¿any przez stronê internetow¹. Jest ona przygotowana w jêzykach
partnerów oraz funkcjonuje poprzez istniej¹ce strony Towarzystwa Przyrodniczego Bocian,
Zachodnioukraiñskiego Towarzystwa Ornitologicznego - http://aves.org.ua/news/6.htm oraz APB
z Bia³orusi. Elementem projektu jest równie¿ wymiana dowiadczeñ miêdzynarodowych zwi¹zanych
z ochron¹ bociana. W tym celu zorganizowano w Polsce seminarium, w którym wziêli udzia³
przyrodnicy oraz energetycy z krajów partnerskich. Uczestnicy projektu zaprezentowali na
seminarium dorobek poszczególnych krajów w ochronie bociana bia³ego oraz dalsze plany zwi¹zane
z realizacj¹ projektu.
W projekcie odby³y siê równie¿ wizyty przedstawicieli TP Bocian na Ukrainie i na Bia³orusi,
gdzie zapoznano siê ze sposobami gniazdowania oraz ochrony bociana bia³ego. Dyskutowano tak¿e
nad strategi¹ ochrony tego piêknego ptaka w tych krajach. Poniewa¿ bocian nara¿ony jest na
podobne zagro¿enia we wszystkich krajach partnerskich, uczestnicy projektu doszli do wniosku,
¿e dla jego ochrony nale¿y stosowaæ sprawdzone ju¿ metody. Projekt ochrony bociana bia³ego
bêdzie kontynuowany w kolejnych sezonach i mamy nadziejê, ¿e bêdzie siê dalej rozwija³ i poszerza³
o kolejne w¹tki.
Projekt Przyrodnicy oraz s³u¿by energetyczne Polski, Ukrainy i Bia³orusi na rzecz ochrony
bociana bia³ego finansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarz¹dowych.
Ireneusz Ka³uga

FATALNY ROK DLA B£OTNIAKA £¥KOWEGO
Zacznijmy od pocz¹tku. Wyj¹tkowo nie¿na i d³uga zima spowodowa³a, ¿e wegetacja zbó¿
ozimych (pszen¿yta, ¿yta i pszenicy) znacznie siê opóni³a. Wczesn¹ wiosn¹, gdy s³oñce zaczê³o
mocniej ogrzewaæ pola, zbo¿e w wielu miejscach wyparzy³o siê pod grub¹ warstw¹ zalêgaj¹cego
jeszcze niegu. W efekcie, na pocz¹tku maja, kiedy wiêkszoæ b³otniaków ³¹kowych przylecia³a ju¿
na lêgowiska, zbo¿a by³y jeszcze bardzo niskie. Kieruj¹c siê wysokoci¹ rolinnoci samice znacznie
czêciej ni¿ zwykle budowa³y gniazda na ³¹kach (ok. 40% gniazd), polach rzepaku (26%) czy te¿
w zasiewach lucerny, koniczyny i traw (5%). Tam rolinnoæ by³a znacznie wy¿sza ni¿ na polach
ze zbo¿em.
Efekt by³ taki, ¿e tylko 25% gniazd na Po³udniowym Podlasiu zlokalizowana by³a w uprawach
zbó¿ i by³y to najczêciej lêgi póne lub te¿ powtarzane, które wymaga³y czynnej ochrony w czasie
¿niw (ustawianie ogrodzeñ). Dla porównania, w latach 2005-2009 odsetek gniazd na polach zbó¿
wynosi³ 67%, a na ³¹kach jedynie 8%. Jak siê póniej okaza³o, taka sytuacja mia³a zgubny skutek
dla wielu lêgów b³otniaka ³¹kowego. Zasiewy lucerny, koniczyny i traw s¹ koszone ju¿ w po³owie
maja, ³¹ki zazwyczaj w pierwszej dekadzie czerwca. Wczesny termin sianokosów powoduje,
¿e gniazda zlokalizowane na ³¹kach ulegaj¹ zniszczeniu.
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Ochrona takich lêgów jest niezwykle trudna.
Prace w pobli¿u gniazda (koszenie ³¹ki, przewracanie,
belowanie i zbieranie siana) s¹ wykonywane na etapie
wysiadywania jaj, okresie bardzo newralgicznym dla
b³otniaków. P³oszenie samic w tym okresie powoduje
zamieranie zarodków z powodu wych³odzenia,
przegrzania jaj lub porzucenia lêgów. Najlepszym
rozwi¹zaniem w takich przypadkach by³oby
przesuniêcie terminu koszenia do czasu wylotu
m³odych lub przynajmniej wyklucia piskl¹t. Niestety
obecnie jest to ma³o realne i aktywna ochrona polega
na pozostawiania nieskoszonego fragmentu
rolinnoci wokó³ gniazda. Oczywicie im wiêkszy
taki fragment tym lepiej. Rozmawiaj¹c z rolnikami
prosimy o pozostawienie powierzchni 10x10 m.
Wielkoæ nieskoszonego ³anu zale¿y jednak od rolnika
i zazwyczaj ogranicza siê do kilku metrów (du¿e
zapotrzebowanie na siano, ma³a powierzchnia dzia³ki).
Zreszt¹ mielimy przypadki, w których nawet taka
powierzchnia nie gwarantowa³a sukcesu.
B³otniak ³¹kowy (samiec)
Z punktu widzenia ochrony lêgów b³otniaka
Rys. Micha³ Molicki
³¹kowego optymalne by³oby pozostawianie du¿ych
fragmentów ³¹k o powierzchni powy¿ej 20x20 m lub ca³ej dzia³ki, co jednak musia³oby siê wi¹zaæ
z wyp³at¹ odszkodowañ. W przypadku ochrony lêgów na ³¹kach, w uprawach lucerny i koniczyny
wa¿nym czynnikiem jest tak¿e czas. Wczesny termin koszenia powoduje, ¿e czasu na wyszukiwanie
rewirów lêgowych i odnajdowanie gniazd jest niewiele. Przy rozleg³ym terenie dzia³ania i ograniczonej
liczbie obserwatorów jest to bardzo trudne.
Kolejnym czynnikiem, który znacz¹co wp³yn¹³ na bardzo s³abe wyniki rozrodu b³otniaka
³¹kowego w 2010 r. by³a pogoda w drugiej po³owie maja i pierwszej po³owie czerwca. W tym
okresie by³o wyj¹tkowo zimno i wystêpowa³y bardzo ulewne deszcze. Wiele gniazd zosta³o zalanych,
przyk³adem jest kolonia 5 par gnie¿d¿¹cych siê na jednej ³¹ce w pobli¿u wsi Raczyny. W wielu
przypadkach dosz³o najprawdopodobniej do zamierania zarodków w zniesieniach i porzucania lêgów.
W maju, w miejscach, gdzie wczeniej obserwowalimy samice buduj¹ce gniazda oraz liczne
transfery pokarmu, po ulewach nie odnotowywalimy ju¿ ptaków lub obserwowalimy osobniki,
których zachowanie wskazywa³o na stratê lêgu. Takie przypadki mia³y miejsce najczêciej
w koloniach rzepakowych. Na 25 prób lêgu w rzepaku jedynie w 2 gniazdach wyklu³y siê
pisklêta, z czego tylko w jednym lêg zakoñczy³ siê sukcesem (drugi zosta³ zniszczony przez lisa).
Przypuszczamy, ¿e gniazda w uprawach rzepaku, które s¹ budowane praktycznie na go³ej ziemi
i zawieraj¹ bardzo niewielk¹ iloæ wyció³ki, by³y szczególnie nara¿one na zalania lub podtopienia.
Wszystkie wy¿ej opisywane czynniki, tj. bardzo wysokie straty u par gnie¿d¿¹cych siê na ³¹kach
oraz ulewne deszcze, które zdziesi¹tkowa³y olbrzymi¹ czêæ pozosta³ych lêgów spowodowa³y,
¿e sukces lêgowy by³ dramatycznie niski i wyniós³ jedynie 13,5% (rednia dla lat 2005-2009 to
64%!). Z 96 obserwowanych przez nas par jedynie 13 wyprowadzi³o lêgi, wychowuj¹c 31 m³odych,
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co daje 2,38 m³odego na parê z sukcesem i tylko 0,32 m³odego na gniazdo (rednia dla lat 20052009 to 1,72). Tak s³abe wyniki rozrodu zapewne w jakim stopniu negatywnie wp³yn¹ na populacjê
b³otniaka ³¹kowego. Mamy jednak nadziejê, ¿e kolejny sezon bêdzie dla b³otniaków ³¹kowych znacznie
lepszy i pozwoli na jej odbudowê.
W 2010 r. czynna ochrona b³otniaka ³¹kowego by³a prowadzona równie¿ w innych regionach
kraju tj. w powiecie kolneñskim (Karol Trzciñski), powiecie bielskim (Pawe³ Mirski, Anna Mirska),
powiecie dzia³dowskim i m³awskim (Grzegorz Kamiñski, Piotr Szczypiñski), na opolszczynie
(Piotr Zab³ocki, Micha³ Wolny), w woj. zachodniopomorskim (Marcin Sowa) oraz na pó³nocnej
Warmii (Marek Beb³ot).
W pracach na rzecz ochrony b³otniaka ³¹kowego na Po³udniowym Podlasiu w roku 2010
bra³y udzia³ nastêpuj¹ce osoby: Pawe³ Baumel, Grzegorz Bednarczyk, Maciej Cmoch, Monika
Górawska, Wies³aw Kalicki, Kamil Kryñski, Jerzy Lewtak, Andrzej £ukijañczuk, Izabela Mazurek,
Jerzy Miko³ajczuk, Jaros³aw Mydlak, Wojciech Okliñski, Przemys³aw Ob³oza, Iwona Opacian,
Piotr Opacian, Justyna Olszewska, Martyna Pasik, Agnieszka Parapura, Miros³aw Rzêpa³a, Olga
Szynkarczyk, Krzysztof Szulak i ni¿ej podpisany.
Projekt w 2010 wspar³y nastêpuj¹ce instytucje:
Norwerski Mechanizm Finansowy
Fundacja EkoFundusz
Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska
Lubelski Orodek Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli, Oddzia³ w Grabanowie
Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia³ w Siedlcach
LukGraf £ukasz B³êdkowski
Wszystkim osobom i instytucjom serdecznie dziêkujê za udzia³ i wsparcie.
Dominik Krupiñski
www.pygargus.pl

CORAZ LEPSZE EFEKTY CZYNNEJ OCHRONY PUSTU£KI
Rok 2010 by³ ju¿ ósmym z kolei, kiedy to zajmowalimy siê czynn¹ ochron¹ pustu³ki. Coraz
lepsze efekty w postaci zwiêkszenia populacji tego gatunku zmuszaj¹ nas do dodatkowej pracy
zwi¹zanej z wymian¹, czyszczeniem i uzupe³nianiem straconych skrzynek.
W sezonie tym skupilimy swoje dzia³ania g³ównie na tych terenach, gdzie w ostatnich latach
zamontowanych zosta³o najwiêcej skrzynek, tj. w powiecie siedleckim, ³ukowskim, soko³owskim
i ³owickim, w mniejszym za stopniu na terenach innych powiatów z naszymi skrzynkami.
W roku 2010 czêæ prac zwi¹zanych z ochron¹ pustu³ki by³a finansowana ze rodków
uzyskanych z 1 %. Dziêki dobrej woli i zaanga¿owaniu szerokiej rzeszy ochotników, uda³o siê
skontrolowaæ (przynajmniej jednorazowo) skrzynki zamontowane na terenie 16 powiatów oraz
w 4 miastach (Pruszków, Radom, Siedlce, Warszawa) w rodkowo-wschodniej Polsce.
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Efekty
W sezonie skontrolowalimy 486 skrzynek, sporód których 168-172 (34,6-35,4 %) zajmowa³y
pustu³ki, 38-40 sójki (7,8-8,2 %), dwie skrzynki - kawki, po jednej skrzynce zajê³y: grzywacz,
go³¹b miejski (po wyprowadzeniu lêgu przez pustu³ki), uszatka, puszczyk, piewak i wiewiórka
(po sezonie lêgowym).
Ponadto zebrano informacje o wystêpowaniu 48-51 stanowisk pustu³ek z terenu gmin, gdzie skrzynki
s¹ zawieszone i by³y skontrolowane, oraz o kolejnych stanowiskach z gmin s¹siaduj¹cych z nimi,
gdzie nie ma skrzynek.
Lêgi
Wielkoæ lêgów i sukces lêgowy ustalono dla 19 gniazd w powiecie ³ukowskim (18 gniazd
w skrzynkach lêgowych oraz jedno w gniedzie wrony). rednia wielkoæ zniesienia dla par
gniazdujacych w skrzynkach wynios³a 5,3 jaj. Stwierdzono jedno gniazdo z 3 jajami, 4 gniazda
z 4 jajami, 4 gniazda z 5 jajami, 7 gniazd z 6 jajami oraz dwa gniazda z 7 jajami. Ponadto w gniedzie
wrony by³o 5 jaj. W dwóch gniazdach, gdzie by³o odpowiednio 7 i 5 jaj ptaki ponios³y stratê, ale
przyst¹pi³y do powtórnego lêgu znosz¹c po 4 jaja. Poza 18 parami w budkach, dwie inne samice
znios³y po jednym jaju, ale z niewiadomych do koñca przyczyn porzuci³y lêgi. Liczba odchowanych
m³odych przez pary w skrzynkach lêgowych, gdzie stwierdzono pe³ne zniesienie wynios³a 67
(3,7 pisklêcia na parê), z kolei para w gniedzie wrony odchowa³a 3 m³ode (inf. Tomasz Grabowski,
Mateusz Chamio³o).
Obr¹czkowanie
Zaobr¹czkowano w sezonie 115 piskl¹t pustu³ki - wiêkszoæ w skrzynkach lêgowych. Tylko
na terenie gm. Krzywda 3 pisklêta pochodzi³y z naturalnego gniazda. Z kolei na terenie Pruszkowa
15 piskl¹t zaobr¹czkowano w gniazdach znajduj¹cych siê w niszach budynków poza skrzynkami
lêgowymi.

Zmiany liczebnoci
Pomimo mniejszej liczby dostêpnych skrzynek ogólna tendencja liczebnoci populacji budkowej
pustu³ek jest wzrostowa. Porównuj¹c te same tereny kontrolowane w ubieg³ym i w tym roku,
liczba par lêgowych wzros³a o ok. 11% (ze 152 par w 2009 do 168-172 par w roku 2010).
W powiecie siedleckim, pomimo mniejszej liczby dostêpnych skrzynek przed sezonem lêgowym
(o 10 szt.), liczba par wzros³a z 99 do 103-105. W powiecie ³ukowskim dowieszono przed sezonem
tylko 3 skrzynki, ale liczba par wzros³a o 6. W powiecie soko³owskim liczba par wzros³a
z 8 w 2009 do 12-13 w ostatnim roku. W tym roku obserwatorzy zwracali wiêksz¹ uwagê na
stanowiska pustu³ek poza budkami. Pojawi³y siê nowe stanowiska pustu³ek gniazduj¹cych
w naturalnych gniazdach.

Interwencje
Przeprowadzono prace przy 86 skrzynkach, w tym zawieszono 41 nowych (g³ównie zastêpuj¹c
stare skrzynki) a przy okazji obcinaj¹c wokó³ nich ga³êzie utrudniaj¹ce do nich dolot ptakom.
To samo zrobiono przy innych skrzynkach na drzewach. Ponadto kilka budek wyremontowano.
Przy 5 budkach zajêtych przez pustu³ki niezbêdne by³o podjêcie doæ drastycznych interwencji.
Najciekawszym przypadkiem by³a wymiana jednej z budek w gminie Domanice, która odpad³a
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przed sezonem i zatrzyma³a siê na
drzewie. W skrzynce tej, która
w ¿aden sposób nie by³a
przytwierdzona do ga³êzi, na
której siê zatrzyma³a, pustu³ki
przyst¹pi³y do lêgu - samica
znios³a a¿ 7 jaj. Podjêlimy
decyzjê, aby przenieæ ca³y lêg do
nowej budki, która zosta³a
przytwierdzona dwa metry od tej
starej, zagro¿onej upadkiem. Lêg
w nowej budce zakoñczy³ siê
Pustu³ka (samiec). Rys. Wioleta Pu³a
sukcesem - gniazdo opuci³y
szczêliwie przynajmniej 3 m³ode.
Ko³o Winiewa równie¿ wymieniona zosta³a stara budka w okresie wysiadywania jaj przez
pustu³kê, gdy¿ grozi³a upadkiem. Pustu³ki nie przejê³y siê t¹ interwencj¹. Samica szczêliwie
wysiedzia³a ca³y lêg - 5 jaj. Wszystkie pisklêta prawdopodobnie szczêliwie opuci³y gniazdo,
zosta³y przedtem zaobr¹czkowane.
Niezbêdne by³o te¿ wzmocnienie 3 mocno uszkodzonych budek z lêgami na s³upach
energetycznych. Niestety, jeden z lêgów, gdzie by³o 6 jaj, zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Przyczyna
straty pozosta³a nieznana.

O pustu³kach w £owiczu i okolicach (inf. Tomasz Bartos)
W ramach Programu Ochrony Pustu³ki na terenie powiatu ³owickiego w roku 2010 odby³y
siê trzy multimedialne prezentacje dotycz¹ce realizacji programu; w Szkole Podstawowej
nr 4 i nr 1 w £owiczu oraz w SP w Nowych Zdunach. We wszystkich opowieæ o pustu³kach
spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem dzieci. Szczególnie by³o to widoczne w Nowych Zdunach
- ucz¹ siê tam dzieci mieszkaj¹ce w okolicach Z³akowa Kocielnego, gdzie na kociele
zamontowanych jest 7 skrzynek dla pustu³ek i co roku wyprowadzanych jest kilka lêgów.
W SP nr 4 w £owiczu dzieci przed spotkaniem zebra³y oko³o 140 z³ na zakup i powieszenie
kolejnych skrzynek lêgowych na terenie powiatu ³owickiego. Atrakcj¹ ich spotkania by³a mo¿liwoæ
podpisania siê na jednej ze skrzynek lêgowych dla pustu³ki, która zostanie zawieszona przed
przysz³orocznym okresem lêgowym. W spotkaniach udzia³ wziê³o ponad 250 uczniów szkó³
podstawowych, którzy przy okazji otrzymywali materia³y edukacyjne TP Bocian.

Wizyta na Bia³orusi
Ptakiem roku 2010 na Bia³orusi zosta³a pustu³ka. W zwi¹zku z tym otrzyma³em zaproszenie na
regionalny zjazd grodzieñskiego Oddzia³u APB - partnera BirdLife International przez zaprzyjanionych
z nami ornitologów z Grodna. Spotkanie odbywa³o siê w dniach 20-22 lutego pod has³em My
i ptaki w miejscowym Gimnazjum nr 1. Zaprezentowa³em na nim referat pt. Jak skutecznie
chroniæ pustu³kê. W swoim wyst¹pieniu opowiedzia³em o jej biologii, naszych (TP Bocian)
dokonaniach w zakresie ochrony oraz o dowiadczeniach, które warto wykorzystaæ zajmuj¹c siê
ochron¹ tego ptaka. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 60 osób. Wród nich by³y dzieci, m³odzie¿
oraz doroli.
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Na zaproszenie Kolegów z Bia³orusi przyjecha³a równie¿ dr Dorota Zawadzka z Komitetu Ochrony
Or³ów ze Stanis³awem Zawadzkim. W dwóch wyst¹pieniach przedstawili oni wyniki prowadzonego
przez KOO monitoringu bielika w Polsce oraz zaprezentowali pokaz slajdów Grzegorza Zawadzkiego
przedstawiaj¹cy ptaki Puszczy Augustowskiej.
Poza wyst¹pieniami z Polski by³y oczywicie referaty i wyst¹pienia ornitologów z Bia³orusi.
Dmitri Vintchewski - g³ówny organizator spotkania - przedstawi³ te¿ sprawozdanie z dzia³alnoci
oddzia³u grodzieñskiego APB za rok 2009 oraz wrêczy³ nagrody dzieciom za najlepsze prace
rysunkowe ptaków z terenu województwa.
Odby³ siê tak¿e konkurs dla m³odych adeptów ornitologii obejmuj¹cy rozpoznawanie ptaków
pokazanych na krótkich sekwencjach filmowych oraz premierowy pokaz bia³oruskiego filmu
zrealizowanego przez Witalija Gumiennego z Grodna pt. Trzy dni w Puszczy Bia³owieskiej.
Bylimy goszczeni w mi³ej atmosferze i w takiej samej powrócilimy do Polski

Spotkanie osób zainteresowanych ochron¹ pustu³ki
Na pocz¹tku sezonu - 1 maja - w Siedlcach zosta³o zorganizowano spotkanie robocze dla
zainteresowanych ochron¹ pustu³ki. Uczestniczy³o w nim 17 osób. Spotkalimy siê w biurze
BOCIANA, aby omówiæ bie¿¹ce problemy zwi¹zane z ochrona gatunku, m.in.: szczegó³y, jakie
nale¿y notowaæ w terenie podczas ka¿dej kontroli budki pustu³kowej czy sposób wpisywania
informacje z kontroli do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej on-line. Wszyscy zapoznali siê te¿
z przedsiêwziêciami dotycz¹cymi ochrony pustu³ki prowadzonymi w okolicach £owicza, w powiecie
proszowickim oraz dowiedzieli siê o planowanym projekcie edukacyjnym przez Miasto Soko³ów
Podlaski. Po trwaj¹cym oko³o 2-godzinnym pobycie w biurze wyruszylimy w teren. Stworzylimy
siedem 2-3 osobowych ekip samochodowych, które to kontrolowa³y budki dla pustu³ek
w okolicznych gminach powiatu siedleckiego.
Lista osób i instytucji, które wspar³y program ochrony pustu³ki w sezonie 2010 jest nastêpuj¹ca:

Osoby:
Przemys³aw Abramowski, Maciej Bartos, Tomasz Bartos, Marcin Bondel, Mateusz Chamio³o, Maciej
Cmoch, Micha³ Dziedzic, Krzysztof Gaszewski, Piotr Gawlikowski, Tomasz Grabowski, Mariusz
Grzeniewski, Wies³aw Kalicki, Ireneusz Ka³uga, Antonii Kania, Beata Kojtek, Agnieszka Komar,
Bogdan Kocian, Marek Kowalski, Waldemar Krasowski, Cezary Krawczyk, Dominik Krupiñski,
Kamil Kryñski, Marcin Krzy¿añski, Micha³ Latawiec, Marek Lewkowicz, Jerzy Lewtak, Agata
Litwin, Grzegorz £awecki, Andrzej £ukijañczuk, Janusz £uczak, Tomasz Mazgajski, Jerzy
Miko³ajczuk, Agnieszka Miko³ajczuk, Ireneusz Mirowski, Norbert Mital, Janusz Mokobodzki,
Micha³ Molicki, Jaros³aw Mydlak, Alina Nowakowska, Przemys³aw Ob³oza, Wojciech Okliñski,
Jaros³aw Paciorek, Agnieszka Parapura, Filip Paw³owski, Janusz Paw³owski, Piotr Paw³owski,
Przemys³aw Pi¹tkowski, Adrian Polak, Pawe³ Powa³ka, Dariusz Przedziak, Marcin Rejmer, £ukasz
Rejt, Ryszard Ry, Miros³aw Rzêpa³a, Monika Stefaniak, Marcin Stêpieñ, Maciej Szczygielski,
Krzysztof Szulak, Adam Tar³owski, Karol Trzciñski, Piotr Wilczyñski, Stanis³aw Zawadka, Piotr
Zadworny, Dorota Zawadzka.
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Instytucje:
Rejon Energetyczny Siedlce
Tygodnik Siedlecki
Starostwo Powiatowe w £owiczu
Szko³a Podstawowa nr 4 w £owiczu
Wszystkim osobom i instytucjom serdecznie dziêkujê za udzia³ i wszelk¹ pomoc.
Miros³aw Rzêpa³a

OCHRONA P£OMYKÓWKI W POLSCE RODKOWEJ
I WSCHODNIEJ
Na samym wstêpie, chocia¿ skrótowo, warto przypomnieæ, ¿e projekt czynnej ochrony
p³omykówki trwa ju¿ dekadê! Zosta³ on zainicjowany w roku 2000 inwentaryzacj¹ i monta¿em
skrzynek lêgowych w 100 obiektach sakralnych na Mazowszu (chocia¿ prapocz¹tki projektu to
inwentaryzacje p³omykówki prowadzone przez naszych cz³onków ju¿ od po³owy lat
osiemdziesi¹tych...). W latach 2002-2004 zosta³
poszerzony na skalê ogólnopolsk¹. W projekcie bra³o
udzia³ kilka organizacji przyrodniczych z ca³ego
kraju. Dzia³ania ochronne na terenie Polski
rodkowej i wschodniej TP Bocian nieprzerwanie
prowadzi do dzi.
W roku 2010 dwukrotnie przeprowadzilimy
akcje zwi¹zane z utrzymaniem miejsc lêgowych,
w postaci skrzynek dla p³omykówki. Wraz
z pocz¹tkiem stycznia 5 ekip roboczych ruszy³o na
kontrolê, czyszczenie i naprawê skrzynek
zawieszonych w latach 2000-2008, aby zgodnie
z za³o¿eniem przygotowaæ je przed nowym sezonem
lêgowym. Z wytypowanych 150 stanowisk,
skontrolowanych zosta³o 134 budek lêgowych na
terenie 18 powiatów, w 3 województwach:
mazowieckim, lubelskim i warmiñsko-mazurskim.
Do pozosta³ych 16 nie uda³o siê nam dostaæ lub po
prostu zniknê³y w bli¿ej niepoznanych
okolicznociach. W wiêkszoci skrzynki s¹
zamontowane w obiektach sakralnych (69%),
pozosta³e znajduj¹ siê w wiejskich budynkach
gospodarczych, opuszczonych m³ynach,
wiatrakach, szko³ach, gorzelniach itp. (31%). W 35
P³omykówka
skrzynkach odnalezione zosta³y lady wykorzystania
Rys. Rafa³ Ko³akowski
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ich przez p³omykówki. Oprócz bohaterki ca³ego projektu, ze skrzynek sporadycznie korzystaj¹
tak¿e inne zwierzêta: ptaki (kawka, go³¹b miejski, kopciuszek i pliszka siwa), kuna domowa oraz
osowate. W ramach zimowo-wiosennej akcji powieszonych zosta³o 50 nowych skrzynek lêgowych.
Czêæ z nich zast¹pi³a wys³u¿one i zmursza³e stare skrzynki, ale znaczna wiêkszoæ zamontowana
zosta³a w innych miejscach, tworz¹c nowe dogodne miejsca lêgowe dla p³omykówki.
W listopadzie i grudniu uda³o nam siê skontrolowaæ i wyczyciæ 20 skrzynek lêgowych, które
by³y zajête przez p³omykówkê. Dowiesilimy tak¿e 30 nowych. Podczas monta¿u, we wczeniej
niekontrolowanych obiektach sakralnych, uda³o siê wykryæ dwa nowe, nieznane nam do tej pory
stanowiska lêgowe p³omykówki. Sporód kontrolowanych 20 pewnych stanowisk lêgowych
w tym roku tylko 8 by³o czynnych. Przyczyn¹ opuszczenia jednego stanowiska by³a
termomodernizacja, natomiast kwestia pozosta³ych 11 jest dyskusyjna. Przyczyn mo¿na doszukiwaæ
siê w surowej zimie, która mog³a wyeliminowaæ znaczn¹ czêæ populacji p³omykówki. Mog³o byæ
te¿ tak, ¿e po prostu ptaki przenios³y siê do innego pobliskiego budynku. Na to jednak dowodów
nie mamy, poniewa¿ nikt w sezonie lêgowym nie prowadzi³ ¿adnych kontroli i stymulacji g³osowych.
W realizacji projektu w roku 2010 uczestniczyli: Grzegorz Bednarczyk, Mateusz Chamio³o,
Maciej Cmoch, Tomasz Grabowski, Rafa³ Ko³akowski, Dominik Krupiñski, Jerzy Lewtak, Sebastian
Menderski, Przemys³aw Ob³oza, Adam Olszewski, Marcin Stêpieñ, Krzysztof Szulak oraz Adam
Tar³owski. W imieniu Towarzystwa serdecznie dziêkujê wszystkim uczestnikom.
Dziêkujê tak¿e ksiê¿om proboszczom i wikariuszom, kocielnym, organistom, rolnikom i innym
w³acicielom, zarz¹dcom i administratorom budynków, którzy pomogli nam i u³atwili realizacjê
projektu.
Tegoroczne dzia³ania projektowe mog³y siê odbyæ dziêki dotacjom: Fundacji EkoFundusz
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
za co serdecznie dziêkujemy.
Przemys³aw Ob³oza

OCHRONA BIELIKA, ORLIKA KRZYKLIWEGO
I KANI CZARNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W ROKU 2010
Rok 2010 by³ kolejnym , w którym kontynuowano monitoring populacji oraz ochrony
strefowej ptaków szponiastych na terenie województwa mazowieckiego. G³ównym sponsorem
tegorocznego programu by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
W trakcie programu skontrolowano 40 stanowisk lêgowych chronionych strefowo gatunków
ptaków szponiastych, w tym 17 stanowisk bielika, 22 orlika krzykliwego i jedno kani czarnej.
Kontrolowane stanowiska znajdowa³y siê na terenie 14 nadlenictw, Kampinoskiego Parku
Narodowego, a piêæ stanowisk tak¿e na terenie lasów prywatnych. Bieliki stwierdzono na 15
stanowiskach, orliki krzykliwe na 11, a kanie czarne na jednym. Dla 10 gniazd bielika uda³o siê
ustaliæ sukces lêgowy. Lêgi we wszystkich gniazdach zakoñczy³y siê pomylnie. Ptaki wyprowadzi³y
³¹cznie 15 podlotów.
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Dla 5 gniazd orlika krzykliwego
ustalono sukces lêgowy: z 4 gniazd
ptaki wyprowadzi³y po jednym
podlocie, a jeden lêg zakoñczy³ siê
strat¹. Natomiast kanie czarne
wyprowadzi³y jednego podlota.
Nie stwierdzono naruszeñ
przepisów o ochronie strefowej.
W ramach programu w dniach
13-14 listopada w miejscowoci
Czarnia na Kurpiach zorganizowano
warsztaty dla wszystkich cz³onków
KOO z województwa mazowieckiego.
Bielik
Ich celem by³o zapoznanie z wynikami
Rys. Dorota £ukasik
monitoringu populacji gatunków
strefowych na Mazowszu, ocena wspó³pracy pomiêdzy KOO i Lasami Pañstwowymi na terenie
województwa mazowieckiego oraz doskonalenie metodyki kontroli terenowych.
W warsztatach uczestniczy³y 22 osoby. Pierwszy dzieñ spotkania to czêæ referatowa, natomiast
drugi dzieñ uczestnicy spêdzili w terenie æwicz¹c techniki inwentaryzacji stanowisk lêgowych
ptaków szponiastych chronionych strefowo.
W sezonie lêgowym w pracach terenowych przy kontroli stref ochronnych uczestniczyli:
Zbigniew Bajdor, Jakub B³êdowski, Andrzej Borowski, Krzysztof Buk³ad, Andrzej Górski, Jan
Jejno, Ireneusz Ka³uga, P. Kamola, P. Karczmarczyk, Waldemar Krasowski, Cezary Krawczyk,
Dariusz Sadowski, Jaros³aw Kusiak, Micha³ Miecznik, Bogumi³a Olech, Jerzy Osiak, Agnieszka
Parapura, Miros³aw Rzêpa³a, P. Skalski, Monika Stefaniak, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski,
Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki.
Wszystkim uczestnikom sk³adam serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski

TERMOMODERNIZACJE TRWAJ¥, ROZWI¥ZAÑ
NIE WIDAÆ...
Kolejny rok trwa³y nasze dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ ptaków gniazduj¹cych w wielkomiejskich
budynkach - przede wszystkim z ochron¹ jerzyka, wróbla i kawki. Gatunki te ³¹czy jedno - gniazduj¹
g³ównie w szczelinach cian, pod parapetami czy za rynnami, oraz w przestrzeni stropodachu.
Nasi czytelnicy problem ju¿ chyba znaj¹ - po obklejeniu budynku styropianem (czy inn¹ substancj¹
izoluj¹c¹) ptaki trac¹ swoje miejsca lêgowe.
W roku 2010 wykonalimy opinie ornitologiczne dla prawie 200 budynków w Warszawie oraz
w kilku okolicznych powiatach. W 48 z nich planowane prace kolidowa³y z ochron¹ ptaków, dlatego te¿
pomagalimy przy pisaniu wniosków do RDO w Warszawie o pozwolenie na odstêpstwa od zakazów
zwi¹zanych z ochron¹ gatunkow¹, przede wszystkim na niszczenie siedlisk (zarówno czasowe - na
czas prowadzenia prac, jak i sta³e). W wielu przypadkach RDO zaleca³ kompensacje przyrodnicze,
17
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nakazuj¹c wieszanie skrzynek lêgowych
dla ptaków. By³y one wieszane w ró¿nych
miejscach budynków, tak¿e wewn¹trz
przestrzeni stropodachu.
W drugiej po³owie roku wydalimy
po raz kolejny folder dotycz¹cy ochrony
ptaków gniazduj¹cych w budynkach.
Podobnie jak poprzedni, zawiera on opisy
podstawowych gatunków gniazduj¹cych
w miejskich budynkach, bardzo szeroki
przegl¹d aktów prawnych dotycz¹cych
Mazurek
ochrony ptaków zasiedlaj¹cych budynki,
Rys. Marcin Ilczuk
opisy podstawowych typów skrzynek
lêgowych, jakie mog¹ kompensowaæ ptakom utracone siedliska oraz dwa wa¿ne poradniki. Pierwszy,
jak przeprowadziæ termomodernizacjê w sposób zgodny z prawem ochrony przyrody, a drugi - co
zrobiæ, kiedy widzimy le prowadzon¹ termomodernizacjê.
Sukcesem jest tak¿e to, ¿e inspektorzy nadzoru budowlanego reaguj¹ szybko na zg³oszenia
dotycz¹ce prowadzenia prac niezgodnie z prawem. Jeszcze w roku 2009 nie by³y one traktowane
powa¿nie a w konsekwencji prace czêsto poch³ania³y wiele ofiar wród ptaków. Teraz wstrzymywane
s¹ bardzo szybko i sprawa jest wyjaniana.
Ale nie wszystko wygl¹da tak ró¿owo. Przede wszystkim przez ostatnie lata walczylimy o to,
aby by³y pozostawiane otwarte dla ptaków wloty na stropodach. Tymczasem okazuje siê,
¿e przestrzenie stropodachu s¹ coraz czêciej docieplane, przez nasypanie warstwy ró¿nych
substancji. Niestety - wiele z nich jest nasycana rodkami grzybobójczymi czy ognioodpornymi,
a czêsto mocno zmielona. W sumie - sporo trucizn i potê¿ne zapylenie. Jak wp³ywa to na ptaki niestety nie wiadomo. Ale wyrywkowe obserwacje prowadzone wewn¹trz takich stropodachów
nie wskazuj¹, aby ptakom by³o w nich dobrze. Znajdowano martwe ptaki, w tym sporo martwych
piskl¹t w gniazdach. Zatem - pozostawiaæ otwarte, czy nie? Z pewnoci¹ jest to bardzo wa¿ny
problem, który musi byæ rozwi¹zany na pocz¹tku przysz³ego roku, aby mo¿na by³o przekazywaæ
inwestorom i wykonawcom w³aciwe zalecenia.
Druga sprawa, która pozostaje nierozwi¹zana, jest ju¿ problemem ogólnym. Jak spowodowaæ,
aby w ca³ej Polsce podczas prowadzenia termomodernizacji przestrzegano prawa zwi¹zanego
z ochron¹ przyrody? To pytanie pozostaje ca³y czas otwarte
Marek Kowalski

CHARAKTERYSTYKA PARKU KRAJOBRAZOWEGO
WZNIESIEÑ £ÓDZKICH
Park Krajobrazowy Wzniesieñ £ódzkich zosta³ utworzony 31 grudnia 1996 roku w celu
ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu strefy krawêdziowej
Wzniesieñ £ódzkich, w tym naturalnych kompleksów lenych z wiekowymi drzewostanami, dolin
rzecznych o naturalnym charakterze, bogatej i zró¿nicowanej flory i fauny, jak równie¿ starych
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pomnikowych drzew i g³azów narzutowych. Park po³o¿ony jest pomiêdzy £odzi¹, Brzezinami
i Strykowem i zajmuje wraz z otulin¹ powierzchniê 14.663 ha.
Najwiêkszy udzia³ w strukturze u¿ytkowania powierzchni Parku (ok. 60%) przypada na grunty
rolnicze; lasy zajmuj¹ oko³o 28% powierzchni Parku. Istotny udzia³, niestety rosn¹cy w ostatnich
latach, maj¹ te¿ tereny zabudowane (zurbanizowane).
Unikatowy w skali Polski rodkowej wy¿ynny krajobraz Parku zosta³ ukszta³towany w wyniku
akumulacyjnej i spiêtrzaj¹cej dzia³alnoci l¹dolodu skandynawskiego, g³ównie podczas stadia³u
warciañskiego zlodowacenia rodkowopolskiego (170-120 tys. lat temu) oraz procesów denudacyjnoerozyjnych. Deniwelacje siêgaj¹ tu nawet 100 m na odcinku 3 km, a najwy¿sze wzniesienia,
stanowi¹ce obszar moreny czo³owej, znajduj¹ siê w po³udniowej czêci Parku (tzw. Garb £ódzki),
z najwy¿sz¹ kulminacj¹ w okolicy wsi D¹browa - 284 m n.p.m. Charakterystyczne dla obszaru
Parku formy dolinne i stokowe, znaczne wysokoci wzglêdne i du¿e spadki powierzchni stokowych
s¹ skutkiem nak³adaj¹cych siê zdarzeñ morfogenetycznych, przypadaj¹cych na okresy od
glacjalnego, poprzez peryglacjalny, do holoceñskiego, które z³agodzi³y plejstoceñsk¹ rzebê
polodowcow¹. Wyrane w terenie jest bogactwo ró¿norodnych form geomorfologicznych parowów, w¹wozów, ostañców denudacyjnych, czy wreszcie g³azów narzutowych,
przywleczonych tu przez l¹dolód a¿ ze Skandynawii.
Obszar Parku obfituje w liczne rzeki i strumienie, a do najwa¿niejszych zaliczamy: Bzurê
z dop³ywem £agiewniczank¹, wyp³ywaj¹c¹ z Lasu £agiewnickiego na pó³nocnych obrze¿ach £odzi
i p³yn¹c¹ w zachodniej czêci Parku; Moszczenicê, wraz z dop³ywami - Borchówk¹, M³ynówk¹
i Kie³miczank¹, p³yn¹c¹ w centralnej czêci oraz Mro¿ycê z dop³ywem Grzmi¹c¹, przep³ywaj¹c¹
przez wschodni¹ czêæ Parku. Rzeki te, przynajmniej w górnych odcinkach, zachowa³y znaczny
stopieñ naturalnoci, a w rozszerzeniach dolin czêsto tworz¹ mokrad³a z cenn¹ rolinnoci¹.
W dolinach znajduj¹ siê liczne stawy, dawniej zazwyczaj towarzysz¹ce m³ynom, a obecnie pe³ni¹ce
funkcje hodowlane lub rekreacyjne.
Lasy stanowi¹ce ponad 1/4 powierzchni Parku, s¹ skupione w piêciu kompleksach lenych.
Najwa¿niejsze zbiorowiska lene na terenie Parku s¹ reprezentowane przez ró¿ne typy gr¹dów,
d¹brów i borów oraz bardzo rzadk¹ w rodkowej Polsce kwan¹ buczynê ni¿ow¹ wystêpuj¹c¹ na
terenie uroczyska Janinów i Paprotnia.
Najwiêkszym kompleksem lenym na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich jest
Las £agiewnicki, który zajmuje obszar ok. 1200 ha. Posiada ponad 200-letnie drzewostany dêbowe
i po³o¿ony jest przy pó³nocnej granicy zasiêgu takich drzew jak: jod³a, wierk, jawor i buk.
Ze wzglêdu na istotne zró¿nicowanie warunków siedliskowych, w szczególnoci sk³adu, ¿yznoci
i wilgotnoci gleb - las charakteryzuje du¿a ró¿norodnoæ zbiorowisk lenych. Stwierdzono tu
obecnoæ gr¹dów subkontynentalnych, wietlistych d¹brów, d¹brów kwanych, ³êgów, olsów
i borów mieszanych. Najcenniejszy fragment lasu, o wyró¿niaj¹cej wartoci fitocenotycznej
i florystycznej, zosta³ objêty ochron¹ w formie rezerwatu o tej samej, co kompleks leny, nazwie.
Las £agiewnicki jest te¿ miejscem wystêpowania cennej fauny, szczególnie ssaków, ptaków oraz
owadów.
Oprócz rezerwatu Las £agiewnicki istniej¹ na terenie Parku jeszcze dwa inne lene rezerwaty:
Struga Dobieszkowska i Parowy Janinowskie oraz zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy Górna
Mro¿yca. Pierwszy z rezerwatów chroni, zwi¹zane z dolin¹ rzeki, M³ynówki, cenne zbiorowiska
lasów ³êgowych, olsów i gr¹dów zboczowych. Drugi obejmuje system suchych parowów o ³¹cznej
d³ugoci ok. 2,5 km, poroniêtych drzewostanem bukowym, na których dnie znajduj¹ siê g³azy
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narzutowe o obwodzie ponad 5 m. W ZPK Górna
Mro¿yca ochronie podlega malowniczy krajobraz
dorzecza Mro¿ycy, lewobrze¿nego dop³ywu Mrogi wraz
z barwnymi ³¹kami i szuwarami. Wielk¹ wartoæ
przyrodnicz¹ posiadaj¹ obecne na terenie PKW£
torfowiska w Imielniku oraz Pieñkach Ko³ackich
(¯abieniec), gdzie mo¿na spotkaæ mchy torfowce,
¿urawinê b³otn¹, we³nianki, a nawet chronion¹ rosiczkê
okr¹g³olistn¹.
Interesuj¹cym obiektem chronionym na terenie
Parku jest stanowisko dokumentacyjne w Niesu³kowie
Kolonii, którego celem jest ochrona antropogenicznego
ods³oniêcia geologicznego, ukazuj¹cego strukturê osadów
stokowych fragmentu doliny Mro¿ycy. Widoczny
w cianie ods³oniêcia profil geologiczny przedstawia
charakterystyczny uk³ad osadów rytmicznie
warstwowanych, bêd¹cych najbardziej typowymi
seriami wype³nieñ dolinnych obszaru pod³ódzkiego.
Kolejn¹ form¹ ochrony na terenie Parku
Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich s¹ pomniki
Pe³nik europejski
przyrody. Objêto ni¹ dotychczas oko³o 50
Rys. Klaudia Krakowska
indywidualnych drzew oraz alejê klonów srebrzystych
w £agiewnikach (250 drzew). Do najokazalszych drzew na terenie Parku nale¿¹ m.in.: lipa
drobnolistna w Poæwiardówce o obwodzie 503 cm, d¹b szypu³kowy w Byszewach o obwodzie
606 cm oraz inny d¹b w parku w Klêku o obwodzie 571 cm, a tak¿e zlokalizowane w Niesu³kowie
Kolonii: wi¹z szypu³kowy na terenie parku podworskiego, o obwodzie 402 cm, a tak¿e czerenia
rosn¹ca w pobli¿u mostu na Mro¿ycy, o obwodzie 307 cm.
Park Krajobrazowy posiada ró¿norodn¹ i bogat¹ florê - dotychczas stwierdzono wystêpowanie
783 gatunków rolin naczyniowych, w tym ponad 60 gatunków drzew i krzewów oraz kilkadziesi¹t
gatunków rzadkich i chronionych rolin zielnych. Cenne i interesuj¹ce gatunki rolin reprezentuj¹
ró¿norodne grupy ekologiczne i geograficzne:
- roliny wodne i torfowiskowe: grzybienie pó³nocne, p³ywacz zwyczajny, rosiczka okr¹g³olist
na, we³nianki; w¹skolistna i pochwowata;
- roliny ³¹k wilgotnych: nasiêrza³ pospolity, pe³nik europejski, kuku³ka szerokolistna;
- roliny ³¹k suchych i muraw ciep³olubnych: rojownik pospolity, rozchodnik wielki, bodziszek
czerwony, dziurawiec rozes³any;
- roliny górskie i podgórskie: kokoryczka okó³kowa, koz³ek bzowy, trybula lni¹ca.
Sporód rzadkich i chronionych rolin lenych nale¿y wymieniæ wid³aki - ja³owcowaty
i godzisty, wawrzynek wilcze³yko, liliê z³otog³ów, naparstnicê zwyczajn¹, barwinek pospolity,
wykê kaszubsk¹, paprotkê zwyczajn¹ czy listerê jajowat¹.
Fauna Parku równie¿ charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem. Aktualne bogactwo i ró¿norodnoæ
fauny PKW£ determinuj¹ czynniki klimatyczne, bariery geograficzne i biologiczne oraz sk³onnoæ
poszczególnych gatunków do dyspersji. Wród ichtiofauny, poza wystêpuj¹cym w wielu ciekach
minogiem strumieniowym, wystêpuj¹ pospolite ryby, takie jak: ciernik, kie³b, liz, koza, rzadziej
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p³oæ, piskorz, lin, okoñ. Oprócz tego w licznych ma³ych stawach
wystêpuj¹: s³onecznica, kara i karp. Herpetofaunê reprezentuje:
traszka zwyczajna i traszka grzebieniasta, ropucha szara i ropucha
zielona, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, ¿aby
zielone (¿aba mieszka, ¿aba wodna, ¿aba jeziorkowa) i ¿aby brunatne
(¿aba trawna i ¿aba moczarowa). Najmniej liczn¹ grup¹ krêgowców
s¹ gady, wród nich jaszczurka zwinka i jaszczurka ¿yworodna oraz
padalec zwyczajny. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesieñ
£ódzkich stwierdzono gniazdowanie 112 gatunków ptaków, wród
których ciekawszymi przedstawicielami s¹: trzmielojad, krogulec,
pustu³ka, kobuz, jastrz¹b, puszczyk, uszatka, p³omykówka, najrzadsza
z tutejszych sów - pójdka, myszo³ów, sieweczka rzeczna, brodziec
samotny, kszyk, czajka, zimorodek, dudek, remiz, jaskó³ka brzegówka,
dziêcio³ redni, krzy¿odziób wierkowy, gil, jarzêbatka, mucho³ówka
ma³a, zniczek, ortolan, czy rzadki gatunek - skowronek borowy.
Wród przedstawicieli teriofauny ma³o liczn¹ grupê stanowi¹ du¿e
zwierzêta lene jak: dzik, sarna, borsuk. Drapie¿niki reprezentowane
s¹ przez: kunê len¹ i kunê domow¹, tchórza, gronostaja i ³asicê.
Mo¿na tu spotkaæ tak¿e karczowniki, pi¿maki i zaj¹ce. Sporód ssaków
owado¿ernych spotykamy ryjówkê ma³¹, ryjówkê aksamitn¹ oraz
rzêsorka rzeczka. Dosyæ liczn¹ grupê, otoczon¹ szczególn¹ trosk¹
Naparstnica zwyczajna
Rys. Katarzyna Krakowska
w Parku, stanowi¹ nietoperze, m.in. rzadki borowiaczek, mroczek
póny, karlik malutki, borowiec wielki i gacek brunatny.
Bogata jest te¿ fauna bezkrêgowców. Najwiêcej gatunków rzadkich reliktów fauny puszczañskiej
wystêpuje w uroczyskach lenych, zw³aszcza
w Lesie £agiewnickim, uroczysku Janinów
i rezerwacie Struga Dobieszkowska. Wród
stwierdzonych na terenie Parku owadów 39 jest
gatunkami prawnie chronionymi w Polsce, 4 to
tzw. gatunki naturowe. Ponadto 94 gatunki,
jako rzadkie i gin¹ce, umieszczone zosta³y na
Czerwonej Licie. Nale¿y do nich m. in.
wystêpuj¹cy w Lesie £agiewnickim trzmiel
tajgowy, bêd¹cy reliktem borealnym.
Powa¿nym zagro¿eniem dla przyrody
i krajobrazu Parku jest nasilaj¹ca siê
antropopresja, której najbardziej trwa³ym
przejawem jest urbanizacja terenów wiejskich.
Dotyczy to szczególnie terenów gminy
Nowosolna, w tym miejscowoci Kalonka,
Kopanka, Wódka, Grabina, gminy Stryków Dobra Nowiny, £ugi, Dobieszków oraz w ostatnim okresie - otuliny Lasu
Rzekotka
Rys. Katarzyna Krakowska
£agiewnickiego. W najbli¿szej przysz³oci
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rozpoczn¹ siê prace budowlane zwi¹zane z realizacj¹
autostrady A1, która na odcinku oko³o 6 km bêdzie
przecina³a Park Krajobrazowy Wzniesieñ £ódzkich.
Jedym z najbardziej znanych i najcennejszych
obiektów kulturowych jest Zespó³ Klasztorny
Franciszkanów w £agiewnikach: klasztor i koció³
pod wezwaniem w. Antoniego Padewskiego
pochodz¹cy z XVIII wieku. W pobli¿u, nad
£agiewniczank¹, znajduj¹ siê dwie drewniane kapliczki
z XVII wieku - najstarsze zabytki architektury na
terenie £odzi.
W miejscowoci Byszewy, w dolinie rzeki
Moszczenicy, istnieje klasycystyczny dwór ziemiañski
(z prze³omu XVIII i XIX wieku) z cennym parkiem.
Z Byszewami i dworem zwi¹zana jest postaæ
Jaros³awa Iwaszkiewicza, który bywa³ tu wielokrotnie
i by³ urzeczony piêknem okolicy, czemu da³ wyraz
w wielu swych ksi¹¿kach i wspomnieniach. Na
krawêdzi doliny Moszczenicy, w miejscowoci Stare
Skoszewy, znajduje siê wczesnoredniowieczne
grodzisko funkcjonuj¹ce od VI do XVII wieku. Wa³y
i majdan grodziska s¹ bardzo dobrze wyodrêbnione
i widoczne w terenie. Gród by³ wa¿nym orodkiem
Kapliczka w £agiewnikach
administracyjnym w regionie, niegdy podlega³a mu
Rys. Tomasz Sosnowski
tak¿e £ód. Nieopodal grodziska znajduje siê
Sanktuarium Maryjne, w którym zobaczyæ mo¿na, s³yn¹cy z ³ask, obraz Matki Boskiej Skoszewskiej.
Niezwykle wa¿nym wiadectwem historii regionu s¹, wystêpuj¹ce tu licznie, cmentarze. Cmentarze
z XIX wieku, m.in. w £agiewnikach, Skoszewach, Dobrej, wci¹¿ kryj¹ liczne stare nagrobki,
czasami z wizerunkami pochowanych tam osób. Pomnik na zbiorowej mogile powstañców
z 1863 roku na cmentarzu w Dobrej jest historycznym wiadectwem jednej z wiêkszych bitew
Powstania Styczniowgo w naszym regionie. ladem z okresu I wojny wiatowej jest cmentarz
wojenny w Poæwiardówce z 1914 roku. Przypomina on wielk¹ bitwê miêdzy wojskami niemieckimi
i rosyjskimi. wiadectwem interesuj¹cych zagadnieñ etnicznych oraz kolonizacji tego terenu
s¹, rozrzucone w wielu miejscowociach, dzi niemal zupe³nie zapomniane, cmentarze ewangelickie.
Literatura:
Kurowski J. K.(red.), 1998, Park Krajobrazowy Wzniesieñ £ódzkich. Monografia. Eko-Wynik, £ód;
Kurowski J. K.(red.), 2001, Szata rolinna Lasu £agiewnickiego w £odzi, Wydzia³ Ochrony rodowiska
Urzêdu Miasta £odzi, Katedra Geobotaniki i Ekologii Rolin Uniwersytetu £ódzkiego, £ód.
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SSACZE SPOSOBY NA PRZETRWANIE ZIMY
W strefie klimatu umiarkowanego, w której siê znajdujemy, zima jest najtrudniejszym do
przetrwania okresem dla ssaków (dla innych zwierz¹t tak¿e, ale nie o tym w temacie). Sk³adaj¹ siê na
to co najmniej dwa powi¹zane ze sob¹ czynniki.
Po pierwsze mniejsza dostêpnoæ bazy pokarmowej, która w zimie jest mocno ograniczona, zarówno
dla rolino¿erców, jak i dla drapie¿ników. Licie opad³y, okres wegetacyjny min¹³, zosta³y tylko nasiona
i owoce, które nie zosta³y jeszcze zjedzone. Ofiary w postaci bezkrêgowców, p³azów i gadów s¹ o wiele
trudniej dostêpne, gdy¿ hibernuj¹ w ukryciach. Mniejsza jest tak¿e liczba ptaków i ssaków do upolowania.
Znaczna czêæ tych pierwszych odlecia³a, a populacje tych drugich (przede wszystkim gryzoni
i ryjówkowatych) przechodz¹ za³amanie liczebnoci w cyklu rocznym. Trudniejsz¹ dostêpnoæ pokarmu
potêguje warstwa niegu, która skrywa pod sob¹ po¿¹dany pokarm i utrudnia ssakom lokomocje.
Kolejnym czynnikiem jest niska temperatura i wiatr (im silniejszy tym odczuwalna temperatura
bêdzie ni¿sza od rzeczywistej). Ssaki, jako zwierzêta sta³ocieplne, wydatkuj¹ znaczne iloci energii
na utrzymanie odpowiedniej ciep³oty cia³a. W warunkach, kiedy temperatura otoczenia znacznie
spada, musz¹ wydatkowaæ jej jeszcze wiêcej. Powstaje wiêc trudna sytuacja: potrzeba wiêcej
energii, ale jej ród³a (pokarmu) jest mniej. Noc zimow¹ por¹ jest wyd³u¿ona w stosunku do dnia.
Ssaki w du¿ej mierze to zwierzêta o aktywnoci po zmierzchowej. Mog³oby siê wiêc wydawaæ,
¿e czasu na ¿erowanie jest wiêcej. Jest to jednak pogl¹d mylny, gdy¿ nie jest to znacz¹ca rekompensata
negatywnych czynników, o których by³a mowa wy¿ej. Pewna czêæ osobników ró¿nych gatunków
ssaków nie prze¿ywa zimy, silniejszym siê udaje. To w³anie one przekazuj¹ nastêpnym pokoleniom
geny, które determinuj¹ cechy lub zachowania (adaptacje) pozwalaj¹ce przetrwaæ ssakom zimê.
Czasem, gdy przechodzimy w ¿yciu gorszy okres zdarza siê nam powiedzieæ: chcia³(a)bym
to przespaæ i obudziæ siê jak bêdzie po wszystkim. Mo¿liwe, ¿e inspiracj¹ powstania takiego
powiedzenia by³y obserwacje ssaków, które zimê po prostu przesypiaj¹. W Polsce do takich gatunków
nale¿¹: borsuk, jenot (gatunek obcy) i niedwied brunatny. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e jenot, jako
jedyny przedstawiciel psowatych, zapada w sen zimowy. Zwierzêta te przed zim¹ magazynuj¹
tkankê t³uszczow¹ i wycielaj¹ kryjówki dodatkow¹ iloci¹ materia³u izoluj¹cego. Po przyst¹pieniu
do snu ich procesy ¿yciowe ulegaj¹ spowolnieniu, a temperatura ich cia³ spada nieznacznie.
Ze wzglêdu na swój ³agodny charakter sen ten nazywany jest letargiem zimowym.
Bardziej zaawansowan¹ form¹ snu zimowego, zwan¹ hibernacj¹, charakteryzuj¹ siê gatunki
ssaków, które osi¹gaj¹ mniejsze rozmiary. Zwierzêta o ma³ej masie musz¹ wydatkowaæ
proporcjonalnie wiêcej energii, aby utrzymaæ ciep³otê ni¿ te o du¿ej. Do hibernacji przystêpuje
m.in.: je¿, wszystkie krajowe nietoperze, popielicowate, sus³y, wistak i smu¿ki. Zwierzêta te równie¿
ulegaj¹ ot³uszczeniu przed nadejciem zimy. Podczas hibernacji temperatura ich cia³a spada
drastycznie i jest czasem tylko nieznacznie wy¿sza od temperatury otoczenia. Akcja serca jest
spowalniana, spada aktywnoæ mózgu i metabolizmu. Wp³ywa to znacznie na oszczêdnoæ
w wydatkowaniu energii zmagazynowanej w tkance t³uszczowej, która musi starczyæ na ca³¹
zimê. Wa¿na podczas hibernacji jest kryjówka. Zimowiska nietoperzy musz¹ posiadaæ odpowiedni
mikroklimat (temperatura, wilgotnoæ, przewiew powietrza). Gryzonie natomiast buduj¹
odpowiednio ciep³e gniazda. Nadrzewne popielicowate, które w sezonie ¿yj¹ na drzewach,
na okres zimy kopi¹ nory w ziemi.
Mistrzyni¹ ot³uszczania jest popielica. Przed zima potrafi przybraæ na masie ponad dwukrotnie
i spêdziæ w razie koniecznoci w stanie hibernacji 9 z 12 miesiêcy w roku. W czasach przesz³ych
t¹ w³aciwoæ docenili rzymianie, dla których by³a ona przysmakiem kulinarnym. Zastosowanie
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znalaz³o równie¿ sad³o z borsuka i sus³a,
które by³y lekiem na wszystkie
dolegliwoci. Specyfika snu zimowego
nie jest taka sama dla wszystkich ssaków.
Pomimo, ¿e istniej¹ podobieñstwa
miêdzygatunkowe tego mechanizmu,
ka¿dy gatunek przechodzi go inaczej
w zale¿noci od swojej fizjologii,
ekologii itp.
Nietoperze, ze wzglêdu na swoje
lokomotoryczne podobieñstwo do
ptaków, mog¹ tak jak one przed
Borsuk
okresem zimowym przemieszczaæ siê
Rys. Marcin Ilczuk
w cieplejsze rejony. Dobrym przyk³adem
jest borowiec wielki, który potrafi migrowaæ w kierunku po³udnia na odleg³oæ ponad 1500 km.
Niektóre ssaki na zimê gromadz¹ zapasy pokarmu. Najlepiej znanym przyk³adem jest wiewiórka,
która chowa orzechy w szczelinach, dziuplach lub zakupuje je pod drzewami. Zanim zamarzn¹
rzeki, stawy i jeziora bobry chowaj¹ pod wod¹ m³ode wierzbowe pêdy, którymi bêd¹ siê ¿ywiæ
przez zimê. Zanurzone w zimnej, czêsto przep³ywowej, wodzie przez d³ugi czas utrzymuj¹ wie¿oæ.
Wysoko wyspecjalizowanym magazynierem jest pospolity kret europejski. Nie trzeba specjalnych
i wymylnych technik aby magazynowaæ trwa³y pokarm rolinny jak orzechy czy te¿ ga³¹zki
wierzbowe. Kret natomiast jest drapie¿nikiem i ¿ywi siê przede wszystkim d¿d¿ownicami, które po
umierceniu bardzo szybko siê rozk³adaj¹. Swoim ofiarom podcina nerwy w taki sposób, ¿e utrzymuje
je przy ¿yciu, ale jednoczenie parali¿uje i magazynuje w specjalnie wykopanych komorach.
Dosyæ blisko spokrewnione z kretami ryjówki, które s¹ równie¿ owado¿erne, nie hibernuj¹,
ani nie gromadz¹ zapasów. Codziennie musz¹ jeæ mniej wiêcej tyle samo co wa¿¹. August Dehnel
odkry³ zjawisko, który pomaga ryjówkom przetrwaæ zimê. Najbardziej energoch³onnym organem
tych zwierz¹t jest mózg. W okresie grudzieñ-luty pojemnoæ czaszki ryjówek aksamitnych zmniejsza
siê, a masa mózgu spada nawet o 30%. Zjawisko to pomaga redukowaæ straty energii, które dla
tych niewielkich zwierz¹t nawet w niewielkich ilociach mog¹ oznaczaæ byæ albo nie byæ.
Cia³o ssaków pokryte jest w³osami, które oprócz ochrony przez urazami mechanicznymi
spe³niaj¹ rolê doskona³ego izolatora termicznego. W naszej strefie klimatycznej, w zale¿noci od
gatunku, ssaki przechodz¹ kilka linek w ci¹gu roku. Wszystkie natomiast przechodz¹ jesienn¹
zmianê sierci. Zastêpuje ona letni¹ generacjê w³osów, która jest cieñsza i s³abiej chroni przed
zimnem.
Przyk³ady adaptacji przedstawione w tekcie oparte s¹ tylko na krajowych gatunkach ssaków.
Istnieje ich oczywicie znacznie wiêcej, a ka¿dy gatunek ssaka przejawia wiêcej jak jedno takie
przystosowanie. Prostym przyk³adem jest wiewiórka, która na zimê zmienia sieræ, gromadzi zapasy,
budujê specjalne gniazdo, najwiêksze mrozy przesypia, a budzi siê jedynie w cieplejsze dni, aby co
zjeæ. Nabycie tego rodzaju przystosowañ jest wynikiem wieloletniej ewolucji. Bez nich ssaki nie
by³yby w stanie prze¿yæ tak drastycznej zmiany warunków jakie serwuje im zima.
Przemys³aw Ob³oza
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POPIELICA Z GÓR STO£OWYCH
Popielice Glis glis od wielu lat nie by³y obiektem zainteresowañ zoologów. Badanie ich biologii
sprawia³o wiele problemów. G³ównym powodem tego stanu rzeczy jest doæ skryty tryb ¿ycia
tych zwierz¹t. Te ma³o znane gryzonie s¹ aktywne g³ównie noc¹, a dzieñ przesypiaj¹ w nadrzewnych
kryjówkach. Trudno je zatem odnaleæ w ich naturalnym rodowisku, przez co niejednokrotnie
czasoch³onne obserwacje koñczy³y siê niepowodzeniem. Jednak swego rodzaju modê i wzrost
zainteresowania przyrodników badaniem tego gatunku obserwuje siê od lat 90. ubieg³ego stulecia.
Prowadzone od tamtego czasu badania k³ad³y nacisk nie tylko na stwierdzanie nowych stanowisk,
ale tak¿e, dziêki wypracowanej metodyce, na poznanie ich preferencji siedliskowych, biologii
i ekologii. Niew¹tpliwie w du¿ej mierze, choæ nie tylko, przyczyni³a siê do tego radiotelemetria.
Wykorzystywana jest ona do ledzenia zwierz¹t w ich naturalnym rodowisku, zazwyczaj z du¿ej
odleg³oci, aby nie ingerowaæ w ich aktywnoæ i nie zaburzaæ prowadzonego trybu ¿ycia. Dziêki
niej poznano wiele ciekawych aspektów z ¿ycia tych ssaków.
Pilota¿owe badania radiotelemetryczne na popielicy przeprowadzono tak¿e w Parku Narodowym
Gór Sto³owych, gdzie obro¿ê z nadajnikiem za³o¿ono na szyjê tylko jednemu osobnikowi, aby móc
pozostaæ z nim w kontakcie przez ca³y czas badañ. Wybran¹ do badañ samicê od³owiono w jednej
z budek specjalnie przeznaczonych dla popielic. Obro¿a, wraz z przymocowanym do niej nadajnikiem,
wa¿y³a 2,3% ciê¿aru cia³a pilcha, a wiêc nie przekracza³a granicy 5%. To w³anie przy zachowaniu
tej proporcji zminimalizowany jest negatywny wp³yw systemu nadawczego na ¿ycie, zdrowie
i naturalne zachowanie siê oznakowanego zwierzêcia. Jako ¿e gryzonie te podlegaj¹ sezonowym
zmianom masy cia³a, w przypadku ledzonej popielicy zastosowano obro¿ê elastyczn¹. Nadajnik
wysy³a³ sygna³ o znanej czêstotliwoci radiowej, który odbierany by³ przez antenê i odbiornik.
ledzenie samicy w terenie polega³o na pod¹¿aniu w tym kierunku, z którego dochodzi³ najsilniejszy
sygna³, tak d³ugo, a¿ mo¿liwe by³o zobaczenie b¹d stwierdzenie obecnoci oznakowanego ssaka.
Badania radiotelemetryczne prowadzone na drobnych zwierzêtach nie nale¿¹ do ³atwych ze wzglêdu
na ograniczony zasiêg nadajnika i koniecznoæ
szybkiego przemieszczania siê za ledzonym
osobnikiem. W nadajnikach dla popielic,
ze wzglêdu na ich wielkoæ cia³a, montowane
s¹ bardzo ma³e baterie, co przek³ada siê na ich
¿ywotnoæ. Im mniejsza bateria, tym krótsza praca
nadajnika, przez co konieczna jest jej wymiana,
a wiêc i ponowne od³owienie badanego osobnika.
Owa ¿ywotnoæ jest determinowana tak¿e wy¿ej
wspomnianym zasiêgiem sygna³u. Wiêkszy zasiêg
wymaga wiêkszego nak³adu energii, przez co
skraca siê czas pracy nadajnika. Ogromn¹ jednak
zalet¹ tej metody jest mo¿liwoæ prowadzenia
obserwacji w terenie bez wzglêdu na porê dnia
czy roku, co pozwala na gromadzenie danych przez
24 godziny na dobê oraz na uzyskanie bardziej
kompletnych informacji. Badania prowadzone
Popielica
w Górach Sto³owych dotyczy³y g³ównie jej
Rys. Katarzyna Kubicka
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aktywnoci dobowej i sezonowej oraz wykorzystywania zajmowanej przez ni¹ przestrzeni.
Umo¿liwi³y one precyzyjne okrelenie wielkoci, kszta³tu i szczegó³owego usytuowania granic
terytorium, a tak¿e polega³y na poznaniu behawioru rozrodczego i g³ównych zagro¿eñ tego gatunku.
Dziêki tej metodzie mo¿liwe by³o tak¿e ledzenie przebiegu tras wêdrówek oznakowanego osobnika,
obserwowanie wzajemnych relacji miêdzy nim a osobnikiem tej samej i ró¿nej p³ci oraz obliczanie
pokonywanych przez tego pilcha odleg³oci.
Podczas obserwacji behawioru popielicy zauwa¿ono, ¿e godziny rozpoczêcia i zakoñczenia
aktywnoci zmienia³y siê wraz z wyd³u¿aniem siê nocy. Skracanie d³ugoci dnia wietlnego, a wiêc
wczeniejsze zachody s³oñca powodowa³y, ¿e pilch wczeniej rozpoczyna³ sw¹ aktywnoæ nocn¹.
Z kolei z ka¿dym dniem póniejsze wschody s³oñca powodowa³y, ¿e aktywnoæ osobnika siê wyd³u¿a³a.
Dodatkowo zmierzono czas, jaki samica spêdza³a w budce oraz poza ni¹, a tak¿e notowano liczbê
wyjæ/wejæ z/do tego sztucznego schronienia. Zaobserwowano, ¿e wraz z wyd³u¿eniem siê aktywnoci
nocnej jej pobyt w budce z ka¿d¹ noc¹ siê skraca³. Zwierzê coraz wiêcej czasu spêdza³o na ¿erowaniu.
Okres, który przypada³ na rzadkie wyjcia i szybkie powroty oznakowanego osobnika z i do kryjówki,
by³ spowodowany wychowem m³odych. Okaza³o siê, ¿e od³owiona popielica sta³a siê w sierpniu matk¹
karmi¹c¹ i wykorzystywa³a budkê jako schronienie dla swojego potomstwa licz¹cego 8 m³odych. Sukces
rozrodczy uzale¿niony by³ od dostêpnoci i obfitoci pokarmu w sezonie. Wykazano, ¿e obszar odwiedzany
przez ledzon¹ samicê w okresie odchowu m³odych zawiera³ siê w wielok¹cie o powierzchni 0,45 ha,
a przemieszczaj¹c siê w koronach drzew popielica pokonywa³a odleg³oæ do oko³o 70 metrów w linii
prostej od budki rozrodczej. To telemetria umo¿liwia ledzenie zmian u¿ytkowania obszaru przez zwierzê
w sezonie, w kontekcie ró¿nych czynników wp³ywaj¹cych na te zmiany (dostêpnoæ, jakoæ i obfitoæ
pokarmu, poszukiwanie receptywnych samic, wychowanie m³odych, zagêszczenie, relacje miêdzy
osobnikami tej samej i ró¿nej p³ci). Podczas badañ obserwowano tak¿e ró¿ne reakcje popielicy na
zbli¿aj¹ce siê do niej niebezpieczeñstwo. Na samicê puszczyka Strix aluco reagowa³a charakterystycznymi
wzmo¿onymi odg³osami. Milk³a jednak, gdy tylko drapie¿nik znalaz³ siê w jej bezporednim s¹siedztwie,
chowaj¹c siê do drewnianej kryjówki b¹d miêdzy gêste ga³êzie wierka. Na zagl¹danie do budki popielica
reagowa³a w dwojaki sposób, w zale¿noci od tego, z kim w niej przebywa³a. Gdy samica znajdowa³a
siê w niej, wraz z zale¿nym od niej potomstwem, bywa³a niespokojna, czasem agresywna i ukrywa³a siê
wraz z nim pod liæmi, czego nie robi³a, gdy przesiadywa³a w kryjówce sama b¹d z innym doros³ym
osobnikiem.
Popielice s¹ niew¹tpliwie jednym z ciekawszych gatunków zwierz¹t. Ze wzglêdu na swoj¹
tajemniczoæ zwi¹zan¹ ze skrytym trybem ¿ycia, wiele aspektów ich biologii nie zosta³o jeszcze poznanych.
Ich zbadanie przyczyni siê nie tylko do zaspokojenia naszej ciekawoci, ale tak¿e umo¿liwi opracowanie
skutecznych metod ochrony zarówno tych zagro¿onych zwierz¹t, jak i preferowanych przez nie siedlisk.
Jadwiga Jakubiec

PTAKI A RÓ¯NORODNOÆ BIOLOGICZNA CZERWONEGO
BAGNA W BIEBRZAÑSKIM PN
Symbolem Czerwonego Bagna jest i zapewne pozostanie ³o. To w tej czêci Bagien
Biebrzañskich utworzono rezerwat cis³y dla jego ochrony ju¿ w 1925 roku. Fakt jego powo³ania
przyczyni³ siê do zaprzestania i tak ju¿ niewielkiej ingerencji cz³owieka w tym fragmencie jednego
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z dwu najwiêkszych i naturalnych
torfowisk przejciowych Europy
rodkowej. Nie mog¹c polowaæ czy
pozyskiwaæ drewna, ludzie zwyczajnie
przestali tu zagl¹daæ. Zapewne
przyczyni³a siê do tego równie¿ bariera
naturalna, któr¹ stanowi¹ trudne do
przejcia trzêsawiska. To sprawi³o,
¿e obszar sta³ siê niemal¿e miejscem
mistycznym dla przyrodników
i praktycznie nie zbadanym, a w koñcu
jedynym tego typu torfowiskiem
w kraju zachowanym w stanie
naturalnym.
Dziêcio³ bia³ogrzbiety w naturalnym rodowisku
Aby zinwentaryzowaæ zasoby,
Rys. Romuald Mikusek
stabilnoæ rodowisk, poznaæ
zachodz¹ce tu procesy czy zwi¹zki ekologiczne, z inicjatywy SGGW w Warszawie powo³ano
zespó³ naukowców ró¿nych dyscyplin, którzy prowadzili tu badania przez 4 lata od 2007 roku.
Projekt Ochrona bioró¿norodnoci Czerwonego Bagna - reliktu wielkich torfowisk wysokich
Europy rodkowej realizowano z funduszy europejskich dziêki wsparciu Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Badaniami objêto
m.in. hydrologiê, siedliska i gleby hydrogeniczne, emisjê gazów cieplarnianych, zwi¹zki biogenne,
jak równie¿ wp³yw rolino¿erców na szatê rolinn¹. Wraz z dr Adamem Dmochem mia³em
przyjemnoæ przyjrzeæ siê bli¿ej populacji ptaków na obszarze 37 km2 ochrony cis³ej Czerwonego
Bagna i terenów przyleg³ych w obrêbie Biebrzañskiego Parku Narodowego. Zaczêlimy od spekulacji
na temat tego, co mo¿emy tu znaleæ. Wyobraniê podsyca³ fakt obecnoci tu 20 ró¿nych zespo³ów
rolinnych, w tym borów wierkowych
i sosnowych na torfowisku i licznych ³êgów,
a tak¿e plotki, które mówi³y nawet
o mo¿liwych lêgach gado¿era czy or³a
przedniego.
No i zaczê³o siê. ¯eby poznaæ dynamikê
oraz zagêszczenia ptaków pospolitych
prowadzilimy przez dwa lata obserwacje na
jednym transekcie liniowym oraz czterech
powierzchniach próbnych (ka¿da po 30 ha)
po³o¿onych w odmiennych rodowiskach,
gdzie wytyczylimy siatkê do badañ metod¹
kartograficzn¹. Praktycznie brak podobnych
powierzchni w Polsce i Europie, dlatego trudno
jest nasze wyniki porównaæ z czymkolwiek.
Przez cztery lata prze¿ywalimy na zmianê
chwile zw¹tpienia i zachwytu, ale fakt
£o
obcowania z tak czyst¹ form¹ przyrody
Rys. Romuald Mikusek
w polskim krajobrazie sprawia³, ¿e nawet te
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nieefektywne wyjcia w teren stawa³y siê niezapomniane. Silnie podmok³e lasy i zakrzaczenia
wierzbowe formowane przez zêby ³osi trzeba by³o nierzadko pokonywaæ w woderach z prêdkoci¹
1-2 km/h. Ha³as, który siê przy tym wydawa³o nie pomaga³ w nas³uchach czy w bliskich spotkaniach
z ciekawymi ssakami zamieszkuj¹cymi bagna, takimi jak wilk, ry czy ³o.
Jakie ptasie tajemnice kryje Czerwone Bagno? Flagowymi gatunkami tego terenu okaza³ siê
byæ ¿uraw, puszczyk, dziêcio³ bia³ogrzbiety i czarny, wszystkie o rekordowych zagêszczeniach.
Bytuje tu kilka par puchacza oraz orlików: krzykliwego i grubodziobego. Zabagnione drzewostany
okazuj¹ siê byæ ma³o przyjazne dla gatunków lenych, które wykazuj¹ tu ma³e zagêszczenia,
zw³aszcza te gniazduj¹ce na ziemi. Charakterystyczna jest za to obecnoæ licznych dziêcio³ów,
a wiêc i dziuplaków wtórnych. Znamy sosny dwigaj¹ce po kilkanacie dziupli dziêcio³a czarnego.
Zajmowa³y je nierzadko siniaki, puszczyki, ale te¿ np. jerzyki, rudziki czy kosy. Zaskakuj¹ce okaza³o
siê wystêpowanie w tak nieprzyjaznym rodowisku pleszki i paszkota a z drugiej strony brak
podró¿niczka, który jeszcze kilkanacie lat temu by³ doæ licznie stwierdzany na obrze¿ach Bagna.
Nie dziwi³a natomiast spora liczebnoæ s³onki w lasach, kszyka na powierzchniach poroniêtych
nisk¹ wierzb¹ czy kilku par drodzika. Krzewiast¹ strefê przejciow¹ miêdzy lasem a otwartymi
³¹kami zamieszkuje m.in. g¹siorek, cierniówka, jarzêbatka i dziwonia. Po³o¿one za nimi otwarte
obszary torfowiska to raj dla wodniczki, dubelta, kropiatki i cietrzewia.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ta nieska¿ona enklawa tak¹ ju¿ pozostanie przez kolejne
dziesiêciolecia, co w rzeczywistoci gwarantuje obecnoæ obszaru ochrony cis³ej w obrêbie Parku
Narodowego.
Romuald Mikusek

WRÓBEL - NASZ GIN¥CY S¥SIAD
Do niedawna wydawa³o siê, ¿e wiatowa populacja wróbla domowego jest stabilna i niczym
nie zagro¿ona. Ma³o znany jest fakt, ¿e ju¿ w pierwszej po³owie XX wieku odnotowano lokalne
za³amanie siê populacji wróbli. Jednak prawdziwy dramat mia³ swój pocz¹tek w latach 1970.
i w wielu regionach wiata rozgrywa siê do dzi.
Naturalny area³ wróbli obejmuje Palearktykê. W XIX wieku gatunek ten introdukowano do
Stanów Zjednoczonych i Australii, a póniej tak¿e do Ameryki Po³udniowej, Oceanii i po³udniowej
Afryki. Wróble tak dobrze zadomowi³y siê w nowych warunkach, ¿e powa¿nie zagrozi³y miejscowym
gatunkom, takim jak amerykañskie b³êkitniki czy jaskó³czaki. Sukces introdukcyjny wróbli wiadczy³
o ich du¿ych zdolnociach adaptacyjnych i nic nie przepowiada³o kryzysu ich populacji.
Spadek liczebnoci wróbli, który wykazano w latach 1920. w miastach Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, by³ skutkiem zmian cywilizacyjnych, polegaj¹cych na zast¹pieniu koni transportem
samochodowym, co mia³o uszczupliæ zasoby pokarmu dla wróbli w postaci ziaren owsa, którym
karmiono konie. Dodatkowo wzros³a miertelnoæ ptaków, na skutek pojawienia siê nieznanego
dot¹d zagro¿enia - samochodów. Wróble szybko przystosowa³y siê do nowych warunków,
wykorzystuj¹c alternatywne ród³a pokarmu i ucz¹c siê unikaæ kolizji z samochodami, dziêki czemu
ich populacja zaczê³a siê odbudowywaæ. Wzrost lub stabilizacja ich liczebnoci trwa³y mniej wiêcej
do pocz¹tku lat 1970. w Wielkiej Brytanii, gdzie sytuacja zosta³a najlepiej poznana, wielkoæ populacji
wróbli szacowano wtedy na 12 milionów par. Na pocz¹tku 21. wieku by³o tu ju¿ tylko 6 mln par.
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W tym samym okresie spadek odnotowano
te¿ w innych krajach Europy Zachodniej
oraz w Ameryce Pó³nocnej. W niektórych
miastach zmiany by³y dramatyczne,
np. w Hamburgu, Edynburgu czy Londynie
liczebnoæ wróbli zmniejszy³a siê
kilkukrotnie.
Mimo ¿e nag³e za³amanie populacji tak
plastycznego ekologicznie gatunku jak
wróbel wzbudzi³o bardzo du¿e
zainteresowanie wiata nauki (a w Europie
Zachodniej równie¿ opinii spo³ecznej), do
tej pory nie uda³o siê wyjaniæ do koñca
przyczyn tego zjawiska. Uwa¿a siê,
Wróbel
¿e kryzys populacji wróbla zwi¹zanych
Rys. Marcin Ilczuk
z krajobrazem rolniczym wpisuje siê
w ogólny spadkowy trend liczebnoci ptaków zasiedlaj¹cych to rodowisko. Modernizacja rolnictwa
polegaj¹ca m.in. na zmniejszeniu ró¿norodnoci rolin na polach, skuteczniejszej walce z chwastami,
zaorywaniu miedz i nieu¿ytków, czy zwiêkszonym u¿yciu pestycydów i herbicydów, znacz¹co
pogorszy³a warunki pokarmowe i gniazdowe ptaków. Wci¹¿ nie wiadomo jednak, jakie czynniki
przyczyni³y siê do spadku liczebnoci wróbli w miastach. Jedn¹ z hipotez jest deficyt miejsc
gniazdowych. Wróble gnie¿d¿¹ siê przede wszystkim w szczelinach budynków, np. pod okapami
dachów, w stropodachach i za rynnami. Renowacja budynków ogranicza im dostêp do tych miejsc,
a w nowoczesnym budownictwie najczêciej nie ma odpowiednich dla ptaków szczelin. Czêsto
jako przyczynê z³ej kondycji populacji wróbli podaje siê niedostatek pokarmu, zarówno pochodzenia
rolinnego i antropogenicznego, którym od¿ywiaj¹ siê ptaki doros³e, jak i stawonogów, którymi
karmione s¹ pisklêta. Deficyt bezkrêgowców mia³by byæ wynikiem wzrostu zanieczyszczenia
powietrza oraz intensyfikacji zabiegów ogrodniczych. Wykazano, ¿e okres spadku liczebnoci
wróbli pokrywa³ siê w czasie ze wzrostem zu¿ycia benzyny bezo³owiowej, zawieraj¹cej substancje
zabójcze m.in. dla mszyc, które w miastach s¹ podstaw¹ diety m³odych wróbli. Dostêp do odpadków
spo¿ywczych ograniczy³o stosowanie plastikowych worków na mieci, z którymi tak ma³y ptak
nie jest w stanie sobie poradziæ. Pozosta³e hipotezy dotycz¹ce kryzysu miejskich populacji wróbli
mówi¹ o wzrocie presji drapie¿niczej (m.in. ze strony krogulca, kota domowego czy ptaków
krukowatych), konkurencji z innymi ptakami, a nawet o zgubnym wp³ywie promieniowania
elektromagnetycznego.
O zmianach liczebnoci wróbla w Europie wschodniej i rodkowo-wschodniej mamy znacznie
mniej danych. Wiêkszoæ z nich potwierdza jednak zachodnioeuropejski trend spadkowy. Monitoring
Pospolitych Ptaków Lêgowych prowadzony na powierzchniach badawczych na terenie ca³ej Polski
wykaza³ umiarkowany spadek (o 14%) w latach 2000-2006. Na zmniejszenie siê liczebnoci wróbla
wskazuj¹ równie¿ dane z kilku miast, m.in. Lublina, £odzi i Jas³a. W Warszawie w latach 20052009 przeprowadzono szczegó³owe badania populacji wróbli, które wykaza³y, ¿e w porównaniu
z danymi z lat 1970. i 1980. liczebnoæ tych ptaków spad³a o ok. 40%. Co ciekawe, wróbel
wycofa³ siê niemal ca³kowicie z zieleni miejskiej, która - jak mog³oby siê wydawaæ - zapewnia
wiêcej pokarmu ni¿ tereny zabudowane. I tak na przyk³ad w 7 badanych kompleksach warszawskich
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ogródków dzia³kowych odnotowano w latach 1970. ponad 200 par wróbli, a na pocz¹tku 21.
wieku jedynie 10 par. Warszawskie wróble przesta³y zak³adaæ gniazda w skrzynkach lêgowych,
które przed 20-30 laty by³y przez nie bardzo chêtnie wykorzystywane. Jest to poredni dowód na
to, ¿e brak miejsc lêgowych nie by³ g³ówn¹ przyczyn¹ regresu populacji wróbli w Warszawie.
Prawdopodobnie nie by³ ni¹ te¿ niedostatek stawonogów, bowiem produktywnoæ lêgów wróbli
(czyli liczba podlotów opuszczaj¹cych gniazda) by³a w ostatnich latach ca³kiem wysoka.
Choæ w niektórych regionach Europy spadek liczebnoci wróbli uleg³ ostatnio zahamowaniu,
to w wielu miastach (najprawdopodobniej tak¿e w Warszawie) trwa on nadal. Wyjanienie przyczyn
za³amania populacji wróbli wydaje siê szczególnie wa¿nym zagadnieniem, zwa¿ywszy na to, ¿e ptaki
te od wieków dziel¹ z ludmi rodowisko ¿ycia. Nie mo¿na zatem wykluczyæ, ¿e czynnik, który tak
silnie wp³yn¹³ na liczebnoæ naszych skrzydlatych s¹siadów, nie jest szkodliwy równie¿ dla nas.
Andrzej Wêgrzynowicz

OCHRONA GADÓW W WIELKIEJ BRYTANII
Fauna Wysp Brytyjskich, ze wzglêdu na ich specyfikê geograficzn¹ i klimatyczn¹, czêsto
ró¿ni siê od fauny wystêpuj¹cej na kontynencie. W przypadku gadów tak du¿ych ró¿nic nie ma.
Wystêpuj¹ tam te same gatunki co w naszym kraju, z wyj¹tkiem wê¿a eskulapa i ¿ó³wia b³otnego.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nie zawsze gatunki pospolite u nas za takie uznawane bêd¹ w Wielkiej
Brytanii. Dobrym przyk³adem jest jaszczurka zwinka, która w naszym kraju jest gatunkiem bardzo
pospolitym. W Polsce, jak pisa³ prof. Umiñski: Z jaszczurk¹ zwink¹ to jest tak, ¿e je¿eli w s³oneczny
letni dzieñ staniesz w Polsce w dowolnym miejscu, które nie jest zatrute ani zabetonowane, nie le¿y
w górach, nie jest podmok³e i nie jest poroniête lasem ani zwartymi krzakami, mo¿esz mieæ niemal
zupe³n¹ pewnoæ, ¿e w promieniu paru metrów dooko³a ciebie wygrzewa siê w s³oñcu kilka kilkanacie zwinek. Na terytorium Wielkiej Brytanii rozmieszczenie tego gatunku zawsze by³o
ograniczone i nierównomierne, na co w znacznej mierze wp³yw mia³a dzia³alnoæ cz³owieka. Wyginê³y
rodzime populacje w ca³ej Walii i wielu hrabstwach Anglii, g³ównie z powodu utraty dogodnych
siedlisk b¹d ich zbyt du¿ej fragmentacji. Dziêki 65-ciu akcjom reintrodukcji, przeprowadzonych
w ostatnich 30 latach, gatunek ten uda³o siê przywróciæ dla wielu obszarów, choæ wci¹¿ w skali
kraju uznawany jest on za rzadki.
Pozosta³e dwa gatunki jaszczurek - ¿yworódka i padalec okrelane s¹ jako bardziej pospolite,
choæ zaobserwowano spadek liczebnoci populacji w ostatnich dziesiêcioleciach. Do pospolitych
gatunków zaliczany jest równie¿ zaskroniec, którego zasiêg wystêpowania obejmuje wiêkszoæ
nizinnego terytorium kraju, choæ na pó³nocy zasiêg ten jest wyspowy, czyli niejednolity. Po³udniow¹
czêæ Wysp Brytyjskich zasiedla gniewosz plamisty. Jest gatunkiem nielicznym, spotykanym
w zasadzie wy³¹cznie na nizinnych wrzosowiskach. ¯mija, ostatni z rodzimych brytyjskich gadów,
¿yje na terenie ca³ego kraju i podobnie jak w przypadku innych pospolitych gatunków tej gromady,
obserwuje siê zmniejszanie liczebnoci jej populacji. Do herpetofauny Wielkiej Brytanii zaliczany
jest równie¿ ¿ó³w skórzasty Dermochelys coriacea, który spotykany jest w wodach na wybrze¿u
Oceanu Atlantyckiego.
Podobnie jak w Polsce, wszystkie gady w Wielkiej Brytanii objête s¹ ochron¹ prawn¹. Ró¿nica
polega na tym, ¿e nie wszystkie chronione s¹ w tym samym stopniu. Zwinka i gniewosz plamisty
objête s¹ wy¿szym poziomem ochrony - nie wolno nie tylko zabijaæ, raniæ, niepokoiæ,
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przetrzymywaæ czy handlowaæ osobnikami - nie wolno równie¿ pogarszaæ lub niszczyæ siedlisk,
które s³u¿¹ im za miejsce rozrodu czy schronienia. Ochrona pozosta³ych czterech gatunków dotyczy
jedynie samych zwierz¹t, czyli ma zdecydowanie ni¿szy re¿im ochronny ni¿ w naszym kraju.
Nieporównanie inaczej wygl¹da natomiast realizacja ochrony czynnej. Co pewien czas s³yszymy
o realizowanych w Polsce projektach dotycz¹cych poprawy sytuacji gadów i ich siedlisk. S¹ to
jednak przedsiêwziêcia lokalne, o ma³ym zasiêgu oddzia³ywania. Do najbardziej znanych, ale te¿
najbardziej skutecznych nale¿y zaliczyæ dzia³ania na terenie Poleskiego Parku Narodowego dotycz¹ce
¿ó³wia b³otnego. Inne dotycz¹ restytucji gniewosza plamistego czy wê¿a eskulapa i skupiaj¹ siê
przede wszystkim na poznaniu aktualnego stanu wystêpowania i planowaniu zabiegów ochronnych.
W Wielkiej Brytanii monitoring gadów prowadzony jest z ró¿n¹ intensywnoci¹ ju¿ od kilkudziesiêciu
lat. Dlatego te¿ wszelkie zabiegi ochronne bazuj¹ na rzetelnych danych dokumentuj¹cych spadek
liczebnoci populacji tej grupy zwierz¹t. Takiej wiedzy o naszej krajowej herpetofaunie, w skali
krajowej, d³ugo jeszcze nie bêdziemy posiadaæ - ale to temat na ca³kiem inny artyku³. Proponujê
zapoznaæ siê z podejciem Brytyjczyków do ochrony gadów i zastanowiæ siê jak ich dowiadczenia
wykorzystaæ u nas.
Bezporednim bodcem do napisania tego artyku³u by³a dla mnie lektura podrêcznika
Zarz¹dzanie rodowiskiem gadów (Reptile habitat management handbook), który ukaza³ siê
w padzierniku 2010. Autorami tego wydawnictwa s¹ Paul Edgar, Jim Foster i John Baker, pracuj¹cy
dla rz¹dowych i pozarz¹dowych organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody (Natural England
oraz Amphibians and Reptiles Conservation). Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla osób zarz¹dzaj¹cych
terenami, na których mog¹ wystêpowaæ gady. Jej g³ównym celem jest pokazanie, na tle wymagañ
biologicznych i ekologicznych, miejsca praktyk dotycz¹cych ochrony gadów wród wszelkich
innych zabiegów maj¹cych na celu czynn¹ ochronê rodowiska przyrodniczego. Nierzadko praktyki
te s¹ zbie¿ne, czasem jednak mog¹ ze sob¹ kolidowaæ. Na przyk³ad stosowanie wypasu na du¿ych
obszarach, potrzebne dla rozwoju wielu gatunków rolin i zwierz¹t, dla gadów mo¿e powodowaæ
utratê miejsc schronienia i pogorszenie
siê warunków rodowiskowych.
Z drugiej strony, wszelkie zabiegi
poprawiaj¹ce warunki siedliskowe
gadów s¹ odpowiednie dla zachowania
rzadkich bezkrêgowców terenów
otwartych, takich jak motyle czy
chrz¹szcze. Autorzy podkrelaj¹,
¿e wymagania gadów w stosunku do
rodowiska s¹ zdecydowanie mniejsze
ni¿ innych grup zwierz¹t, takich jak
np. p³azy, które s¹ zwierzêtami
dwurodowiskowymi. Wê¿e i jaszczurki
potrzebuj¹ terenów o zró¿nicowanej
strukturze rolinnej, raczej otwartych,
ciep³ych i nas³onecznionych, na których
spotkamy liczne bezkrêgowce i drobne
krêgowce, którymi siê ¿ywi¹.
Jaszczurka zwinka
Oczywistym wiêc jest fakt, ¿e tylko
Rys. Jerzy Dyczkowski
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utrzymanie takich w³anie siedlisk
gwarantuje zachowanie i odpowiedni¹
ochronê tej grupy zwierz¹t.
Do najwa¿niejszych dzia³añ, które
stwarzaj¹ dogodne warunki do bytowania
gadów, nale¿¹: koszenie, wypas, wypalanie,
kontrola po¿arowa, usuwanie nalotu drzew
i krzewów, redukcja drapie¿ników
wprowadzonych przez cz³owieka (ba¿ant,
kot domowy). Maj¹ one na celu stworzenie
dogodnych miejsc do bytowania, czyli
mozaiki ni¿szej i wy¿szej wegetacji.
Specyficzne dla Wielkiej Brytanii
wrzosowiska wymagaj¹ wypalania, ale aby
stanowi³y one miejsce ¿ycia gadów powinny
mieæ jak najmniej homogenn¹ strukturê
¯mija zygzakowata
Rys. Pawe³ Koniewski
wiekow¹. Dlatego te¿ zabieg ten nale¿y
stosowaæ na niewielkich obszarach
(np. wypalony 1 ha dla wrzosowisk o powierzchni powy¿ej 50 ha, a 0,1 ha dla wrzosowisk
o pow. poni¿ej 3 ha). Generalnie dla gadów ten sposób tworzenia siedlisk nie jest uznawany
za najlepszy ze wzglêdu na miertelnoæ zwierz¹t. Zaleca siê wiêc stosowanie go w czasie hibernacji,
czyli od listopada do koñca stycznia (tak - na Wyspach wiosna przychodzi du¿o szybciej).
W tym miejscu warto mo¿e przywo³aæ jeden z powa¿niejszych dylematów przyrodników
z Wielkiej Brytanii, dotycz¹cy interpretacji prawa ochrony przyrody. Chodzi tu o literalne rozumienie
zapisów mówi¹cych o tym, ¿e nie wolno zabijaæ osobników nale¿¹cych do gatunków chronionych.
Dlatego te¿ wypalenie jakiej powierzchni wrzosowiska powinno byæ zakazane, bo mo¿e skutkowaæ
przypadkowym zabiciem jaszczurek czy wê¿y. Ale z drugiej strony zapewnia warunki do przetrwania
dla ca³ej populacji. Pytanie co z tym fantem robiæ jest wci¹¿ aktualne, a brak odpowiedzi na nie
skutkuje anegdotycznymi wrêcz historiami. Jedna z firm budowlanych wyda³a kilkadziesi¹t tysiêcy
funtów na inwentaryzacjê, wy³apanie i przeniesienie gadów z pagórka, który znajdowa³ siê tam,
gdzie mia³a przebiegaæ droga. Powód by³ prosty - w czasie budowy koparka natknê³a siê na
zaskroñca. Ca³a operacja zastopowa³a na jaki czas ca³¹ inwestycjê, a jej skutkiem by³o przeniesienie
trzech odnalezionych osobników w inne miejsce. Czy mia³o to jakiekolwiek znaczenie dla lokalnej
populacji? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, ka¿dy kto posiada elementarn¹ wiedzê z zakresu
ekologii odpowie na nie bez trudu. Z drugiej jednak strony mo¿emy tylko pozazdrociæ tak dok³adnego
przestrzegania prawa
Dalsze dzia³ania w rodowisku bytowania gadów dotycz¹ poprawiania b¹d odtwarzania
dogodnych warunków. Dotyczy to miejsc, w których na przyk³ad sukcesja naturalna b¹d dzia³alnoæ
cz³owieka (np. rolnictwo, górnictwo, lenictwo) uniemo¿liwi³a ich bytowanie. Do najwa¿niejszych
zabiegów stosowanych w tego typu przypadkach, oprócz dostosowania szaty rolinnej, nale¿y
tworzenie schronieñ oraz miejsc hibernacji (sterty ga³êzi, kamieni), miejsc do wygrzewania
(nas³onecznione pagórki pokryte piaskiem, kamieniami czy ga³êziami i korzeniami), miejsc do sk³adania
jaj (piaszczyste odkryte obszary dla zwinki, sterty ga³êzi pokryte darni¹, b¹d sterty kompostowe
dla zaskroñca).
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W omawianej ksi¹¿ce podane s¹ zalecenia dla zarz¹dców ró¿nego rodzaju terenów - od rolników,
leników, dzia³kowców, drogowców, a¿ do zarz¹dców pól golfowych, czy cmentarzy. Znajdziemy
w niej równie¿ sugestie dotycz¹ce podnoszenia wiadomoci spo³ecznej odnonie tej grupy zwierz¹t
oraz potrzeby jej ochrony. Autorzy podkrelaj¹ równie¿ niezwykle wa¿n¹ funkcjê sta³ego monitoringu
gatunków i ich siedlisk - tylko rzetelna wiedza o trendach populacyjnych mo¿e byæ podstaw¹ do
planowania zabiegów ochronnych. Co ciekawe i znowu godne pozazdroszczenia - na koñcu
podrêcznika znajdziemy adresy kilkudziesiêciu instytucji rz¹dowych i pozarz¹dowych, do których
jako zarz¹dcy terenu mo¿emy zwróciæ siê z prob¹ o pomoc i dodatkowe informacje w gadzich
sprawach.
Mylê, ¿e sporo mo¿na siê nauczyæ, podpatruj¹c innych i korzystaj¹c z ich dowiadczenia.
Na pewno wiele brytyjskich pomys³ów przeniesiemy na nasze podwórko. Póki co jednak - czekamy
na wyniki ogólnopolskiego monitoringu gadów, który ruszy³ w roku 2010 pod przewodnictwem
Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Krakowa. Choæ przedsiêwziêcie to dotyczy to tylko gatunków
wymienianych w Dyrektywie Siedliskowej, to na pewno jest to dobry wstêp do oceny stanu
populacji krajowej herpetofauny i potrzeb jej ochrony.
Krzysztof Klimaszewski

POCZWARÓWKI - SZCZEGÓLNIE CENNA I TAJEMNICZA
GRUPA LIMAKÓW
W Polsce wystêpuje wspó³czenie ponad 170 gatunków limaków l¹dowych. Zdecydowanie
najpopularniejszym wród nich jest winniczek, rozpoznawalny zarówno przez m³odzie¿, jak
i doros³ych. Jest to najwiêkszy europejski limak l¹dowy, który w ci¹gu dziesiêcioleci by³ w Polsce
elementem intensywnego zbieractwa i eksportu do Europy Zachodniej. Ten istny Goliat wród
naszej limnofauny jest faktycznie gigantem w porównaniu do limaków zaliczanych do
poczwarówek. Dosyæ myl¹ca z pozoru nazwa poczwarówki doprowadzi³a do niemal anegdotycznego
zdarzenia w okresie przygotowañ do inwentaryzacji Natura 2000, prowadzonej w Lasach
Pañstwowych. W kilku nadlenictwach poszukiwano wówczas entomologów do
zinwentaryzowania stanowisk poczwarówek, sugeruj¹c siê nazw¹ jednoznacznie kojarz¹c¹ siê ze
wiatem owadów. Ale jak to bywa z polskim nazewnictwem zoologicznym - nazwanie tej grupy
limaków poczwarówkami jest w pe³ni uzasadnione.
Pierwszy kontakt z tym limakiem sprawi, ¿e pocz¹tkowo mo¿na przypuszczaæ, i¿ mamy
do czynienia z drobniutk¹ poczwark¹ jakiego owada przyobleczon¹ w kasztanowej barwy chitynowy
garnitur. Dopiero uwa¿niejsza obserwacja uzbrojonym w lupê okiem sprawi, ¿e tajemnicza poczwarka
okazuje siê filigranowym limaczkiem o drobnych skrêtach przypominaj¹cych segmentowany
odw³ok poczwarki owada. Zauwa¿ymy równie¿ drobny otwór muszli, który u wielu przedstawicieli
poczwarówek bêdzie uzbrojony w drobne wyrostki, nazywane zêbami. Jednak mo¿liwoæ
zaobserwowania tej grupy limaków w rodowisku naturalnym, graniczy niemal z cudem, gdy¿
jest to faktycznie filigranowy miêczak. Jedna z najwiêkszych poczwarówek krajowych Vertigo
moulinsiana - poczwarówka jajowata osi¹ga zwykle do 2,7 mm wysokoci muszli, której szerokoæ
dochodzi do 1,5 mm.
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Nie jest wykluczone, ¿e ma³e rozmiary przedstawicieli Vertigo
oraz rzadkoæ ich wystêpowania sprawiaj¹, ze niewielu
malakologów na wiecie zajmuje siê ta grup¹ maluczkich.
Warto jednak podkreliæ, ¿e jednym z najwiêkszych
malakologów wiatowych, odkrywaj¹cych tajemniczy wiat
poczwarówek jest Pani profesor Beata Pokryszko z Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Ka¿da szanuj¹ca siê publikacja dotycz¹ca
Vertigo zawiera w swoich cytacjach co najmniej kilka tytu³ów Jej
autorstwa. Zrozumia³ym jest równie¿ fakt, ¿e pozosta³ymi osobami
zajmuj¹cymi siê w Polsce poczwarówkami s¹ kobiety. Ta grupa
limaków i badania nad nimi prowadzone wymagaj¹ bowiem
ogromnej cierpliwoci, spokoju i skrupulatnoci. Stosowana
metodyka badawcza sprawia wra¿enie pracy kopciuszka
wybieraj¹cego mak z popio³u.
W pracach terenowych istotnym elementem jest wytypowanie
siedlisk, w obrêbie których mog¹ wystêpowaæ poczwarówki. Ich
preferencje ku siedliskom hydro- i kalcofilnym sprawiaj¹, ¿e ju¿
na wstêpie próba odkrywania ich wiata staje siê skomplikowana.
Poczwarówka Vertigo angustior
Wed³ug typologii siedlisk z I Za³¹cznika Dyrektywy Rady 92/43/
Rys. Wioleta Pu³a
EWG limaki te mog¹ najczêciej wystêpowaæ na
zmiennowilgotnych ³¹kach trzêlicowych (kod naturowy 6410), wiêkszoci typów torfowisk
wysokich lub torfowiskach alkalicznych (7230).
Pobrany w terenie materia³ rolinny wraz z gleb¹ poddaje siê dalszej obróbce w laboratorium
poprzez wyp³ukiwanie na sitach selekcyjnych, wysuszanie i wybieranie muszli limaków. Jeli
w zebranych próbkach stwierdzono i odseparowano poczwarówki, to finalne postêpowanie polega
na wykonaniu obserwacji pod mikroskopem stereoskopowym cech konchiologicznych - czyli
zwracaniu uwagi na detale morfologiczne dotycz¹ce muszli. W szczególnoci dotyczy to okrelenia
jej skrêtowoci oraz usytuowaniu zêbów w otworze muszli. W³aciwym jest prowadzenie
dokumentacji fotograficznej dotycz¹cej cech systematycznych muszli, gdy¿ daje to mo¿liwoæ
bardziej wnikliwego ich przestudiowania, porównania i ostatecznego, prawid³owego oznaczenia
z dok³adnoci¹ do gatunku. Poza tym unika siê wielokrotnego manipulowania muszl¹ i ryzyka jej
uszkodzenia.
Jeszcze do 2007 roku stopieñ rozpoznania wystêpowania Vertigo w Polsce sprawia³,
¿e w przypadku wiêkszoci gatunków znanych by³o stosunkowo niewiele ich stanowisk. Dopiero
rozpoczêcie prac inwentaryzacyjnych dotycz¹cych wystêpowania gatunków naturowych w Lasach
Pañstwowych oraz wykonanie przez Wojewódzkie Zespo³y Specjalistów badañ prowadzonych
w ramach zwiêkszania obszarów sieci Natura 2000 sprawi³o ujawnienie znacznej iloci nowych
stanowisk poczwarówki zwê¿onej Vertigo angustior i poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana,
ujêtych w Za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej. Natomiast w dostêpnych publikacjach i innych
danych brak jest potwierdzenia wykazania nowych stanowisk poczwarówki Geyera Vertigo geyeri
bêd¹cej reliktowym gatunkiem polodowcowym. Nie wykazano równie¿ czwartej poczwarówki
naturowej - Vertigo genesi, której jedyne stanowisko pochodzi z Puszczy Bia³owieskiej.
Warto podkreliæ, ¿e poczwarówki s¹ najstarsz¹ filogenetycznie grupa zwierz¹t z listy naturowej.
Zwierzêta te maj¹ bardzo ograniczone zdolnoci dyspersyjne i ich potencjalna migracja nie jest
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mo¿liwa. W przypadku osuszania ich siedlisk lub innych form ich przebudowy, ka¿da populacja
Vertigo skazana mo¿e byæ na zag³adê. Trzeba sobie uwiadomiæ, ¿e zdolnoæ przemieszczania siê
limaków jest niezwykle ograniczona i najczêciej area³ danej populacji zamyka siê na powierzchni
kilkuset metrów kwadratowych. Dlatego te¿ wykazywane stanowiska ich wystêpowania maj¹
z regu³y charakter typowo wyspowy, w pe³ni izolowany od innych populacji. Powinnimy sobie
tym samym uwiadomiæ, ¿e w przypadku wiêkszoci stanowisk, ich utrzymanie zale¿ne jest od
postawy cz³owieka.
Witold Stru¿yñski
Zak³ad Zoologii SGGW w Warszawie

HOLENDERSKA CHOROBA WI¥ZÓW
Wi¹z, drzewo o wysokoci dochodz¹cej do 30 m, roz³o¿ystej koronie, piêknych liciach,
g³adkiej w m³odoci a na staroæ spêkanej i bogatej w korek ciemnobr¹zowej korze. Ma swoje
miejsce wród wielu bani i legend. W Europie zachodniej, jak równie¿ - a mo¿e przede wszystkim
- w Ameryce Pó³nocnej, jedno z najbardziej cenionych i lubianych drzew. Bardzo czêsto sadzone
przy drogach lub w ma³ych wioskach oraz miastach. Ocieniaj¹ce ulice i domy, chroni¹ce przed
skwarem gor¹cego letniego nieba, zapewniaj¹ce czyste powietrze oraz ochronê przed
promieniowaniem ultrafioletowym. Drewno wi¹zu jest wykorzystywane na szerok¹ skalê
w przemyle meblowym, a tak¿e w szkutnictwie. Ma bardzo piêkn¹ barwê i jest niezwykle twarde
oraz wytrzyma³e.
Na wiecie wystêpuje oko³o 25 gatunków wi¹zów rosn¹cych w postaci drzew, rzadziej
krzewów, g³ównie w strefie umiarkowanej pó³kuli pó³nocnej. W Polsce nasze rodzime gatunki
wi¹zów rosn¹ na glebach bogatych w próchnicê i w ró¿nych
typach lasów. Nie tworz¹ jednolitych drzewostanów a jedynie
wystêpuj¹ domieszkowo lub kêpami. Bardzo czêsto rosn¹
wzd³u¿ ulic, w ogrodach oraz parkach. Na terenie kraju
mo¿emy spotkaæ trzy gatunki wi¹zów. Pierwszym
z nich jest wi¹z szypu³kowy Ulmus leavis (limak), rosn¹cy
na terenie ca³ego kraju, lecz bêd¹cy gatunkiem typowo
nizinnym. Limak wystêpuje przede wszystkim w ³êgach
w zespole tworzonym wraz z innymi drzewami, takimi jak
np. d¹b szypu³kowy, jesion czy klon.
Drugim gatunkiem sporód polskich wi¹zów jest wi¹z
górski Ulmus glabra (brzost), maj¹cy charakterystyczne dwa
"rogi" na koñcówkach lici. W polskich lasach wystêpuje
jako gatunek domieszkowy, jednak w Puszczy Bia³owieskiej
jest dosyæ czêsto spotykanym drzewem. Wi¹z polny Ulmus
carpinifolia (wi¹z pospolity) jest trzecim z naszych wi¹zów.
Jest gatunkiem typowo nizinnym, spotykanym jednak
równie¿ na Pogórzu. Wi¹z pospolity wystêpuje na terenie Liæ wi¹zu szypu³kowego
ca³ej Polski w zespo³ach ³êgowych. Najstarszy w naszym Rys. Katarzyna Kubicka
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kraju wi¹z ronie w Komorowie,
w gminie Gubin (pow. kronieñski,
woj. lubuskie). Jego wymiary s¹
osza³amiaj¹ce. Ma 431 lat, 887 cm
obwodu, piernicê (mierzon¹ na
wysokoci 1,3 m nad ziemi¹) 282 cm
a jego wysokoæ szacuje siê na
35,5 metra.
Gdy mówimy o tych piêknych
drzewach
musimy
równie¿
wspomnieæ o chorobie, która
w ubieg³ym stuleciu zaczê³a masowo
Og³adek wi¹zowiec
je atakowaæ i prowadziæ do bardzo
Rys. Katarzyna Kubicka
szybkiego zmniejszenia siê ich
populacji na ca³ym wiecie. Holenderska choroba wi¹zów, poniewa¿ to o niej mowa, w skrócie
DED (z ang. Dutch Elm Disease) lub inaczej grafioza jest wywo³ywana przez dwie bardzo siê od
siebie ró¿ni¹ce odmiany grzyba. Pierwsza z nich, któr¹ odkryto oko³o roku 1918, nosi nazwê
Ophiostoma ulmi. Drug¹, któr¹ po raz pierwszy zaobserwowano oko³o 1940 roku, i która jest
odpowiedzialna za drug¹, bardziej niszcz¹c¹ falê choroby, nazywano Ophiostoma novo-ulmi. Dzieli
siê j¹ na dwie formy: Euroazjatyck¹ (EAN, z ang. Eurasian) oraz Pó³nocnoamerykañsk¹ (NAN,
North American). Odmiana ta jest du¿o bardziej agresywna od O. ulmi. Zarodniki powoduj¹ce
holendersk¹ chorobê wi¹zów s¹ przenoszone z drzewa na drzewo przez dwa korniki: og³odka
wi¹zowca Scolytus scolytus i og³odka wielorzêdowca S. multistriatus. W Ameryce Pó³nocnej choroba
rozprzestrzenia siê przy udziale rodzimego gatunku chrz¹szcza Hylurgopinus rufipes. Pojawia siê
g³ównie od koñca maja do lipca, kiedy drzewa produkuj¹ wczesne drzewo w formie komórek
naczyniowych. Dlatego te¿ dojrzewaj¹ce wczesn¹ wiosn¹ chrz¹szcze s¹ najczêstszymi wektorami
choroby.
Grafioza pojawi³a siê tu¿ po zakoñczeniu Pierwszej Wojny wiatowej w Holandii i w bardzo
krótkim czasie objê³a swoim zasiêgiem Europê. W 1927 roku dotara³a do Wielkiej Brytanii.
Po pokonaniu oceanu, wraz z zaka¿onym drewnem, patogen rozpocz¹³ dewastacjê wi¹zowych
drzewostanów w Ameryce Pó³nocnej w 1930 roku, gdzie poczyni³ ogromne szkody zabijaj¹c wiêksz¹
czêæ populacji wi¹zu bia³ego Ulmus americana. W Polsce pierwszy potwierdzony naukowo
przypadek holenderskiej choroby wi¹zów zaobserwowano w 1932 roku na Pomorzu. Druga fala
choroby mia³a miejsce w latach 60-tych i 70-tych ubieg³ego wieku i szacuje siê i¿ jedynie w samej
Wielkiej Brytanii spowodowa³a uschniêcie 20 z 30 milionów wi¹zów rosn¹cych w tym kraju
w tamtym czasie. Ju¿ chocia¿by na podstawie tego jednego przyk³adu mo¿emy zobaczyæ, jak
wielkim zagro¿eniem dla tych drzew by³o pojawienie siê tej nieznanej dot¹d choroby.
Charakterystycznym objawem grafiozy, dziêki któremu mo¿emy rozpoznaæ, ¿e z danym
drzewem dzieje siê co niedobrego, jest przede wszystkim raptowne wiêdniêcie a nastêpnie ¿ó³kniêcie
oraz usychanie lici, co powoduje ich szybkie opadanie. Mo¿e to doprowadziæ do usychania
zaatakowanych ga³êzi a nastêpnie mierci drzewa. Powy¿szy opis jest charakterystyczny dla ostrego
przebiegu choroby. Zarodniki grzyba wnikaj¹ do naczyñ drzewa i zaczynaj¹ przemieszczaæ siê na
znaczne odleg³oci. Powoduje to uruchomienie mechanizmu obronnego drzewa, polegaj¹cego na
tym, i¿ zaatakowane, w celu obrony przez toksycznymi substancjami produkowanymi przez patogen,
zatyka wiat³a naczyñ gumowymi tworami zwanymi wcistkami. Blokuje w ten sposób
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rozprzestrzenianie siê szkodliwych substancji w obrêbie w³asnych tkanek. Niestety wcistki blokuj¹
równie¿ transport substancji od¿ywczych pobieranych przez drzewo, a co za tym idzie odcinaj¹
zaatakowane ga³êzie od wody i wszelkich substancji umo¿liwiaj¹cych wzrost i rozwój. Na przekroju
poprzecznym pora¿onych ga³êzi jest to widoczne jako sczernienie najm³odszych piercieni
przyrostów rocznych drewna. Jeli drzewo ma wiele zaatakowanych ga³êzi mo¿emy powiedzieæ,
i¿ pope³nia w ten sposób swoiste samobójstwo. Ostra infekcja mo¿e siê zakoñczyæ mierci¹
drzewa w tym samym sezonie wegetacyjnym, w którym dosz³o do zaka¿enia.
Bardzo czêsto jednak mamy do czynienia z przewlek³¹ form¹ choroby. Objawia siê ona tym,
i¿ licie na chorych drzewach pojawiaj¹ siê du¿o póniej, przy czym s¹ równie¿ s³absze, mniejsze
i ich zieleñ tak¿e nie jest tak intensywna. Licie u zara¿onych drzew opadaj¹ ju¿ latem, bardzo czêsto
zdarza siê równie¿, i¿ w ogóle nie wykszta³caj¹ siê na pora¿onych ga³êziach. Holenderska choroba
wi¹zów w przypadku przewlek³ej infekcji mo¿e rozwijaæ siê od kilku do kilkunastu lat powoduj¹c
usychanie nowych partii drzewa ka¿dego roku, co prowadzi do powolnej mierci ca³ego osobnika.
Zarówno w przypadku ostrej, jak i przewlek³ej infekcji, grzyb przemieszcza siê z m³odych czêci
drzewa, poprzez pieñ, koñcz¹c na korzeniu. Czasem obumieraj¹ce drzewa tworz¹ ma³e odrole na
pniu lub u nasady ga³êzi. Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozpowszechnienie choroby jest
równie¿ gruboæ kory wi¹zów. Otó¿ zaobserwowano, i¿ m³ode wi¹zy s¹ rzadziej atakowane przez
holendersk¹ chorobê wi¹zów, ni¿ drzewa starsze z dobrze wykszta³con¹, popêkan¹ kor¹.
W Puszczy Bia³owieskiej równie¿ mo¿emy obserwowaæ drastyczny spadek liczby ¿ywych
wi¹zów. Coraz czêciej za to mo¿emy spotykaæ stoj¹ce martwe drzewa, pozbawione kory,
z charakterystycznie wygiêtymi ku górze ga³êziami. Jest to bardzo smutny widok. Z drugiej strony,
po przeprowadzonych badaniach, w których mia³am mo¿liwoæ braæ udzia³, widaæ, i¿ w podszycie
mo¿emy znaleæ bardzo du¿o m³odych drzewek. Niestety, gdy osi¹gn¹ starszy wiek mo¿e je czekaæ
(i najprawdopodobniej bêdzie czeka³) los, który spotka³ stare, piêkne drzewa.
Przez wiele lat podejmowano wiele prób maj¹cych na celu znalezienie odpowiedniego sposobu
na kontrolowanie rozprzestrzeniania siê choroby. Najczêciej skupiano siê nad zmniejszeniem populacji
nosicieli, czyli og³odków; wykorzystaniem naturalnej odpornoci wi¹zów na atakuj¹cy go patogen
oraz nad szerokim zastosowaniem rodków grzybobójczych. Wysi³ki te jednak nie przynios³y
oczekiwanych rezultatów. Eksperymenty maj¹ce na celu wyhodowanie odmian odpornych,
pochodz¹cych ze skrzy¿owania dwóch innych
gatunków s¹ przeprowadzane m.in. w Stanach
Zjednoczonych oraz w Niemczech.
Patrz¹c na to z innej perspektywy mo¿na
stwierdziæ, i¿ ka¿da choroba wywo³uje
okrelon¹ reakcjê w organizmie. Uwa¿am,
i¿ natura jest w stanie poradziæ sobie z t¹
destrukcyjn¹ chorob¹, lecz wymaga to czasu
oraz powolnego uodparniania siê populacji
wi¹zów na atakuj¹cy je patogen. W przysz³oci
przekonamy siê, kto wygra³ tê bitwê: wi¹zy
czy grzyby z rodzaju Ophiostoma.
Katarzyna Kubicka

Nasiona wi¹zu górskiego. Rys. Katarzyna Kubicka

37

KRASKA &(1-2/2010)

ROZSZERZENIE SYSTEMU OBSZARÓW CHRONIONYCH
NA UKRAINIE - Z DU¯EJ CHMURY MA£Y DESZCZ?
W sk³ad systemu obszarów chronionych (Priridno-Zapowidny Fond - PZF) na Ukrainie, zgodnie
z ustaw¹ o systemie obszarów chronionych, wchodz¹: zapowiedniki, rezerwaty biosfery i parki
narodowe (wszystkie te obiekty maj¹ znaczenie pañstwowe). Dalej: parki krajobrazowe (zawsze
o znaczeniu miejscowym), zakazniki, pomniki przyrody, parki dendrologiczne, ogrody botaniczne
i zoologiczne, parki-pomniki sztuki parkowo-ogrodowej i chronione uroczyska. Obszary te,
w zale¿noci od swojej wartoci przyrodniczej, naukowej i historyczno-kulturalnej mog¹ mieæ
znaczenie pañstwowe albo miejscowe.
Od czasu uzyskania przez Ukrainê niepodleg³oci powierzchnia obszarów chronionych w tym
kraju wzros³a ponad dwukrotnie. Wg stanu na listopad 2009 roku w sk³ad systemu obszarów
chronionych wchodzi³o ponad 7.200 obszarów i obiektów o ³¹cznej powierzchni 2,8 mln ha,
co stanowi³o 4% powierzchni kraju. To przede wszystkim 17 zapowiedników, 4 rezerwaty biosfery,
19 parków narodowych, 45 parków krajobrazowych, 3.078 pomników przyrody, 2.729 zakazników,
616 ogrodów botanicznych i zoologicznych, parków dendrologicznych oraz parków-pomników
sztuki parkowo-ogrodowej, 793 chronione uroczyska. Mimo tak wielkiej mnogoci obszarów ich
³¹czna powierzchnia daleka by³a jeszcze do redniej europejskiej, gdzie obszary chronione stanowi¹
rednio oko³o 15% powierzchni kraju.
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Lawina nowych obszarów chronionych
W ostatnim czasie na Ukrainie obserwuje siê bezprecedensowy, w porównaniu z minionymi
latami, progres systemu obszarów chronionych. I o ile do 2009 r. system obszarów chronionych
na Ukrainie stanowi³ tylko 4% jej powierzchni, to po podpisaniu przez by³ego prezydenta Ukrainy
W. Juszczenkê, w ostatnim miesi¹cu swego urzêdowania szeregu ukazów tworz¹cych nowe obszary
chronione, mo¿na powiedzieæ, ¿e Ukraina zbli¿a siê do poziomu ok. 10% powierzchni obszarów
chronionych w stosunku do powierzchni kraju.
Szczególnie wa¿nym by³o to, ¿e prócz tworzenia tradycyjnych dla Ukrainy parków narodowych,
przypomniano sobie tak¿e o zapowiednikach (formy ochrony, której prócz krajów dawnego ZSRR
nie ma nigdzie w wiecie) oraz zakaznikach miejscowego znaczenia. Ma to bardzo du¿e znaczenie
zw³aszcza, ¿e ostatni zapowiednik (Czeremski w obwodzie wo³yñskim) by³ utworzony na Ukrainie
jeszcze w 2001 roku. Od tamtej pory (jeli chodzi o zapowiedniki) dopuszczano co najwy¿ej do
poszerzenia granic ju¿ istniej¹cych obiektów (Czarnomorski Rezerwat Biosfery - obwód chersoñski
i miko³ajowski) lub poszerzenie filii zapowiednika (£ugañski Zapowiednik Przewalski Step) a co
najwy¿ej tworzenie nowej filii. Tak siê sta³o w przypadku Ukraiñskiego Stepowego Zapowiednika,
w 2008 roku na terenie obwodu donieckiego stworzono jego filiê o nazwie Ka³muskie, za rok
póniej stworzono now¹ filiê £ugañskiego Zapowiednika o nazwie Trochizbieñskij step [1- numery
w nawiasach kwadratowych zgodne z oznaczeniami na mapie]. Póki co faktycznie stworzono dwa
nowe zapowiedniki. Na mocy Ukazu Prezydenta (UP) Nr 1035/2009 filia Ukraiñskiego Stepowego
Zapowiednika o nazwie Michaj³owska cilina sta³a siê samodzielnym zapowiednikiem [1], którego
powierzchniê poszerzono do 882,9 ha. Prócz tego na terytorium rejonu narodickiego w obwodzie
¿ytomierskim - UP Nr 1038/2009 ekosystemy prawobrze¿nego Polesia zaczê³y byæ chronione
w granicach nowego, Drewlañskiego Zapowiednika [2] o powierzchni ca³kowitej 30.872,84 ha.
Poza tym powiêkszona zosta³a per³a przyrody Naddnieprza - Kaniowski Zapowiednik [3] w obwodzie
czerkaskim - UP Nr 2/2010 z dnia 1 stycznia 2010 r. Przy³¹czono do niego dodatkowych 6.615,6
ha g³ównie lewobrze¿nej doliny. UP Nr 25/2010 z 14 stycznia 2010 r. o 4.405,8 ha powiêkszono
obszar Karpackiego Rezerwatu Biosfery [4] w obwodzie zakarpackim.
Znamiennym jest stworzenie nowego zakaznika o znaczeniu krajowym, co w ostatnich czasach
by³o bardzo rzadkim zjawiskiem. Wa¿ne
jest to z tego powodu, ¿e ze wzglêdu na
swój re¿im ochronny tego typu zakaznik
mo¿e chroniæ przyrodê lepiej ni¿ park
krajobrazowy czy nawet narodowy. Na
mocy UP Nr 1042/2009 stworzono
zakaznik krajobrazowy o znaczeniu
krajowym Christaniwski [1]
o powierzchni 1705,2 ha, w tym 1.233,2 ha
znajduje siê w rejonie lochwickim
obwodu po³tawskiego.
Stworzony zosta³ tak¿e ogród
botaniczny o znaczeniu krajowym [1]
o powierzchni 18 ha, w miecie Chorol
Strepet
w obwodzie po³tawskim (UP Nr 1041/2009).
Rys. Iwan Parnikoza
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Co za siê tyczy parków narodowych, stworzono ich a¿ 27. W tej liczbie nale¿y zwróciæ
uwagê na pierwsze parki narodowe na terenie obwodu sto³ecznego. Na gruntach gospodarstwa
³owieckiego i rezydencji prezydenckiej, na terytorium rejonu perejas³aw-chmielnickiego w obwodzie
kijowskim i rejonu kaniowskiego w obwodzie czerkaskim stworzono Park Narodowy Bi³oozierskij
[1] (UP Nr 1048/2009) o powierzchni ca³kowitej 7.014,44 ha. Przy czym warto zaznaczyæ, ¿e ca³y
obszar objêty parkiem jest w jego wy³¹cznej administracji. Za na obszarze rejonu browarskiego
obwodu kijowskiego i rejonu kozieleckiego obwodu czernihowskiego utworzono Park Narodowy
Zalesie [2], o powierzchni 14.836 ha (UP Nr 1049/2009). Podobnie jak poprzedni na gruntach
w ca³oci administrowanych przez park. Dokumentacjê tego parku przygotowa³o Kijowskie Centrum
Ekologiczno-Kulturalne.
Niestety na ostatnim etapie tworzenia zosta³o zahamowane powstanie DnieprowskoTeterewskiego PN na pó³nocy obwodu kijowskiego. Park stan¹³ na drodze partykularnych
interesów ówczesnego lidera Partii Regionów a obecnego prezydenta Ukrainy.
Powo³ano za to do istnienia pierwszy park narodowy na terenie obwodu winnickiego. Park
Narodowy Karemlukowe Podole [3] ustanowiony zosta³ na obszarze rejonów trocianieckiego
i czeczelnickiego na powierzchni 20.203,4 ha gruntów pañstwowych, w tym 16.518 ha jest
administrowane wy³¹cznie przez Park (UP Nr 1057/2009).
Stworzenie szeregu parków narodowych by³o logicznym przekszta³ceniem parków
krajobrazowych w wy¿sz¹ formê ochrony. I tak jeszcze w kwietniu 2009 roku, na mocy UP Nr 279/
2009 parkiem narodowym sta³ siê Park Krajobrazowy Granitowo-Stepowe Pobu¿e, przy czym
zmieniono jego nazwê na Buski Gard [4]. Powierzchnia parku wynosi 6.138 ha i obejmuje ochron¹
unikalny odcinek rzeki Boh z licznymi granitowymi porohami oraz endemiczne gatunki flory i fauny,
z których wiele wpisanych jest do Czerwonej Ksiêgi Ukrainy. W Czeremoski Park Narodowy
[5] zosta³ przekszta³cony park krajobrazowy o tej samej nazwie (UP Nr 1043/2009), po³o¿ony
w rejonie putilskim obwodu czerniowieckiego. Ma on powierzchniê 7.117,5 ha w tym 5.556 ha które
oddane zosta³y administracji parku w sta³e u¿ytkowanie. Kolejny park narodowy, powsta³
z przekszta³cenia krajobrazowego to Dworiczañski PK [6] na terenie rejonu dworiczañskiego
w obwodzie charkowskim. Zosta³ ustanowiony UP Nr 1044/2009 i ma powierzchniê 3.131,2 ha,
w tym 658,8 ha w wy³¹cznym posiadaniu administracji parku. Park Krajobrazowy Kinburska Kosa
po³o¿ony na terytorium rejonów: oczakowskiego i berezañskiego w obwodzie miko³ajowskim zosta³
przekszta³cony w Park Narodowy Bia³obrze¿e wiatos³awa [7] (UP Nr 1056/2009). Ma on powierzchniê
35.223,15 ha, przy czym 28.587,74 ha gruntów i obszaru morskiego stanowi w³asnoæ parku.
UP Nr 1099/2009 zosta³ stworzony, na bazie Parku Krajobrazowego Meotyda, park narodowy o tej
samej nazwie [8]. Po³o¿ony jest w obwodzie donieckim na terenie rejonów: wo³odarskiego,
nowoazowskiego i pierwszomajowego. Jego powierzchnia to 20.720,95 ha w tym 3.580,96 ha
w wy³¹cznej administracji parku. Park ten ma kluczowe znaczenie dla ochrony ornitofauny pó³nocnego
Przyczarnomorza a tak¿e stosunkowo ma³o przekszta³conych przyazowskich zbiorowisk rolinnych.
Czêæ parków zosta³a stworzona na obszarze wczeniej pobawionym form ochrony przyrody.
Jednym z pierwszych by³ Park Narodowy Zaczarowany Kraj [9]. Zosta³ utworzony UP Nr 343/
2009 na terenie rejonu irszawskiego w obwodzie zakarpackim. Obejmuje on obszar 6.101 ha
w tym 5.649 ha gruntów w wy³¹cznym w³adaniu parku. W ten sam sposób stworzono Park
Narodowy Góry Krzemienieckie [10] na obszarze rejonów: krzemienieckiego i szumskiego
w obwodzie tarnopolskim (UP Nr 1036/2009). Park ma powierzchniê 6.951,2 ha w tym 3.968,6 ha
ziemi w wy³¹cznym posiadaniu parku. Teren parku jest obszarem dawno ju¿ opisanej wysokiej
koncentracji cennej, endemicznej flory.
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Tablica 1. Roliny i grzyby

Rys. Iwan Parnikoza
1. Kruszczyk drobnolistny, 2. Sasanka Pulsatilla nigricans, 3. Wê¿ymord stepowy, 4. Ostnica Jana, 5. Zawilec wielkokwiatowy,
6. Kokorycz pusta, 7. Piestrzyca Helvella monachella, 8. Cebulica dwulistna, 9. Pieczarka Agaricus romagnesi,
10. Konwalia majowa, 11. Kosaciec Iris hungarica.

41

KRASKA &(1-2/2010)

Tablica 2. Zwierzêta

Rys. Iwan Parnikoza
1. Jelec Danilewskiego - Czerwona Ksiêga Ukrainy, 2. Wyrozub - Czerwona Ksiêga Ukrainy, 3. Wychuchol - Czerwona
Ksiêga Ukrainy, 4. Karczownik, 5. Trzmielojad, 6. Pustu³eczka - Czerwona Ksiêga Ukrainy, 7. Gacek szary.

Kosztem rezydencji prezydenckiej Sinohora w rejonie brodaczowskim obwodu iwanofrankowskiego, w celu ochrony naturalnych kompleksów Podkarpacia, stworzono park narodowy
o tej nazwie [11] i powierzchni 10.866 ha (UP Nr 1083/2009).
Zachwycaj¹ca sw¹ ró¿norodnoci¹ biologiczn¹ dolina rzeki Siwierski Doniec na terytorium
rejonu kremiñskiego w obwodzie ³ugañskim, trafi³a do utworzonego Parku Narodowego SiwierskoDonieckiego [12] UP Nr 1040/2009. Park ma powierzchniê 7.007 ha, w tym 3.020 ha w wy³¹cznej
administracji parku.
Naturalne ekosystemy Pó³nocnego Przyczarnomorza objête zosta³y ochron¹ na terytorium
rejonu skadowskiego w obwodzie chersoñskim w granicach D¿arilgackiego Parku Narodowego
[13], o powierzchni 10.000 ha w tym 805 ha w wy³¹cznej administracji parku.
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Cenne siedliska przyrodnicze Lewobrze¿nego Lasostepu na terenie rejonu piriatyñskiego
w obwodzie po³tawskim, zgodnie z UP Nr 1046/2009, wesz³y w sk³ad nowoutworzonego
Piriatyñskiego Parku Narodowego [14] o powierzchni 12.028,42 ha. W tym 5.555,14 ha ziem
w wy³¹cznej administracji parku.
Za prawdziwy prze³om w wieloletniej walce z antyekologiczn¹ dzia³alnoci¹ charkowskich
obwodowych s³u¿b lenych i ³owieckich, która to dzia³alnoæ przejawia³a siê niszczeniem lasów
w dolinie Siwierskiego Doñca mo¿na uwa¿aæ stworzenie na terytorium rejonu krasnokuckiego,
w tym obwodzie Parku Narodowego S³obo¿añski [15]. Powsta³ on na mocy UP 1047/2009 i ma
powierzchniê 5.244 ha w ca³oci we w³adaniu parku.
Na obszarze rejonu zdo³bunowskiego i ostrogskiego w obwodzie równieñskim powsta³ tak¿e
Dermañsko-Ostrogski PN [16]. UP Nr 1039/2009 ustanowi³ ten park na powierzchni 5.448,3 ha
(w tym 1.647,6 ha w wy³¹cznej administracji parku). Na Krymie zosta³ utworzony PN Czariwna
Gawañ [17]. Ustanowiono go UP Nr 1037/2009 w rejonie tarchankuckim Autonomicznej Republiki
Krym, na powierzchni 10.900 ha (w tym 6.150 ha w wy³¹cznej administracji parku).
Dobrze zachowane ekosystemy w dolnym biegu rzeki Su³a objêto ochron¹ w PN Ni¿nosulski
[18]. Powsta³ on na pograniczu obwodów: czerkaskiego i po³tawskiego na obszarze 18.635,11 ha,
z czego 1.315 ha jest w wy³¹cznym w³adaniu parku.
Na terenie bardzo cennych Lasów Kiwercowskich stworzono PN Puszcza Cumañska [19].
Stworzono go UP Nr 203/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w rejonie kiwercowskim obwodu
wo³yñskiego. Ma powierzchniê 33.475,34 ha w tym 3.471,54 ha w wy³¹cznej administracji parku.
Stworzony zosta³ drugi park narodowy na terenie obwodu zaporoskiego Nadazowski PN [20].
Powsta³ w oparciu o UP Nr 154/2010 z 10 lutego 2010 na powierzchni 78.126,92 ha z czego
a¿ 48.053,20 ha jest w wy³¹cznej administracji parku. Poza czêci¹ l¹dow¹ park obejmuje tak¿e
ekosystemy wybrze¿a Morza Azowskiego i Mlecznego Limanu.
UP Nr 96/2010 z 3 lutego 2010 r. - wziêto pod ochronê fragment kanionu rzeki Dniestr
w granicach obwodu tarnopolskiego. Tutaj na powierzchni 10.829,18 ha (w tym 7.189,65 ha
w wy³¹cznym w³adaniu parku) stworzono Park Narodowy Kanion Dniestru [21].
Werchowyñski PN [22] zosta³ stworzony na terenie rejonu werchowyñskiego w obwodzie
iwano-frankowskim - UP Nr 58/2010 z 22 stycznia 2010 r. Jego powierzchnia to 12.022,9 ha
w ca³oci administrowana przez park. Na obszarze czterech rejonów obwodu czerniowieckiego
utworzony zosta³. Chocimski Park Narodowy [23] UP Nr 56/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.).
Ma on powierzchniê 9.446,1 ha, z czego 3.109,9 pozostaje w wy³¹cznej administracji parku.
Nowy park narodowy powsta³ tak¿e na Ziemi Lwowskiej. To PN Pó³nocne Podole [24]
utworzony na powierzchni 15 587,92 ha, z których 5.434,4 stanowi wy³¹cz¹ w³asnoæ parku (UP
Nr 156/2010 z dn. 10 lutego 2010 r.).
Status parku narodowego otrzyma³y tak¿e obszary piaszczyste w dolnym biegu Dniepru.
stworzono tam PN Oleszkiwskie Piaski [25]. Park po³o¿ony jest w obwodzie chersoñskim i ma
powierzchniê 8 020,36 ha z czego 5.222,30 ha jest w wy³¹cznym w³adaniu parku (UP Nr 221/2010
z 23 lutego 2010 r.).
Resztki nie przekszta³conego wybrze¿a Morza Czarnego w granicach rejonu tatarbunarskiego
w obwodzie odeskim objêto ochron¹ w formie PN Tuz³owski Liman [26] na mocy UP Nr 1/2010
z 1 stycznia 2010 r. Powierzchnia parku wynosi 27.865 ha, z czego 2.022 ha znajduj¹ siê
w wy³¹cznej administracji parku. Na terenie trzech rejonów obwodu sumskiego stworzony zosta³
Hetmañski Park Narodowy [27]. Ustanowiono go UP Nr 273?2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. na
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powierzchni 23.360,1 ha z czego 11.673,2 ha
w wy³¹cznej administracji parku.
Prócz tego poszerzono jeszcze granic dwóch
istniej¹cych parków narodowych. PN wiête Góry
[28] po³o¿ony w obwodzie donieckim powiêkszono
o 20 ha (UP Nr 57/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.),
za PN Synewir [29] po³o¿ony w obwodzie
zakarpackim powiêkszony zosta³ UP Nr 1118/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

¯mudna walka o wykonanie ukazów
Decyzja prezydenta W. Juszczenki, mimo,
¿e pewnie nie bez racji mo¿na jej zarzucaæ to,
ze by³a elementem kampanii wyborczej, jest
bezprecedensow¹ w Europie a byæ mo¿e
i w wiecie. Zdaje siê, ¿e w ¿adnym kraju, w tak
krótkim czasie, nie ustanowiono tylu nowych
obszarów chronionych i to o tak wysokiej randze.
Warto zaznaczyæ, ¿e w ci¹gu nieco ponad miesi¹ca
W. Juszczenko ustanowi³ wiêcej nowych parków
narodowych ni¿ ich dotychczas by³o na Ukrainie.
Poza, jak wspomniano wczeniej, elementem
propagandowym tego dzia³ania, mo¿na to odczytaæ
tak¿e jako krok w kierunku zbli¿enia Ukrainy do
Karlik redni (na górze) i alaktaga (na dole)
struktur UE. Tak¹ chêæ W. Juszczenko stale
Rys. Iwan Parnikoza
deklarowa³.
Zrozumia³ym jest te¿ niestety, ¿e realizacja tak wielkiej idei w sferze, która nie cieszy siê wród
ogó³u spo³eczeñstwa wielkim uznaniem natrafi³a na liczne problemy. Istotnie pojawi³y siê one
natychmiast po tym, jak W. Juszczenko przesta³ byæ prezydentem Ukrainy.
Zmiana w³adzy jaka nast¹pi³a na Ukrainie by³a wykorzystywana przez niektóre miejscowe
administracje do tego, by staraæ siê o zniesieni przyjêtych prezydenckich ukazów a nawet
zlikwidowanie niektórych parków narodowych. I tak Miko³ajowska Rada Obwodowa zwróci³a siê
do nowego prezydenta z prob¹ by skasowaæ parki narodowe: Buski Gard i Bia³obrze¿e wiatos³awa.
Jednak dziêki aktywnemu protestowi spo³eczników to nie nast¹pi³o. Tymczasem zagro¿enie nadesz³o
z innej strony. Nie chc¹c straciæ lasów lobby G³ównego Komitetu Gospodarki Lenej i £owieckiej
Ukrainy chce na drodze s¹dowej doprowadziæ do zlikwidowania Siwiersko-Donieckiego PN.
W pe³ni sabotowane przez administracjê jest przekszta³canie w parki narodowe gospodarstw
³owieckich Zalesie i Bia³oozierskij. W ci¹gu czasu przeznaczonego na wype³nienie ukazów
prezydenta nie zrobiono praktycznie nic. W tym czasie za stworzono administracjê parków
narodowych: Hetmañskiego i Nadazowskiego. Ich finansowanie zaplanowano na 2012 rok. Ostatni
park ma ju¿ nawet swoj¹ stronê internetow¹: http://priazovskypark.info/. S¹ to jednak nieliczne
pozytywne przyk³ady. W przypadku wiêkszoci parków narodowych ukazy prezydenta s¹ mniej
lub bardziej jawnie bojkotowane.
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Stale niepewna sytuacja z nowoutworzonymi obiektami PZF zmusza spo³eczne organizacje
przyrodnicze Ukrainy do trwania w ci¹g³ej gotowoci. Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne
oraz organizacja prawnicza Ekoprawo-Kijów planuje podaæ do s¹du Radê Ministrów Ukrainy za
niewykonanie licznych ukazów prezydenta. Byæ mo¿e takie skrajne dzia³ania rusz¹ z martwego
punktu proces tworzenia tych obszarów.
Iwan Parnikoza, Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne
Krzysztof Wojciechowski, Katedra Ekologii Stosowanej KUL JP II

CZY DOLINA KRZNY STANIE SIÊ OBSZAREM PTASIM
NATURA 2000?
Natura 2000 i ptasie ostoje
Natura 2000 to sieæ obszarów cennych przyrodniczo podlegaj¹cych ochronie w Unii
Europejskiej. Z chwil¹ wejcia do struktur europejskich Polska zosta³a zobligowana do wyznaczenia
obszarów siedliskowych wa¿nych dla ochrony rzadkich gatunków zwierz¹t, rolin i fitocenoz
(SOO) oraz obszarów ptasich (OSO), które obejmuj¹ miejsca istotne dla wêdrownych i lêgowych
gatunków. Obszary te wyznaczano na podstawie danych zawartych w publikacjach naukowych,
inwentaryzacjach, czy obserwacji zgromadzonych przez przyrodników. Informacje o walorach
przyrodniczych potencjalnych ostoi wpisywano do standardowych formularzy danych (SDF),
co umo¿liwi³o wybór najcenniejszych miejsc spe³niaj¹cych okrelone kryteria.
W Polsce sieæ obszarów Natura 2000 nie jest jeszcze
w pe³ni wykszta³cona. Opónienia w rozwoju sieci wynikaj¹
m.in. z niedostatecznego rozpoznania zasobów
przyrodniczych, negatywnego stosunku spo³eczeñstwa
i rz¹du do powiêkszania listy obszarów chronionych.
Dotychczas rozwój sieci Natura 2000 przebiega³ w sposób
chaotyczny, nie oby³o siê bez kontrowersji i upomnieñ ze
strony Komisji Europejskiej. Przyjêta przez Radê Ministrów
strategia rozbudowy sieci (a w zasadzie jej brak) sprawi³a,
¿e nie wszystkie cenne obszary maj¹ równe szanse znaleæ
siê pod ochron¹. Potencjalna ptasia ostoja musi po pierwsze
spe³niaæ kryteria Birdlife obrane do ich wyznaczania. Po drugie
teren ten musi posiadaæ opracowania, które potwierdz¹ jego
walory i pos³u¿¹ jako zacz¹tek SDF. Po trzecie, aby wejæ
do sieci, musi zostaæ zaakceptowany przez radê ministrów.
W Polsce nie prowadzono powszechnych inwentaryzacji
przyrodniczych zakrojonych na szerok¹ skalê, w zwi¹zku
z tym do sieci w pierwszej kolejnoci do³¹czono obszary
po³o¿one np. na terenie istniej¹cych parków narodowych czy
rezerwatów oraz te czêciej eksplorowane przez ornitologów,
Czajka
np. po³o¿one w pobli¿u wiêkszych lub bêd¹ce w gestii
Rys. Sylwia Ilczuk
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zainteresowanych placówek naukowych. Miejsca nieeksplorowane, o pozornie mniejszych walorach
przyrodniczych nie znalaz³y siê w sieci, a w tej chwili trudniej jest je w³¹czyæ, poniewa¿ zaostrzono
kryteria kwalifikacyjne, a administracja rz¹dowa uwa¿a proces tworzenia sieci za ukoñczony
i broni siê przed do³¹czaniem nowych obszarów z Shadow List. Ponadto, w moim odczuciu,
kryteria Birdlife oparte na liczebnoci (wartoci wzglêdne) a nie zagêszczeniu par lêgowych (wartoci
bezwzglêdne) proteguje obszary o du¿ej powierzchni. Wszystkie wymienione warunki sprawi³y,
¿e do tej pory w sieci Natura 2000 nie znajduje siê zas³uguj¹ca na ochronê ostoja lêgowych
i migruj¹cych ptaków Dolina Krzny.

Walory Krzny
Krzna jest lewym dop³ywem Bugu. Jej ród³a po³o¿one s¹ na Równinie £ukowskiej, sk¹d
korytami Krzny Po³udniowej i Krzny Pó³nocnej p³ynie na wschód, aby po³¹czyæ swe wody
w Miêdzyrzecu Podlaskim. Dalej leniwie zielon¹ dolin¹ toczy swe wody a¿ do miejscowoci Neple,
gdzie uchodzi do Bugu w pobli¿u rezerwatu Szwajcaria Podlaska. W granicach administracyjnych
Bia³ej Podlaskiej, w miejscu, gdzie uchodz¹ do jej koryta wody Klukówki, rozpoczyna siê
najciekawszy pod wzglêdem ornitologicznym fragment jej doliny. Teren ten urozmaicony jest licznymi
starorzeczami, które wiadcz¹ o dawnej wietnoci rzeki. Obszar ten by³by o wiele ciekawszy
i ró¿norodny, gdyby po wojnie nie zosta³y przeprowadzone melioracje i regulacje koryta rzeki. Jej
dawny, dziki charakter mo¿emy wyobraziæ i uzmys³owiæ sobie przegl¹daj¹c archiwalne mapy z lat
40-tych ubieg³ego stulecia, na których widaæ liczne zakola i anastomozuj¹ce odcinki, które do
z³udzenia przypominaj¹ dzisiejsz¹ Narew.
Od tego miejsca, a¿ do ujcia, wyznaczono granice projektowanej ostoi, która obejmuje równie¿
ujciowy odcinek Zielawy i przylegaj¹ce do terasy zalewowej wiêksze kompleksy lene. Ostoja
Dolina Krzny jest stosunkowo niewielkim obszarem. Jej powierzchnia wynosi oko³o 40 km2. Wiêksz¹
jej czêæ zajmuj¹ wilgotne ³¹ki i pastwiska. Obszar ten w pó³nocnej czêci graniczy z obszarem
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu i Ostoj¹ Nadbu¿añsk¹. W rodkowej czêci, w rejonie miejscowoci
Dobryñ Du¿y i Dobryñ Ma³y, przylega do pó³nocnych
granic obszaru siedliskowego Dobryñ, gdzie ochronie
podlegaj¹ m.in. dobrze zachowane gr¹dy.
Odcinek doliny obejmuj¹cy ³¹ki miejscowoci
Zalesie, Lachówka Ma³a i Dobryñ Ma³y zosta³ w 2009
roku w³¹czony do sieci obszarów siedliskowych,
powo³any ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tu typy siedlisk
takie jak starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne oraz ni¿owe i górskie wie¿e ³¹ki u¿ytkowane
ekstensywnie. Wystêpuj¹ tu tak¿e chronione
bezkrêgowce (motyle): modraszek telejus,
czerwoñczyk nieparek i czerwoñczyk fioletek.
W ostatnich latach, poza granicami wyznaczonego
obszaru siedliskowego, stwierdzono chronione
Dyrektyw¹ Siedliskow¹ krêgowce, takie jak boleñ,
ró¿anka, kumak nizinny, bóbr europejski i wydra a byæ
mo¿e tak¿e minóg i babka (obserwowane osobniki nie
Derkacz
zosta³y oznaczone do gatunku). Granice istniej¹cej ostoi
Rys. Katarzyna Kubicka
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siedliskowej Dolina Krzny mog³yby
obejmowaæ wiêkszy obszar doliny
i pokrywaæ siê w znacznej czêci
z projektowan¹ ostoj¹ ptasi¹, poniewa¿ ww.
siedliska i gatunki wystêpuj¹ w terasie
zalewowej od ujcia Klukówki a¿ do koryta
Bugu.
Wiosn¹ 2010 cz³onkowie i sympatycy
Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
przeprowadzili inwentaryzacjê ptaków na
obszarze projektowanej IBA (ang.
Importnant Bird Areas). Dane te po
opublikowaniu, obok obserwacji
z poprzednich lat, pos³u¿¹ do wype³nienia
SDF ostoi. Dotychczas potwierdzilimy
wystêpowanie na tym terenie, co najmniej,
185 gatunków ptaków, z czego Rycyk
41wymienionych jest w za³¹czniku Rys. Dawid Kilon
I Dyrektywy Ptasiej. Obok pospolicie
wystêpuj¹cej jarzêbatki, g¹siorka czy ortolana stwierdzano tu tak¿e rzadziej wystêpuj¹c¹ kropiatkê,
orlika krzykliwego, czy b³otniaka ³¹kowego. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e pojedyncze obserwacje
w rodku sezonu lêgowego kani rudej, a tak¿e piewaj¹cego samca zagro¿onej w globalnej
skali wodniczki.
Wstêpne analizy zgromadzonych obserwacji wskazuj¹ na to, ¿e obszar ten spe³nia kryterium
wyznaczania ostoi C1 i w przypadku dwóch globalnie zagro¿onych gatunków, derkacza i rycyka,
jest wa¿nym miejscem ich regularnego wystêpowania. Najprawdopodobniej na wysokie zagêszczenie
i liczebnoæ derkaczy mia³ wp³yw du¿y udzia³ ³¹k z szuwarem mozgowym i turzycowym,
w którym ptaki te znajduj¹ doskona³e miejsce do rozrodu. Przy czym nale¿y podkreliæ, i¿ bie¿¹cy
rok nie by³ sprzyjaj¹cy dla tego gatunku, poniewa¿ poziom Krzny by³ bardzo zmienny i ³¹ki by³y
kilkakrotnie zalewane, przez co ptaki wycofywa³y siê z zajmowanych w poprzednich latach
stanowisk. W przypadku migruj¹cego wiosn¹ rycyka, wahania stanów rzeki nie mia³y negatywnego
wp³ywu. Ods³aniane przez sp³ywaj¹ce wody po³acie wie¿ego mu³u i b³ota sprzyja³y efektywnemu
¿erowaniu i nabieraniu si³ do dalszej wêdrówki. Szczególnie du¿e koncentracje tego gatunku
i innych siewkowców mo¿na by³o obserwowaæ w obrêbie wsi Husinka, tu lêgowych by³o najwiêcej
par tego gatunku. W tym samym rejonie obserwowalimy tak¿e du¿e koncentracje rybitwy czarnej
i bia³oskrzyd³ej - niestety ptaki nie przyst¹pi³y do lêgów, ale byæ mo¿e w kolejnych latach znajd¹ ku
temu bardziej sprzyjaj¹ce warunki.
W mojej opinii warto dodaæ Dolinê Krzny do sieci ostoi, a w perspektywie w³¹czyæ do sieci
Natura 2000, tak¿e ze wzglêdu na siedliska reprezentowane na jej terenie i zwi¹zane z nimi gatunki.
£¹ki i pastwiska stanowi¹ jedynie 14% powierzchni 174 ostoi IBA wyznaczonych w Polsce.
Dla porównania lasy stanowi¹ 45%, pomimo tego, ¿e populacje gatunków z nimi zwi¹zanych
uwa¿ane s¹ za stabilniejsze i mniej zagro¿one wyginiêciem od ptaków wystêpuj¹cych na u¿ytkach
zielonych. W³¹czenie obszaru do sieci da przyrodnikom i administracji prawny argument do walki
z negatywnymi oddzia³ywaniem czynników antropogenicznych na wystêpuj¹ce tu ptaki.
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Do najwa¿niejszych zagro¿eñ nale¿y zaliczyæ zaniechanie lub intensyfikacjê u¿ytkowania u¿ytków
zielonych, melioracje, inwestycje w farmy wiatrowe (np. w okolicy miejscowoci Horbów), presja
lisa i norki amerykañskiej, p³oszenie przez wêdkarzy, myliwych i mi³oników off-roadu. Oprócz
prawnej ochrony, szans¹ na zachowanie w³aciwego stanu siedlisk ptaków jest korzystanie
z przyrodniczych pakietów wdra¿anych w ramach programów rolnorodowiskowych. Rolnicy,
którzy zdecyduj¹ siê do³¹czyæ swoje gospodarstwo do programów, poprzez opónienie pokosu do
1.08, przyczyni¹ siê do ochrony lêgów wielu ptaków, za co dostan¹ dodatkowe dop³aty w wysokoci
do 1370 z³ za ha.
Liczymy na to, ¿e pere³ka Po³udniowego Podlasia uzyska aprobatê osób odpowiedzialnych
za rozwój sieci ostoi. Przyrodnicy z regionu bêd¹ stale monitorowaæ zagro¿enia i interweniowaæ
w razie potrzeby tak, aby nie dosz³o do dewastacji cennego przyrodniczo obszaru.
W opracowaniu listy gatunków wystêpuj¹cych na opisywanym terenie wykorzystano
obserwacje z Polskiej Kartoteki Przyrodniczej, forum: Przyroda, Bocian, Wêdkarski wiat.
Obserwatorzy: Anna Aftyka, Sylwester Aftyka, £ukasz Daniluk, Tomasz Grzybowski, Dominik
Krupiñski, Jerzy Lewtak, Marta Lewtak, Jaros³aw Ligaj, Katarzyna Ludwiczak, Jaros³aw
Mydlak, Miros³aw Rzêpa³a, Krzysztof Senczyk, Jerzy Szulak, Krzysztof Szulak, Mariusz Szulak,
Janusz Wójciak.
Jerzy Lewtak

JAK URATOWAÆ ALEJOWY KRAJOBRAZ:
DROGI DLA NATURY
Obsadzone drzewami aleje stanowi¹ cenn¹ ozdobê tradycyjnego polskiego krajobrazu, zw³aszcza
na zachodzie i pó³nocy kraju. Od XVIII wieku sadzenie drzew przy drogach cieszy³o siê poparciem
panuj¹cych. W kulturowym krajobrazie rolniczym rodkowej Europy aleje te stanowi¹ obecnie
cenn¹ ostoj¹ rzadkich gatunków zwierz¹t. Jednym z najciekawszych mieszkañców starych
przydro¿nych drzew jest pachnica dêbowa, okaza³y chrz¹szcz spokrewniony ze skarabeuszem.
Jego larwy ¿yj¹ w próchnie starych drzew, najczêciej dêbów i lip. Niegdy pachnica zamieszkiwa³a
dziuplaste olbrzymy rosn¹ce wród pierwotnych lasów. Do naszych czasów przetrwa³a dziêki
przydro¿nym drzewom. Bêd¹c s³abym lotnikiem, pachnica rozprzestrzenia siê dziêki zasiedlaniu
kolejnych drzew rosn¹cych wzd³u¿ dróg. W ten sposób odbywa siê tak¿e niezbêdna dla przetrwania
gatunku wymiana genów miêdzy stanowiskami i populacjami. Pachnica dêbowa ma w Unii
Europejskiej najwy¿szy status ochronny - jest gatunkiem priorytetowym, tak jak niedwied i wilk.
Wzrost ruchu samochodowego i id¹cy za nim rozwój infrastruktury drogowej postawi³ pod znakiem
zapytania przetrwanie przydro¿nych drzew w Polsce. Wyciêto tysi¹ce drzew, bardzo niewiele
sadz¹c w miejsce utraconych. Nie zawsze wycinka by³a konieczna z punktu widzenia bezpieczeñstwa
ruchu lub potrzeb modernizacji dróg. Czêsto drzewa wycinano pochopnie i bezmylnie, a bywa³o,
¿e i z chciwoci. Niejedno przydro¿ne drzewo, zamiast cieszyæ oczy wszystkich, trafi³o jako
parkiet do czyjej willi. Wycinki starych drzew nieraz wywo³ywa³y g³one protesty mi³oników
przyrody i krajobrazu oraz mediów, jednak nie powstrzyma³o to dalszych strat.
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To prawda, ¿e przy dzisiejszych
tendencjach w transporcie nie
wszystkie przydro¿ne drzewa mog¹
byæ zachowane. Przy wielu drogach
jednak mo¿na je pozostawiæ lub
posadziæ nowe, bez uszczerbku dla
bezpieczeñstwa ruchu i potrzeb
modernizacyjnych. W innych krajach
europejskich, w tym u naszych
zachodnich i po³udniowych s¹siadów,
chroni siê stare drzewa. Szczególnie
skutecznie chroni siê i odtwarza aleje
w Meklemburgii-Pomorzu, gdzie sadzi
siê przy drogach rocznie tysi¹ce drzew.
Aleja dêbowa
Uruchomiony w roku 2009
Rys. Micha³ Molicki
program Drogi dla Natury jest oparty
na dowiadczeniach kampanii Sadzimy dêby w Dolinie Baryczy, w ramach której posadzono
ponad kilka tysiêcy dêbów w tej krainie stawów i starych alej (patrz Kraska nr 14 (1/2007)).
Program zak³ada tworzenie partnerstw z zarz¹dami dróg dla ochrony i odtwarzania zadrzewieñ
przydro¿nych. I tak na przyk³ad Dolnol¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei konsultuje z Fundacj¹ Ekorozwoju
(kieruj¹c¹ programem) plany usuwania drzew w alejach przydro¿nych w taki sposób, aby z³agodziæ
wp³yw tych zabiegów na przyrodê, zw³aszcza na gatunki chronione. Rozpoczêlimy realizacjê
programu dziêki dotacji z Funduszu Organizacji Pozarz¹dowych (tzw. fundusz norweski), w ramach
której przeprowadzilimy m.in. inwentaryzacjê alei w Dolinie Baryczy i opublikowalimy jej wyniki,
jako narzêdzie ich ochrony i model dla innych regionów.
Obecnie finansujemy Program Drogi dla Natury g³ównie ze rodków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowisko i NFOiGW (dotacja ok. 4,7 mln z³). Celem projektu Drogi dla
Natury - aleje przydro¿ne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dêbowej jest zapewnienie
przetrwania pachnicy poprzez odtwarzanie i ochronê alei przydro¿nych, ³¹cz¹cych izolowane
stanowiska i populacje tego gatunku. Projekt realizowany jest na Dolnym l¹sku i przyleg³ych
obszarach Wielkopolski i Lubuskiego, a tak¿e na Powilu i Warmii oraz w Ma³opolsce, ze szczególnym
uwzglêdnieniem obszarów Natura 2000.
Podstawowe dzia³anie to sadzenie drzew rodzimych gatunków wzd³u¿ dróg - tworzenie nowych
oraz uzupe³nianie i przebudowa istniej¹cych alej. Drogi do obsadzenia s¹ wybierane w oparciu
o kryteria przyrodnicze - znaczenie dla po³¹czeñ miêdzy stanowiskami i subpopulacjami pachnicy
- oraz techniczne, czyli dostêpnoæ miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów
bezpieczeñstwa ruchu. Dzia³ania dodatkowe to uzupe³niaj¹ca inwentaryzacja stanowisk pachnicy
dêbowej, opracowanie programu ochrony gatunku oraz inicjatywy edukacyjno-promocyjne
i interwencyjne (zapraszamy na witrynê aleje.org.pl oraz do Facebooka). Projekt jest realizowany
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, Fundacj¹ Ekologiczn¹ Zielona
Akcja z Legnicy i Fundacj¹ Aeris Futuro z Krakowa, przy wsparciu ekspertów-entomologów.
Materialnym efektem naszych dzia³añ jest do chwili obecnej 10 500 posadzonych drzew wzd³u¿
dróg w miejscach, w których w przysz³oci bêd¹ mog³y s³u¿yæ spójnoci ekologicznej populacji
pachnicy. Do jesieni 2011 roku posadzimy ich 30 000. Liczymy tak¿e na osi¹gniêcie nie mniej
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wa¿nego d³ugofalowego efektu: przywrócenia
tradycji sadzenia drzew przez drogowców.
Pokazujemy, ¿e w okrelonych warunkach
sadzenie i utrzymanie drzew przydro¿nych jest
legalne, bezpieczne i spo³ecznie akceptowane.
Rozpowszechniamy przyk³ady zarz¹dów dróg,
które to robi¹ w sposób przemylany i planowy.
Dobrym przyk³adem jest tu dolnol¹ska gmina
Twardogóra, która opracowa³a i realizuje plan
rewaloryzacji zadrzewieñ przy drogach na
swoim obszarze, w³¹czaj¹c w to zamianê alej
topolowych na lipowe i dêbowe.
W dalszym rozwoju programu Drogi dla
Pachnica dêbowa
Natury przewidujemy miêdzy innymi
Rys. Wioleta Pu³a
przygotowanie i prowadzenie szkoleñ dla
s³u¿b drogowych w zakresie diagnostyki stanu zdrowotnego i wartoci przyrodniczych oraz
pielêgnacji drzew, a tak¿e rewaloryzacji zadrzewieñ przydro¿nych. Zamierzamy tak¿e dzia³aæ na
rzecz bezpiecznej jazdy po zadrzewionych drogach - nie poprzez wycinkê drzew, lecz zmianê
obyczajów kierowców. Fundacja EkoRozwoju zaprasza do wspó³pracy w dzia³aniach na rzecz
zachowania i odtwarzania alej.
dr in¿. Piotr Tyszko-Chmielowiec
604 282 002, tyszko@eko.org.pl, aleje.org.pl

£ÊGI NA KALIÑSKICH MOSTACH - PODWARSZAWSKA
BIA£OWIE¯A?
Po wschodniej stronie Warszawy, na w wiêkszoci dawnych poligonach wojskowych, znajduj¹
siê, administrowane przez Nadlenictwo Drewnica, Lasy Okuniewsko-Rembertowskie. Ze wzglêdu
na ich wysokie walory przyrodnicze bywaj¹ niekiedy nazywane ma³ym Kampinosem.
Paradoksalnie, obecnoæ wojska na tym terenie od ponad stu lat, przyczyni³a siê do zachowania
tych obszarów i uchronienia ich przed wch³oniêciem przez rozrastaj¹c¹ siê stolicê.
W niniejszym artykule pragnê przybli¿yæ czytelnikowi pewien zak¹tek poligonu
rembertowskiego, który ze wzglêdu na wybitne walory przyrodnicze, jest pere³k¹ w koronie, istn¹
ma³¹ Bia³owie¿¹. Grupa przyrodników, przed kilkoma laty dokonuj¹c tam wstêpnej waloryzacji
przyrodniczej, zaproponowa³a powo³anie rezerwatu Dolina D³ugiej o powierzchni ponad 200 ha.
Ci¹gnie siê ona na odcinku oko³o 3 km miêdzy miejscowociami Okuniew i Ossów. Jest szeroka na
300 do 700 m, p³ytka, i podmok³a. Miejscami wzd³u¿ jej obrze¿y ci¹gn¹ siê niewysokie wydmy
poroniête borem sosnowym.
Niegdy w tej okolicy istnia³y wsie: Kaleñsk i Kaliñskie Mosty, które pod koniec XIX w.
zosta³y wysiedlone, gdy utworzono na tym terenie carski Rembertowski Poligon Artyleryjski.
Po jednej z wiosek zosta³a nazwa uroczyska Kaliñskie Mosty. Po dzi dzieñ mo¿na tu spotkaæ
roliny ozdobne i owocowe, które w wiêkszoci s¹ potomkami rolin kiedy tu sadzonych. Ponadto
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w dolinie rzeki D³ugiej mo¿na napotkaæ niewielkie sztuczne zbiorniki wodne bêd¹ce prawdopodobnie
pozosta³oci¹ stawów.
Na tym terenie zachowa³y siê unikalne w skali ca³ego województwa mazowieckiego lasy
³êgowe z niema³ym udzia³em starych wi¹zów i jesionów, olch i wierzb, a nawet pomnikowych lip
drobnolistnych. Jest tu najwiêkszy udzia³ starodrzewia na terenie ca³ego Poligonu Rembertowskiego,
niew¹tpliwie unikatowy, jak na okolice Warszawy. Lasy zajmuj¹ oko³o 70% proponowanego
rezerwatu. S¹ to w wiêkszoci naturalne drzewostany nawi¹zuj¹ce w pewnych miejscach do
³êgów wi¹zowo-jesionowych Ficario-Ulmetum (siedlisko Natura 2000 nr 91F0), a w innych do
³êgów wierzbowych i topolowych, typowych dla dolin du¿ych rzek i reprezentuj¹cych klasê Salicetea
purpureae (to samo siedlisko Natura 2000).
W lokalnym zag³êbieniu, w po³udniowej czêci obszaru obecny jest ols porzeczkowy Ribeso
nigri-Alnetum. W pó³nocno-wschodniej czêci rezerwatu, w s¹siedztwie ³êgów, obecne s¹ p³aty
zbiorowisk gr¹dowych. Natomiast na obrze¿ach doliny, po obu jej stronach, znajduj¹ siê bory,
g³ównie mieszane Querco roboris-Pinetum, gdzie w runie wystêpuje wid³ak godzisty. W lasach
nad D³ug¹ w piêtrze krzewów dominuje kruszyna, wystêpuje równie¿ porzeczka czerwona,
leszczyna, kalina, czeremcha zwyczajna. Charakterystyczny jest udzia³ pn¹czy chmielu oraz
kielisznika zarolowego. Wyj¹tkowo du¿y jest tutaj udzia³ martwego drzewa, stoj¹cego i le¿¹cego.
Nie jest jeszcze dobrze poznana entomofauna zamieszkuj¹ca martwe drzewa na tym terenie.
Nie wiadomo tak¿e, jakie rzadkie gatunki grzybów mog¹ w nich wystêpowaæ.
Pozosta³y obszar stanowi¹ zarola ³ozowe, oraz koncentruj¹ce siê wzd³u¿ koryta rzeki zbiorowiska
otwarte: szuwary wielkoturzycowe, mannowe, trzcinowe, zio³orola, a tak¿e niewielkie p³aty zarastaj¹cych
³¹k, na których w kilku stanowiskach wystêpuje bardzo rzadki czarcikêsik Kluka, wpisany do Polskiej
Czerwonej Ksiêgi Rolin, oraz kuku³ka szerokolistna.
Rzeka D³uga na odcinku p³yn¹cym przez proponowany rezerwat jest uregulowana, jednak
zachowa³o siê wiele starorzeczy z naturaln¹ rolinnoci¹. £¹czna powierzchnia siedlisk Natura
2000 wynosi 82 ha, co stanowi ponad 40% powierzchni proponowanego rezerwatu. Sama za
rzeka wykazuje zaawansowane oznaki spontanicznej renaturyzacji. Pomagaj¹ jej w tym bobry,
które od czasu do czasu buduj¹ piêtrzenia, a tak¿e stare, powalone do koryta drzewa tworz¹ce
niewielkie spiêtrzenia i zawirowania nurtu.
Rzeczka ju¿ teraz na niektórych odcinakach
p³ynie kilkoma korytami. W rodkowej czêci
doliny w obrêbie proponowanego rezerwatu
znajduj¹ siê ródliska i wysiêki zapewniaj¹ce
wysokie uwilgotnienie nawet podczas
d³ugotrwa³ych susz.
W tej czêci Doliny D³ugiej, dziêki
mozaikowoci krajobrazu, istnieje bardzo
du¿e bogactwo gatunkowe zwierz¹t.
Stwierdzono tu 50 gatunków ptaków, w tym
40 lêgowych, takich jak np. bocian czarny,
jastrz¹b, krogulec, ¿uraw, puszczyk, dziêcio³
czarny, dziêcio³ redni, brodziec samotny,
s³onka, a na terenach otwartych derkacz
Modraszek amandus
i bekas kszyk. Ssaki reprezentowane s¹ tu
Rys. Anna Kowalczuk
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m. in. przez ³osia (na którego wie¿e lady sam siê natkn¹³em) i dzika widzianego przez mnie na
tym terenie osobicie, a tak¿e bobra i inne.
Ale na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa, bardzo rzadkie w skali kraju, gatunki ssaków, jakie
wystêpuj¹ na tym niewielkim obszarze. Nale¿y do nich mroczek poz³ocisty - gatunek objêty ochron¹
gatunkow¹, umieszczony w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t. Wymieniony w Za³¹czniku IV
(gatunki bêd¹ce przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, które wymagaj¹ cis³ej
ochrony) Dyrektywy Rady EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
oraz w Za³¹czniku II Konwencji o ochronie wêdrownych gatunków dzikich zwierz¹t (Konwencji
Boñskiej). Zosta³ stwierdzony latem (w 2005 r.). By³a to karmi¹ca samica, co dowodzi rozmna¿ania
siê tego gatunku w tej okolicy. Jest to drugie miejsce rozrodu tego gatunku, po Puszczy Kurpiowskiej,
w woj. mazowieckim.
Kolejnym unikalnym gatunkiem stwierdzonym na tym terenie jest smu¿ka lena. Jest to gatunek
wystêpuj¹cy we wschodniej i pó³nocno-wschodniej czêci kraju oraz w Karpatach. Na Mazowszu
wystêpuje na nielicznych stanowiskach, czêsto znanych sprzed kilkudziesiêciu lat. Tutaj znaleziono
cztery osobniki w zrzutkach puszczyka.
Sporód p³azów wystêpuje tu rzekotka drzewna, ropucha szara, ¿aba trawna, ¿aba jeziorkowa,
a z gadów zaskroniec, ¿mija zygzakowata, padalec, jaszczurka zwinka. Faunê bezkrêgowców
reprezentuje 25 gatunków motyli dziennych. W Dolinie D³ugiej znajduj¹ siê miejsca o najwiêkszym
zgrupowaniu motyli na Poligonie Rembertowskim. Stwierdzono tu m. in. modraszka amandusa gatunek osi¹gaj¹cy na tym terenie po³udniow¹ granice zasiêgu, zwi¹zany ze ródlenymi ³¹kami
i polanami. Z poród wa¿ek stwierdzono tu m. in. witeziankê dziewicê i witeziankê b³yszcz¹c¹.
Niestety, od kliku lat ten uroczy i do niedawna cichy zak¹tek Lasów OkuniewskoRembertowskich jest bezlitonie rozje¿d¿any przez mi³oników motocrossu, quadów i samochodów
terenowych. W centralnej czêci planowanego rezerwatu zawsze znajdowa³ siê bród przez rzekê
D³ug¹, wykorzystywany przez s³u¿by lene. Obecnie, w ka¿dy weekend w tym w³anie miejscu
jest chyba najwiêksza koncentracja ha³aliwych maszyn na ca³ym poligonie. Droga zosta³a rozjechana.
Quadowcy wytyczyli nowe trasy prowadz¹ce w bok, w g³¹b ³¹k zamieszkiwanych przez derkacze
oraz w g³¹b lasów ³êgowych. Pojawi³y siê nowe rozjechane przejazdy przez rzekê. I to na terenie
powo³anej tu ostoi zwierzyny z zakazem wstêpu!
Przez sto lat wojsko nie uczyni³o tu takich szkód, jakich obecnie dopuszczaj¹ siê rajdowcy.
Stra¿ Lena Nadlenictwa Drewnica, maj¹c do dyspozycji tylko trzech stra¿ników i jeden samochód
do patrolowania 16 000 ha lasów i w dodatku borykaj¹c siê powa¿nym w tej okolicy procederem
kradzie¿y drewna, z trudem jest wstanie dopilnowaæ tego miejsca. By³o ju¿ robionych kilka akcji
wspólnie z Policj¹ i ¯andarmeri¹
Wojskow¹ na terenie poligonu,
wymierzonych przeciwko
quadowcom i crossowcom.
Wydaje siê, ¿e powo³anie na
tym terenie rezerwatu przyrody,
jego oznakowanie oraz
organizowanie czêstszych akcji
przez Stra¿ Len¹, Wojsko witezianka b³yszcz¹ca
i Policjê w okresie weekendów, Rys. Anna Kowalczuk
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czêciowo mo¿e ul¿yæ temu lenemu zak¹tkowi.
Problemem oczywicie pozostaje tutaj niedostateczna
iloæ pieniêdzy na takie dzia³ania.
Kolejnym, choæ cichym zagro¿eniem jest
zarastanie terenów otwartych. Ostatnie sianokosy
mia³y tu miejsce w latach 90-tych. Zagro¿one s¹ tym
samym ¿yj¹ce tu derkacze, kszyki oraz rzadkie
gatunki rolin i zwi¹zane z nimi owady. Korzystne by
by³y zabiegi czynnej ochrony na fragmentach
podmok³ych ³¹k, ale i to poci¹ga za sob¹ konieczne
koszty.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ma³a Bia³owie¿a
doczeka siê w³aciwej ochrony, na jak¹ zas³uguje, to
jest utworzenia rezerwatu przyrody obejmuj¹cego
zaproponowane ponad 200 ha, dziêki czemu mo¿e
ucichn¹ w niej ryki silników rajdowych maszyn.
W artykule wykorzysta³em informacje
zaczerpniête ze Wstêpnej waloryzacji przyrodniczej Wid³ak godzisty
i propozycji kierunków ochrony przyrody poligonu Rys. Anna Kowalczuk
w Lasach Rembertowsko-Okuniewskich Warszawa
2005, sporz¹dzonej przez zespó³ przyrodników pod redakcj¹ dr. Paw³a Pawlikowskiego na zlecenie
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Cz³onkowie zespo³u badawczego, których
wyniki badañ opublikowa³em w powy¿szym artykule: P. Pawlikowski, M. Kowalski, K. Brzeziñska,
H. Piórkowski, M. Blicharski.
Tomasz Nakonieczny

JERZYKI W £OWICZU ZWYCIÊ¯Y£Y
W roku 2010 £owicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa (£SM) podjê³a siê termomodernizacji piêciu
wielorodzinnych budynków mieszkalnych na trzech osiedlach. We wszystkich budynkach by³y
gniazduj¹ce zagro¿one jerzyki, mazurki i wróble. Po braku reakcji na moj¹ propozycjê
bezkonfliktowego rozwi¹zania problemu, sprawê skierowa³em do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska (RDO) w £odzi - delegatura w Skierniewicach i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Obie instytucje nie zawiod³y. Spó³dzielnia uleg³a i zdecydowa³a siê pomóc swoim
skrzydlatym lokatorom.
W³adze Spó³dzielni ju¿ w roku minionym by³y przeze mnie informowane o tym, ¿e nie mo¿na
docieplaæ budynków bez rozwi¹zania sprawy ptaków w nich gniazduj¹cych. W tym roku,
zdeterminowany stwierdzi³em, ¿e rozwi¹¿ê sam problem wszelkimi dostêpnymi rodkami. Prace
termomodernizacyjne zaczê³y siê póno, bo dopiero w kwietniu i ze wzglêdu na deszcze by³y
prowadzone z doæ d³ugimi przerwami. Wyst¹pi³em z oficjalnym pismem do Spó³dzielni, informuj¹c
o ptakach znajduj¹cych siê budynkach, niestety reakcji nie by³o. Po kilku dniach, 14 maja 2010 roku,
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wys³a³em pisma do RDO w £odzi oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB)
w £owiczu z informacj¹ o ³amaniu przez £SM zapisów ustawy o ochronie przyrody i rozporz¹dzenia
o ochronie gatunkowej zwierz¹t. Do pism do³¹czy³em wynik inwentaryzacji ptaków zasiedlaj¹cych
szczeliny w cianach bloków. Inwentaryzacja zajê³a mi kilka wieczorów, budynki obserwowa³em
z samochodu, z aparatem w rêku uwieczniaj¹c ptaki przy gniazdach. Studiowanie cian bloków
z wielkiej p³yty, pozwoli³o mi przekonaæ siê, ¿e wszelkie nawet niepozorne szczeliny miêdzy p³ytami,
czy obróbkami blacharskimi oferuj¹ miejsca do gniazdowania ptakom. Przekona³em siê, ¿e ciany
¿yj¹, pe³ni¹ tego okrelenia. £¹cznie stwierdzi³em: oko³o 25 par jerzyków, 3 pary wróbli, 2 pary
mazurków oraz c.n. 8 gniazd oknówki we wnêkach balkonowych.
RDO zareagowa³ w ekspresowym tempie, ju¿ 18 maja 2010 r. odby³a siê kontrola terenowa,
z udzia³em pracowników delegatury w Skierniewicach, po czym dosz³o do wspólnego spotkania
z prezesem Spó³dzielni, na którym zgodzi³ siê wspó³pracowaæ i wykonaæ zapisy prawa.
Na wyran¹ probê bior¹cych udzia³ w spotkaniu, zgodzi³em siê wykonaæ nieodp³atnie
inwentaryzacje wraz z zaleceniami powykonawczymi. W koñcu w³aciwie mia³em je gotowe.
Spó³dzielnia dosta³a ode mnie szybko dokumenty i przekaza³a je wykonawcy prac. I wtedy zaczê³y
siê schody, bo wykonawca uzna³, ¿e jeli ma dokumenty, to teraz wszystko mu wolno, bo papier
jest najwa¿niejszy. Robotnicy lepili wiêc wszystko
na g³ucho, w tym otwory na stropodach, gdzie by³y
gniazda. Kilkoma interwencjami wyprowadzi³em
w³aciciela firmy i kierowników prac z b³êdu.
Pracownicy musieli demontowaæ p³yty
styropianowe i rozbieraæ rusztowania pod otworami
- ptaki nie mog³y do nich dolecieæ.
Ostatecznie dosz³o nawet do sympatycznych
reakcji pracowników, którzy informowali mnie na
kolejnych kontrolach, ¿e znaleli nowe gniazdo
wróbla i zostawili wokó³ niego przestrzeñ woln¹ od
styropianu. Ptaki nie opuci³y tych miejsc, zosta³y obserwowa³em wróble jak najpierw siada³y na
rusztowaniu a nastêpnie wlatywa³y z pokarmem dla
m³odych do gniazd w szczelinach budynku.
W tym czasie odezwa³ siê Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuj¹c
kontrolê, a nastêpnie wstrzymuj¹c prace decyzj¹
administracyjn¹. Argumentem by³o to,
¿e dokumentacja inwestycji nie by³a kompletna
w momencie rozpoczêcia prac, czyli, ¿e nie by³o
wykonanych inwentaryzacji przed pracami (a tak
powinno byæ zgodnie z liter¹ prawa), a nie dopiero
w czasie ich trwania. Rusztowania sta³y dwa
tygodnie puste, a¿ PINB wznowi³ prace zalecaj¹c
stosowanie siê wykonawcy do zaleceñ, jakie
znalaz³y siê w dostarczonych przeze mnie
Jerzyk
inwentaryzacjach i zaleceniach RDO.
Rys. Micha³ Molicki
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PINB zaskoczy³ mnie traktuj¹c temat powa¿nie, ale sprawi³, ¿e koniecznoæ ochrony ptaków
przesta³a wywo³ywaæ na twarzach umiech u osób po stronie inwestora czy wykonawcy.
O ptakach w budynkach zrobi³o siê g³ono w £owiczu, inwentaryzacje zapragn¹³ mieæ te¿
przed rozpoczêciem inwestycji Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej - administruj¹cy budynkami
komunalnymi. Zaraz te¿ £SM zg³osi³a siê o inwentaryzacje na budynkach planowanych do
termomodernizacji w roku przysz³ym. Zrezygnowa³em jednak z wykonania tych prac, sugeruj¹c
znalezienie wykonawcy we w³asnym zakresie.
Choæ nie by³o ³atwo mylê, ¿e rok 2010 da³ dobry pocz¹tek dzia³aniom na rzecz ochrony
ptaków w budynkach na terenie £owicza. Uda³o mi siê wywalczyæ wykonywanie przed inwestycjami
inwentaryzacji ornitologicznych, przekonaæ Spó³dzielniê do pozostawienia dro¿nych otworów na
stropodach (zamontowano w nich rury z PCV chropowate w rodku) - bêd¹ dostawaæ siê tam
nadal ptaki jak i nietoperze, oprócz tego na budynkach zostan¹ lada chwila zamontowane skrzynki
lêgowe dla jerzyków i wróbli, rekompensuj¹ce im straty miejsc lêgowych w szczelinach cian.
W sumie bêdzie ich prawie 40.
Tego wszystkiego nie uda³oby mi siê osi¹gn¹æ gdyby nie TP Bocian i jego cz³onkowie Mirek
Rzêpa³a, Adam Tar³owski, ale przede wszystkim Mariusz Grzeniewski, który jako specjalista
w temacie udzieli³ mi wyczerpuj¹cej pomocy. Serdeczne Dziêki Panowie!
Tomasz Bartos

PUSTU£KOWE REWIRY
Sezon pustu³kowy, wraz z Tomkiem, rozpoczêlimy jak zwykle pe³ni entuzjazmu i nadziei,
¿e pustu³ki i w tym roku nie rozczaruj¹ nas, a raczej zaskocz¹ pozytywnie, je¿eli chodzi o zajmowalnoæ
skrzynek lêgowych, jak i efekty samych lêgów. Dopingowani dowiadczeniami z poprzednich czterech
sezonów, które rokrocznie owocowa³y coraz lepszymi efektami, nie czekalimy a¿ sezon zacznie siê
w pe³ni. Ju¿ w lutym ruszylimy na objazd stanowisk dla pustu³ek. Ptaki na ten sezon mia³y do
dyspozycji 35 miejsc/skrzynek do wyprowadzenia lêgów. Pierwszy objazd mia³ zadanie zwiadowczorozpoznawcze, czyli sprawdzenie czy wszystkie skrzynki s¹ dostêpne dla ptaków. Doniesienia
z rozpoznania napawa³y optymizmem, gdy¿ jak siê okaza³o wszystkie stanowiska by³y dostêpne
dla pustu³ek. Teraz pozosta³o ju¿ tylko czekaæ na pojawienie pierwszych ptaków z zimowisk.
Dodatkowo ros³a w nas ciekawoæ pierwszych obserwacji, poniewa¿ mielimy cich¹ nadziejê na
odnotowanie ptaków z obr¹czkami. Mo¿na by³o siê pokusiæ o tego typu stwierdzenia, dziêki
udostêpnieniu na ten sezon przez Nasze Towarzystwo lunety obserwacyjnej. Dziêki temu kontrole
mog³y byæ intensywniejsze bez ingerencji w behawior ptaków.
Z notatek z poprzedniego sezonu wynika³o, ¿e jedna budka wymaga wymiany. Tote¿ nie
zwlekaj¹c postanowilimy j¹ wymieniæ, zanim ptaki wróc¹ z zimowisk. Skrzynka czeka³a ju¿
przygotowana u Tomka, który skonstruowa³ nowe lokum dla pustu³ek wed³ug ulepszonego planu
budowy. Otó¿ budki przez nas wieszane posiadaj¹ wiêksze wymiary od standardowych, przez co
s¹ lepsze do kontroli. Budka zbijana jest z desek heblowanych i felcowanych - zapobiega to nasi¹kaniu
oraz wypadaniu materia³u gniazdowego podczas zsychania siê z biegiem lat desek. Ponadto s¹ one
zbijane na gwodzie i skrêcane dodatkowo na wkrêty. Budka jest te¿ impregnowana i kryta blach¹.
Wszystko to sprawia, ¿e budka jest solidna, gwarantuje bezpieczeñstwo lêgu i mo¿e s³u¿yæ ptakom
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przez d³ugie lata (skrzynki
w ten sposób skonstruowane
wisz¹ u nas ju¿ od 2005 roku,
s¹ co roku zasiedlane i w dalszym ci¹gu s¹ w wietnym
stanie). Dodatkowo warto
wspomnieæ o tym, ¿e nale¿y
montowaæ wy¿sze listwy
wlotowe do skrzynek,
Pustu³ka
poniewa¿ zapobiega to
Rys. Katarzyna Kubicka
wypadaniu m³odych podczas
walk o pokarm w gniedzie. W³anie w taki sposób skonstruowana skrzynka mia³a zast¹piæ wy¿ej
wspomnian¹ budkê (wykonana przez jedn¹ ze szkó³ zaprzyjanionych z TP Bocian). Pierwsz¹
tego typu interwencjê podjêlimy 24 marca, zaraz po akcji stawiania bociañca w Krzywdzie,
o której mo¿na by³o swego czasu przeczytaæ m.in. w aktualnociach na stronie Towarzystwa.
Wykorzystuj¹c sprzêt i ekipê z bociañca (T. Grabowski, M. Bondel, M. Chamio³o) wyruszylimy
na wymianê wspomnianej skrzynki. Stanowisko by³o godne interwencji, gdy¿ na pocz¹tku budka
by³a zajmowana przez sójki, potem jednak ust¹pi³y one miejsca pustu³kom, tote¿ po tych kilku
sezonach ptaki zas³u¿y³y na nowe M.
Wyposa¿eni jestemy ju¿ prawie w profesjonalny sprzêt, tj. terenówkê, d³ug¹ rozk³adan¹ drabinê,
sprzêt monta¿owy i wspinaczkowy - oczywicie dziêki Tomkowi, który nie szczêdzi grosza na
poczynania i to nie tylko pustu³kowe. Pocz¹tki by³y ciê¿kie - zarówno kontrole, jak i wieszanie
skrzynek wymaga³o niema³o wysi³ku, gdy¿ bylimy wyposa¿eni wówczas tylko w krótk¹, ciê¿k¹,
drewnian¹ drabinê i przemieszczalimy siê autem osobowym. Jednak pocz¹tki niemal zawsze bywaj¹
spartañskie, a obecnie, pokrzepieni sukcesem wspomnianej wczeniej akcji monta¿u s³upa z platform¹
dla bociana bia³ego, ruszylimy na interwencjê. Po dojechaniu na miejsce okaza³o siê, ¿e trzeba
pokonaæ pewien odcinek na piechotê z ca³ym sprzêtem, bo tegoroczne roztopy nie pozwoli³y na
wjazd nawet autem terenowym. Nie sprawi³o nam to nawet najmniejszego k³opotu i po kilkunastu
minutach stara budka, w której, jak siê okaza³o na drzewie, ptaki z pewnoci¹ nie by³yby w stanie
szczêliwie wyprowadziæ lêgu, zosta³a wymieniona na now¹.
Przepatruj¹c materia³ gniazdowy w zdemontowanej skrzynce, ku naszemu zaskoczeniu,
natrafilimy na szcz¹tki (ca³kiem dobrze zachowane) pi¿maka. To pierwsze stwierdzenie tego typu
zdobyczy u naszych pustu³ek. Wczeniej zdarza³y siê ca³kiem powszechnie znaleziska kretów,
¿ab, pasikoników czy jaszczurek, jednak to by³a niew¹tpliwie najokazalsza zdobycz.
Nowe lokum, jak zawsze, zosta³o wycielone grysem oraz poprawiono dolot do skrzynki
poprzez usuniêcie przes³aniaj¹cych ga³êzi. Po sporz¹dzeniu kilku dokumentacyjnych fotek wrócilimy
do naszej bazy u Tomka na zas³u¿ony posi³ek - obiado-kolacjê. Przyrz¹dzi³a go, jak zawsze bogato
i pysznie, Ania - Tomka ma³¿onka, która dobrze rozumie potrzebê pomocy naszym skrzydlatym
przyjacio³om.
Bie¿¹cy sezon by³ dla mnie tym bardziej wyczekiwany, poniewa¿ finalizowa³em pracê
magistersk¹, która dotyczy³a w³anie badañ prowadzonych od pocz¹tku dzia³añ na rzecz pustu³ki
w naszym rejonie (powiat ³ukowski). W pracy poruszy³em aspekt ochrony gatunku, metody podjêtych
dzia³añ jak i wyniki dotycz¹ce zasiedlenia skrzynek i danych dotycz¹cych biologii i ekologii lêgu
tego gatunku. Próba byæ mo¿e nie jest imponuj¹ca (89 lêgów) w ci¹gu 4 sezonów badañ, ale
dotyczy³a regionu wczeniej nie objêtego dzia³aniem na rzecz ochrony naszego ma³ego soko³a.
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Badania by³y prowadzone bardzo skrupulatnie. Prowadzono bezporednie oglêdziny ka¿dego
stanowiska kilka razy w sezonie. Pozwoli³o to na miarodajne wnioski, które z pewnoci¹, jak
zawsze, zostan¹ ujête w sprawozdaniu ogólnym dotycz¹cym projektu pustu³kowego kierowanego
przez Miros³awa Rzêpa³ê. Ponadto kontrole ka¿dego stanowiska ze wszystkich sezonów zosta³y
wpisane do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej oraz opatrzone zdjêciami dokumentacyjnymi.
Teraz niejednokrotnie wspominaj¹c z Tomkiem pustu³kowe eskapady, np. podczas konstruowania
nowych skrzynek czy innych okazji, zawsze wracamy do jednej przygody, któr¹ chcia³bym
w skrócie przedstawiæ poni¿ej.
By³a to nasza dziewicza wyprawa na wieszanie skrzynek dla pustu³ek. Dzia³o siê to pewnej
soboty na prze³omie listopada i grudnia 2005 roku. Ju¿ sama pogoda nie napawa³a optymizmem na dworze mróz, pokrywa nie¿na te¿ niczego sobie. Jednak rozpaleni ca³¹ akcj¹ nie zwa¿alimy na
to w najmniejszym stopniu. Na samochodzie (wówczas nieocenionym passacie Tomka) mielimy
skrzynki i krótk¹ drewnian¹ drabinê. Konstruktorzy z Niemiec widz¹c, co potrafi to auto,
zakwalifikowaliby go jako samochód terenowy a nie osobowy! Na pioniersk¹ akcjê monta¿u budek
wyruszylimy wzd³u¿ zaplanowanej wczeniej trasy, aby dotrzeæ do wytypowanych miejsc. By³y
to potencjalnie najbardziej optymalne miejsca dla pustu³ek. Zosta³y one wyznaczone po wczeniejszej
konsultacji i wskazówkach g³ównego koordynatora projektu - Miros³awa Rzêpa³y.
Muszê przyznaæ, ¿e nasz pocz¹tkowy zapa³ os³ab³ nieco w terenie i to wcale nie ze wzglêdu na
warunki pogodowe, ale po przemierzeniu dobrych kilkuset metrów z budkami na plecach, sprzêtem
do wieszania i wspinaczki oraz z drabin¹, która nasi¹kniêta padaj¹c¹ m¿awk¹ sprawia³a wra¿enie
jakby by³a z ka¿dym dodatkowym krokiem coraz ciê¿sza. Na dodatek zmêczenie potêgowa³a
zalegaj¹ca warstwa niegu. Oczywicie po dotarciu pod upatrzone drzewo okaza³o siê,
¿e zapomnielimy m³otka! Spojrzelimy b³agalnie po sobie i w g³owie rodzi³o siê pytanie, kto siê
wróci do samochodu Nie pozosta³o nic, jak tylko potraktowaæ ca³¹ sytuacjê miechem i m³odszemu
ruszyæ z powrotem Nale¿a³oby dodaæ, ¿e ludzie niejednokrotnie widz¹c nas w takiej sytuacji
pukali siê w g³owê i mówili, ¿e chyba nam odbi³o, ¿eby w takich warunkach wieszaæ jakie domki
dla ptaków! Jednak teraz z perspektywy czasu takie sytuacje (przebyte niewygody) wspomina siê
z umiechem i z przymru¿eniem oka. A wynagrodzeniem jest sytuacja, gdy wchodzisz w sezonie
na drzewo, które da³o siê we znaki podczas monta¿u skrzynki, zagl¹dasz do rodka budki, a tam
zniesienie, b¹d ju¿ pierwsze wyklute pisklêta pustu³ki. W takiej sytuacji czuje siê cz³owiek dumnie
i na usta cisn¹ siê s³owa, ¿e by³o warto dla takiego widoku.
Pierwsza kontrola w tym roku odby³a siê doæ wczenie, bo ju¿ 11 kwietnia. A to dlatego,
¿e mielimy na celu sprawdzenie, czy ptaki doros³e, które w tym roku upodobaj¹ sobie przygotowane
im przez nas stanowiska, posiadaj¹ obr¹czki. Mielimy nadziejê, ¿e uda nam siê odnotowaæ, chocia¿
jedno takie stwierdzenie. Termin kontroli nie by³ przypadkowy. Otó¿ podyktowany by³ faktem,
¿e pustu³ki w tym okresie s¹ wyj¹tkowo ma³o p³ochliwe i daj¹ siê podejæ obserwatorowi na doæ
blisk¹ odleg³oæ, z której mo¿liwe jest odczytanie obr¹czki z pomoc¹ lunety. Takie ufne zachowanie
spowodowane jest tym, ¿e maj¹ ju¿ one w wiêkszoci przypadków obsadzone swoje terytoria.
S¹ na tyle zajête partnerami, ¿e odbywaj¹ widowiskowe pokazy akrobatyczne i wrêcz ostentacyjnie
kopulacjê w eksponowanych miejscach, czêsto w pobli¿u gniazda/skrzynki. Nie zwracaj¹ uwagi
na taktownego obserwatora. Ponadto w tym okresie mo¿na czêsto zastaæ pustu³ki przesiaduj¹ce
we wlocie budki i czyszcz¹ce pióra, czy te¿ wygrzewaj¹ce siê w promieniach wiosennego s³oñca.
Dla ptaków jest to swego rodzaju prezentacja zajêtego rewiru, a dla nas znakomita okazja na
wypatrzenie czy ptak posiada obr¹czkê.
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Tego dnia dzia³alimy osobno w dwóch zespo³ach. Tomek sam obje¿d¿a³ gminê Stanin, natomiast
ja z Agnieszk¹ Komar dzia³alimy w drugim zespole kontroluj¹c gminê Krzywda (maj¹c do dyspozycji
wy¿ej wspomnian¹ lunetê). Ju¿ pierwsze doniesienia od Tomka, z którym bylimy na ³¹czach
by³y obiecuj¹ce - wskazywa³y na zasiedlenie skrzynek dowieszonych przed obecnym sezonem.
W naszym zespole (ja z Agnieszk¹) pustu³ki te¿ nie zawiod³y. Na skontrolowane 22 skrzynki
a¿ w 14 przypadkach odnotowano przynajmniej jednego osobnika pustu³ki w budce lub w jej
pobli¿u. Bylimy tym bardziej zadowoleni, poniewa¿ kontrola wskazywa³a na zasiedlenie nowych
stanowisk. Najbardziej pozytywnie zaskoczy³a nas obserwacja w gminie Krzywda przy budce nr 10.
Otó¿ nie by³a ona zasiedlona od daty jej monta¿ tj. sezonu 2007 i stanowi³a granicê zasiedlenia
naszych skrzynek. Na wschód od niej szereg skrzynek nie by³a zajmowana przez pustu³ki od
momentu ich zawieszenia. Natomiast budki na zachód od niej by³y obsadzone w wiêkszoci
przypadków w pierwszym sezonie po monta¿u. Dlatego s¹dzilimy, ¿e mo¿e ptaki prze³amuj¹c tê
granice zaczn¹ zajmowaæ kolejne budki i tym samym rozszerz¹ granicê zasiedlenia naszych skrzynek
na wschód. Natomiast, pomimo niegasn¹cej nadziei, nie odnotowalimy u ¿adnego z obserwowanych
ptaków obr¹czki.
Szczegó³ow¹ kontrolê, która daje ju¿ miarodajne wyniki, co do zasiedlenia skrzynek oraz
wstêpne efekty lêgów, planowalimy, jak co roku, na weekend majowy. Jednak ze wzglêdu na
organizowane przez M. Rzêpa³ê spotkanie pustu³kowe 1 maja, prze³o¿ylimy nasz¹ kontrolê
nieznacznie, bo o dwa dni wczeniej. Postanowilimy roz³o¿yæ j¹ na dwa dni z noclegiem w terenie,
by móc na spokojnie po³¹czyæ j¹ z podgl¹daniem i fotografowaniem ptaków. W tym roku by³o to
mo¿liwe dziêki zmontowaniu silnej ekipy, któr¹ oprócz Tomka i mnie stanowili: Marcin Bondel - po
kilku wspinaczkach na drzewa ze skrzynkami otrzyma³ ksywkê ,,Gekon, poniewa¿ z tak¹ gracj¹
jak wspomniany gad, przyklejony niemal do pnia zdobywa³ kolejne drzewa; drug¹ osob¹, która
zasili³a nasz zespó³ by³ Wojciech Okliñski, który dokumentowa³ fotograficznie ca³¹ pustu³kow¹
eskapadê oraz niejednokrotnie s³u¿y³ pomoc¹ podczas kontroli robi¹c to wcale nie z mniejsz¹ gracj¹
ni¿ Marcin.
Tak¹ kompani¹ mo¿na by³o ju¿ sprawnie dzia³aæ nie odczuwaj¹c takiego zmêczenia jak
w przypadku ekipy dwuosobowej, gdzie trzeba samemu dwigaæ ca³y sprzêt monta¿owy, skrzynkê
oraz drabinê. Po pierwszej interwencji tak siê zgralimy, ¿e ka¿dy wiedzia³, co ma robiæ i kontrola
przebiega³a wyj¹tkowo sprawnie.
Po zbiórce o godz. 8.00 rano wyruszylimy na wyprawê zabieraj¹c ca³y potrzebny sprzêt ze
sob¹. Tomek rozplanowa³ ca³¹ trasê w taki sposób, aby jak najmniej czasu traciæ na przejazdy.
Kontrolê rozpoczêlimy od gminy Stanin, czyli od najdalej wysuniêtych budek, z zamiarem
przemieszczania siê z powrotem w stronê zaplanowanego miejsca na nocleg w terenie. Po drodze
snulimy przypuszczenia, co do efektów dzisiejszej kontroli. Pierwsza skrzynka, wskazywa³a ju¿
na to, ¿e zapowiada siê owocny dzieñ - odnotowano przy niej parê doros³ych ptaków; samica
wylecia³a z budki podczas zbli¿ania siê do niej, a w budce odnotowano przygotowan¹ ju¿ nieckê
gniazdow¹. Bylimy podekscytowani, bo by³oby to nowe stanowisko w tej gminie.
Teraz ka¿dy z nas wyra¿a³ chêæ wspinaczki do nastêpnej skrzynki. Jak siê okaza³o na piêæ
stanowisk w gminie Stanin, wszystkie zosta³y zasiedlone przez pustu³kê a w czterech przypadkach
odnotowano ju¿ zniesienia. Szczególnie mile bylimy zaskoczeni przy kontroli ostatniej skrzynki
w tej gminie. Otó¿ Tomek podczas jednej z niedzielnych kontroli zobaczy³ now¹ parê pustu³ek,
które wówczas przymierza³y siê do zajêcia starego gniazda myszo³owa w pobli¿u ju¿ zasiedlonych
budek przez pustu³kê. Wobec tego stwierdzilimy, ¿e ewidentnie ta para pustu³ek ma deficyt
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mieszkaniowy. W zwi¹zku z tym postanowilimy dowiesiæ w pobli¿u owego okupowanego gniazda
now¹ skrzynkê dla nowej pary soko³ów. Jednak nie liczylimy zbytnio na to, ¿e bêdzie ona zajêta
w tym sezonie, bo termin jej zawieszenia by³ doæ póny (po³owa kwietnia). Liczylimy na to,
¿e ptaki oswoj¹ siê z now¹ budk¹ i byæ mo¿e w przysz³ym roku wybior¹ j¹, jako miejsce
do gniazdowania. Ptakom jednak niemal od razu przypad³o do gustu nowe stanowisko, bo podczas
kolejnej kontroli w skrzynce stwierdzono ju¿ zniesienie. Pokrzepieni rezultatami z dotychczasowych
kontroli ruszylimy w dalsz¹ czêæ trasy na teren gminy Wojcieszków. Po drodze skontrolowalimy
jeszcze dwie budki w gminie Krzywda, aby potem do nich specjalnie nie wracaæ. Przy kontroli
jednej z nich równie¿ okaza³o siê, ¿e mamy lêg w postaci 6 jaj na nowym stanowisku. Podczas jego
opisywania zauwa¿ylimy co ciekawego. Otó¿ srokosz, który polowa³ w pobli¿u kontrolowanej
budki robi³ to tak, jakby naladowa³ pustu³kê, zawisa³ w powietrzu na doæ d³ugo, wypatrywa³
ofiary i spada³ na ni¹ z impetem. Taka sytuacja powtarza³a siê kilkakrotnie, wiêc Wojtkowi uda³o siê
zrobiæ kilka fotek tak poluj¹cemu naladowcy.
Przeje¿d¿aj¹c do nastêpnego stanowiska w innej gminie na bie¿¹co przegl¹dalimy notatki
prowadz¹c pierwsze wyliczenia. W gminie Wojcieszków pomimo tego, ¿e tereny wed³ug nas s¹
optymalne dla pustu³ek, nie stwierdzilimy zasiedlenia. Natomiast jedn¹ ze skrzynek wykorzysta³a
na lokum sójka, która by³a oburzona faktem naszej obecnoci. Poruszaj¹c siê zgodnie z wytyczonym,
pustu³kowym szlakiem dotarlimy do stanowisk w gminie Krzywda. Liczba skrzynek w tej gminie
jest najwiêksza. S¹ one rozmieszczone wzd³u¿ doliny rzeki Ma³a Bystrzyca, która ma tu swoje
ród³o. Na powierzchni od miejscowoci Zimna Woda do Krzywdy skrzynki s¹ dostêpne dla pustu³ek
od sezonu 2007 i jak do tej pory ¿adnej z nich pustu³ki nie zaakceptowa³y na gniazdo (tj. 7 kolejnych
budek). Granicê wystêpowania naszego ma³ego soko³a stanowi wspomniana wczeniej budka
nr 10. W zapomnianym przez pustu³ki rejonie odnotowalimy natomiast w 3 przypadkach
zasiedlenie skrzynek przez sójki. Na tej granicy zakoñczylimy pierwszy dzieñ kontroli, udaj¹c siê
na miejsce noclegu. Mielimy z niego fantastyczny widok. Z jednej strony niewielki lasek zas³ania³
nas od wiatru i wsi Huta Radoryska, za z drugiej strony rozci¹ga³ siê pejza¿ ³¹k i stawów
w Radory¿u Smolanym. O s³usznoci
naszego wyboru, co do miejsca
noclegu, zapewnia³ nas g³os kszyka
dochodz¹cy z ³¹k. Ponadto widzielimy
z tego miejsca 3 skrzynki dla pustu³ki,
które mo¿na by³o z powodzeniem
podgl¹daæ przez lunetê. Na miejscu
z Marcinem zajêlimy siê
przygotowaniem ogniska, natomiast
Tomek z Wojtkiem rozstawili pa³atki na
nocleg. Po chwili wszystko by³o
gotowe i moglimy zasi¹æ przy
ognisku i ju¿ na luzie pogawêdziæ
o wra¿eniach z minionego dnia.
Z podsumowania pierwszego dnia
kontroli, który sporz¹dzilimy przy
ognisku wynika³o, ¿e na 17
Pustu³ka w budce
skontrolowanych stanowisk 6 by³o
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
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zasiedlonych przez pustu³kê, w 5 by³y zniesienia, w czterech przypadkach skrzynki by³y zasiedlone
przez sójkê, a w jednym przypadku stwierdzono, ¿e budka by³a odwiedzana przez pustu³kê.
Po intensywnych rozmowach przygasilimy nieco ogieñ i udalimy siê na zas³u¿ony
odpoczynek, bo nastêpnego dnia czeka³a na nas kolejna pula skrzynek do kontroli w gminie Krzywda.
Wczesnym rankiem, jako pierwszy, o wicie wsta³ Tomek, roznieci³ ogieñ i zbudzi³ nas zapachem
pieczonej kie³baski. Podczas wczesnego niadania rozstawilimy lunetê z zamiarem podpatrywania
pustu³ek przy budkach. Ale by³o mo¿na równie¿ z tego miejsca poobserwowaæ czajki, rycyki,
zaj¹ce oraz pas¹ce siê w oddali sarny. Ju¿ po kilkunastu minutach obserwacji bylimy przekonani,
¿e wszystkie skrzynki pustu³kowe w zasiêgu naszego wzroku s¹ zajête przez soko³y. Przy jednej
z obserwowanych budek zauwa¿ylimy ciekawe zjawisko. Mianowicie podczas obrony gniazda
samiec pustu³ki odpêdza³ dwie natarczywe kawki, samica natomiast siedzia³a w budce
i pilnowa³a lêgu. Nagle ku naszemu zaskoczeniu i zapewne samicy pustu³ki te¿, do skrzynki wlecia³a
kaczka krzy¿ówka. Jednak i kaczka musia³a byæ w szoku, gdy nadzia³a siê na szpony pustu³ki
broni¹cej gniazda, bo wypad³a z budki z tak¹ sam¹ werw¹, z jak¹ do niej wlatywa³a. Samiec
pustu³ki zauwa¿ywszy ca³e zajcie natychmiast nadlecia³ i przegoni³ intruza poza swój rewir lêgowy,
po czym wróci³ w pobli¿e budki.
Po kilku minutach obserwacji zwinêlimy nasz obóz i rozpoczêlimy kolejny dzieñ pe³en przygód
z pustu³kami. Kontrola przebiega³a bardzo sprawnie, zarówno ze wzglêdu na zgran¹ ekipê, jak i na
prawid³owe rozplanowanie trasy. Dodatkowo, kolejne doniesienia ze skrzynek dodawa³y nam
animuszu do pracy. Tak jak przypuszczalimy, drugi dzieñ okaza³ siê bardziej owocny od pierwszego.
Na skontrolowane 18 stanowisk, a¿ 16 wskazywa³o na to, ¿e w jaki sposób pustu³ki je wykorzysta³y.
W 11 przypadkach odnotowano zniesienia jaj na ró¿nym etapie od pocz¹tkowego do kompletnego.
Natomiast 5 stwierdzeñ dotyczy³o skrzynek odwiedzanych przez pustu³ki, o czym wiadczy³y
lady pozostawione w budce w postaci czy to piór, wypluwek, odchodów b¹d bezporedniej
obserwacji ptaków przy budce. Podczas kontroli zauwa¿ylimy pewn¹ prawid³owoæ, która
powtarza³a siê niemal od pierwszego sezonu (2006), w którym zainicjowalimy program ochrony
pustu³ki w naszej okolicy. Otó¿ przy ka¿dym stanowisku zasiedlonym przez pustu³kê (na tym
samym drzewie, co skrzynka b¹d w bliskim jej s¹siedztwie), mielimy stwierdzenie lêgu go³êbia
grzywacza a w ostatnich dwóch sezonach
przy kilku stanowiskach lêgi rycyka i czajki
oraz liczne lêgi mniejszych ptaków
wróblowych (remiza, potrzosa, sikory
bogatki, trznadla) oraz pojedyncze lêgi, lecz
z sezonu na sezon coraz czêstsze przypadki
stwierdzeñ, takich gatunków jak ba¿ant
i kaczka krzy¿ówka. Ponadto w ostatnim
sezonie w kilku przypadkach podczas
podchodzenia do kontrolowanej skrzynki
spod drzewa zrywa³ siê zaj¹c. W jednym
przypadku mielimy mo¿liwoæ
obserwowania pod zasiedlon¹ budk¹
parkoty siedmiu zajêcy. Takie powtarzaj¹ce
Pustu³ka
siê obserwacje konsultowalimy na bie¿¹co
Rys. Micha³ Molicki
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z M. Rzêpa³¹, który tak¿e notowa³ ciekawe obserwacje w pobli¿u pustu³czych gniazd w powiecie
siedleckim. Z obserwacji tych wynika, ¿e pustu³ka tworzy swego rodzaju parasol ochronny dla
wielu innych gatunków. Kontrolê drugiego dnia zakoñczylimy równie¿ pónym wieczorem
i umówilimy siê wstêpnie ca³¹ ekip¹ na obr¹czkowanie ptaków w czerwcu.
W wy¿ej wymienionym sk³adzie, pod nadzorem £ukasza Rejta, spotkalimy siê 17 czerwca
z zamiarem oznaczenia naszych m³odych wychowanków. Po wczeniejszym przejrzeniu notatek
z odbytych kontroli ustalilimy trasê, wed³ug której mielimy siê sprawnie poruszaæ. Tego dnia
uda³o nam siê dotrzeæ do 20 stanowisk, w tym tak¿e do dwóch naturalnych gniazd, w których
podejrzewalimy lêgi pustu³ek - jak siê póniej okaza³o s³usznie. W trakcie zaobr¹czkowalimy
26 piskl¹t pochodz¹cych z 6 gniazd. Sporód wszystkich piskl¹t trzy pochodzi³y z naturalnego
gniazda. Drugie naturalne gniazdo zosta³o zrabowane, o czym wiadczy³y skorupy jaj oraz brak
doros³ych ptaków w pobli¿u. W dwóch wypadkach lêgi by³y jeszcze na etapie jaj, równie¿
w dwóch przypadkach pisklêta by³y ju¿ zbyt du¿e do zaobr¹czkowania. Natomiast
a¿ w 6 przypadkach odnotowalimy straty lêgów spowodowane drapie¿nictwem. Za g³ównych
sprawców tego procederu podejrzewamy koty, które kilkakrotnie widywa³em w pobli¿u skrzynek,
a raz sam mia³em okazjê obserwowaæ jak ów rabu wdrapywa³ siê na drzewo do budki, czym
zmusi³ mnie do podjêcia interwencji.
Kolejne obr¹czkowanie przeprowadzilimy dwa dni póniej, 19 czerwca, ale ju¿ w trochê
zmienionym sk³adzie. Dosz³a nam postaæ samego Miros³awa Rzêpa³y, natomiast uby³ nam Wojtek
Okliñski z przyczyn s³u¿bowych. Wówczas to objechalimy ca³¹ gminê Stanin. Zaobr¹czkowalimy
12 piskl¹t z 2 gniazd. W jednej ze skrzynek pustu³ki by³y zbyt du¿e do obr¹czkowania, z kolei
w innej odnotowalimy lêg powtórzony na skutek zrabowania pierwszego zniesienia. W ostatniej
skrzynce odnotowalimy stratê lêgu, prawdopodobnie spowodowan¹ opuszczeniem lêgu w skrzynce by³o jedno zimne jajo, ale nie stwierdzono ptaków doros³ych w pobli¿u.
W trzech terminach (2, 16 i 25 lipca), wspólnie z Tomkiem i pod nadzorem £ukasza Rejta,
zaobr¹czkowalimy jeszcze 18 piskl¹t pochodz¹cych z 4 kolejnych lêgów.
Podsumowuj¹c sezon 2010 otrzymalimy nastêpuj¹ce wyniki: na 35 dostêpnych budek dla
pustu³ki, liczba zasiedlonych przez wspomnianego soko³a wynios³a 21. Dodatkowo stwierdzilimy
dwa lêgi w naturalnych gniazdach w pobli¿u zasiedlonych skrzynek. Natomiast ³¹czna liczba zniesieñ
jaj u wszystkich par wraz z lêgami powtarzanymi wynios³a 106. Z sukcesem pustu³kom uda³o siê
wyprowadziæ 70 piskl¹t, a 56 z nich zdo³alimy zaobr¹czkowaæ. Natomiast cieszy nas fakt,
¿e z roku na rok zwiêksza nam siê procent zasiedlonych skrzynek przez pustu³ki. W tym sezonie
wyniós³ on a¿ 60%. Z naszych wyliczeñ wynika, ¿e rednia liczba jaj w zniesieniu wynios³a 5,3.
W tym sezonie dodatkowo mile bylimy zaskoczeni dwoma przypadkami lêgów z 7 jajami, ponadto
w 7 przypadkach by³o po 6 jaj. Z innych gatunków, które zasiedla³y nasze skrzynki stwierdzilimy
tylko sójkê (w 4 skrzynkach).
Wyniki ze wszystkich sezonów (od roku 2006 do 2010), w których prowadzilimy kontrole
skrzynek w podobny sposób, jak wy¿ej opisane, s¹ nastêpuj¹ce: na 277 jaj, jakie pustu³ki znios³y
w budkach, wylêg³o siê i opuci³o z sukcesem 189 piskl¹t, natomiast 138 z nich uda³o nam siê
zaobr¹czkowaæ.
Na zakoñczenie pragnê zachêciæ do obserwacji tego gatunku, bo z pewnoci¹ mo¿na siê nim
zauroczyæ. Ja z Tomkiem jestemy tego ¿ywym przyk³adem. Najbardziej raduje nas fakt, ¿e jeszcze
przed kilkoma laty chodz¹c po okolicy, w której teraz rozwieszone s¹ nasze skrzynki nie widywalimy
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pustu³ek Obecnie jest u nas niemal tak, jak za czasów Taczanowskiego czy Soko³owskiego, gdzie
prawie na ka¿dej pieszej przechadzce mo¿na obserwowaæ w sezonie te wspania³e ptaki.
Kolejnego sezonu nie mo¿emy siê ju¿ doczekaæ, na dzieñ dzisiejszy ju¿ mamy trochê pracy.
W planie jest dowieszenie nowych budek, wiemy te¿, ¿e dwa stanowiska, gdzie by³y lêgi zosta³y
stracone poprzez ciêcie drzewa z budk¹. Trzeba wiêc bêdzie zrobiæ objazd i pouzupe³niaæ braki.
Mateusz Chamio³o

LICZENIE BOCIANÓW
W tym roku (2010) postanowi³am, po raz pierwszy, policzyæ bociany w swojej gminie.
Zmobilizowa³a mnie do tego du¿a liczba m³odych ptaków w obserwowanych przypadkowo gniazdach.
Postanowi³am sprawdziæ, jak postara³y siê moje bociany.
W poszukiwaniu gniazd jedzi³am 14,15 i 16 lipca po gminie Kotuñ (pow. siedlecki). Mia³am
wydrukowane specjalne formularze, które wype³nia³am z pomoc¹ w³aciciela posesji, na której
umieszczone by³o bocianie gniazdo. Liczenie bardzo mi siê spodoba³o. Dosz³am do wniosku,
¿e ludzie, którzy maj¹ bociany na swoich podwórkach, s¹ bardzo mili. Zawsze chêtnie odpowiadali
na moje pytania i opowiadali historie z ¿ycia bocianów.
Pojawia³y siê tak¿e zabawne sytuacje. Na przyk³ad jedna kobieta zapyta³a mnie: A zajmuje siê
te¿ Pani psami, bo tu takie biegaj¹?. W³aciciele gniazd zapraszali mnie na herbatê i czasem wychodzili
z domu nawet tylko w szlafrokach, ¿eby udzieliæ informacji o swoich ukochanych bocianach.
W miejscowoci Czarnow¹¿ bociany po raz pierwszy wybudowa³y gniazdo. Pani mieszkaj¹ca
obok jest niezmiernie szczêliwa z tego powodu i mog³aby opowiadaæ o bocianach godzinami.
W miejscowoci Polaki ludzie nie mog¹ ukoñczyæ budowy domu, poniewa¿ bociany zrobi³y gniazdo
na dymniku. Postawiono im obok platformê, lecz nie chc¹ z niej korzystaæ. Wol¹ zostaæ na tym
w³anie budynku, który sobie same wybra³y.
Mia³am tak¿e jeszcze jedn¹ mieszn¹ sytuacjê. Wchodzê na podwórko. Rozgl¹dam siê czy
jakiego psa nie ma. Nie widzê. Dzwoniê do drzwi. Wychodzi zdziwiona kobieta i krzyczy: Jak
Pani tu wesz³a?! Jejku, przecie¿ tu pies biega!
- Nie widzia³am tu psa - odpowiadam. Psa rzeczywicie nie by³o widaæ. Pupil pojawi³ siê dopiero,
gdy kobieta go zawo³a³a.
U mnie na podwórku tak¿e jest bocianie gniazdo. W tym roku mielimy obchodziæ 40-lecie
jego istnienia. Na 30-lecie bociany siê postara³y - mia³y 5 m³odych, wiêc liczylimy, ¿e na 40-lecie
postaraj¹ siê o 6 m³odych. Niestety ptaki zrobi³y nam przykr¹ niespodziankê i w ogóle nie by³o
m³odych (tylko 1 bocian pojawia³ siê
na gniedzie).
Gdy ju¿ bardzo wci¹gnê³o mnie
liczenie bocianów (a niestety
skoñczy³am liczyæ bociany w swojej
gminie) postanowi³am skontrolowaæ
20 i 24 lipca gminê Wodynie (pow.
siedlecki). Tu ju¿ mia³am pomocnika
Bocian bia³y
- Adriana Polaka. Na tym terenie
Rys. Katarzyna Kubicka
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stwierdzilimy bardzo ciekawe usytuowanie kilku gniazd. Jedno z nich by³o na drzewie i mia³o
szeædziesi¹t lat. Umiejscowione by³o miêdzy dwoma grubymi ga³êziami, bez platformy (co siê
teraz rzadko zdarza). Niestety wlot do gniazda by³ zas³oniêty ga³êziami. Jednak bociany nie
zrezygnowa³y i przyzwyczajone ju¿ do gniazdowania na drzewie, zbudowa³y sobie gniazdo na
drzewie u s¹siada. Kolejne gniazdo by³o usytuowane na stodole krytej strzech¹, a jeszcze inne na
starym budynku PGR.
Porównanie wyników inwentaryzacji w gminie Kotuñ i Wodynie:

Ryc. 1. Liczba gniazd z poszczególn¹ liczb¹ m³odych w gminie Kotuñ i Wodynie

Nie ujêto gniazd z kategoriami HO - gniazdo nie zajête; HB1 i HB2 - gniazdo odwiedzane przez
jednego lub dwa bociany od tygodnia do miesi¹ca; Hx - gniazdo istnieje, lecz nie wiadomo czy by³o
zajête, HE - gniado zajête przez jednego bociana, d³u¿ej ni¿ miesi¹c; HBx - gniazdo odwiedzane od
tygodnia do miesi¹ca, przez nieznan¹ liczbê ptaków
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Ryc. 2. Umiejscowienie zajêtych gniazd (na górze gmina Kotuñ, na dole - Wodynie).

Gmina Kotuñ:
HO - 5 (miejscowoci: £¹czka - 2 gniazda, Cisie Zagrudzie, Wilczonek, Polaki);
HB1 - 1 (Kêpa); Hx - 1 (Sosnowe); HE - 1 (¯d¿ar); HBx - 1 (¯d¿ar)
Gmina Wodynie:
HO - 6 (Wola Wodyñska, Rudnik Ma³y, ¯ebraczka, Seroczyn, Borki Serockie, Szostek);
HB2 - 1 (Wola Serocka); HE - 1 (Kamieniec); Hx - 1 (Ko³odzi¹¿); gniazda letnie (tymczasowe) 2 (Szostek, Czajków)
W pewnej z miejscowoci trafilimy na przemi³ych w³acicieli gniazda, którzy zaczêli z nami
d³ugo rozmawiaæ i opowiadaæ o ptakach gniazduj¹cych w ich s¹siedztwie: o dziêciole, bocianie
czarnym... Opowiadali tak¿e o sowie, któr¹ czêsto widz¹ u siebie w stodole (niestety nie uda³o nam
siê jej zwabiæ).
Bardzo mi³o wspominam liczenie bocianów. Zachêcam wszystkich, by policzyli te ptaki
w swoich gminach. Naprawdê jest to bardzo mi³e zajêcie. W nastêpnym roku tak¿e chêtnie sprawdzê
iloæ m³odych bocianów w swojej gminie. Chcê podziêkowaæ w³acicielom gniazd za mi³e przyjêcie
i podawanie ciekawych informacji, a tak¿e bocianom z gminy Kotuñ oraz Wodynie, ¿e postara³y siê
o tak wysokie rednie.
Agnieszka Parapura
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HEL 13-20 LUTEGO 2010
Pó³wysep Helski zim¹, ehh... marzenie ka¿dego ornitologa w kraju!
Kilkanacie osób - cz³onków Sekcji Ornitologicznej Wydzia³u Lenego, Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie - dziêki pomocy Rektora naszej uczelni, przez tydzieñ stacjonowa³o w budynku Stacji
Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego by móc podgl¹daæ morsk¹ awifaunê.
Oto jak ca³y wyjazd wygl¹da³ z mojego punktu widzenia:
Podró¿ nad nasze Morze zaczê³a siê dla mnie wczeniej ni¿ dla innych - ju¿ w pi¹tek 12 lutego
o 22:00. Doæ rozklekotanym autobusem, jak na dalekobie¿nego PKS-a, dotoczy³em siê do Warszawy,
sk¹d bez problemu znalaz³em autobus do Gdañska. Spokojnie mija³y kolejne pi¹ce godziny
w autobusie i nareszcie, oko³o godziny 13:00 w sobotê, postawi³em swoje po³udniowe buty na
dalekiej pó³nocy.
Ornitologów w ca³ej Polsce jest sporo, dlatego za pomoc¹ Forum Przyroda umówi³em siê tu
ze znajom¹ na spotkanie. Co ciekawsze, w tym okresie równie¿ Sekcja Ornitologiczna poznañskiego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przebywa³a w Gdañsku, by docelowo trafiæ nad Ujcie
Wis³y. Takiej okazji na spotkanie miêdzyuczelniane obu Sekcji nie mo¿na by³o przegapiæ, dlatego po
wykonaniu kilku telefonów i dotarciu na pla¿ê znalaz³em siê w otoczeniu ³¹cznie 6 przesympatycznych
kobiet. I w³anie w towarzystwie: Irminy, Pauliny, Asi, Karoliny, Natalii oraz Kasi rozpocz¹³em
obserwacje ptaków.
Nad Zatok¹ Gdañsk¹ mnóstwo ³abêdzi niemych, ³ysek, kaczek krzy¿ówek, gdzieniegdzie p³ywa³
g¹go³, a w oddali szlachar, natomiast pod molo nurkowa³y lodówki.
Tak mija³y chwile obserwacji, rozmów, miechu .i wspólnego zajadania faworków, które
wioz³em ze sob¹ jakie 900 km przez ca³y kraj, z przeznaczeniem dla krakowskiej Sekcji
Ornitologicznej jednak no wola³em zjeæ pakunek w towarzystwie poznañskiej Sekcji
Ornitologicznej (samych kobiet). Czas mnie jednak nagli³, w planach chcia³em dotrzeæ przed
zmrokiem na Hel, niestety - nadal jestem w Gdañsku, do zmroku pozosta³a godzina a od miejsca
docelowego dzieli mnie 100 km. Od tej pory nic w mojej podró¿y nie by³o zgodne z planem.
Po po¿egnaniu siê ze wszystkimi w Gdañsku przez godzinê ³apa³em stopa. W koñcu zatrzyma³ mi
siê m³ody ch³opak, pracuj¹cy przy realizacji filmu o grudniu70 pt. Czarny czwartek. Daleko nie
ujecha³em - bo do Gdyni, ale grunt, ¿e do przodu. Jeszcze nie widzia³em tak zagmatwanego
drogowo miasta jak Gdynia. Masakra! Przejcie na drug¹ stronê ulicy niemal¿e niemo¿liwe bez
³amania przepisów, znaki drogowe wskazuj¹ce NIE to, co trzeba w NIE tym, co trzeba kierunku,
jakie mostki i schodki! Dobrze, ¿e chocia¿ mili ludzie dopisali i poinstruowali, gdzie jest droga na
W³adys³awowo.
Godzina 19:00, stojê przy drodze z plecakiem i czekam na okazjê, zapad³a ju¿ noc, wiêc
o transport trudniej. Nagle - HA! Podje¿d¿a taksówka; pytam wiêc czy mogê siê zabraæ na stopa,
po czym dostajê bardzo sympatyczn¹ odpowied: aaaaa, stopa?! NIE!. Podziêkowa³em wiêc
³adnie i czekam dalej. Chwilkê póniej podchodzi do mnie jaki starszy jegomoæ pod wyranym
wp³ywem i mówi do mnie tak: Nic tu na Hel nie jedzi, na W³adys³awowo te¿, nawet autobusy siê
tu nie zatrzymuj¹. Teraz to tylko od Ciebie i od Twojej wiary zale¿y czy dotrzesz na Hel, kolego.
Jak widaæ, czego jak czego, ale wiary to mi nie brakowa³o poniewa¿ 10 minut póniej nadjecha³
autobus do W³adys³awowa, wiêc bez problemu siê zabra³em. W autobusie wieczorne rozmowy
rozweselonych Kaszubów umila³y mi podró¿. Zauwa¿y³em tak¿e ciekaw¹ zale¿noæ - im starszy
i bardziej podchmielony Kaszub tym gorzej sz³o mi t³umaczenie z kaszubskiego na polski, do tego
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stopnia, ¿e z rozmowy dwóch panów
siedz¹cych za mn¹ nie rozumia³em
kompletnie nic, oprócz charakterystycznego jo ;-)
W³adys³awowo 21:30. Za kilkanacie
minut z dworca PKS ma jechaæ bus
na Hel, wiêc jest dobrze.
W³adys³awowo 22:15. Bus na Hel nie
jecha³, nadal jestem w ciemnym
W³adys³awowie.
W³adys³awowo 22:20. Eeee
co to dla mnie, na Hel jest tylko
oko³o 40km. IDÊ!
I z takim oto ostatnim postanowieniem szed³em i szed³em..
a¿ doszed³em do granicy, gdzie
Ptaki nad morzem
koñczy³y siê latarnie i cywilizacja.
Rys. Micha³ Molicki
Przede mn¹ d³ugie kilometry lasu,
czas wiêc co zjeæ podczas ostatniej próby ³apania stopa. O 23:00 w sobotê auta nie je¿d¿¹ tu zbyt
czêsto, bodaj¿e jedno na pó³ godziny. Po d³u¿szej chwili czekania - znajomy widok, zatrzymuje siê
taksówka! Pytam kierowcy czy mogê siê zabraæ, pada odpowied: wskakuj kolego!. Jadê wiêc,
co prawda tylko kilkanacie kilometrów do Kunicy ale zawsze to co! Kierowca opowiada,
¿e czêsto siê zatrzymuje stopowiczom, ale oni jako dziwnie nie chc¹ wsiadaæ. Ja mu na to,
¿e w Gdyni zatrzyma³ mi siê taksówkarz, jednak nie spodoba³ mu siê mój pomys³ na podró¿
i odjecha³. Po czym oboje zaczêlimy siê miaæ mkn¹c autem przez pó³wysep. Ehh po drodze
w kierunku Helu, w zimie, w niedzielê o 1:00 w nocy kompletnie nic nie jedzi! Tak bardzo nic nie
jedzi, ¿e nawet zatrzyma³em patrol policji z pytaniem czy nie jad¹ w stronê Helu. Niestety, rozmowê
z jednym mi³ym funkcjonariuszem przerwa³ mi drugi - ten mniej mi³y - krótko odpowiadaj¹c, ¿e nie
jad¹, po czym odpali³ radiowóz i odjecha³. No có¿, dalej wiêc, z plecakiem maszerowa³em
w rodku nocy, w lesie przez Pó³wysep Helski. Po takim czasie spacerowania wzrok przyzwyczai³
mi siê do ciemnoci na tyle, i¿ widzia³em wszystko dobrze pomimo zachmurzonego nieba. Jedynymi
moimi kompanami podró¿y by³y spotkane dwie sarny, spory dzik i jeden rozjechany kot.
Kiedy ³una owietlonego latarniami Helu zdawa³a siê byæ ju¿ bardzo blisko, zobaczy³em auto
jad¹ce w kierunku mojego miasta docelowego. Wystawiam rêkê, czekam ehh, przejechali obok.
Nagle samochód zatrzyma³ siê, i zacz¹³ cofaæ w moim kierunku. Para ze l¹ska z nieukrywanym
zdziwieniem przygl¹da³a mi siê parê sekund, po czym zaprosi³a do rodka auta. Znów jadê, dobrzy
ludzie, szkoda tylko, ¿e nie jechali na Hel ze 4 godziny wczeniej, hehe. Po podwiezieniu a¿ pod
bramê Stacji Badawczej, zapuka³em w szyby recepcji. Pani znajduj¹ca siê wewn¹trz wydawa³a siê
jeszcze bardziej zdziwiona moj¹ obecnoci¹ o tej porze ni¿ przed chwil¹ poznani l¹zacy ;-)
Nareszcie dotar³em! Oko³o 3:00 w nocy po³o¿y³em siê w ³ó¿ku z widokiem na ca³¹ Zatokê Gdañsk¹
wraz z owietlonymi: Gdañskiem, Sopotem i Gdyni¹. Zjadaj¹c tabliczkê czekolady patrzy³em sobie
na p³ywaj¹ce foki w fokarium. Czy mo¿na wyobraziæ sobie lepsze walentynki? ;-)
Rano obudzi³a mnie wiadomoæ SMS od Wojtka - Prezesa Sekcji Ornito WL w Krakowie z informacj¹,
i¿ lekko siê o mnie martwi¹, ale co ciekawsze, bardziej martwi³a siê Natalia - Prezes Sekcji Ornito
UAM w Poznaniu ;-).
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Po niadaniu i dok³adnym wypytaniu przez kolegów, jak mi minê³a podró¿ - wyjcie w teren.
Lornetki, lunety i aparaty w ruch - oto przed nami, na pierwszy ogieñ, tu¿ po wyjciu ze stacji,
³abêdzie nieme i krzykliwe (niektóre zaobr¹czkowane), ³yski i mieszki. Pomiêdzy kutrami rybackimi
w porcie znalaz³y siê mewy: pospolite, siod³ata oraz srebrzyste i blade.
Co chwilê z pod wody wynurza³y siê kolejne kormorany z kawa³kami ryb w dziobach, czasem
tak du¿ymi, ¿e ptaki mia³y problem z ich po³kniêciem!
Kawa³ki ryb w wodzie mo¿na by³o znaleæ zapewne dziêki kutrom rybackim, których pok³ad
czyci siê wod¹, a ta z pok³adu wylewa siê wraz z resztkami do portu. Widok zgrupowania mew,
³ysek i ³abêdzi wspieranych przez kormorany czekaj¹cych przy której z ³odzi by³ doæ czêsty,
szczególnie jeli z tej ³odzi akurat strug¹ wyp³ywa³a woda. Wród takiej zgrai miejsce znalaz³ te¿
sobie perkoz dwuczuby spokojnie nurkuj¹cy za pokarmem. Opiekun Sekcji dr Micha³ Ciach
prowadzi³ nas teraz na brzeg portu, z którego mo¿na wyp³yn¹æ na otwarte wody, a tam naszym
oczom ukaza³ siê niezwyk³y widok. Kilka tysiêcy nurogêsi spokojnie odpoczywaj¹cych na tafli
wody, a wród nich ukryte sprytnie szlachary. W oddali p³ynie kilka edredonów, zwane równie¿
miêkkopiórami - gatunek ten s³ynie z najlepszej jakoci puchu do ko³der czy piworów.
Nagle zauwa¿amy markaczki, czernice i uhle, a do naszych uszu dochodzi charakterystyczny
odg³os wydawany przez przesympatyczne lodówki.
Spokój panuj¹cy na tafli wody przerywa bielik przelatuj¹cy nad portem, wielkie iloci ptaków
zrywaj¹ siê i lec¹ na inne miejsce w strachu przed drapie¿nikiem. Trafi³o siê nawet przelatuj¹ce
stado jemio³uszek. Co ciekawe, nie tylko my obserwowalimy ptaki. Tamtejsi turyci czy mieszkañcy,
widz¹c nas z ca³ym sprzêtem raz po raz podchodzili by dowiedzieæ siê co za ptaki znajduj¹ siê
w zasiêgu wzroku, albo w celu identyfikacji akurat uchwyconego w obiektywie aparatu ptaka.
Najweselej by³o wtedy, gdy o pomoc w oznaczeniu edredona poprosi³a pewna pani pytaj¹c czy ten
edredon ma na piersi pióra w kolorze écru. Micha³ ze stoickim spokojem przytakn¹³. Pani wiêc
podziêkowa³a za pomoc i odesz³a. Nast¹pi³a chwila ciszy, w której jeden z naszych kolegów zapyta³ siê:
- A jaki to jest kolor ten écru?
- Taki osikany nieg - pad³a odpowied ;-)
Ehh... czy nie prociej by by³o nazywaæ rzeczy tak, by facet te¿ móg³ od razu zrozumieæ, drogie
panie? ;-)
Ca³y dzieñ spêdzony w porcie na obserwowaniu ptaków da³ siê co poniektórym we znaki
i po przyjciu do orodka zdarzy³o siê, ¿e zamiast po zachodzie s³oñca dyskutowaæ, wymieniaæ
wra¿enia i wyliczaæ nowe gatunki do pónych godzin nocnych, niektórzy woleli wybraæ siê
w objêcia Morfeusza.
Nazajutrz po niadaniu
kolejne wyjcie w teren, tym
razem gry-plan dnia nieco bardziej
rozbudowany; oprócz portu
idziemy na sam koniuszek
Pó³wyspu Helskiego w nadziei na
wypatrzenie jakich morskich
ptaków. Dotarlimy na lekkie
wzniesienie nad tafl¹ wody, a wiêc
zaczynamy tzw. seawatching,
Markaczka (samiec)
Rys. Bogdan Kamierczak
czyli po prostu penetrujemy fale
morskie w poszukiwaniu ptaków.
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Kilka lunet, kilka aparatów fotograficznych oraz kilkanacie lornetek - wszyscy wpatrzeni
w stronê morza. Na miejscu, nowo poznany kolega wspomóg³ nas w obserwacjach. Na rezultaty
nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Raz po raz przelatywa³y na horyzoncie alki i nurniki.
Trafi³ siê nawet nur rdzawoszyi, którego wypatrzy³ Sergiusz - wspomniany wczeniej kolega.
Niektórzy zrobili sobie ma³¹ przerwê podczas obserwacji i spacerowali nad brzegiem Morza
w poszukiwaniu muszli, bursztynów czy innych ciekawych rzeczy. Wieczorem - po powrocie do
orodka i sutym obiedzie - konkurs w rozpoznawaniu ptasich g³osów, a po konkursie, o¿ywione
nowymi gatunkami widzianymi dzisiejszego dnia, dyskusje ci¹gnê³y siê do pónych godzin nocnych.
Kolejny ju¿ poranek, pobudka skoro wit i po niadaniu od razu ruszamy w teren. Skoro to wyjazd
naukowy - czas wiêc na powa¿ne badania: spróbujemy znaleæ ró¿nice w zachowaniu miêdzy
odpoczywaj¹cymi samcami a samicami w stadzie nurogêsi. No to zaczynamy! W ci¹gu nastêpnych
dni obserwujemy uwa¿nie nasze jedno wielkie stado nurogêsi. Dzielimy siê na podzespo³y, z czego
ka¿dy podzespó³ ma do wykonania zadanie - albo obserwowaæ i notowaæ zachowanie nurogêsi
zgodnie z metodyk¹, albo te¿ liczyæ iloæ osobników w obserwowanej spo³ecznoci. Na brzegu,
niedaleko od nurogêsi spacerowa³a sobie jedna czapla siwa. Tak mijaj¹ kolejne godziny spêdzone
przy lunetach, lornetkach, co chwilê s³ychaæ kolejne pstrykniêcia aparatów fotograficznych.
Po skoñczonych obserwacjach mo¿na rekreacyjnie zwiedziæ Pó³wysep Helski i jak najbardziej
tylko siê da okrê¿n¹ tras¹ wróciæ do orodka. Po drodze spotykamy lataj¹cego wysoko myszo³owa,
sójkê przeskakuj¹c¹ z ga³êzi na ga³¹. Na morzu widaæ siedz¹cego nura czarnoszyjego. Podczas
spaceru pla¿¹ znalaz³em kilka okazów p¹kli ba³tyckiej oraz jednego, wyrzuconego na brzeg,
bezg³owego witlinka. Wród nadmorskiej soniny, bli¿ej miasta, mo¿na by³o zobaczyæ pospolite
sroki, srokosza, bogatki i modraszki, na drzewie grucha³ grzywacz a oprócz tego zobaczylimy
dwa kruki lec¹ce nad naszymi g³owami, na niebie równie¿ skrzyd³ami trzepota³a pustu³ka, natomiast
w miecie widzielimy pospolite gawrony, wrony siwe, kawki i sierpówki. Raz po raz nad drog¹
przelatywa³ kos, a kwiczo³y oraz wróble ¿wawo przelatywa³y z ga³êzi na ga³¹ w poszukiwaniu
czego do zjedzenia. Nadszed³ czas na kolejny obiad i kolejn¹ noc rozmów do póna, w rytmach
muzyki wszelkiego gatunku doszkalamy siê w oznaczaniu tutejszych ptaków. Plan na kolejny dzieñ
- podró¿ poci¹giem do W³adys³awowa, by sprawdziæ jak wygl¹da tamtejsza awifauna.
Po wieczornych dyskusjach ciê¿ko niektórym by³o siê dobudziæ, ale bez wiêkszych problemów
wsiedlimy w poci¹g i ju¿ mkniemy do
W³adys³awowa. Niektórzy z nas,
widocznie zmêczeni obozem,
przesypiaj¹ drogê, podczas gdy inni,
o¿ywieni jak nigdy, ¿ywo dyskutuj¹ na
tematy ogólno przyrodnicze. Wojtek
za nie móg³ nadziwiæ siê sk¹d my
mamy si³y do tak ¿ywych dyskusji.
Dojechalimy - W³adys³awowo
Port. Wysiadka ca³¹ zgraj¹ nie nale¿a³a
do naj³atwiejszych, bowiem z poci¹gu
wydoby³y siê tylko dwie osoby, a reszta
zosta³a w przedziale z powodu
powsta³ego z nieznanych przyczyn
Edredon (samiec). Rys. Wioleta Pu³a
zakorkowania przejcia. Mnie wraz
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z Wiktori¹ uda³o siê w porê
wyskoczyæ na odpowiedniej stacji a
nasi potoczyli siê kilka kilometrów
dalej na nastêpn¹ stacje. Okaza³o siê,
¿e w porcie równie¿ przebywa³
Sergiusz spotkany wczeniej, tak¿e
we trójkê razem pomaszerowalimy
w stronê portu i otwartego morza. Nad
morzem spotkany Pawe³ pokaza³ nam
mewê czarnog³ow¹. Lodówki
spokojnie nurkowa³y miêdzy
lodowymi krami na otwartym morzu,
Lodówka (samiec). Rys. Wioleta Pu³a
a w zgrupowaniu tamtejszych kaczek
mo¿na by³o znaleæ bielaczki, g³owienki i ogorza³ki.
Po do³¹czeniu reszty grupy wybralimy siê w kierunku rybaków z zamiarem kupna dopiero co
z³owionych dorszy na obiad. Kilka minut targu i za dobr¹ cenê kupilimy 7 kilo.
We W³adys³awowie nadszed³ moment po¿egnania ze wszystkimi, poniewa¿ musia³em wracaæ
do Krakowa z powodu egzaminu. Podczas gdy reszta Sekcji Ornitologicznej wybra³a siê z powrotem
na Hel obserwowaæ nurogêsi i zajadaæ siê zakupionymi rybami, ja zmierza³em na autobus do Gdyni.
28 godzin drogi nad Morze, nieprzespane noce w orodku i ogólne zmêczenie organizmu
spowodowa³o, ¿e trasê w autobusie przespa³em, przebudzaj¹c siê jedynie wtedy, gdy kto wsiada³/
wysiada³. Pozdrawiam z tego miejsca liczn¹ niebieskook¹ dziewczynê wsiadaj¹c¹ w Pucku
a wysiadaj¹c¹ bodaj¿e w Redzie ;-)
Gdy dotar³em do Gdyni okaza³o siê, i¿ ¿adnego autobusu aktualnie nie ma na po³udnie a na
poci¹g sporo musia³bym czekaæ. Bez wahania podj¹³em decyzje - powrót stopem! Miejsce docelowe
to Stolica. Planowany czas operacyjny na pokonanie 400 km drogi - oko³o 8 godzin. Stoj¹c jakie
20 minut na Obwodnicy Trójmiasta uda³o siê w koñcu z³apaæ okazjê. Wsiadam do dostawczego
auta pachn¹cego frytkami i panierowanym kurczakiem prowadzonym przez Darka. A wiêc jedziemy,
niestety nie do Warszawy a do P³ocka. 300 kilometrowa trasa du¿ym autem d³u¿y siê nieco, ale na
nudê narzekaæ nie mogê. ¯ywe rozmowy z kierowc¹, mieszkañcem £owicza oraz mijaj¹ce mnie
krajobrazy Pojezierzy oraz Borów Tucholskich umilaj¹ mi drogê. Po uzyskaniu informacji
o najbli¿szych autobusach do Warszawy z Torunia, W³oc³awka oraz P³ocka i przeanalizowaniu
naszej sytuacji okazuje siê, ¿e pomimo starañ kierowcy, spóniê siê oko³o 10 minut na autobus
z Torunia do Warszawy, 15 minut z W³oc³awka do Warszawy i 20 minut z P³ocka do Warszawy.
I tak te¿ siê sta³o, o 20:25 dojechalimy do P³ocka sk¹d wg rozk³adu odjecha³ ju¿ jedyny pasuj¹cy
mi autobus do Stolicy. Moja sytuacja nie by³a zbyt ciekawa, bo szansa na z³apanie stopa do Warszawy
w nocy jest niewielka, a o 22:00 z Dworca Wschodniego w W-wie odje¿d¿a jedyny pasuj¹cy mi
autobus do rodzinnego Krosna. K¹tem oka widzê jak mój kierowca podbiega do stoj¹cych na
przystanku ludzi, chwilê z nimi rozmawia i po chwili krzyczy Piotrek, Ty szczêciarzu! Autobus
jeszcze nie jecha³.. jednak zd¹¿ysz na ten Twój egzamin z grzybów!.
I na tym moja przygoda z Helem siê koñczy, dalsza podró¿ autobusami, najpierw do Warszawy,
a potem do Krosna mija³a spokojnie - przesypiaj¹c ca³¹ drogê obudzi³em siê dopiero o wicie, by
podziwiaæ wschodz¹ce s³oñce nad Krosnem.
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Podsumowuj¹c: przy lunetach i lornetkach spêdzilimy ³¹cznie oko³o 60 godzin i w tym czasie
wypatrzylimy 46 gatunków ptaków. Ja natomiast przejecha³em oko³o 2000 kilometrów autobusami,
poci¹giem, taksówk¹, autem dostawczym i kilkoma autami osobowymi oraz przeszed³em pieszo
po³owê Pó³wyspu Helskiego pomiêdzy godzin¹ 23:30 a 2:30. Dojazd z Krosna na Hel zaj¹³ mi ponad
28 godzin, drogê powrotn¹ pokona³em w 20. Dziêkujê serdecznie wszystkim kierowcom, którzy
mi siê zatrzymali!
P.S. - Egzamin z przedmiotu mikologia i ochrona grzybów w koñcu zdany! ;-)
Piotr Guzik
Sekcja Ornitologiczna Wydzia³u Lenego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

CZERWONY KAPTUREK A SPRAWA KLESZCZA
Nie tak bardzo dawno temu, przed górami, pod wielkim lasem, ¿y³a sobie dziewczynka, któr¹
od charakterystycznego nakrycia g³owy nazywano Czerwonym Kapturkiem. Rezolutna panienka
interesowa³a siê muzyk¹, tañcem i gospodarstwem domowym, w czym nie odbiega³a od innych
dziewczynek zamieszkuj¹cych podlaskie równiny.
Pewnego wiosennego dnia, najpewniej majowego, bo w okolicy piêknie kwit³y konwalie, mama
Czerwonego Kapturka poprosi³a jedynaczkê o pewn¹ drobn¹ przys³ugê. Zwykle sama nosi³a
mieszkaj¹cej nieopodal babuni obiad. Dzi jednak, pomimo piêknej pogody, czu³a siê wyj¹tkowo
paskudnie. Gor¹czka, bóle stawów, dusznoci, ogólne os³abienie i pow³óczenie lew¹ nog¹ nie
wyczerpywa³y wszystkich symptomów chorobowych mamy Kapturka. Pozosta³e ukry³a przed
jedynaczk¹, by zaoszczêdziæ jej przykroci. Babunia mia³a siê niewiele lepiej. Starsza pani od kilku
dni przebywa³a w ³ó¿ku drêczona wysok¹ gor¹czk¹, wymiotami i bólami g³owy.
Troskliwa mama zaopatrzy³a Czerwonego Kapturka na drogê w koszyk, zawieraj¹cy smakowity
roso³ek w s³oiku typu twist oraz przestrogê, by pod ¿adnym pozorem nie wdawaæ siê w bli¿szy
kontakt z wilkiem. Roso³ek z koguta by³ pyszny i wie¿y w przeciwieñstwie do maminej przestrogi.
Wilki, bowiem, od lat wielu w okolicy nie wystêpowa³y. Wytêpione zosta³y dawno temu,
metodami zarówno myliwskimi, jak i innymi, w ramach tak zwanej akcji wilczej. Akcja, nag³oniona
w mediach, przebieg³a nad wyraz sprawnie, choæby i z tego powodu, ¿e za parê wilczych uszu
p³acono równ¹ wartoæ redniej krajowej pensji.
W ciep³e wiosenne przedpo³udnie, sk¹po ubrane dziewczê w kusej spódniczce, bia³ych
podkolanówkach i czerwonych trzewikach pod kolor kapturka, rano ruszy³o w drogê. Koszyk
niezbyt ci¹¿y³, bowiem schorowana babunia nie odznacza³a siê, w owych dniach, wilczym apetytem.
Staruszka drêczona wysok¹ gor¹czk¹ jad³a niewiele wiêcej ni¿ dwa najedzone wróble. Czerwony
Kapturek szparko ruszy³ len¹ cie¿yn¹ nuc¹c pod nosem jedn¹ z ostatnich piosenek Mandaryny.
Dziewczynka sprawnie i w sposób zdyscyplinowany pokona³a bór mieszany wie¿y, gr¹d, ols
i ³êg jesionowy, by na koniec ulec pokusie zbierania kwiecia na granicy boru sosnowego i wilgotnej
³¹ki, bêd¹cej do niedawna, przed melioracj¹ znaczy, turzycowiskiem.
Pierwotnie, zgodnie z siedliskiem, rós³ tam ³êg. Jednak na skutek tak zwanych odgórnych
wytycznych, po wyciêciu sêdziwych jesionów, wierzb i olch lenicy posadzili na siedlisku ³êgowym
sosnê, a w pobli¿u tych¿e sosen wyros³y konwalie.
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Trudno oprzeæ siê urokowi konwalii, trudno nie zrobiæ
z nich bukieciku dla chorej babuni, pomimo, i¿ konwalie
majowe s¹ w Polsce prawem chronione.
Czerwony Kapturek nie opar³ siê powabom kwiecia
i wi³ beztrosko bukiecik na styku dwóch ekosystemów
zwanym przez ekologów ekotonem.
Pech chcia³, a mo¿e nawet prawid³owoæ ekologiczna,
¿e do skóry zajêtego pozyskiwaniem kwiecia Kapturka
przylgn¹³ kleszcz rodzaju Ixodes. Kapturek i kleszcz dotarli
wespó³ zespó³ do domku babuni, która to ledwie tkn¹wszy
roso³ek ponownie zanurkowa³a w malignie.
Dziewczynka posiedzia³a jeszcze jedn¹ lub dwie chwile
u boku nieprzytomnej babuni i uznaj¹c, i¿ spe³ni³a swój
obowi¹zek rano powróci³a do domu.
W domu przes³ucha³a p³ytê Mandaryny, obejrza³a na
PC-cie pirack¹ kopiê Piratów z Karaibów i grzecznie leg³a w pocieli.

Kleszcz
Rys. Katarzyna Kubicka

Wy³aniaj¹ siê z kapturowej historii, co najmniej trzy pytania.
Co dolega mamie Czerwonego Kapturka?
Co dolega babuni?
Co bêdzie dalej z Czerwonym Kapturkiem, do którego przylgn¹³ kleszcz?
Odpowiedzi na pierwsze pytanie poszukamy niestety w rozdziale prezydenckim Plusy ujemne.
Plusy ujemne
Mama Czerwonego Kapturka, drodzy moi, niestety cierpi na przewlek³¹ boreliozê, co oznacza,
¿e owa niewiasta, a do tego Matka Polka Samotnie Wychowuj¹ca Córkê, jest nieuleczalnie chora.
Objawy choroby bêd¹ siê nasilaæ i s³abn¹æ, a ulgê mog¹ jej przynieæ kuracje antybiotykowe, które
jednak wymagaj¹ ka¿dorazowo doæ d³ugiej hospitalizacji.
Gor¹czka, bóle stawów, dusznoci, ogólne os³abienie i pow³óczenie nog¹ to objawy tak zwanej
pónej boreliozy, których wyleczyæ siê ju¿ nie da. Mo¿na je, co najwy¿ej zaleczyæ antybiotykami
z grupy syntetycznych penicylin.
Gdyby mama Kapturka zg³osi³a siê na badania w kilka lub nawet kilkanacie tygodni po ugryzieniu
przez zara¿onego kleszcza, gdyby wyci¹gnê³a go ze skóry wkrótce po uk¹szeniu, gdyby wreszcie
mia³a wrodzon¹ odpornoæ na bakterie z gatunków Borrelia garinii i B. afzelii, gdyby
Babunia Czerwonego Kapturka ma niestety objawy kleszczowego zapalenia mózgu.
Ta choroba, przenoszona równie¿ przez kleszcze z rodzaju Ixodes, wywo³ywana jest z kolei przez
wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Pierwsze objawy choroby pojawiaj¹ siê po 7-14 dniach od
kontaktu z kleszczem i daj¹ obraz choroby typowy dla grypy. Objawy te utrzymuj¹ siê oko³o
tygodnia. Po kilku dniach lepszego samopoczucia wystêpuje druga faza choroby z bólami g³owy,
gor¹czk¹, wymiotami, nudnociami, utrat¹ przytomnoci i zespo³em objawów neurologicznych.
Nie ma leków na kleszczowe zapalenie mózgu. Pocieszaj¹ce jest jednak to, ¿e bardzo rzadko bywa
ono miertelne. Przed zachorowaniem na tê chorobê oprócz profilaktyki, o czym nieco ni¿ej,
w du¿ym stopniu chroni szczepionka.
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Losy Kapturka omówimy w rozdziale Plusy dodatnie
Plusy dodatnie
Kapturek ma du¿e szanse ¿eby nie zachorowaæ na ¿adn¹ z wy¿ej omówionych chorób.
Po pierwsze: kleszcz jeszcze go nie ugryz³. Jeli dziewczynka wziê³a przed snem k¹piel, z pewnoci¹
sp³yn¹³ on do kanalizacji. Jeli nadal ma kleszcza na skórze, byæ mo¿e znajdzie go rano, zanim pajêczak
siê w ni¹ wgryzie. Jeli jednak do tego dojdzie Kapturek mo¿e usun¹æ intruza w ci¹gu najbli¿szej
doby, dziêki czemu kleszcz najprawdopodobniej niczym jej nie zarazi. Jeli nawet dzieweczka siê
zagapi, byæ mo¿e ma po prostu szczêcie i spotka³a siê z kleszczem wolnym od niebezpiecznych
bakterii i wirusów. Tylko niektóre z gatunków kleszczy przenosz¹ bowiem omawiane choroby.
Na koniec wreszcie, jeli Kapturek szczêcia nie mia³, mo¿e zg³osiæ siê do lekarza, zrobiæ testy na
boreliozê i po za¿yciu antybiotyków w okresie niezbyt odleg³ym od zaka¿enia nie tylko zwalczyæ chorobê,
ale i uodporniæ siê na ni¹ na resztê ¿ycia, co pozwoli mu beztrosko wiæ bukiety nawet w ekotonach.
Tomasz Lippoman
www.bialowieza.com.pl

PUCHALSKI I BOCIANY - 1937
W³odzimierz Puchalski kojarzy nam siê g³ównie ze zdjêciami dzikich ptaków, bardzo p³ochliwych,
tak trudnych do upolowania obiektywem. Tymczasem bociany, ptaki wrêcz przydomowe, tak
³atwe do obserwacji cieszy³y siê równie¿ jego wielk¹ sympati¹. Zrobi³ wiele ich zdjêæ, w ka¿dej
chwili i sytuacji - od przylotów do odlotów. Niektóre gniazda - jak to na swej s³ynnej chacie
w Morusach - dokumentowa³ z wielkim zaciêciem, z icie naukow¹ precyzj¹ i konsekwencj¹,
nawet przez kilka lat z rzêdu. Uchwyci³ ka¿dy etap widowiskowych wiosennych zalotów,
z dziesi¹tkami ceremonialnych póz.
No, ale studia na Politechnice Lwowskiej da³y mu równie¿ naukowe przygotowanie. Wybitny
fotograf, Wojciech Plewiñski - autor wielu portretów W³odzimierza Puchalskiego i wspó³towarzysz
wielu wyjazdów i sesji fotograficznych, wspomina, ¿e autor Wyspy kormoranów podchodzi³ do
swojej pasji z icie naukow¹ metodologi¹ . Podkrela, ¿e prowadzi³ bardzo dok³adne notatki, gromadzi³
i porównywa³ swoje obserwacje, których dokonywa³ przez ca³e lata z rzêdu, a nastêpnie dopiero
w oparciu o te dowiadczenia planowa³ kolejne tematy i wyprawy.
W archiwum W³odzimierza Puchalskiego - które przechowuje Muzeum Niepo³omickie - wród
setek bocianich kadrów, wykonanych w najbardziej odleg³ych od siebie zak¹tkach Polski (od Krakowa
po Ustkê, oraz oczywicie na Podlasiu) znajduje siê arcyciekawy zwitek. Zwitek, bo w³anie
w takiej formie najczêciej przechowywa³ Puchalski efekt swojej pracy. Ci¹³ bezlitonie swoje
negatywy, robi³ surow¹ selekcjê naturaln¹, czêsto pozostawia³ tylko pojedyncze klatki. A te,
które ³askawie zostawi³, skrupulatnie zawija³ w ciasno zwiniête kawa³ki papieru i opisywa³ swym
charakterystycznym pismem. Ten tak wyj¹tkowy, bociani zwitek (jeden z wielu) nosi datê 1937 a obok widnieje nazwa BUTYNY. To nazwa ma³ej wioski, po³o¿onej na Kresach, niedaleko Lwowa.
Ma³ej, ale wa¿nej dla ornitologów. Znajdowa³o siê tam bowiem ponad 100 zamieszka³ych bocianich
gniazd, czêsto a¿ 3 w jednym obejciu. mia³o mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e to w³anie m³ody, ale
ju¿ wtedy bardzo znany w Polsce W³odzimierz Puchalski skierowa³ ekipê badawcz¹ (do której go
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tak¿e zaproszono) do tego w³anie miejsca. Butyny znajduj¹ siê
bowiem w bardzo niewielkiej odleg³oci od te¿ ma³ej, lecz te¿
wa¿nej miejscowoci - Mosty Wielkie. To tutaj, w 1909 roku
urodzi³ siê mistrz bezkrwawych ³owów. Ca³¹ tê okolicê, swój
kraj lat dziecinnych wielokrotnie przemierza³ ma³y W³odek
Puchalski ze swoim dziadkiem - i zapewne wielokrotnie ogl¹da³
ow¹ koloniê bocianich gniazd na wysokich s³omianych strzechach.
Wiele lat póniej, znacznie ju¿ starszy W³odzimierz Puchalski
wspomina³ bogactwo tamtejszej natury patrz¹c na ptasi¹
rzeczpospolit¹ na Podlasiu, które sta³o siê Jego drug¹, t¹ wybran¹
ojczyzn¹. To w³anie tam, w swoich rodzinnych stronach, pod
wp³ywem obrazów ogl¹danych od najwczeniejszego
dzieciñstwa, sta³ siê Puchalski mi³onikiem i obserwatorem
przyrody, któr¹ potem podziwia³ i z pasj¹ dokumentowa³ do koñca
swoich dni.
Ale wracajmy do roku 1937 i wioski Butyny, na polskich
(jeszcze wtedy) Kresach. Kilkanacie lekko ju¿ po¿ó³k³ych kadrów
opowiada w formie reporta¿u o tej bardzo ciekawej akcji.
Mianowicie zespó³ trzech m³odych naukowców (do których
nale¿a³ tak¿e W³odzimierz Puchalski) latem 1937 roku chwyta³
doros³e bociany przy gniazdach, znakowa³ i wywozi³ poza Butyny.
Na ró¿ne dystanse - najpierw 50 i 100 km, a nastêpnie jeszcze
dalej - bo do Warszawy (306 km), Bukaresztu (660 km) i Palestyny
(2660 km)! Jak siê okaza³o, wywiezione i wypuszczone
w pierwszej serii wszystkie ptaki natychmiast wróci³y do gniazd (z przeciêtn¹ prêdkoci¹
10 km/godz.). Podobnie zachowa³y siê ptaki wywiezione do najdalszych miejsc.
Transportowano je najpierw samochodami a nastêpnie samolotami m³odej wówczas linii LOT.
Zdumienie naukowców wzbudzi³ fakt, ¿e nawet z tej najbardziej odleg³ej miejscowoci Lydda
w Palestynie ponad 75% ptaków powróci³o do swoich gniazd w Butynach. Jak opisuj¹ badacze ptaki po 24-godzinnym uwiêzieniu i transporcie, wypuszczone na p³ytê lotniska, natychmiast
zaczyna³y dok³adnie porz¹dkowaæ swoje upierzenie i startowa³y do powrotnego lotu, po kilku
okr¹¿eniach od razu przybieraj¹c w³aciwy kierunek.
Wiele zachowañ bocianów z Butyn budzi³o zdumienie i podziw ekipy naukowców. I tak siê
dzia³o od samego pocz¹tku. Sprytne ptaki natychmiast na samym wstêpie utar³y nosa badaczom.
Chwytane noc¹ na swoich gniazdach od razu sta³y siê bardzo czujne. Unika³y podchodów i zasadzek
z ludzk¹ wrêcz przezornoci¹. Tak samo dzia³o siê za dnia, kiedy przy gniazdach zak³adano pêtle,
licz¹c, ¿e wpadn¹ w nie ptaki powracaj¹ce z pokarmem dla piskl¹t - rozpoznawa³y i omija³y najbardziej
przemylne pu³apki. Dalszy fakt wiadczy o znacznej inteligencji tego ptaka - mianowicie po kilku
dniach po³ów bocianów stawa³ siê coraz trudniejszy, gdy¿ poznawa³y one i rozró¿nia³y nas od
ludnoci miejscowej z daleka, uciekaj¹c nie siadywa³y d³u¿ej na gniazdach, lecz nakarmiwszy pisklêta
natychmiast odlatywa³y. Mielimy wra¿enie jak gdyby ptaki porozumiewa³y siê miêdzy sob¹.
Podobnie zaskakuj¹ce dla badaczy by³o zachowanie ju¿ schwytanych bocianów, które by³y
przetrzymywane w obszernym spichlerzu. ¯aden z osobników nie usi³owa³ wyrwaæ siê
z pomieszczenia, nie szamota³ siê i nie obija³ o ciany, jak to zwykle w takiej sytuacji czyni³y ptaki
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wróblowate. Bociany tymczasem
z najwiêkszym spokojem znosi³y
swoje uwiêzienie i wszelkie
niedogodnoci transportu. ¯ywiono
je - chyba w oparciu o literack¹
erudycjê - podrzucanymi ¿abami.
Ale nie reagowa³y, kiedy p³azy le¿a³y
nieruchomo, udaj¹c martwe.
Dopiero, kiedy je specjalnie
poruszano za pomoc¹ sznurka itd.,
bociany natychmiast chwyta³y
i po¿era³y pokarm.
Celem owego ciut barbaGniazdo bociana na strzesze (1937). Fot. W³odzimierz Puchalski
rzyñskiego badania (dokonanego
NA MIESI¥C PRZED ODLOTEM!) by³o zbadanie zmys³u orientacji u bocianów. Wyniki zosta³y nastêpnie omówione
i opublikowane w presti¿owym periodyku Nature w 1938 roku. By³y uzupe³nieniem podobnych
testów przeprowadzonych na polskich jaskó³kach dymówkach i brzegówkach
w 1934 roku.
Doæ ciekawa by³a te¿ reakcja miejscowej
ludnoci. Tubylcy najpierw z wielk¹ nieufnoci¹
podchodzili do chwytania ich bocianów oraz
wszelkich t³umaczeñ, ¿e to naukowy program,
popierany przez ministerstwo itd. Dopiero
wiadomoæ, ¿e ptaki bêd¹ specjalnie oznaczane,
a nastêpnie ca³e i zdrowe wypuszczane na wolnoæ
- przekona³y ich do udzielania pomocy. Pierwsze
przyloty pomalowanych bocianów wywo³a³y
poruszenie w ca³ej wiosce. Nastêpne powroty
oznaczonych ptaków, zw³aszcza tych
wypuszczanych z dalszych miejscowoci, by³y
witane z powszechn¹ dum¹ i radoci¹ z ich
wyczynu oraz okazanej wiernoci do rodzinnych
gniazd i gospodarstw.
Puchalski jeszcze wraca³ do Butyn. Ostatni raz
by³o to latem 1939 roku (które - jak wielu ludzi
wspomina - by³o bardzo piêkne, s³oneczne
i nadzwyczaj upalne). Zrobi³ wtedy wiele zdjêæ
miejscowych bocianów. Piêkne, nastrojowe
portrety, z rozleg³¹ malownicz¹ mozaik¹ pól, ³¹k
i lasów w tle. Jakby w stylu Jana Bu³haka - lekko
zamglone, tchn¹ harmoni¹, zadum¹ i melancholi¹.
Ostatnie, bardzo ciemne klatki, datowane tymi
Schwytany doros³y bocian we wsi Butyny (1937).
Fot. W³odzimierz Puchalski
czterema cyframi 1939 przedstawiaj¹ napuszone
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bociany - ju¿ drzemi¹ na skraju swych gniazd, ledwie owietlane ostatnimi, gasn¹cymi promieniami
wielkiej okr¹g³ej tarczy zachodz¹cego s³oñca, które ju¿ za chwilê ma siê schowaæ za horyzont.
To by³o po¿egnanie z Kresami, po¿egnanie z krajem lat dziecinnych, po¿egnanie z ojczyzn¹.
Zaraz potem te strzechy strawi³a po¿oga i nie tylko bociany nie mog³y powróciæ do swoich domów.
Arkadiusz Szaraniec

LUDZIE KRAJOBRAZU ROLNICZEGO
Je¿eli posiadam wolny czas, to ubieram siê szybko w stare paramilitarne ubranko, na szyi
wieszam leciw¹ ju¿ lornetkê, pod pachê biorê aparat i ruszam w teren. Wiedzê na temat polskiej
przyrody najbardziej lubiê czerpaæ z osobistego obcowania z ni¹ na wie¿ym powietrzu, wród
mozaiki polskiego krajobrazu. S¹dzê, ¿e wielu jest ludzi myl¹cych podobnie, zw³aszcza poród
czytelników biuletynu KRASKA. Bêd¹c ju¿ na wycieczce, czy obserwacji terenowej skupiamy siê
przede wszystkim na dzikiej przyrodzie wokó³. W tle czêsto widaæ zarysy wiejskich budynków,
w polu orze ci¹gnik, kto przegania krowy z pastwiska, ale to s¹ zdarzenia drugoplanowe, na które
nie zwracamy zbytniej uwagi. Wspólnym mianownikiem tych zjawisk jest cz³owiek, który jako
obiekt nie interesuje nas zazwyczaj podczas wypraw terenowych. Ja jednak postanowi³em podczas
swoich wypadów zwracaæ uwagê tak¿e na ludzi, zw³aszcza tych mieszkaj¹cych na wsi i czêsto
bardzo blisko terenów cennych przyrodniczo. Przekona³em siê, ¿e s¹ to ludzie bardzo mili i otwarci,
zawsze chêtni na pogawêdkê. wiadczy o tym fakt, ¿e to w³anie sami mieszkañcy bardzo czêsto
zaczynali ze mn¹ rozmowê. Spaceruj¹c poln¹ drog¹ wielokrotnie spotyka³em ludzi, którzy ze
zdziwieniem obserwowali mnie jak fotografujê lub obserwujê co przez lornetkê. Oni byli tam
z racji swoich gospodarskich obowi¹zków, ale moja obecnoæ by³a dla nich zagadk¹. Dlatego
motywowani ciekawoci¹ zaczynali ze mn¹ rozmowê. Podczas takich pogawêdek dowiadywa³em
siê nie tylko szczegó³ów historycznych danego terenu, ale niekiedy tak¿e historii ¿ycia mojego
rozmówcy.
W lutym odwiedzi³em wie Bednarze po³o¿on¹ nad Liwcem. Poszukiwa³em tam starych stodó³
krytych strzech¹, o których istnieniu dowiedzia³em siê z pewnych fotografii zrobionych 5 lat temu.
Na miejscu rozmawia³em z mieszkañcami i ws³uchiwa³em siê na pozalewanych okolicznych ³¹kach
w piewy pierwszych skowronków. Okaza³o siê, ¿e stodo³y s¹ ju¿ zawalone, jednak w samej wsi
odkry³em inn¹ ciekaw¹ rzecz - piêkne szpalery i pojedyncze kêpy wierzb g³owiastych. Ca³a wie

Rys. Anna Kowalczuk
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jest wprost obsypana tymi
malowniczymi drzewkami! Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN
wspiera i organizuje akcje og³awiania
wierzb w miejscach, gdzie zwyczaj ten
ju¿ nie jest praktykowany. Bednarze na
szczêcie nie nale¿¹ do tych miejsc.
By³em akurat wiadkiem procesu
og³awiania sporej liczby tych drzew.
Ludnoæ w tej wsi nie jest zapewne
nawet wiadoma jak po¿yteczn¹ pracê
robi dla polskiej przyrody. Kilka miesiêcy
póniej w tej samej wsi wzi¹³em udzia³
w mini-zawodach ze starszym
mieszkañcem o to, kto lepiej kosi kos¹.
Bocian bia³y na gniedzie. Rys. Micha³ Molicki
Oczywicie mieszkaniec wygra³.
W po³owie sierpnia pojecha³em nad
Bug w okolice mostu za wsi¹ Przewóz Nurski. Tam na okolicznych pastwiskach stoi szopa kryta
strzech¹ z gniazdem bociana. Bêd¹c w tym miejscu na wiosnê stwierdzi³em, ¿e gniazdo jest zajête.
Za w konstrukcji gniazda znajdowa³o siê jeszcze jedno gniazdo, nale¿¹ce do pliszki siwej! Para
pliszek energicznie biega³a po strzesze poluj¹c na owady i co jaki czas który z doros³ych osobników
wskakiwa³ w konstrukcjê gniazda bociana, by nakarmiæ m³ode. W sierpniu nie spotka³em tam ju¿
oczywicie ani bocianów, ani pliszek, jednak dane mi by³o spotkaæ okolicznego gospodarza. Widz¹c
mnie z aparatem, zatrzyma³ ci¹gnik i zacz¹³ rozmowê. Dowiedzia³em siê, ¿e szopê tê, oraz pas¹ce
siê nieopodal krowy nale¿¹ce do mojego rozmówcy fotografowa³ niegdy p. Artur Tabor.
Dowiedzia³em siê tak¿e, ¿e jest to ostatnia w okolicy szopa kryta strzech¹ z gniazdem bociana, ale
przed paru laty takich szop na okolicznych pastwiskach i ³¹kach by³o jeszcze kilka. W³aciciel tej
szopy ju¿ nie ¿yje, za sam budyneczek nie jest w dobrym stanie. Ciekawe jak d³ugo bociany bêd¹
tam mia³y swoje lokum. Pan, z którym prowadzi³em rozmowê by³ wiadomy piêkna i wyj¹tkowoci
krajobrazu tradycyjnej wsi i razem ze mn¹ ubolewa³ nad zmianami, które mog¹ to piêkno zniszczyæ.
Podczas pewnej jesiennej wycieczki spaceruj¹c dró¿k¹ wij¹c¹ siê poród pól doliny Liwca
spostrzeg³em zaparkowany pod wierzb¹ g³owiast¹ rower. Po chwili zauwa¿y³em w³aciciela. Cz³owiek
siedzia³ spokojnie na miedzy i jedz¹c jab³ko przygl¹da³ siê pas¹cej krowie. Gdy mnie zobaczy³,
przywita³em siê z nim, a po chwili s³ucha³em ju¿ opowieci o tym jak podczas wojny ¯ydzi byli
przez Niemców wykorzystywani do regulowania odcinka Liwca w okolicy wsi Klimonty. Pan
opowiadaj¹cy mi o historii tej rzeki i pobliskich wsi okaza³ siê ¿arliwym zwolennikiem tradycyjnej
gospodarki konnej. Nie chcia³ pomocy ci¹gnika, oferowanej mu przez syna, lecz z b³yskiem w oku
opowiada³ o zaletach swojej poczciwej koby³ki, która akurat w tym czasie by³a rebna. Zosta³em
zaproszony do gospodarstwa, gdzie mog³em z bliska przyjrzeæ siê pracowitemu konikowi, a nawet
wys³uchaæ ma³ego koncertu ludowego, bo jak siê okaza³o gospodarz wietnie umia³ graæ
na harmonijce ustnej. Objani³ mi tak¿e konstrukcjê cepa, która okaza³a siê wcale nie taka prosta.
Dowiedzia³em siê, ¿e cep sk³ada siê z bijaka, g¹zewki i dzier¿aka.
Wie Bu¿yska nad Bugiem. W okolicy rozci¹gaj¹ siê rozleg³e po³acie u¿ytkowanych jeszcze
suchych pastwisk. Jest to jedno z ostatnich miejsc w Polsce, gdzie spotkaæ mo¿na prawdziwych
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pasterzy, pas¹cych swobodnie przemieszczaj¹ce siê stada krów. Mia³em szczêcie z tymi ludmi
porozmawiaæ o historii tego terenu. Leciwym ju¿ pasterzom towarzyszy³y psy, które intensywnie
mnie obszczeka³y. Na niektóre fragmenty tych rozleg³ych pastwisk wsiewaj¹ siê sosny, jednak
wypas byd³a broni jeszcze znaczne obszary tego otwartego terenu przed sukcesj¹. Ci pasterze wypasaj¹c
byd³o pomagaj¹ czynnie chroniæ zanikaj¹ce siedliska przyrodnicze. Od ludzi tych dowiedzia³em siê
o dawnych sposobach przeprawiania siê przez Bug, tak¿e za pomoc¹ funkcjonuj¹cego tam niegdy
promu. A jak siê okaza³o w miejscu, gdzie stalimy istnia³a niegdy wie!
W terenie zwracam uwagê nie tylko na przyrodê, ale tak¿e na ludzi i ich relacje z natur¹.
Zachêcam do tego jednoczenie innych terenowców. W ten sposób wzbogacimy swoj¹ wiedzê
o regionie i o relacjach cz³owiek-przyroda w kontekcie dawnego i wspó³czesnego rolnictwa.
Maciej Cmoch

S£OWIANIE A PTAKI DRAPIE¯NE
Widok ptaka drapie¿nego w terenie budzi wiele silnych emocji, zw³aszcza w mieszkañcu miasta
maj¹cym ograniczony kontakt z dzik¹ przyrod¹. Obserwator jest urzeczony jego wdziêkiem
i majestatem, zwinnoci¹ i si³¹, wreszcie wra¿eniem nieokie³znanej wolnoci. We wspó³czesnej
kulturze or³a, soko³a czy jastrzêbia ³¹czy siê w³anie z odwag¹, walecznoci¹, mêstwem
i niezale¿noci¹. Powszechnie potêpia siê k³usowników ³api¹cych i wypychaj¹cych ptaki, co odbierane
jest jako zajêcie barbarzyñskie i nieestetyczne. Mo¿na zadaæ pytanie, jakie odczucia i skojarzenia
rodzi³o w cz³owieku spotkanie drapie¿nika w dawnych czasach i jak wczeniej traktowano
te ptaki? Wiele przyk³adów, które pozwol¹ równie¿ odnaleæ i zrozumieæ w³asne mniemanie
o drapie¿nikach odnajdziemy w przekazach historycznych, ale przede wszystkim w polskiej,
a szerzej w s³owiañskiej kulturze ludowej.
Dawniej sporadycznie ch³opi polowali z ptakiem drapie¿nym, lecz by³o to rozrywk¹ w³aciw¹
dla wy¿szych warstw spo³eczeñstwa. Na polecenie w³adców i mo¿nych osada, na której terytorium
za³o¿y³ sobie gniazdo sokó³ mia³a obowi¹zek ochraniaæ je i zachowywaæ tam spokój. W przypadku
zniszczenia lêgu lub podebrania piskl¹t na ch³opów nak³adano srogie kary. Dlatego te¿ w³ocianie
praktykowali donoszenie i oskar¿anie o ów czyn swych prywatnych wrogów, których chcieli siê
pozbyæ. W efekcie po pewnym czasie funkcjonowania niedoskona³ego prawa, uci¹¿liwe przepisy
zniesiono.
Lud polski traktowa³ ptaki drapie¿ne jako szkodniki poluj¹ce na drób i go³êbie hodowlane.
Dlatego te¿ ch³opi bezlitonie je têpili najczêciej zak³adaj¹c na nie pu³apki. Jeszcze do niedawna
stosowano potrzaski, które sk³ada³y siê z obszernej, dwukomorowej klatki zastawionej na otwartej
przestrzeni. W dolnej komorze na przynêtê umieszczano go³êbia. Wierzch samo³ówki by³ na rodku
podzielony na dwie czêci otwieraj¹ce siê na zewn¹trz i przytrzymywane drucikiem
uniemo¿liwiaj¹cym ich zamkniêcie. Drapie¿nik widz¹c ³atwy ³up pikowa³ i wpadaj¹c do klatki
str¹ca³ drut, co powodowa³o zatrzaniêcie klap. U¿ywano tak¿e kolców i iglic w postaci ¿elaznych
szyde³, na które nadziewano martwego go³êbia, ca³oæ umieszczaj¹c na szczytach drzewek, dachach
budowli lub osobnym paliku. Atakuj¹c ofiarê ptak nadziewa³ siê na wystaj¹ce ¿elazo. Stosowano
równie¿ tulejkê w kszta³cie ro¿ka, którego wewnêtrzne cianki wymazane s¹ lepem. Na spodzie
k³ad³o siê przynêtê, pu³apkê umieszczaj¹c na eksponowanym miejscu. Ptak bij¹c w ofiarê oblepia³
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siê mazi¹ i traci³ zdolnoæ lotu. Ze z³apanych drapie¿ników wytwarzano niekiedy wistawki z koci
i piór. Przy ich pomocy porozumiewano siê, stosuj¹c równie¿ na polowaniach jako wabiki na
zwierzynê i ptactwo. Pióra zatykano dla ozdoby za kapelusze.
¯ywienie siê miêsem, koniecznoæ zabijania i kontaktu z krwi¹, a tak¿e bytowanie w obcej
i niebezpiecznej dla cz³owieka przestrzeni nadwodnej, w lasach i na pustkowiach powodowa³o,
¿e uwa¿ano drapie¿niki za stworzenia nieczyste, zwi¹zane z podziemiami i wiatem mierci. Negatywny
stosunek ch³opów do tych ptaków zaowocowa³ przekonaniem, ¿e mog¹ one byæ demonami, które
porywaj¹ w lesie ma³e dzieci (zw³aszcza te maj¹ce brudne nogi), by je zjeæ, albo zatrzymaæ jako
swoich niewolników. Jastrz¹b móg³ byæ towarzyszem konnego diab³a. Dziewczêta, które chcia³y
poznaæ wygl¹d swego przysz³ego mê¿a wzywa³y czarta, a jego drapie¿nikowi sk³ada³y w podziêce
miêso. Wierzono w domowego ducha przysparzaj¹cego bogactwa zwanego rarog lub raraszek. Pod
postaci¹ drapie¿nego ptaka pêdzi³ on w k³êbach dymu i iskier wywo³uj¹c wicher. Wylatywa³ i wlatywa³
przez komin znosz¹c gospodarzom ukradzione pieni¹dze i po¿ywienie. Istnia³o przekonanie, ¿e raróg
mo¿e przyjæ na wiat z jaja wysiadywanego przez cz³owieka przez dziewiêæ dni.
Podczas obchodów sobótkowych odprawiano obrzêd cinania kani. Polega³ on na straceniu
ptaka tego gatunku uznanego za symbol z³a. Podobnie jak smok, kania mia³a napastowaæ dziewczyny
i powodowaæ suszê. Najprawdopodobniej wi¹zanie drapie¿ników z gron¹ i demoniczn¹ sfer¹
chaosu spowodowa³o przydanie czarnej barwy or³owi w herbie czeskich Przemylidów oraz jego
dwug³ow¹ postaæ w godle Rosji.
Jednak ptaki drapie¿ne ³¹czono przede wszystkim
z pozytywnymi wyobra¿eniami. W s³owiañskiej mitologii jastrz¹b
jest pomocnikiem Boga najwy¿szego, a orze³ jest ptasim
wcieleniem lub pos³añcem Boga Gromu. Za przyk³ad mo¿e
stan¹æ legenda o Lechu, czyli mit za³o¿ycielski pañstwa
polskiego. Opowiada ona, ¿e gdy Lech zobaczy³ na dêbie
gniazdo or³a, ptak wzbi³ siê w powietrze i zacz¹³ kr¹¿yæ nad
dru¿yn¹ wojów. Obecnoæ i zachowanie or³a odczytano jako
znak Nieba. Za³o¿ono tam pañstwo ze stolic¹ w Gnienie
oznaczaj¹cym gniazdo. Przes³anie or³a by³o dla Lecha
oczywiste, poniewa¿ mia³ on bia³e upierzenie. W kulturze
zarówno dawnych S³owian, jak i XIX- i XX-wiecznych
spo³ecznoci wiejskich zwierzê tego koloru (np. ryba, jeleñ,
kruk) by³o uwa¿ane za protoplastê i przewodnika swego
gatunku. Owo przekonanie powodowa³ brak wystêpowania
wród tych stworzeñ bia³ej barwy. Niesamowitoæ i cudownoæ
zjawiska pog³êbia³a symbolika bieli. Kolor ten oznacza³ wszystko
co czyste, dobre, piêkne i wiête. Dlatego te¿ wierzono,
¿e tylko orze³ mo¿e bez wysi³ku patrzeæ prosto w s³oñce
uchodz¹ce za znak ¿ycia i szczêcia. Nieprzypadkowo wiêc
bia³y orze³ jako symbol niebiañskiej si³y sta³ siê god³em Polski
i opiekunem w³adzy.
Bia³y orze³ z legendy o Lechu przebywa na szczycie dêbu.
Sokó³ wêdrowny
Ulokowanie go w tym miejscu tak¿e nie jest dzie³em
Rys. Micha³ Molicki
przypadku. Wed³ug dawnych wierzeñ niebo zrobione
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z kamienia mia³o podtrzymywaæ
Drzewo ¯ycia, najczêciej d¹b
uchodz¹cy za gatunek wiêty. Na
jego szczycie przebywa³ Bóg Gromu
w postaci or³a lub soko³a.
Gromow³adca s¹dzi³ tam dusze
zmar³ych i podejmowa³ decyzjê czy
wpuciæ je za Bramy Raju. Przede
wszystkim jednak obserwowa³
stamt¹d ¿ycie tocz¹ce siê na ziemi
i reagowa³ na wszelkie próby ³amania
uwiêconego obyczaju. Naruszony
porz¹dek przywraca³ uderzeniami
pioruna, którymi gromi³ k³amców,
B³otniak stawowy. Rys. Anna Kowalczuk
cudzo³o¿ników, czarownice, obcych
najedców, a tak¿e z³e demony.
Si³a nieczysta pojawia³a siê czêsto w postaci ¿ab, jaszczurek i wê¿y. Ch³opi przygl¹daj¹c siê
polowaniom drapie¿ników na gady i p³azy, uto¿samiali obserwowane zmagania z walk¹ zastêpów
Nieba z mocami ciemnoci. Dlatego waleczny, prawy i odpêdzaj¹cy moce piekielne orze³ bia³y sta³
siê patronem wojowników, rycerstwa, a póniej ¿o³nierzy. Wizerunek or³a noszono przed w³adc¹
i wojskiem, by roztacza³ nad armi¹ sw¹ magiczn¹ ochronê i przeciwdzia³a³ czarom rzucanym przez
wrogie si³y. Podobizny or³a, zarówno jako symbolu w³adzy, jak i wiêtego opiekuna, umieszczano
na pieni¹dzach, wykuwano na murach, wyszywano na kobiercach i chor¹gwiach oraz umieszczano
na pieczêciach. Dalekim, nieuwiadamianym ju¿ echem mitu o przebywaniu or³a na szczycie Drzewa
¯ycia jest umieszczanie (tak¿e wspó³czenie) podobizn tych ptaków na drzewcach sztandarów
wojskowych.
W kulturach ludów s³owiañskich ptasie drapie¿niki wi¹zano z zawiatami tak¿e w innych
kontekstach. W odleg³ych krainach po³o¿onych za siedmioma morzami i górami pilnowa³y one
cudownych z³otych jab³ek lecz¹cych rany i odpêdzaj¹cych z³o. Skarby te czêsto znajdowa³y siê na
szklanej górze bêd¹cej krain¹ zmar³ych. Wierzono nawet, ¿e w cia³ach jastrzêbi mog¹ przebywaæ
zaklête dusze.
Sokó³, jastrz¹b lub orze³ by³ dla S³owian synonimem cnót i najlepszych cech charakteru.
W ch³opskiej symbolice nazwami tych ptaków okrelano dzieciê wy¿szego rodu, pana m³odego,
dzielnego junaka i bohatera pomagaj¹cego swemu ludowi. Niekiedy S³owianie w ramach okazania
sobie szacunku nazywali siê wzajemnie soko³ami, sokolikami lub sokolicami. Istnia³y tañce,
w których naladowano lot oraz ruchy soko³ów i or³ów.
Analizuj¹c mity i podania S³owian nale¿y stwierdziæ, ¿e jastrz¹b, sokó³ i orze³ to obroñcy
cz³owieka, stra¿nicy porz¹dku, dawcy urodzaju i zdrowia, istoty wieszcz¹ce przysz³oæ i objawiaj¹ce
wolê niebios. Pamiêtaj¹c, ¿e wizerunek objawia³ moce i cechy samego ptaka, w sztuce ludowej
podobizny drapie¿ników przedstawiano w rzebie, p³askorzebie, obrazach, ceramice figuralnej,
wycinance, zdobnictwie architektonicznym, czy plastyce obrzêdowej jako element wieñców
do¿ynkowych.
Podane przyk³ady dawnych wierzeñ, wykorzystywania wizerunków ptaków drapie¿nych
i sposobów ich traktowania powinny przys³u¿yæ siê do lepszego zrozumienia stosunku do tych
stworzeñ i wyobra¿eñ na ich temat we wspó³czesnej kulturze. Na koniec mo¿na zastanowiæ siê,
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dlaczego obraz drapie¿ników by³ wród S³owian tak zró¿nicowany, czemu jednoczenie têpiono je
i idealizowano? Dawna kultura maj¹ca swe korzenie w kulturze przedchrzecijañskiej nie rozgranicza³a
ca³kowicie dobra i z³a. Dla S³owian nic nie by³o jednoznaczne. Tylko od autora danego zachowania,
jego wiedzy, nastawienia i konkretnej sytuacji zale¿a³o, co bêdzie s¹dzi³ o drapie¿niku i jak wzglêdem
niego post¹pi. Dlatego w obrêbie jednej kultury wystêpowa³o tak daleko posuniête zró¿nicowanie,
czego relikty przetrwa³y do dzi.
Marcin Stañczuk
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LÊGI OKNÓWEK W DREWNIANYCH BUDKACH
Ju¿ jako ma³e dziecko lubi³em obserwowaæ oknówki, które budowa³y co roku swoje gniazda
pod okapem budynku gospodarczego stoj¹cego w pobli¿u domu. Kilkanacie lat temu gniedzi³o
siê ich tu co najmniej 10 par. W tym samym czasie trwa³y te¿ prace nad remontem gara¿u
znajduj¹cego siê po przeciwnej stronie podwórka. Ostatnim etapem remontu gara¿u by³o
powiêkszenie jego okapu i podbicie go deskami. Te zmiany w konstrukcji okapu zauwa¿y³y te¿
i oknówki. Pewnej wiosny, zamiast lepiæ jak zwykle gniazda na budynku gospodarczym, wszystkie
pary przenios³y siê pod okap gara¿u. Przez kilka lat liczba par gnie¿d¿¹cych siê pod okapem
systematycznie wzrasta³a. W najlepszym okresie ca³a kolonia liczy³a oko³o 30 zajêtych gniazdek.
Po pewnym czasie ga³êzie rosn¹cych obok gara¿u drzew zaczê³y skutecznie utrudniaæ oknówkom
dolot do gniazd. W ci¹gu kilku nastêpnych lat kolonia przesta³a istnieæ, a tylko pojedyncze pary
znów zaczê³y siê gniedziæ pod okapem budynku gospodarczego.
O tym, ¿e oknówki mog¹ gniedziæ siê w drewnianych budkach, dowiedzia³em siê ca³kiem
przypadkowo. Kiedy, gdy jeszcze by³em ma³ym ch³opcem, spad³o jedno gniazdo oknówek
z ma³ymi pisklêtami. Có¿ by³o z nimi robiæ? Przecie¿ nowego gniazda nie by³em im w stanie ulepiæ.
Na rozwi¹zanie problemu wpad³ mój tata. Wtedy, w przeci¹gu kilkunastu minut, zbi³ z desek ma³¹
budkê w kszta³cie szecianu, o wymiarach boku bodaj¿e 12 na 12 cm, z pó³okr¹g³ym otworem
wlotowym na przedniej ciance. Budka zosta³a powieszona w miejscu gniazda, które odpad³o
i wycielona sianem oraz piórami. Do niej to w³anie w³o¿y³em pisklêta. Doros³e ptaki bardzo
szybko zaakceptowa³y drewniane gniazdo i podjê³y karmienie wyg³odnia³ych piskl¹t. Ten lêg
zakoñczy³ siê sukcesem.
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W kolejnych latach oknówki równie¿ wyprowadza³y lêgi w owej drewnianej budce, i to nie
z przymusu, lecz z wyboru. Najczêciej tu¿ po przylocie zabiera³y siê za budowê normalnego
gniazda w bezporednim jej s¹siedztwie. Jednak zazwyczaj po kilku dniach pieczo³owitego sklejania
bry³ek b³ota, porzuca³y t¹ mozoln¹ pracê i wprowadza³y siê do gotowego lokum.
Drewniana budka mia³a jednak wadê. Pionowa cianka z otworem wlotowym by³a niewygodna
dla ich kuperków - nie mog³y wydalaæ swoich odchodów na zewn¹trz. W efekcie nieczystoci
gromadzi³y siê w budce, a m³ode jaskó³ki, gdy j¹ opuszcza³y mia³y nimi obklejone wszystkie piórka
na brzuszkach. Trzeba by³o temu w jaki sposób zaradziæ. D³ugie zimowe wieczory zaowocowa³y
zaprojektowaniem nowego typu budki dla oknówki. Takiej z prawdziwego zdarzenia, a nie
z przypadku. Nowy typ nawi¹zywa³ w du¿ej mierze do naturalnego gniazda. Nie jestem w stanie
opisaæ go w kilku s³owach, dlatego przedstawi³em go na za³¹czonym projekcie. Dodatkowo
w trakcie konstruowania budek pomyla³em o mo¿liwoci otwierania jednej cianki.
Na pocz¹tek zrobi³em dwie budki, tak na próbê. Zawis³y one pod okapem dachu budynku
gospodarczego przed sezonem lêgowym 2009 r. Oknówki przylecia³y, i to nawet dwie pary. Ogl¹da³y
nowe budki, wchodzi³y do nich, ale nie zdecydowa³y siê na lêgi. Jedna para zakwaterowa³a siê
w starej budce a druga ulepi³a w³asne gniazdo.
Dopiero w sezonie lêgowym 2010 obydwie budki zosta³y zajête przez oknówki. Pierwsza para
przylecia³a doæ póno, bo w ostatnich dniach maja. Najpierw ptaki wesz³y do starej budki, co
tam sobie poæwierka³y, co poogl¹da³y i polecia³y. Wróci³y tu¿ przed zmrokiem i chyba czysty
przypadek sprawi³, ¿e akurat wesz³y na noc do jednej z nowych budek. Widocznie przez t¹ noc
bardzo przypad³a im do gustu, bo w kolejnych dniach zaczê³y znosiæ do niej siano oraz pióra, które
to wysypywa³em specjalnie na rodek podwórka. Tak wiêc odnios³em pierwszy sukces! Nowy typ
budki dla oknówek zosta³ zajêty zgodnie z przeznaczeniem!
Szczerze powiedziawszy to nie liczy³em, ¿e druga budka te¿ zostanie zajêta w tym sezonie
lêgowym. Jednak siê myli³em. Którego czerwcowego poranka wyszed³em rano z domu i patrzê,
¿e z otworu drugiej nowej budki wygl¹da oknówka. W pierwszej chwili pomyla³em, ¿e jest to ptak

Schemat budki dla oknówki. Rys. Kamil Kryñski
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z s¹siedniej budki. Lecz jego zachowanie wskazywa³o jednoznacznie na nowego lokatora. Jaskó³ka
co chwilê wylatywa³a z budki, robi³a kilka kó³ek nad podwórkiem i z powrotem wraca³a do rodka.
Wygl¹da³o to jakby uczy³a siê jej lokalizacji pod okapem.
W ci¹gu kolejnych dni ptak zadomowi³ siê w budce na dobre, a jego zachowanie wskazywa³o,
¿e jest samcem. Przez ca³e dnie próbowa³ w bardzo demonstracyjny sposób zwabiæ samiczkê.
A wygl¹da³o to tak, ¿e wylatywa³ z budki, do³¹cza³ do innych oknówek lataj¹cych bardzo wysoko,
po czym zaczyna³ pikowaæ w stronê budki powtarzaj¹c bez przerwy g³ono prrryt, prrryt, prrryt....
Jak zobaczy³, ¿e pozosta³e oknówki lec¹ za nim, to wchodzi³ do budki i nawo³ywa³ dalej. Jak nie
lecia³y, to zawraca³ pod okapem dachu i od pocz¹tku powtarza³ swoj¹ sztuczkê.
- He he, nie ma to jak poderwaæ dziewczynê na porz¹dn¹ chatê- pomyla³em ironicznie ledz¹c
jego poczynania.
Samczykowi uda³o siê znaleæ wybrankê dopiero w ostatnich dniach czerwca. Ptaki bardzo
szybko przyst¹pi³y do budowy gniazda, g³ównie z puchu, który regularnie podkrada³em z gniazd
moich kaczek pi¿mowych i wyrzuca³em na rodek podwórka.
Obydwie pary oknówek wyprowadzi³y w budkach po jednym lêgu. Wprawdzie para, która
przylecia³a pierwsza, przyst¹pi³a do drugiego lêgu, lecz porzuci³a wysiadywanie jaj (prawdopodobnie
za spraw¹ upa³ów). Co najwa¿niejsze, m³ode wychowuj¹ce siê w budkach nowego typu nie mia³y
problemu od pierwszych dni ¿ycia z wydalaniem odchodów na zewn¹trz oraz mia³y o wiele wiêcej
przestrzeni ni¿ w naturalnych gniazdach. Przed sezonem lêgowym 2011 chcê zrobiæ jeszcze
co najmniej, 2 lub 3 budki, by przywabiæ wiêcej par oknówek.
S¹dzê, ¿e budki lêgowe dla oknówek by³yby alternatywnym rozwi¹zaniem dla osób, które
lubi¹ te jaskó³ki, lecz niekoniecznie chc¹ ci¹gle czyciæ zabrudzone b³otem wnêki okienne czy
zapaskudzone odchodami szyby. Przy konstrukcji takiej budki otwór wlotowy mo¿na wyci¹æ tak,
aby nieczystoci spada³y na parapet lub wprost na ziemiê.
Kamil Kryñski

GDZIE MO¯E ZAMIESZKAÆ PLISZKA SIWA?!
Kontrastowe upierzenie, zgrabna postaæ, ¿ywe ruchy i niewielka p³ochliwoæ,
to charakterystyczne cechy jednego z naszych ciekawszych ptaków krajobrazu rolniczego - pliszki
siwej. Ptaszek ten zwi¹za³ bardzo mocno swoje ¿ycie z ¿yciem cz³owieka. Pliszkê siw¹ spotykamy
niemal wy³¹cznie na terenach osadniczych i przekszta³conych przez gospodarkê roln¹. Ma to zwi¹zek
z pierwotnym pochodzeniem pliszki oraz z korzyciami, jakie cz³owiek oferuje pliszkom. Te korzyci
to kszta³towanie przez cz³owieka odpowiednich biotopów dla gatunku i tworzenie dla niego miejsc
lêgowych. Pliszki chêtnie przebywaj¹ i ¿eruj¹ na pastwiskach i polnych drogach, a tak¿e
w gospodarczych obejciach, czyli w miejscach pokrytych krótk¹, sk¹p¹ rolinnoci¹ lub niemal
zupe³nie jej pozbawionych, lecz zasobnych w pokarm w postaci bezkrêgowców.
Ludowa nazwa pliszki siwej to pastuszka. Zapewne ma to zwi¹zek z jej preferencjami
siedliskowymi. Biegaj¹ce pomiêdzy pas¹cymi siê krowami pliszki to przecie¿ nierzadki widok na
wsi. Pliszka jest wdziêczna cz³owiekowi nie tylko za kszta³towanie odpowiedniego dla niej krajobrazu,
lecz tak¿e za tworzenie dogodnych miejsc lêgowych. A tych w wiecie tworzonym przez cz³owieka
zdaje siê nie brakowaæ, bowiem ptak ten na zak³adanie gniazda wybiera wnêki budynków, ambony
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myliwskie, sterty chrustu i kamieni,
konstrukcje mostów, poddasza czy te¿
dziurawe strzechy, choæ te ostatnie z racji
zmian cywilizacyjnych coraz rzadziej.
Swoje gniazdo pliszka za³o¿yæ mo¿e
nawet w gniedzie bociana. Tego typu
zachowanie obserwowa³em w okolicy wsi
Przewóz Nurski nad Bugiem, gdzie stoi
szopa kryta strzech¹ z gniazdem bociana.
Doros³e ptaki zawziêcie ciga³y owady na
s³omianym dachu szopy, by co chwila
wskakiwaæ do swego gniazda w gniedzie
Pliszka siwa
Rys. Micha³ Molicki
i karmiæ m³ode. Wokó³ rozci¹gaj¹ siê
grodzone pastwiska i zespo³y konych ³¹k.
Przez teren wij¹ siê krête dró¿ki, tak¿e w s¹siedztwie niewielkich sadzawek. Siedlisko wiêc idealne
dla tego gatunku. Pliszka doskonale wykorzysta³a obecnoæ bocianiego gniazda na szopce.
Gatunek ten wykorzystuje jednak jeszcze bardziej zaskakuj¹ce rozwi¹zania. Pliszka niekiedy
potrafi wybraæ na swoje gniazdo niezwykle zaskakuj¹ce miejsca, jak na przyk³ad pojazdy. W sezonie
lêgowym 2010 w miejscowoci Krzesk, na terenie zak³adu Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos, mia³
miejsce niezwyk³y lêg pliszki siwej. Gniazdo zosta³o za³o¿one w tylnej czêci konstrukcji ci¹gnika.
Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby ci¹gnik sta³ popsuty i nieu¿ywany w odludnej czêci wytwórni.
Jednak¿e w momencie wychowywania piskl¹t pojazd by³ jak najbardziej u¿ywany! Nie przeszkadza³o
to jednak pliszkom, które nie zwa¿aj¹c na to, ¿e ich gniazdo siê przemieszcza³o odchowa³y swoje
m³ode. Ci¹gnik na szczêcie nie wykonywa³ du¿ych tras, dlatego lêg móg³ zakoñczyæ siê sukcesem.
Jaka¿ ogromna determinacja by³a w tych ma³ych ptakach, gdzie chyba ¿aden inny gatunek nie potrafi³by
tak bardzo zbli¿yæ siê do cz³owieka i wyprowadziæ z sukcesem lêgu tu¿ pod jego nosem, tu¿ przy kole
pracuj¹cej maszyny. Niespotykanie uparte i odwa¿ne s¹ to ptaki.
Kilka lat temu zdarzy³ siê podobny przypadek, lecz z lêgiem w ciê¿arówce niestety zakoñczonym
strat¹. Wczesn¹ wiosn¹ samochód sta³ d³u¿szy czas zaparkowany na parkingu przy warsztacie,
by po kilku tygodniach ruszyæ w trasê. Podczas wrzeniowego przegl¹du koñcz¹cego sezon
znaleziono gniazdo z jajami. Pliszki musia³y za³o¿yæ gniazdo w konstrukcji samochodu, gdy ten
parkowa³ d³ugi czas wiosn¹. Jednak wóz ruszy³ w koñcu w trasê, a gniazdo razem z nim.
Na szczêcie pliszki po stracie lêgu szybko podejmuj¹ nowy.
Mniej spektakularne, ale tak¿e bardzo ciekawe zachowanie lêgowe pliszki mia³o miejsce na
cmentarzu w Ho³ubli (gmina Paprotnia, powiat siedlecki). W roku 2009, dnia 29 maja na tamtejszym
cmentarzu Miros³aw Rzêpa³a i Wies³aw Kalicki mieli szczêcie znaleæ gniazdo pliszki siwej na
etapie budowy, które znajdowa³o siê pomiêdzy p³yt¹ grobowca, a sztucznym wieñcem le¿¹cym na
p³ycie. Zauwa¿ono, jak pliszka wskakuje w tak powsta³e ukrycie z materia³em gniazdowym
w dziobie. Mo¿na jeszcze d³ugo opisywaæ niezwyk³e lêgi pliszki siwej na przyk³ad w donicach
kwiatowych, czy te¿ w skrzynkach z narzêdziami, jednak zachêcam do samodzielnej obserwacji
tego ciekawego gatunku, poniewa¿ byæ mo¿e za³o¿y on ju¿ w przysz³ym roku gniazdo w bucie,
który zapomnieli Pañstwo sprz¹tn¹æ z podwórka. A mo¿e warto zastanowiæ siê nad zawieszeniem
specjalnej pó³otwartej budki dla tego gatunku?
Maciej Cmoch
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CIEKAWE OBSERWACJE PTAKÓW
By zaobserwowaæ ciekawe gatunki ptaków wcale nie musimy jechaæ daleko. Wystarczy czasem
tylko wyjæ z domu! Niestety nie maj¹ takiej mo¿liwoci Ci, którzy mieszkaj¹ w rodku wielkich miast!
W trakcie wiosennych i jesiennych wêdrówek, przelatuj¹ przez nasz kraj (nad naszymi g³owami)
gatunki ptaków, o których marzymy, by je zobaczyæ. Niektórzy mówi¹, ¿e dziêcio³a zielonosiwego,
albo orzechówki, nie zobaczê w powiecie, w którym mieszkam. To nieprawda. Chodz¹c w teren
odkry³am, ¿e orzechówkê mogê zaobserwowaæ niedaleko miejsca, gdzie mieszkam (mo¿liwe, ¿e
jest tam lêgowa). Dziêcio³a zielonosiwego widzia³am w sierpniu na olszy, przy podwórku - jak
widaæ ptaki maj¹ skrzyd³a. Przy naszym domu mo¿emy spotkaæ gatunki, których obszar
wystêpowania jest 1000 km dalej. Ptaki potrafi¹ nam robiæ niespodzianki i czasem pojawiaj¹
siê w ró¿nych miejscach gatunki ogólnie rzadko spotykane, takie których trudno siê spodziewaæ.
Przyk³adem na to jest moja obserwacja z maja 2010 r. Pewnego dnia wysz³am na ³¹kê tu¿ za
podwórkiem. Wziê³am ze sob¹ lornetkê i aparat (ca³e szczêcie). By³a brzydka pogoda: pochmurno,
pó³ godziny wczeniej pada³ deszcz. Pomyla³am sobie - Posiedzê chwilê. I tak nic nie zobaczê
w tak¹ pogodê. Najwy¿ej zaraz wrócê do domu. Nagle zobaczy³am, ¿e z naprzeciwka leci ptak.
Pierwsze skojarzenie - jastrz¹b. Mia³ podobny lot do tego gatunku. Nawet nie spojrza³am na niego
przez lornetkê (ponadto by³ doæ daleko). Skrêci³ w lewo i straci³am go z pola widzenia.
Minutê póniej us³ysza³am przestraszonego ba¿anta. Spojrza³am w jego stronê. Zza drzew,
które by³y ok. 50 m ode mnie wylecia³ ten sam ptak. By³ jasny. Nie, to nie jest jastrz¹b! Hm...
Rybo³ów? Jejku, co on tu robi? - zastanawia³am siê. Nagle ptak zanurkowa³ w trawê z bardzo
du¿¹ prêdkoci¹. Nigdy wczeniej nie widzia³am tak wspania³ego polowania i przede wszystkim
tak blisko mnie!
Rybo³ów nie nurkuje w trawê - pomyla³am. Serce zaczê³o mi szybko biæ. Nie pozosta³o mi
nic innego jak tylko sprawdziæ co to za ptak. Wszystko to oczywicie dzia³o siê w jednej sekundzie.
Pobieg³am w jego stronê. Po chwili ptak zerwa³ siê z odleg³oci oko³o 10 m ode mnie wzbi³ siê
w powietrze. D³ugo kr¹¿y³ nad moj¹ g³ow¹. Wiedzia³am, ¿e jest to gatunek, którego nigdy wczeniej
nie widzia³am. Pomyla³am, ¿e mo¿e to orze³ek, lecz nie wierzy³am swoim mylom ze wzglêdu na
to, ¿e ten gatunek tu nie wystêpuje i jest w Polsce bardzo rzadko spotykany. Moja wiedza na temat
orze³ka ogranicza³a siê tylko do tych wiadomoci. Mia³am czas. Zrobi³am mu du¿o zdjêæ i patrzy³am
jak nade mn¹ kr¹¿y. Próbowa³am zapamiêtaæ wszystkie jego cechy, ka¿d¹ plamê. Siedzia³am
w trawie z rarytasem nad g³ow¹ przez 10-15 minut do momentu, kiedy odlecia³ i skierowa³ siê na
pó³nocny-wschód. Pobieg³am
szybko do domu i wyjê³am
wszystkie atlasy ptaków. Zaczê³am
w nich szukaæ orze³ka. Orze³ek
w atlasie by³ identyczny jak ptak,
którego widzia³am. Serce bi³o
mi bardzo szybko. Jejku, to
niemo¿liwe - pomyla³am.
Mama wo³a na obiad. Jak
mo¿na w takim stanie niepewnoci
Orze³ek
a jednoczenie podekscytowania
Rys. Wioleta Pu³a
jeæ obiad?! Jednak próbujê. Jeden
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kês... Nie! Nie mogê teraz jeæ! Idê dalej w napiêciu przegl¹daæ atlasy. Kurcze, to by³ orze³ek! wykrzyknê³am. Dzwoniê do Pana Mirka, który zawsze chêtnie mi pomaga³. Pytam: Czy to
mo¿liwe...?! Pan Mirek rozwia³ moje w¹tpliwoci.
25.05.2010 r. Komisja Faunistyczna zatwierdzi³a obserwacjê mojego orze³ka (jasna odmiana)
z gm. Kotuñ (pow. siedlecki), nr sprawy 11161. Jak widaæ warto wychodziæ w teren (nawet na
chwilê). Mo¿e teraz nad Waszymi g³owami leci jaki ciekawy gatunek?!
Agnieszka Parapura

CZYNNA OCHRONA TRASZKI GRZEBIENIASTEJ
W MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Traszka grzebieniasta to nasz najwiêkszy p³az ogoniasty. Zgodnie z ustawodawstwem Unii
Europejskiej jest ona gatunkiem umieszczonym w Za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej, co daje
jej szczególn¹ rangê wród innych gatunków p³azów. W wiêkszoci krajów starej Unii gatunek
ten nie jest stosunkowo rzadko odnotowywany w warunkach naturalnych. Natomiast w Polsce
i tak i nie. Wzajemnie wykluczaj¹ce siê stwierdzenie jest spowodowane zarówno poprzez mylenie
traszki grzebieniastej z traszk¹ zwyczajn¹, jak i ze wzglêdu na stosunkowo skryty tryb ¿ycia traszki
grzebieniastej. Pomimo pokanych rozmiarów cia³a (dochodz¹cych do 15 cm) obserwacje tego
gatunku nie nale¿¹ do naj³atwiejszych i wymagaj¹ pewnego dowiadczenia.
Doros³e osobniki o d³ugoci cia³a przekraczaj¹cej 10 cm, maj¹ stosunkowo smuk³e, rednio
umiênione cia³o oraz czarny grzbiet. Cech¹ charakterystyczna dla przedstawicieli obu p³ci
s¹ drobne bia³awe punkciki wyranie odcinaj¹ce siê na tle czarnego ubarwienia wierzchniej czêci
cia³a. Nazwê gatunkow¹ traszka zawdziêcza okaza³emu grzebieniowi wystêpuj¹cemu u samców
w czasie pory godowej. Nieco zbli¿ony grzebieñ wystêpuje u samców traszki zwyczajnej. Grzebieñ
ten to fa³d skórny biegn¹cy wzd³u¿ rodkowej linii grzbietu, od miejsca miêdzy oczami, a¿ do
koñca ogona. Ten wyrany fa³d skóry, dochodz¹cy do wysokoci nawet 2 cm, charakteryzuje siê
przerw¹ w odcinku krzy¿owym, co jest najlepsz¹ cech¹ diagnostyczn¹ wyró¿niaj¹c¹ samce traszki
grzebieniastej od traszki zwyczajnej. Po zakoñczeniu godów grzebieñ w bardzo du¿ym stopniu
ulega zmniejszeniu, jednak nie zanika ca³kowicie. Wzd³u¿ linii grzbietowej pozostaje delikatny zarys
grzebienia, umo¿liwiaj¹cy rozpoznanie doros³ego samca w porze spoczynkowej.
Im wiêkszy grzebieñ samca, tym wiêksze prawdopodobieñstwo znalezienia partnerki. Sk³adanie
jaj odbywa siê w wodzie. Samica sk³ada porcjowo, przeciêtnie oko³o 200-300 bia³ych jaj, które s¹
pojedynczo zawijane w jeden liæ, co zabezpiecza jaja przed drapie¿nikami. Po oko³o 3 tygodniach
z jaj wylêgaj¹ siê larwy, które w dobê od wylêgu s¹ ju¿ ma³ymi drapie¿nikami. Ich menu sk³ada siê
g³ównie z drobnych bezkrêgowców wodnych, jedynie wiêksze stadia urozmaicaj¹ pobierany pokarm
o wybrane grupy krêgowców. Osobniki doros³e równie¿ s¹ drapie¿nikami i zjadaj¹ przede wszystkim
ma³e organizmy wodne, tj. pijawki, skorupiaki, pajêczaki i ich larwy. W ich diecie mog¹ jednak
pojawiaæ siê inne larwy p³azów, np. kijanki ropuchy szarej lub przedstawiciele w³asnego gatunku.
Przeobra¿enie larw nastêpuje w lipcu i sierpniu i jest uzale¿nione od temperatury wody, a tak¿e od
dostêpnoci pokarmu. Pod koniec padziernika na terenach nizinnych traszki grzebieniaste zapadaj¹
w sen zimowy, by wczesn¹ wiosn¹ (marzec, kwiecieñ) znów przyst¹piæ do godów. Traszki zwykle
zimuj¹ w norach ziemnych wród korzeni drzew, a tak¿e w piwnicach wiejskich domów lub
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ziemiankach, czêsto gromadnie wraz z traszk¹ zwyczajn¹. Typowe miejsca wystêpowania traszek
grzebieniastych to zbiorniki ze stoj¹c¹ wod¹, takie jak stawy, oczka wodne, glinianki, rowy
melioracyjne czy ródpolne zbiorniki wodne. Niestety takie miejsca s¹ czêsto niszczone, g³ównie
z powodu dzia³alnoci cz³owieka. Osuszanie terenu, wp³yw herbicydów, zasypywanie zbiorników
czy te¿ zamienianie ich na stawy hodowlane jest przyczyn¹ du¿ej miertelnoci, ale równie¿ zaniku
poszczególnych populacji tych p³azów. Mimo ¿e traszka grzebieniasta charakteryzuje siê
najwiêkszym zasiêgiem geograficznym ze wszystkich gatunków traszek europejskich, w areale
swojego wystêpowania jest gatunkiem du¿o mniej licznym ni¿ traszka zwyczajna. Wed³ug badaczy
liczebnoæ populacji traszki grzebieniastej jest 4-6 razy mniejsza ni¿ traszki zwyczajnej. W³anie ze
wzglêdu na rzadkie wystêpowanie i ma³¹ liczebnoæ tak wa¿na jest czynna ochrona tego gatunku.
Z racji wspomnianego statusu unijnego traszka grzebieniasta jest jednym z p³azów wymagaj¹cych
wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (Natura 2000), bêd¹cych jej naturalnymi siedliskami.
Wymaga to po³o¿enia nacisku na utrzymanie w naturalnym stanie ma³ych zbiorników o wodach
stoj¹cych, jak np. lene oczka wodne, których jest coraz mniej w Europie.
W Polsce sytuacja traszki grzebieniastej nie jest wystarczaj¹co rozpoznana. W niektórych
regionach wystêpuje stosunkowo czêsto, wspó³bytuj¹c z traszk¹ zwyczajn¹. Ale wybitni Polscy
herpetolodzy, zwracali uwagê, ¿e pomimo utrzymywania siê tego gatunku w ca³ym kraju jego
liczebnoæ ma wyran¹ tendencjê spadkow¹, spowodowan¹ m.in. wymaganiami w wyborze miejsc
lêgowych. Typowymi siedliskami traszki grzebieniastej s¹ ma³e zbiorniki wodne w obrêbie lasów
liciastych lub torfianki. Pewn¹ siedliskow¹ alternatyw¹ dla tych p³azów s¹ zbiorniki antropogeniczne,
takie jak rowy melioracyjne, zbiorniki przeciwpo¿arowe lub drobne zbiorniki ma³ej retencji w lasach
pañstwowych. Jednak istotnym elementem prawid³owego rozwoju danej populacji
s¹ m.in. odpowiednia rolinnoæ wodna umo¿liwiaj¹ca sk³adanie jaj oraz brak ryb drapie¿nych.
W celu ograniczenia zaniku traszki grzebieniastej w okolicach Warszawy, Zespó³ Mazowieckich
Parków Krajobrazowych przy wspó³pracy z Zak³adem Zoologii i studentami kó³ naukowych SGGW,
od 2007 roku rozpocz¹³ program czynnej ochrony traszki grzebieniastej w Chojnowskim
i Mazowieckim Parku Krajobrazowy. Czêæ prac realizowana pod kierunkiem dr Klimaszewskiego
polega³a na odtwarzaniu zanikaj¹cych oczek wodnych w Chojnowskim Parku Krajobrazowym
i reintrodukowaniu w nich podchowanego wylêgu traszki grzebieniastej, pochodz¹cej z lokalnej zagro¿onej wyginiêciem populacji. Program wspó³finansowany by³ przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Odtwarzanie ma³ych oczek wodnych lub ich pog³êbianie mia³o na celu zmniejszenie ryzyka
wyschniêcia. Czêsto takie ma³e
zbiorniki wodne, po³o¿one gdzie
na uboczu, w lesie, ulegaj¹
wyp³ycaniu, zarastaj¹ lub s¹
zamiecane, dlatego warto
zwróciæ na nie szczególn¹ uwagê,
oczyszczaæ i kontrolowaæ.
Równolegle z pracami terenowymi
prowadzono w siedzibie Parku
wylêg traszek w warunkach
kontrolowanych. Prace nad
Traszka grzebieniasta. Rys. Anna Kowalczuk
p³azami oraz pozyskiwanie jaj
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traszek do wylêgu by³o zabezpieczone legislacyjnie poprzez uzyskanie zezwolenia z Generalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska.
Wiosn¹ w siedzibie Dyrekcji Parku w Otwocku po raz kolejny rozpoczêto program ochrony
traszki grzebieniastej. Pierwszym etapem by³o wykonanie wstêpnej inwentaryzacji tych p³azów.
Polega³a ona na próbnych po³owach w zbiornikach wód stoj¹cych na terenie Parku. Nastêpnie,
na prze³omie kwietnia i maja, pobierano jaja wraz z rolinnoci¹ i przeniesiono je do uprzednio
przygotowanych akwariów. Cykl podchowu od wylêgu a¿ do uzyskania form l¹dowych
przeobra¿aj¹cych siê larw traszek przebiega³ pod pe³n¹ i sta³¹ kontrol¹ studentów i pracowników
parku. Nastêpnie m³ode osobniki wypuszczono do naturalnych siedlisk. Sposób ten ogranicza
wp³yw niekorzystnych warunków rodowiskowych, takich jak drapie¿nictwo czy wysychanie
zbiorników, oraz antropogenicznych - spowodowanych zanieczyszczeniem wód. Bardzo wa¿na
jest jednak odpowiednia opieka nad larwami, szczególnie w póniejszym etapie rozwoju. Nale¿y
im regularnie dostarczaæ pokarm w postaci larw szklarki, ochotki czy chocia¿by larw komarów.
Niedostateczna iloæ pokarmu powoduje s³aby rozwój larw, a nawet mo¿e doprowadziæ
do kanibalizmu. W znaczny sposób zmniejsza to sukces prowadzonych dzia³añ. Po ca³kowitym
przeobra¿eniu, w okolicach lipca i sierpnia, larwy wypuszczono do zbiorników, z których
zosta³y pobrane jaja. Pewna iloæ traszek zosta³a wprowadzona do innych zbiorników, które
charakterem siedliska dawa³y szansê na pe³ne zaadoptowanie siê m³odych i odtworzenie nowych
populacji. Tego typu dzia³ania powinny wp³yn¹æ na zwiêkszenie liczebnoæ i utrzymanie
lokalnych populacji traszki grzebieniastej. W kolejnych latach bêdziemy prowadziæ monitoring
populacji objêtych programem czynnej ochrony licz¹c na to, ¿e nasze dzia³ania wp³yn¹ na
zachowanie w naszym regionie traszki grzebieniastej, jednego z najpiêkniejszych przedstawicieli
naszej batrachofauny.
Witold Stru¿yñski (Zak³ad Zoologii SGGW),
Anna Szewczyk, Monika Wawrzyñczyk (Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Biologów SGGW)

STARODUB £¥KOWY - NADBU¯AÑSKI RARYTAS
Wêdruj¹c po naszych nadbu¿añskich terenach na ogó³ najwiêksz¹ uwagê zwracamy na ptaki.
Nic w tym dziwnego - wszak dolina tej piêknej nizinnej rzeki s³ynie przede wszystkim z naturalnoci
zachowania krajobrazów sprzyjaj¹cych wielu wodno-b³otnym gatunkom ptaków. Jednak ornitolodzy
powinni zwróciæ od czasu do czasu uwagê na otaczaj¹c¹ ich rolinnoæ. A jest na co patrzeæ i co
podziwiaæ.
Bug jest rzek¹ specyficzn¹. Zachowany prawie na ca³ej swej d³ugoci naturalnie meandruj¹cy
charakter koryta rzecznego, liczne mielizny, wysepki, ³achy, piaszczyste skarpy s¹siaduj¹
bezporednio z terenami dolinnymi, kszta³towanymi przez rzekê. W samej dolinie panuj¹ ³¹ki
o ró¿nym charakterze, czasami s¹ to ubogie, suche piaszczyste murawy napiaskowe, spotykane s¹
równie¿ wydmy poroniête lun¹ rolinnoci¹. Najwiêcej jest jednak ³¹k - s¹ ³¹ki wie¿e wykszta³caj¹ce siê na glebach mineralnych, s¹ wilgotne - na torfach niskich i murszach. S¹ wreszcie
najcenniejsze i najrzadsze ju¿ ³¹ki trzêlicowe czy selernicowe.
W³anie w tych trzech ostatnich typach ³¹k, a wiêc ³¹k, które w jaki sposób, przynajmniej
okresowo, zwi¹zane s¹ z silnym uwilgotnieniem, spotkaæ mo¿na rzadk¹ w naszym kraju, chronion¹
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rolinê - staroduba ³¹kowego. Starodub ³¹kowy Ostericum palustre jest gatunkiem z rodziny
baldaszkowatych (selerowatych). Jest to bylina o podziemnym k³¹czu, z którego wyrastaj¹ prosto
wzniesione ulistnione pêdy o wysokoci nawet do 1,5 m. Na szczycie ³odygi znajduje siê kwiatostan
w postaci bia³ego lub kremowego baldacha. £odyga jest charakterystyczna, naga i mocno
bruzdowana, co odró¿nia ten gatunek od podobnego, znacznie pospolitszego dziêgiela lenego,
który ma ³odygê g³adk¹. Cech¹ odró¿niaj¹c¹, choæ wymagaj¹c¹ pewnego opatrzenia siê s¹ te¿
licie. U staroduba s¹ one 2-3 krotnie pierzaste. Odcinki liciowe (czyli tak jakby pojedyncze listki)
s¹ nieregularnie, zazwyczaj grubo z¹bkowane nieco sercowate. Cech¹ charakterystyczn¹ dolnych
lici, ³atw¹ do zauwa¿ania na nieco odroniêtej ju¿ skoszonej ³¹ce, jest charakterystyczne ich
pogiêcie. Wygl¹daj¹ one jakby by³y po³amane. Wy¿sze licie ³odygowe s¹ coraz mniejsze, z coraz
wiêkszymi pochwami liciowymi.
Jest to gatunek chroniony, umieszczony w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Rolin z kategori¹ EN
(endangered). Ponadto znajduje siê w za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej jako jeden z 46 gatunków
rolin. Dla ornitologów okrelenie gatunek naturowy nie jest byæ mo¿e czym wyj¹tkowym,
bo wiele pospolitych gatunków ptaków posiada to miano, ale wród rolin naturowe - to zazwyczaj
bardzo rzadkie i skrajnie zagro¿one gatunki. Ka¿de nowe stwierdzenie takiego gatunku wymaga
w zasadzie odnotowania.
I tu okaza³o siê, ¿e znaczn¹ rolê w odnajdywaniu lub potwierdzaniu stanowisk staroduba
mog¹ mieæ programy rolnorodowiskowe, a dok³adniej ekspertyzy przyrodnicze. Poruszaj¹c siê
w ostatnich dwóch sezonach po ³¹kach nadbu¿añskich oraz nadliwieckich odnajdywa³em sporo
stanowisk tego, ponoæ rzadkiego, gatunku. Owszem, ród³a literaturowe podaj¹, ¿e akurat dolina
Bugu jest jednym z najliczniejszych miejsc wystêpowania staroduba, tym niemniej, ka¿da nowa
informacja o jego wystêpowaniu jest niezwykle cenna.
Okazuje siê, ¿e np. w okolicach Korczewa gatunek ten
powszechnie wystêpuje na ³¹kach, g³ównie o charakterze
wilgotnym. Czêsty jest równie¿ na ³¹kach wzd³u¿ rzeki
Tocznej a tak¿e na Liwcem, np. w okolicach Klimont, czy
Wólki Lenej. Praktycznie na 80% kontrolowanych ³¹k na
tym terenie spotyka³em staroduba. Oczywicie zazwyczaj
s¹ to naj³adniejsze i najlepiej utrzymane ³¹ki, dlatego gatunek
ten tam rós³, natomiast wielokrotnie widzia³em zarastaj¹ce
fragmenty, nieu¿ytkowane, z bogatymi stanowiskami
staroduba. Wielu rolników nie zdaje sobie oczywicie sprawy
z rzadkoci tego gatunku i jego wystêpowania na ich ³¹ce,
jednak¿e idea programów rolnorodowiskowych mo¿e
sprawiæ, ¿e przynajmniej czêæ z tych stanowisk zostanie
zachowana.
Tu pojawia siê jednak pewien problem. Starodub
³¹kowy jest gatunkiem charakterystycznym dla ³¹k
ze zwi¹zku Molinion, czyli tzw. ³¹k trzêlicowych. S¹ to
rzadkie ju¿ w naszym krajobrazie siedliska, warte oczywicie
ochrony. £¹ki te powinny byæ wykaszane bardzo póno
Starodub ³¹kowy
miêdzy 15 wrzenia a 30 padziernika, aby zapewniæ
Rys. Kamil Kryñski
w³aciwy rozwój wszystkich rosn¹cych tam gatunków oraz
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zachowaæ odpowiedni¹ strukturê siedliska, w tym równie¿ siedliska w³aciwego dla staroduba.
Wi¹¿e siê to tak¿e z wiêkszymi p³atnociami w systemie programów rolnorodowiskowych p³atnociami rzêdu 1200-1390 z³ za hektar. Póki co wydaje siê wiêc, ¿e wszystko jest w porz¹dku
ale Niestety ³adnie wykszta³cone ³¹ki trzêlicowe s¹ ju¿ rzadkie. Starodub natomiast najczêciej
wystêpuje na innych siedliskach, mianowicie wilgotnych ³¹kach ze zwi¹zku Calthion, dla których
w programie rolnorodowiskowym przewidziano zupe³nie inne, ni¿sze stawki dop³at, rzêdu
800-840 z³ za hektar, przy oczywicie mniej ostrych wymaganiach. Termin koszenia zaplanowany
dla pakietu ³¹k wilgotnych dopuszcza wykaszanie ju¿ po 15 czerwca. Jest to zdecydowanie za
wczenie dla zapewnienia w³aciwego rozwoju staroduba, który kwitnie i rozsiewa siê bardzo
póno. Metodyki i uwarunkowania prawne nie przewiduj¹ zaostrzania wymogów programu dla
poszczególnych pakietów, chyba ¿e wynika to z planów ochrony ustanowionych np. dla rezerwatu,
parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000. Paradoksalnie - korzystniejsze z punktu widzenia ochrony
staroduba jest wtedy wejcie rolnika w pakiet ptasi, gdzie termin koszenia jest równie¿ opóniony
(po 1 sierpnia) a dop³aty do hektara niema³e (1200-1370 z³ za hektar). W tym miejscu mo¿na zatem
wystosowaæ apel do ornitologów sporz¹dzaj¹cych dokumentacje przyrodnicze. Je¿eli znajdziecie na
obserwowanej ³¹ce staroduba, to uznajcie ten fakt za dodatkowy argument do zakwalifikowania ³¹ki!
Maciej Szczygielski

PRZYRODA WOKÓ£ MNIE  - PROJEKT EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Trudno jednoznacznie zdefiniowaæ pojêcie wiadomoæ ekologiczna. Samo s³owo
wiadomoæ oznacza zdawanie sobie sprawy z istnienia otoczenia wokó³ nas i istnienia nas
w tym otoczeniu. Dodaj¹c do tego s³owa przymiotnik ekologiczna, mamy najczêciej na myli
wiadomoæ istnienia wokó³ nas rodowiska przyrodniczego. W nieco mniej skomplikowanym
toku rozumowania pojêcie wiadomoæ ekologiczna obejmuje pewien zasób wiedzy o rodowisku
i procesach w nim zachodz¹cych oraz ogó³ postaw w odniesieniu do naszego funkcjonowania
w rodowisku.
Jak wygl¹da sytuacja ze wiadomoci¹ ekologiczn¹ wród spo³eczeñstwa? Czytaj¹c ró¿nego
rodzaju opracowania podejmuj¹ce tê tematykê, tworzone w oparciu o przeprowadzane - ró¿nymi
metodami - badania, mo¿na odnieæ wra¿enie - zapewne s³uszne - ¿e nie najlepiej. Potwierdzaj¹ to
równie¿ moje w³asne obserwacje - co prawda w odniesieniu do niewielkiej grupy osób, niemniej
jednak pokazuj¹ce pewien obraz wiadomoci ekologicznej w lokalnym rodowisku. Od jakiego
czasu mam okazjê pracowaæ z m³odzie¿¹ na poziomie gimnazjum oraz szko³y ponadgimnazjalnej.
I od tego czasu niepokoi mnie jedna rzecz - bardzo niski stan wiedzy m³odych ludzi na temat rodowiska
przyrodniczego, w którym ¿yj¹. Bez wiedzy, chocia¿by o podstawowych elementach rodowiska
i podstawowych procesach w nim zachodz¹cych, trudno kszta³towaæ u m³odzie¿y wiadomoæ
ekologiczn¹ przek³adaj¹c¹ siê na kanon w³aciwych postaw i zachowañ w odniesieniu do przyrody.
Próbuj¹c przeciwdzia³aæ temu zjawisku podejmujemy ró¿nego rodzaju inicjatywy podnosz¹ce
poziom wiedzy o rodowisku i przyrodzie wród m³odzie¿y. Jedn¹ z takich inicjatyw by³ realizowany
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek projekt pod nazw¹ Przyroda wokó³
mnie - warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla m³odzie¿y.
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Projekt mia³ byæ
dzia³aniem wspomagaj¹cym
szko³y gimnazjalne powiatu
wêgrowskiego w zakresie
edukacji
ekologicznej.
Za³o¿ylimy sobie, ¿e poprzez
udzia³ w projekcie m³odzie¿
podniesie poziom swojej
wiedzy w zakresie znajomoci
oraz umiejêtnoci w zakresie
rozpoznawania nie tylko
rzadkich i chronionych
gatunków rolin i zwierz¹t, ale
tak¿e tych pospolitych,
z którymi spotykamy siê
Rys. Micha³ Pasennik
najczêciej, a czêsto niewiele
o nich wiemy. Uczniowie mieli
zobaczyæ otaczaj¹c¹ przyrodê jako sieæ skomplikowanych zale¿noci, wród których zaburzenia
w jednej z nich mog¹ prowadziæ niekiedy do nieodwracalnych zmian w ca³ym ekosystemie oraz
poznaæ podstawowe przepisy prawne w zakresie ochrony przyrody. Chcielimy równie¿ pokazaæ
m³odzie¿y, ¿e obcowanie z przyrod¹ mo¿e dostarczaæ ciekawych prze¿yæ i mo¿e byæ interesuj¹c¹
alternatyw¹ spêdzania wolnego czasu.
Na zakres merytoryczny projektu sk³ada³ siê szereg dzia³añ, skierowanych zarówno do uczniów,
jak i nauczycieli szkó³, które zdecyduj¹ siê na udzia³ w projekcie. W sumie uczestniczy³o w nim
11 nauczycieli oraz ponad 200 uczniów z 9 szkó³ gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu
wêgrowskiego.
Projekt rozpoczêlimy od edukacji nauczycieli - opiekunów grup uczniowskich zg³oszonych do
projektu, którzy gocili na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, gdzie uczestniczyli w warsztatach podejmuj¹cych tematykê organizacji i prowadzenia
zajêæ terenowych w szkole. Zajêcia prowadzi³ dr Ryszard Kowalski, kierownik Zak³adu Edukacji
Biologicznej i Ochrony Przyrody UP-H, wieloletni praktyk w zakresie dydaktyki biologii i przyrody.
Warsztaty mia³y bardzo zró¿nicowany przebieg. Czêæ pierwsza obejmowa³a krótki wyk³ad i dyskusjê
dotycz¹c¹ znaczenia zajêæ terenowych w nauczaniu treci przyrodniczych, zasadach organizacji
zajêæ terenowych, aspekcie prawnym opuszczania szko³y przez uczniów oraz praktycznych
rozwi¹zaniach stosowanych na tego typ zajêciach. Po krótkiej przerwie uczestnicy udali siê na wycieczkê
terenow¹. W pierwszej kolejnoci grupa odwiedzi³a znajduj¹cy siê naprzeciwko uczelni siedlecki park
Aleksandria, gdzie dr Kowalski prezentowa³, w jaki sposób wykorzystaæ na zajêciach zasoby
przyrodnicze znajduj¹ce siê w najbli¿szym s¹siedztwie. Nastêpnie, w ramach przyk³adu integracji
ró¿nych dziedzin wiedzy (w tym przypadku wiedzy przyrodniczej i historycznej), któr¹ powinno
stosowaæ siê na zajêciach terenowych, uczestnicy warsztatów odwiedzili odrestaurowany Pa³ac
Ogiñskich - obecnie siedzibê w³adz Uczelni w Siedlcach, zwiedzaj¹c budynek i poznaj¹c jego historiê.
Ostatnim elementem zajêæ terenowych by³a wizyta w siedzibie Nadlenictwa Siedlce. Pracownicy
Nadlenictwa zapoznali grupê z dzia³aniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Lasy Pañstwowe,
zasadach prowadzenia edukacji lenej oraz ofert¹ edukacyjn¹ skierowan¹ do uczniów i nauczycieli.
Ponadto mielimy okazjê podziwiaæ doskonale wyposa¿on¹ salê edukacyjn¹ Nadlenictwa.
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Kulminacyjnym punktem projektu by³y tygodniowe warsztaty praktyczne, które odbywa³y siê
w Publicznym Gimnazjum w Stoczku. Uczniowie ka¿dy dzieñ warsztatów rozpoczynali od czêci
teoretycznej prowadzonej w pracowniach szkolnych, która by³a przygotowaniem do zajêæ
terenowych. Po krótkim spotkaniu ze specjalistami - przyrodnikami z Towarzystwa Przyrodniczego
Bocian - uczniowie wraz z opiekunami udawali siê w dolinê Bugu lub przemierzali okolice Stoczka,
aby to, o czym us³yszeli w sali szkolnej, zobaczyæ w terenie. Ka¿dy mia³ okazjê sprawdziæ swoje
umiejêtnoci w zakresie rozpoznawania ptaków, owadów, p³azów i gadów oraz rolin. Uczniowie
ka¿dego dnia wracali z nowym zasobem informacji; kolejnymi zapisanymi stronami w swoich
przyrodniczych notatnikach oraz interesuj¹cymi zdjêciami. Niema³¹ atrakcj¹ przez pierwsze 3 dni
warsztatów by³a obecnoæ ekipy filmowej Jawor Marcina Krzy¿añskiego. Marcin prowadzi³
czêæ fotograficzno-przyrodnicz¹ warsztatów, dokumentuj¹c jednoczenie przebieg zajêæ. Ta czêæ
warsztatów wzbudzi³a najwiêksze zainteresowanie m³odzie¿y. Po zapoznaniu siê z obs³ug¹ kamery
m³odzie¿ z zapa³em wyszukiwa³a obiekty przyrodnicze, a potem cierpliwie próbowa³a nakrêciæ
w³asne ujêcia filmowe. Po kilku godzinach zajêæ w bardzo wysokiej temperaturze - pogoda
wyj¹tkowo sprzyja³a m³odym przyrodnikom - grupa wraca³a do budynku Gimnazjum w Stoczku,
który stanowi³ bazê warsztatów, na zas³u¿ony obiad.
Po raz kolejny z przyrodnikami z TPB uczniowie mieli okazjê spotkaæ siê po rozpoczêciu roku
szkolnego. W ka¿dej ze szkó³ bior¹cych udzia³ w projekcie odby³o siê 5 spotkañ, na których
uczniowie kontynuowali poznawanie przyrody poprzez udzia³ w zajêciach ornitologicznych,
entomologicznych, botanicznych i herpetologicznych. Doskonalili równie¿ warsztat fotograficzny
w trakcie spotkañ z fotografem.
Dope³nieniem projektu by³ konkurs fotograficzny, podejmuj¹cy m.in. tematykê walorów
przyrodniczo-krajobrazowych powiatu wêgrowskiego. Uczniowie, wykorzystuj¹c wiedzê
przyrodnicz¹ oraz fotograficzn¹ nabyt¹ w trakcie uczestnictwa w zajêciach stanêli do rywalizacji.
W odpowiedzi na konkurs wp³ynê³o 150 zdjêæ prezentuj¹cych najczêciej mniej lub w ogóle nieznane
miejsca i obiekty w powiecie wêgrowskim. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody w postaci
aparatów fotograficznych oraz ksi¹¿ek.
Warto wspomnieæ, ¿e ka¿da ze szkó³ uczestnicz¹cych w projekcie otrzyma³a prezent
w postaci aparatu - lustrzanki, piêciu lornetek oraz zestawu przewodników do rozpoznawania
ró¿nych grup organizmów. Mamy nadziejê, ¿e przydadz¹ siê - i bêd¹ wykorzystywane jak najczêciej
- w kontynuowaniu procesu
podnoszenia wiadomoci
ekologicznej m³odzie¿y.
Na koniec chcia³em w imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
oraz w³asnym skierowaæ s³owa
podziêkowania dla osób, które
wnios³y istotny wk³ad w realizacjê
projektu. Zatem dziêkujemy:
Zarz¹dowi Powiatu Wêgrowskiego za dofinansowanie projektu;
panu Mieczys³awowi Wójcikowi,
Rys. Micha³ Pasennik
Wójtowi Gminy Stoczek,
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za pomoc logistyczn¹ przy realizacji dzia³añ projektowych; dr. Ryszardowi Kowalskiemu za
przygotowanie bardzo interesuj¹cego programu oraz przygotowanie logistyczne warsztatów dla
nauczycieli; przyjacio³om z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian w Siedlcach: Miros³awowi
Rzêpale, Markowi Kowalskiemu, Przemkowi Ob³ozie oraz Grzegorzowi Matejczukowi za przygotowanie programu i poprowadzenie warsztatów oraz drobne upominki przekazane
uczestnikom projektu. S³owa podziêkowania równie¿ dla Marcina Krzy¿añskiego oraz ekipy filmowej
Jawor oraz pani Agnieszki Czarnockiej (Zwi¹zek Polskich Fotografów Przyrody - Okrêg
Mazowiecki) za realizacjê czêci fotograficzno-filmowej zajêæ.
Na koniec gor¹ce podziêkowania dla tych, bez udzia³u których projekt nie móg³ by byæ realizowany.
Dziêkujemy nauczycielom i uczniom: Publicznego Gimnazjum im. Stanis³awa W³adys³awa Reymonta
w Stoczku, Publicznego Gimnazjum im. B³. ks. Edwarda Grzyma³y w Sadownem, Publicznego
Gimnazjum w Ostrówku, Publicznego Gimnazjum w Miedznie, Publicznego Gimnazjum w Kamionnie,
M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego (gimnazjum) w Jaworku, Publicznego Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Grêbkowie, Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego (gimnazjum)
w Wêgrowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Korytnicy.
Projekt finansowany by³ ze rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, rodków Powiatu Wêgrowskiego oraz
rodków w³asnych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek.
Marcin Ilczuk

ZBYSZEK
Gor¹cy lipcowy dzieñ w rodkowej Dalmacji. Szykujemy siê w³anie do powrotu
z dwutygodniowej wycieczki i stoimy przed autokarem, w którego luku uk³adane s¹ nasze baga¿e.
Ostatni, po¿egnalny rzut oka na goszcz¹cy nas hotelik i... ostatnie, niespodziewane entomologiczne
odkrycie: nad wejciem przycupn¹³ okaza³y nocny motyl z rodziny zawisaków! Jak go w tej sytuacji
zdobyæ?
Obok mnie stoi jeden ze
wspó³wycieczkowiczów wspieraj¹cy
siê na kulach. Na moj¹ probê
z dziwnym wyrazem twarzy po¿ycza
mi swoj¹ podporê, a ja ku radoci
obserwuj¹cych ca³e zdarzenie ludzi
próbujê tym przedmiotem dosiêgn¹æ
motyla i w miarê delikatnie str¹ciæ go
na ziemiê. W koñcu poniek¹d mi siê
to udaje. Jednak obudzony moimi
dzia³aniami zawisak rozk³ada skrzyd³a
i opada na dó³ spiraln¹ trajektori¹,
skutkiem czego l¹duje nie na gruncie,
lecz na sukience jednej z turystek.
Zbigniew Czerwiñski. Fot. Adam Woniak
Kobieta panikuje i piszczy ze strachu,
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a ja staram siê j¹ uspokoiæ i zapêdziæ do s³oika spaceruj¹c¹ po
niej æmê. Wreszcie sukces! Zawisak z gatunku Hyles lineata jest
ju¿ moim jeñcem. Lecz tylko chwilowo moim, bowiem docelowo
zajmie miejsce w gablocie Zbyszka, poniewa¿ w³anie z myl¹
o nim urz¹dzi³em to polowanie...
Parny, sierpniowy wczesny wieczór. Wyranie zbiera siê na
burzê, a jest to wyj¹tkowo dogodna pora na zbiór owadów.
Zbyszek odpala zainstalowany na jego balkonie system lamp, które
maj¹ wabiæ szecionogi. Wkrótce na bia³ej cinie siadaj¹ pierwsze
zmierzchowe motyle. Trwa w³anie comiesiêczne spotkanie
entomologiczne od kilu lat organizowane u Zbyszka, lecz ja co
jaki czas wychodzê z pokoju, w którym siê ono odbywa
i zagl¹dam na balkon ciekaw co nowego dzi jeszcze przyleci do
wiat³a?
Po którym z rzêdu moim kursie Zbyszek pyta:
- Czy¿by mia³ zamiar zostaæ w tym roku najbardziej opalonym
Cicindela arenarica viennesis
entomologiem?
Rys. Adam Woniak
Faktycznie! Oprócz lampy ultrafioletowej na balkonie wieci siê
tak¿e kwarcówka. A poniewa¿ stanowczo wolê naturalna
opaleniznê, od teraz, za ka¿dym razem gdy idê ogl¹daæ wci¹¿ nalatuj¹ce motyle, Zbyszek wy³¹cza
kwarcow¹ ¿arówkê i uruchamia inne, nie opalaj¹ce i mniej szkodliwe dla oczu owietlenie...
Wrzeniowe popo³udnie. Zbyszek zawsze powtarza, ¿e czas spêdzony w terenie jest tylko
po³ow¹ okresu jaki musimy powieciæ owadom, które z³owilimy. Bo drugie tyle zajmuje ich
preparowanie i oznaczanie. I jest dok³adnie tak, jak mówi, a ja dopiero teraz skoñczy³em obróbkê
materia³u zgromadzonego latem. Zbyszek zbiera przede wszystkim motyle, szczególnymi wzglêdami
darz¹c sówki Noctuidae, ale oprócz nich, podobnie jak ja, interesuje siê te¿ ró¿nymi chrz¹szczami.
I dzi nadszed³ moment na uzupe³nienie jego zbioru krajowych trzyszczy (Cicindela spp.). Wolne
miejsce w gablocie, pod którym mo¿na przeczytaæ podpis: Cicindela arenaria ssp. viennensis
zostaje zape³nione okazem od³owionym przeze mnie w sierpniu tego roku podczas wyprawy do
Puszczy Kozienickiej.
Podziwiamy skompletowan¹ gablotê. Po chwili Zbyszek oznajmia:
- I tak te wszystkie moje trzyszcze i biegacze trafi¹ w koñcu do ciebie, Adasiu.
- Mo¿e tak, a mo¿e nie, bo nigdy nie wiadomo kto z nas pierwszy przeniesie siê do Kariny Wiecznych
£owów - miejê siê - A nawet jeli, to stanie siê to za wiele, wiele lat...
Lecz niestety sta³o siê to szybciej ni¿ wtedy przypuszczalimy...
W poniedzia³ek 11 padziernika 2010 r., w wieku 81 lat, po d³ugiej chorobie zmar³ Zbigniew
Czerwiñski. Odszed³ od nas cz³owiek kole¿eñski, skromny i wyj¹tkowo sympatyczny. Zbyszek który, pomimo ¿e by³ du¿o straszy od wiêkszoci z nas, prosi³ abymy w przyrodniczym gronie
zwracali siê do niego po imieniu - by³ wielkim mi³onikiem owadów. Kilka pokoleñ entomologów
mia³o zaszczyt i przyjemnoæ zdobywaæ pierwsze owadziarskie szlify pod jego opiek¹. Zbyszku,
naprawdê bêdzie nam Ciebie bardzo brakowa³o...
Przyjaciele z Sekcji Entomologicznej TP Bocian.
Adam Woniak
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W POGONI ZA STEPEM
Zakoñczona pe³nym sukcesem ubieg³oroczna ekspedycja do serca Polesia, na bia³oruskie Bagna
Olmañskie, sk³oni³a mnie w tym roku do dalszego eksplorowania nieco bardziej odleg³ych zak¹tków
na wschodzie, tym razem suchych. Mylami pobieg³em na po³udnie, na Ukrainê. Bywa³em tam nie
raz, ale nigdy nie zapuszcza³em siê dalej ni¿ granica przedwojennych Kresów Wschodnich. Tym
razem mia³o byæ inaczej. Czym oryginalnym mo¿e zachwyciæ Polaka Ukraina i z czym siê kojarzy?
Oczywicie ze stepami, tych jednak pró¿no szukaæ na przedwojennych Kresach. Zaczynaj¹ siê one
bowiem daleko na wschód, za Kijowem. I tak oto w sierpniu nadarzy³a siê okazja, aby ruszyæ
z poselstwem na Sicz jakby to zapewne uj¹³ Sienkiewicz. Jecha³em tam na zaproszenie m³odych
ukraiñskich przyrodników (by podzieliæ siê z nimi polskimi dowiadczeniami w ochronie przyrody),
którzy jak co roku, od wielu ju¿ lat, organizowali tzw. Szko³ê M³odych Dru¿ynników.
Kim jest dru¿ynnik? - to cz³onek jednej z kilku w Ukrainie Dru¿yn Ochrony Przyrody (DOP).
A czym jest DOP? - to maj¹cy ju¿ pó³wieczn¹ historiê ruch ochrony przyrody powsta³y jeszcze
w czasie ZSRR, a i do dzi w ró¿nej formie i zakresie osta³ siê w tzw. postsowieckich krajach.
Ukraina mia³a w tym ruchu bardzo istotny udzia³, bowiem z ok. 150 dru¿ynników, którzy przewinêli
siê przez DOP-y w ZSRR i póniej a¿ 1/3 to byli Ukraiñcy. M³odzi ludzie z Ukrainy godnie kontynuuj¹
te tradycje. Co roku w ró¿nych ciekawych przyrodniczo miejscach w Ukrainie organizowane
s¹ takie w³anie szko³y. Przyje¿d¿aj¹ na nie aktywici z ukraiñskich DOP-ów oraz zza granicy by
uczyæ siê, jak skutecznie chroniæ przyrodê, wymieniaæ siê w³asnymi dowiadczeniami, wspieraæ
wzajemnie itd. Tegoroczna szko³a odby³a siê na terenie niedawno utworzonego (w 2006 r.) Parku
Narodowego Wielki £ug. Po³o¿ony on jest w obwodzie zaporoskim, na po³udnie od tego miasta,
nad jednym z wielkich zbiorników zaporowych na Dnieprze (Kachowskim) i obejmuje czêæ
tego akwenu.
Jednak najpierw trzeba tam dotrzeæ. Ruszy³em w po³owie sierpnia, a sierpieñ tego roku by³
bardzo upalny. Poci¹g relacji Warszawa-Kijów mkn¹³ w masie gor¹cego powietrza, którego
temperatura na odcinku Lublin-Kijów wzros³a o ponad 10 stopni. Podró¿ noc¹ ³agodzi³a jednak
nieco te doznania. witem ogl¹daæ ju¿ mog³em piêkne wnêtrza kijowskiego dworca.
Po miêdzyl¹dowaniu w sercu Rusi i liniêciu nieco jej piêkna wieczorem, tego samego dnia, wraz
z dr Iwanem Parnikoz¹ z Ukraiñskiej Akademii Nauk i Kijowskiego Centrum Ekologiczno Kulturalnego,
zapakowalimy siê w poci¹g relacji Kijów - Zaporo¿e. Upa³ by³ koszmarny, powy¿ej 40 stopni,
cz³owiek poci³ siê od samego siedzenia. Jednak traumatyczne doznania temperaturowe ³agodzi³a
mi³a atmosfera w poci¹gu.
Jechalimy w wagonie z tzw. plac-kartami, ka¿dy mia³ swoj¹ pó³kê do spania, wagon by³
bez przedzia³ów, s³owem - pe³na integracja. Dwiêk polskiej mowy zdaje siê nie jest czym
powszechnym w tej czêci Ukrainy wiêc wkrótce powsta³o ogólne zainteresowanie, pytania a co
tam w Polsce?, jak siê ¿yje? itd. Zaraz te¿ ka¿dy zacz¹³ sobie przypominaæ, a to ¿e s³u¿y³
w wojsku, które stacjonowa³o w Legnicy, to jedzi³ na zarobek, a nawet na praktyki agronomiczne.
Oczywicie za s³owami poszed³ tak¿e i poczêstunek - czym kto mia³. Atmosfera icie rodzinna.
Noc uda³o siê jako przetrzymaæ i rankiem wysiedlimy na dworcu w dawnym Aleksandrowsku
dzi zwanym Zaporo¿em. Temperatura wielkimi krokami zmierza³a ku 50 stopniom. Jednak wietrzyk
ci¹gn¹cy od wielkich przestrzeni bêd¹cych niegdy stepami skutecznie niwelowa³ jej odczuwanie.
Zaporo¿e to na pierwszy rzut oka wielkie zsowietyzowane miasto, szare, ponure blokowiska,
szerokie arterie, ma³o miejsca na sacrum i na przyrodê. Przechodzimy ko³o olbrzymich zak³adów
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s³ynnego i u nas samochodu - zaporo¿ca. Ech,
³za siê w oku krêci na wspomnienie tego
wozu, który wespó³ z syrenk¹ zdolny by³
zak³óciæ odbieranie ka¿dego z dwóch kana³ów
telewizyjnych. Zak³ady trzymaj¹ siê dobrze
i podobno wci¹¿ utrzymuj¹ produkcjê. Wszelako
istnieje jednak jakie ¿ycie w tym miecie.
To, co przykuwa uwagê przyrodnika to wielkie
platany w kolorze khaki, rosn¹ce w niektórych
miejscach miasta. Innym egzotycznym dla nas
gatunkiem jest sosna krymska, sadzona przy
skwerach czy pomnikach. W koñcu do Krymu
st¹d nie wiêcej ni¿ 200 km. Za w wielu
miejscach, wzd³u¿ arterii komunikacyjnych,
posadzone s¹ szpalery topól bia³ych a cilej ich
specyficznej, wywodz¹cej siê z Turkiestanu,
odmiany Populus bolleana Louche. Topole te
maj¹ niemal idealnie g³adk¹ szarozielon¹ korê.
W Zaporo¿u zwiedzamy tak¿e Muzeum
Obwodowe (wojewódzkie), które robi na
mnie ogromne wra¿enie. To wielki
kilkukondygnacyjny obiekt, na ka¿dym piêtrze
jest inny rodzaj ekspozycji. Oczywicie wiele
Topole Populus bolleana Louche
historii, od czasów Scytów, Sarmatów,
Rys. Anna Kowalczuk
Po³owców i innych koczowników depcz¹cych
te stepy - po II wojnê wiatow¹. Mnie rzecz jasna najbardziej interesuje ekspozycja przyrodnicza.
A ta jest bardzo bogata i równie¿ prezentuje ca³y wachlarz eksponatów od prehistorii po
wspó³czesnoæ. Mo¿na by³o zobaczyæ tam z¹b mastodonta, koci mamuta, nosoro¿ca w³ochatego,
szczêki mierz¹cego 2,5 metra wysokoci i wa¿¹cego 6 ton nosoro¿ca Elasmotherium sibiricum,
kompletn¹, doskonale zachowan¹ czaszkê tygrysa szablozêbnego, koæ nosoro¿ca Dicerorhinus
kirchbergensis bêd¹cego wymar³ym kuzynem nosoro¿ca sumatrzañskiego - s³owem, Epoka
lodowcowa w pe³ni. Znajdowa³a siê tu tak¿e czaszka tura. Nie zabrak³o równie¿ eksponatów ze
wspó³czesnoci, choæ i ona zdaje siê przechodziæ ju¿ w niebyt. Zatem: ryby - zw³aszcza te
najciekawsze, jesiotrowate (jak siewruga), z których s³yn¹³ kiedy Dniepr nim go sowiecka rêka
poszatkowa³a na zbiorniki zaporowe. Dalej ptaki, zw³aszcza te stepowe lub czarnomorskie: orze³
stepowy, strepet, drop, ¿uraw stepowy, kobczyk, pustu³eczka itd. Potem ssaki - pocz¹wszy od
tych p³ywaj¹cych w nieodleg³ych morzach: Czarnym i Azowskim (jak morwiny) po step, rzecz
jasna. Obok znanych i u nas sus³ów pere³kowanych czy tchórzy stepowych mo¿na tu zobaczyæ
wypreparowane: lepce czy suhaki. Bardzo cenne jest zdjêcie ostatniego tarpana stepowego,
który tu, w ówczesnych po³udniowych guberniach Imperium Rosyjskiego wymar³ pod koniec
XIX wieku.
W muzeum przeledziæ te¿ mo¿na historiê zagospodarowywania tych piêknych stepów:
zaorywanie, zalesianie, zabudowywanie itd. Ciekawe s¹ te¿ sowieckie plakaty propagandowe.
Z plakatu antywilczego krzycz¹ czerwon¹ farb¹ s³owa: Towarzysze ko³chonicy, myliwi, stra¿nicy
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leni, pastuchy i wiejska m³odzie¿y! Têpcie wilki! Wytêpimy wszystkie wilki na obszarze obwodu
zaporoskiego! A tymczasem plakat z winowajc¹ tegorocznych powodzi w Polsce, czyli bobrem,
jest ju¿ w zupe³nie innym tonie: Towarzysze! Chroñcie tego cennego zwierzaka! Ochraniajcie go
przed k³usownikami! Sprzyjajcie jego rozmna¿aniu! W muzeum mo¿na tak¿e przeledziæ historiê
ujarzmiania dolnego Dniepru, ale to ju¿ osobny, smutny rozdzia³ walki z ukraiñsk¹ przyrod¹.

Na Siczy
Jednak byæ w Zaporo¿u i Siczy nie zobaczyæ, to jak byæ w Rzymie i nie widzieæ papie¿a.
Ruszamy zatem marszrutk¹ nad Dniepr, na umówione wczeniej spotkanie ze Swiet³an¹ Ochrymienko
pracuj¹c¹ w historycznym zapowiedniku obejmuj¹cym dnieprowe wyspy Chortyca i Ma³a Chortyca,
na których dawniej zlokalizowane by³y kozackie sicze, w tym ta najbardziej znana - Zaporoska.
Ma³a Chortyca to istotnie niewielka granitowa wysepka poroniêta czêciowo lasem. Przyrodniczo,
nic szczególnego, historycznie to dla Ukrainy niemal jak Gniezno dla Polaków. To tu w³anie jeszcze
w XVI wieku Dymitr Winiowiecki zwany Bajd¹ (tak, tak, z tych samych Winiowieckich)
za³o¿y³ pierwsz¹ kozack¹ Sicz. Dzi wiadomo tylko, w którym to by³o miejscu, bo materialnych
ladów praktycznie nie ma. Obok rozci¹gniêta jak jaki morski stwór o d³ugoci, bagatela, 12 km
le¿y Chortyca - najwiêksza wyspa na Dnieprze. To tu istnia³a os³awiona Sicz Zaporoska.
Mo¿na by wiele o niej pisaæ, podobnie jak i o muzeum, które tu siê znajduje, jednak to temat
bardziej dla historyków. Choæ przyroda z histori¹ cile siê tutaj splataj¹. Ot ogl¹dam sobie stoj¹ce
na kurhanie tzw. mamaje, czyli pos¹gi scytyjskich bóstw. Obok g³az, a na nim, oczom nie wierzê,
jaszczurka zielona. Ju¿ co prawda nie w szacie godowej - bez niebieskiego podgardla, ale d³uga,
zielona i stoj¹ca jak zaczarowana. Oczywicie aparat fotograficzny idzie w ruch, fotografujê jak
opêtany, a tymczasem Swiet³ana ze spokojem stwierdza u nas ich bohato. I rzeczywicie na
samej Chortycy spotykam je jeszcze kilkakrotnie.
Jedziemy na po³udniowy, bardziej podmok³y skraj wyspy. Tutaj obok ujêcia wody, sk¹d podobno
brana jest woda na s³ynn¹ ukraiñsk¹ wódkê Chortyca, równie¿ spotykamy jaszczurkê zielon¹.
Tu jednak przybylimy nie dla jaszczurki, ale dlatego by zobaczyæ resztki tzw. dnieprowych p³awni,
czyli wielkich rozlewisk, ³êgów i zalewanych ³¹k. W³anie tu, przy Chortycy zachowa³y siê ostatnie
ich fragmenty. Istotnie stajê na
skraju wielkiego rozlewiska. Na nim
czaple siwe i bia³e, spotyka siê tu
podobno tak¿e nadobne a nawet
purpurowe i modronose. Po
rozlewisku p³ywaj¹ perkozy, kaczki,
mewy. Ale to co jest najciekawsze
to kotewka. I nie jakich tam kilka
czy kilkadziesi¹t rozetek, nie! ca³a
zatoka zas³ana jest seledynowymi
rozetami orzecha wodnego. Robi
to niesamowite wra¿enie.
A w wyobrani widzê s³ynny
kozacki Wielki £ug, róg obfitoci,
Kotewka orzech wodny
który zgin¹³ pod wodami Kachowki.
Rys. Anna Kowalczuk
Ale o tym dalej.
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Utkwi³y mi jeszcze w g³owie dwa mniej piêkne obrazki z Siczy. Oto naprzeciw tzw.
Dnieprogesu, czyli zapory wodnej wykorzystywanej przez Dnieprowsk¹ Elektrownie, Wodn¹, stercz¹
z wody niewielkie granitowe ska³y. Na nich przesiaduj¹ w znacznej iloci ptaki, g³ównie mewy
bia³og³owe i kormorany. £atwo siê domyleæ, ¿e od takiej wielkiej iloci ptaków br¹zowy granit
zmieni³ kolor na bia³y. S³owem stercz¹ z wody niewielkie obsrane ska³ki. Iwan objani³ mi - to
resztki s³ynnych dnieprowych porohów W innym miejscu brzegi Dniepru s¹ okrutnie powypalane.
Na wielkiej czarnej przestrzeni rosn¹ osmolone robinie (bardzo czêsto sadzi siê je tutaj jako gatunki
glebochronne), na nich siedz¹ niekiedy bia³orzytki, a znacznie czêciej wrony siwe przydaj¹c
krajobrazowi jeszcze bardziej przygnêbiaj¹cy obraz.

Na skraju Wielkiego £ugu
Jedziemy marszrutk¹ do oddalonej kilkadziesi¹t kilometrów na po³udnie miejscowoci
Wasylówka. Tutaj ju¿ dos³ownie czuje siê bliskoæ Krymy - dwie skonookie Tatarki jedz¹ lody na
dworcu autobusowym. Wasylówka to
powiatowa miejscowoæ, niegdy za³o¿ona
w szczerym stepie jako siedziba carskiej,
generalskiej rodziny Popowów. Pozosta³y po
nich resztki piêknego za³o¿enia pa³acowozamkowego, istnego mini-kremla. Nim
pojedziemy dalej z kubkiem wybornego
kwasu chlebowego z beczki, zwiedzamy
trochê miasteczko. Resztki siedziby
Popowów robi¹ wra¿enie, podobnie jak kruki
siedz¹ce na jednej z baszt i w ogóle nie
uciekaj¹ce na widok ludzi. Miasteczko, mimo
¿e doæ bez³adnie zabudowane, pe³ne jest
kwiatów. Na jednej z rabatek obsadzonych
jakimi cyniami wspania³y widok - na
kwiatach siedzi jednoczenie 6 paziów
Pa ¿eglarz
Rys. Anna Kowalczuk
¿eglarzy i uwijaj¹ siê pracowicie trzy furczaki
go³¹bki.
Z Wasyluwki jedziemy wreszcie do miejsca koñcowego, nad brzeg Zbiornika Kachowskiego
w okolicach wsi Skielki. Tu znajduje siê baza Szko³y M³odych Dru¿ynników, czyli kilka namiotów,
ognisko z wielkim saganami na kaszê, miêso i inne potrawy oraz fragment lasu, w którym
prowadzimy warsztaty. Obóz po³o¿ony jest nad samym brzegiem zbiornika tak, ¿e jedz¹c posi³ek,
mo¿na usi¹æ sobie na wysokiej krawêdzi i patrzeæ w dal szerokiego na ponad 20 km akwenu.
To dawny Wielki £ug.
Pugu pugu, kozak z ³ugu - wo³ali kozacy w Ogniem i mieczem. Czym by³ Wielki £ug?
Sicz to by³a maty, a Wielki £ug batko, tak ich kozacy nazywali. Istotnie, £ug by³ jak wielki, dobry
ojciec. To potê¿ny fragment zalewowej doliny Dniepru i wpadaj¹cej do niego Konki o powierzchni
ponad 1,5 tys. km kwadratowych. Ros³y tu lasy ³êgowe, teren pociêty by³ setkami strumieni,
upstrzony mozaik¹ ³¹k z soczyst¹ traw¹. Kozacy czerpali zeñ praktycznie wszystko: paszê dla koni
i innych zwierz¹t domowych, jedzenie dla siebie, bo gniazdowa³o tu tysi¹ce ptaków, by³o masê ryb
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i innej zwierzyny, brali st¹d drewno na czajki - swoje
³odzie, budulec na domy itd. Mogli te¿ siê tutaj
schroniæ, bo ma³o który najedca zapuszcza³ siê
w te g¹szcze. S³owem £ug by³ rzeczywicie jak wielki,
dobry ojciec. Nawet w czasie Wielkiego G³odu
okoliczna ludnoæ ³atwiej mog³a go przetrwaæ maj¹c
pod rêk¹ tak¹ spi¿arniê. A jeli wierzyæ miejscowym,
jeszcze po wojnie mieszkañcy okolicznych wsi
wypêdzali na wiosnê w £ug byd³o czy winie i dopiero
pón¹ jesieni¹ szukali ich z powrotem i te pó³dzikie
zwierzêta dobrze od¿ywione i z przychówkiem
zapêdzali znów do obór.
Kres Wielkiemu £ugowi, podobnie jak tysi¹com
innych piêknych, cennych, wa¿nych i po¿ytecznych
miejsc, po³o¿yli komunici. W po³owie lat 50-tych
Pa królowej. Rys. Anna Kowalczuk
ubieg³ego wieku umylili sobie kolejny wielki zbiornik
wodny i wybudowali w miejscowoci Nowa
Kachowka, niedaleko ujcia Dniepru zaporê i elektrowniê wodn¹. Spiêtrzenie nie by³o wielkie, ale
wystarczy³o by zalaæ obszar wielkoci ponad 2 150 km, w tym ca³y Wielki £ug, który pokry³a
zaledwie metrowa, do 2 metrów, warstwa wody. Wystarczy³o to by unicestwiæ ten fenomen
przyrodniczy. Siedz¹c na brzegu wielkiego zbiornika zastanawia³em siê, jak dzi by wygl¹da³
Wielki £ug i co mo¿na by w nim zobaczyæ. Przede mn¹ rozci¹ga³a siê jednak wielka przestrzeñ
wodna, zamglona i mêtna, pe³na soczyciezielono kwitn¹cych wodorostów czy sinic, podobno
zara¿ona choler¹ - zatem k¹piel w niej odbywa³a siê na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
Jednak im d³u¿ej tam przebywa³em odnajdywa³em co ciekawego dla przyrodnika. Taki
wielki zbiornik wodny nie móg³ ujæ uwagi ptaków. I rzeczywicie, choæ pora by³a bardzo nie
ptasia, to jednak nad zbiornikiem widzia³em kr¹¿¹ce czaple bia³e, nadobne i siwe.
Na zbiorniku perkozy, wistuny i mewy. Regularnie obok naszego obozu czatowa³ zimorodek.
Chodz¹c brzegiem zbiornika zauwa¿y³em wielki p³at
kotewki wodnej, taki jakby zmiêty i skot³owany.
Po prostu przyp³yn¹³ sk¹d z falami. Po kilku dniach
równie niepostrze¿enie znikn¹³. A innym razem
zauwa¿y³em wê¿a, który czmychn¹³ przede mn¹ wprost
do wody. Zdziwi³o mnie to nieco. Okaza³o siê, ¿e by³ to
(niedawno odnaleziony równie¿ w Polsce) zaskroniec
rybo³ów. I jeli wierzyæ kolegom z Ukrainy, by³ on na
tych terenach znacznie bardziej pospolity ni¿ zaskroniec
zwyczajny.
Warto zaznaczyæ, ¿e ca³y czas przebywalimy na
terenie Parku Narodowego Wielki £ug. Tu wspomnieæ
trzeba, ¿e parki narodowe na Ukrainie maj¹ nieco
s³abszy re¿im ochronny ni¿ u nas, bowiem tam
nie s¹ najwy¿sz¹ form¹ ochrony przyrody - s¹ ni¹
Zaskroniec rybo³ów
Rys. Anna Kowalczuk
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zapowiedniki. Wspomniany park zosta³ utworzony w 2006 roku na powierzchni 16.756 ha
z czego 9.324 ha jest w wy³¹cznym posiadaniu parku. Obejmuje on brzegi Zbiornika
Kachowskiego z resztkami stepów, znaczn¹ czêæ samego zbiornika oraz tzw. Kuczugury wyspy na tym akwenie, gdzie miêdzy innymi ¿yj¹ nietoperze. Park jest stosunkowo m³ody,
st¹d musi borykaæ siê z wieloma problemami, z których jednym z wa¿niejszych jest
k³usownictwo rybackie. Miejscowi traktuj¹ teren jak swój i ³owi¹, kiedy chc¹ i gdzie chc¹.
Posiada jednak odleg³e kontakty naukowe. Na obserwacje ptaków przyje¿d¿aj¹ tutaj ornitolodzynaukowcy z
Gdañska.

Gdzie¿ ten step?
Ale, ale przecie¿ przyjecha³em
tu te¿ i po to, a mo¿e przede
wszystkim, by zobaczyæ stepy.
Te wielkie, trawiaste przestrzenie,
nad którymi mkn¹ soko³y omijaj¹c
lasy, do³y i których nawet okiem
tego¿ soko³a nie zmierzysz? Gdzie
us³ysza³by nawet g³os z Litwy...
gdyby kto wo³a³. I zobaczy³em.
Po drodze do naszego obozu
przechodzi³o siê przez tzw. ba³kê.
Ba³ka to nic innego jak w¹wóz
o doæ stromych zboczach.
Kiedy stanowi³ niebezpieczn¹
przeszkodê dla wêdruj¹cych po

Karakurt. Rys. Anna Kowalczuk

Ba³ka (w¹wóz). Rys. Anna Kowalczuk

stepach, dzi sta³ siê jedn¹ z ostatnich ostoi tego¿ stepu.
Bo stepów ju¿ na Ukrainie prawie nie ma.
Wg ukraiñskich przyrodników w stosunku do tego,
co by³o choæby w XIX wieku, zosta³o na Ukrainie ok.
3% stepu. Reszta jest zabudowana, zaorana a jakby
tego by³o ma³o - teraz planuje siê jeszcze ich resztki
zalesiæ. Step osta³ siê tam, gdzie nie dotar³ osadnik
i chruszczowowski ko³chonik z traktorem zbrojnym
w p³ug. Ba³ki i inne jary ocala³y, bo ciê¿ko i niewydajnie
by³o je oraæ i na nich gospodarowaæ.
Dziêki temu mog³em i ja brodziæ w ostnicach po
zaporoskiej ba³ce, fotografowaæ pazie królowej, mniej
liczne tu ni¿ ¿eglarze, na kwiecie sza³wii obserwowaæ
wielkie smukwy kosmate, które u nas wpisane s¹ do
Czerwonej Ksiêgi, czy te¿ w ostatniej chwili zobaczyæ
ogon przemykaj¹cego z szelestem po³oza kaspijskiego.
Równie¿ tam, gdzie kwaterowalimy, zachowa³y siê
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resztki stepu, choæ zalesione znacznie. Nie
mniej jednak, pi¹c wprost na ziemi pod
go³ym niebem skrz¹cym siê milionami
gwiazd, moglimy s³uchaæ koncertu
wierszczy polnych, które cyka³y tak
ob³êdnie g³ono, jak u nas w Polsce nigdy
nie s³ysza³em. Zachodzi³a co prawda obawa
czy nie staniemy siê ofiarami karakurta jadowitego i bardzo niebezpiecznego
paj¹ka, który ju¿ na tych terenach
wystêpuje (niczym niegdy Tatar,
Smukwa kosmata
przemieszcza siê on z po³udnia, z Krymu),
Rys. Anna Kowalczuk
jednak koniec koñców nie spotkalimy go.
Podsumowuj¹c, wyprawa ta, bez wzglêdu na to, ¿e prawdziwego, wielkiego stepu nie
spotka³em, by³a udana. Bo podziwiaæ mog³em gatunki, których jeszcze nie widzia³em, i zwiedzaæ
tereny brzemienne histori¹ równie¿ dla nas, a tak¿e poznaæ historiê, mo¿liwoci i skalê zniszczeñ
przyrody dokonanych przez pysznego cz³owieka. Wszystko to razem po raz kolejny dowiod³o
s³usznoci starej ludowej m¹droci, ¿e podró¿e kszta³c¹.
Krzysztof Wojciechowski

OMERTA
Omertá - zmowa milczenia; nieformalne prawo sycylijskie zabraniaj¹ce cz³onkowi mafii
informowania o przestêpstwach mafii osób z tym przestêpstwem niezwi¹zanych, w szczególnoci
sêdziów i policji. Z tego powodu przestêpstwa mafijne by³y tak trudne do rozwi¹zania. Z³amanie
omerty grozi³o egzekucj¹ poprzez zastrzelenie zdrajcy obrzynem (w³. lupara), czyli tradycyjn¹
broni¹ u¿ywan¹ przez sycylijsk¹ mafiê. S³owo wywodzi siê najprawdopodobniej od rzymskiej
tradycji "Sub rosa", która zobowi¹zywa³a osoby do ca³kowitego milczenia na temat spraw, które
by³y omawiane pod zawieszon¹ na suficie ró¿¹. (Definicja zaczerpniêta z Wikipedii).
Ja jednak teraz przerwê zmowê milczenia i opowiem Wam ca³¹ prawdê o tym, jaka jest
teraz Sycylia:
Podró¿ z Warszawy do Palermo zajê³a mi prawie 24 godziny, poniewa¿ odby³em j¹ kolejno:
autobusem, poci¹giem i dwoma samolotami. Najpierw z przyjació³mi Sekcji TP Bocian: Lechem
Kruszelnickim i Marcinem Walczakiem spotkalimy siê noc¹ w Katowicach, by z Pyrzowic wylecieæ
do Rzymu, a tam przesi¹æ siê do samolotu l¹duj¹cego na Sycylii. Drobne k³opoty z wynajêciem na
miejscu samochodu spowodowa³y, ¿e nasz podbój tej czêci W³och zaczêlimy bardzo pónym
popo³udniem dnia 28.05.2008 r. i o ma³o co spêdzilibymy pierwsz¹ sycylijsk¹ noc w szczerym
polu. Fatalne oznaczenia na tamtejszych drogach (a g³ównie z³e, lub po prostu nie istniej¹ce opisy
dotycz¹ce wyjazdów z miast) spowodowa³y, ¿e trochê pob³¹dzilimy nim dotarlimy do Ficuzzy,
któr¹ obralimy za nasz pierwszy cel. Na miejscu, przed pó³noc¹, czeka³ nas jeszcze s³owny bój
z w³acicielami jedynego czynnego o tej porze roku pensjonatu, którzy p³ynnie mówili jedynie po
w³osku. Pokonawszy w koñcu i t¹ przeszkodê poszlimy spaæ, by z samego rana wyruszyæ
w okoliczne góry w celu zaznajomienia siê z tutejsz¹ przyrod¹.
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A przyroda ta jest... zaskakuj¹ca. Nigdy przedtem nie by³em
na europejskiej wyspie, i choæ wiedzia³em o tym z literatury,
to jednak ubóstwo gatunków mnie zadziwi³o. Jak zwykle najwiêcej
uwagi powiêci³em moim ukochanym chrz¹szczom z rodziny
kózkowatych, których z Sycylii jest podawanych ok³o120
gatunków, czyli prawie o po³owê mniej ni¿ w naszym kraju. Lechu
i Marcin podzielali moje zainteresowania, wiêc we trzech rano
wziêlimy siê do pracy wprawiaj¹c w ruch czerpaki entomologiczne
oraz spostrzegawczoæ, dziêki której usi³owalimy odnaleæ owady
ukryte wród traw, kwiatów i listowia. Umówilimy siê, ¿e znalazca
pierwszego kózkowatego zostanie przez pozosta³ych uhonorowany
butelk¹ miejscowego piwa, i ju¿ po chwili szeroki umiech zagoci³
na mej twarzy, wypatrzy³em bowiem na ocie endemiczn¹
zgrzytnicê z gatunku Agapanthia sicula (o której endemicznoci
wiadczy jej nazwa gatunkowa). A dalej by³o ju¿... trudniej.
Co prawda tu i tam spotkalimy jaka kózkê, ale do rewelacji
i szczytu szczêcia by³o nam daleko.
Od Ficuzzy nieodleg³e jest Corleone rozs³awione dziêki
ksi¹¿kom Mario Puzo, wiêc grzechem by by³o tam nie zajrzeæ!
Zrobilimy to nastêpnego wieczora i choæ tamtejsze Muzeum AntyClytus clavicornis
mafii by³o ju¿ zamkniête, to nie ¿a³owalimy naszej wycieczki
Rys. Adam Woniak
i d³ugiego spaceru krêtymi uliczkami tego miasteczka
o niepowtarzalnym uroku i klimacie. ¯adna z³a, sycylijska przygoda nas tam nie spotka³a,
lecz odnotowalimy fakt, ¿e z miejscowych telefonów, mimo zaopatrzenia siê w odpowiednie
karty, w ¿aden sposób nie da siê dodzwoniæ do Polski.
W Ficuzzie i jej najbli¿szych okolicach spêdzilimy dwa dni, po czym przenielimy siê do
Parku Narodowego Madonie, by odwiedziæ legendarne wród entomologów tereny. By³ sam koniec
maja, a tamtejsza przyroda zdawa³a siê niedawno przebudzona. Przyk³adowo: w naszym kraju
g³ogi kwitn¹ w pierwszej po³owie tego miesi¹ca, a tu dopiero niemia³o zaczyna³y rozchylaæ p¹ki!
Dodatkowo pogoda zrobi³a siê nieciekawa: popadywa³o i znacznie siê och³odzi³o, wobec czego, po
nastêpnych dwóch dniach, przenielimy siê w okolice kolejnego lesistego i górzystego Parku
Narodowego - Nebrodi.
I tutaj dopiero takie przyrodnicze pere³ki jak np. cioch Anaglyptus gibbosus czy tryk Clytus
clavicornis zaczê³y nam czêciej wpadaæ w rozk³adane parasole entomologiczne! Aura wci¹¿ nie
by³a zachêcaj¹ca, lecz mimo to robak trochê siê ruszy³ i zacz¹³ siê tu i tam pokazywaæ. Przez
nastêpny tydzieñ stacjonowalimy w jednej kwaterze wynajêtej pod miejscowoci¹ Cezaro, z której
organizowalimy bli¿sze lub dalsze wyprawy. Dwie z nich zaprowadzi³y nas na doskonale widoczn¹
w oddali Etnê, która przez kilka pierwszych dni nie chcia³a ukazaæ siê nam w ca³ej swej gronej
krasie i niewdziêcznie skrywa³a swój wierzcho³ek w gêstych chmurach. Jednak, gdy dotarlimy
samochodem na wysokoæ 2500 metrów (czyli tak, jakbymy wjechali na szczyt Rysów) wiatr
rozwia³ mg³y, opary i chmurzyska i moglimy podziwiaæ ca³¹ potêgê najwiêkszego wulkanu Europy.
Trudno oddaæ s³owami co wtedy prze¿ylimy. Dalsza podró¿ organizowana kolejk¹ linow¹,
a dalej wynajêtymi specjalnymi jeepami kosztuje 50  od osoby, ale jest warta tej ceny. W okolicach
szczytu d¹³ porywisty wicher, temperatura by³a bliska zeru, a w skalnych szczelinach zalega³y
p³aty niegu. Stoki Etny na wysokoci 3200 - 3300 m n.p.m. przypominaj¹ krajobraz ksiê¿ycowy
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albo marsjañski sk³adaj¹cy siê z szaro-czerwonawych rumowisk skalnych, niegu, lodu
i z wydobywaj¹cych siê tu i ówdzie podejrzanych oparów i dymów. W takim niegocinnym dla
¿ycia, ale jednoczenie surowo i gronie piêknym miejscu, przebywa³em po raz pierwszy i nie
odmówi³em sobie zabrania stamt¹d na pami¹tkê kawa³ka ¿u¿lowatej, zastyg³ej lawy, który le¿y
teraz na moim biurku i na który zerkam pisz¹c ten artyku³.
O ile wy¿sze partie wulkanu z entomologicznego punktu widzenia, jako ja³owe, by³y nieciekawe,
o tyle nieco ni¿ej po³o¿ony iglasty las wyda³ w nasze rêce owadzie skarby w postaci takich gatunków
jak: Oxypleurus nodieri i tycz Acanthocinus henschi. Etna jest zarówno niszczycielem jak i twórc¹, bo na
jej stokach i u jej podnó¿a rozci¹ga siê mozaika wielu rodowisk, w których dogodne warunki bytowe
odnajduj¹ najró¿niejsze organizmy. Wród tych organizmów znajduje siê równie¿ cz³owiek, który
niezra¿ony wci¹¿ zdobywa i kolonizuje Mongibello (- bo tak z arabskiego nazywaj¹ ten wulkan niektórzy
miejscowi), czego wiadectwem s¹ zarówno nowe, jak i pozalewane i pozatapiane law¹ budowle rozsiane
na ca³ej przestrzeni góry i siêgaj¹ce a¿ do znacznych wysokoci! Jednak osobicie ja po prostu ba³bym
siê tam osiedliæ, bo niewielkie muzeum znajduj¹ce siê w budynku stacji górskiej kolejki, dziêki kolekcji
fotografii dokumentuj¹cych liczne erupcje, uwiadomi³o mi na co staæ Etnê i jak wygl¹da jej gniew oraz
jego skutki wobec starañ nas, czyli tych, którzy siê mieni¹ Panami Stworzenia... Jeszcze nie raz, gdy
przemierzalimy Sycyliê, nasz wzrok przykuwa³ ogromny masyw wulkanu. I zapewne, jeli jeszcze tu
kiedy wrócê, nie odmówiê sobie ponownej przyjemnoci osobistego z nim kontaktu.
Poniewa¿ jednak nasza wyprawa zbli¿a³a siê ku koñcowi zostawilimy za sob¹ lasy i góry
i skierowalimy siê na pó³nocne wybrze¿e, na którym postanowilimy zanocowaæ pod chmurk¹.
W tym celu zatrzymalimy siê opodal miejscowoci San Stefano, gdzie wypatrzylimy sp³achetek
piasku wród bezmiaru niegocinnej, kamienistej pla¿y. K¹piel w Morzu Tyrreñskim nie nale¿y do
przedsiêwziêæ ³atwych, a to w³anie za spraw¹ kamienistego dna, na którym trudno ustaæ gdy
nadchodz¹ wiêksze fale. Z mniejszym lub wiêkszym powodzeniem, czasami stoj¹c, a czasami
przewracaj¹c siê na liskich kamieniach, dokonalimy i tej sztuki i to po dwakroæ - zarówno
wieczorem jak i rankiem, a potem jeszcze na dwa dni wrócilimy do Ficuzzy. Tam, podobnie jak
i w Cezaro, po ca³odziennych spacerach wieczorami zapalalimy specjaln¹ lampê, która zwabia³a
zmierzchowe i nocne owady. I ostatniej nocy, zwabiony wiat³em, zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoci¹
nieco dziwaczny, modliszkopodobny
przedstawiciel siatkoskrzyd³ych:
Mantispa styriaca, którego na
w³asne oczy widzia³em pierwszy raz
w ¿yciu.
Ostatni¹ dobê na Sycylii spêdzilimy
w Palermo. Spacer po miecie
zaowocowa³ spotkaniem pierwszej
podczas naszego dwutygodniowego
pobytu osoby, która p³ynnie mówi³a po
angielsku, a tak¿e mnóstwem wra¿eñ
wynikaj¹cych ze zwiedzania miasta.
Jego g³ówne, nowoczesne ulice
kontrastuj¹ z ma³ymi zau³kami
przypominaj¹cymi warszawsk¹ Pragê
Mantispa styriaca. Rys. Adam Woniak
z lat 80-tych ubieg³ego wieku i gdyby
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nie pochy³oci i stromizny oraz wszêdobylski zapach morza i ryb pomyla³bym, ¿e przenios³em
siê w czasie i przestrzeni w okolice sto³ecznego Bazaru Ró¿yckiego.
A potem by³ ju¿ samolot, Rzym, który noc¹ jest nieczynny poza Zatybrzem, gdzie ponoæ
skupia siê ca³e nocne ¿ycie, i jeszcze jeden samolot. I znów Polska, która przywita³a nas niesamowitym
upa³em. I polskie wczesne lato, podczas którego czêsto wraca³em mylami na Sycyliê, która jest
klimatycznie, przyrodniczo i kulturowo tak odleg³a od naszego kraju, a która jednak jest miejscem,
które bardzo chêtnie bym znów odwiedzi³.
Mam nadziejê, ¿e w swej relacji nie przemilcza³em ¿adnych istotnych faktów, i ¿e zeznawa³em
zgodnie z prawd¹. I ¿e ci, którzy z Sycyli¹ czuj¹ siê zwi¹zani nie potraktuj¹ mnie szczególnie
surowo za publiczne wydanie jej tajemnic.
Adam Woniak

KRYM - RAJ NIEDOCENIONY
Kto kiedy powiedzia³ - Pomys³ jest przypadkiem. I tym razem tak by³o. Jesieñ przegl¹danie
i porz¹dkowanie zbiorów, telefon od kolegi:
- Czeæ, by³e na Krymie? Nie wybra³by siê jeszcze raz?
- W sumie czemu nie?!
Zebranie ekipy, dogranie trasy, ustalenie terminu i oczekiwanie Ju¿ samo kupienie biletu to
osobna skska. Doæ powiedzieæ, i¿ obecnie dojazd na Krym jest fenomenalny. Wsiada siê
w Warszawie wysiada w Symferopolu bez przesiadek - 37 godzin w konserwie, gdzie, kiedy
wy³¹cza siê klimatyzacja, temperatura ronie do 35 stopni. Ale to nic, jedziemy - 6 ch³opa
z cinieniem na ROBAKA. Kipitok w korytarzu, pachn¹ca pociel, miêdzynarodowe
towarzystwo. Kolejne stacje Dêblin, Pu³awy, Che³m, granica - pogranicznicy rzucaj¹ jedynie
zdawkowe pytanie widz¹c plecaki: co na wakacje? Piecz¹tka w paszport i dalej. Kolejny dzieñ to
Kijów - mo¿liwoæ uzupe³nienia zapasów rozprostowania koci i dalej kolejne stacje z babuszkami,
pielmieniami, suszon¹ ryb¹, sa³em i czym do sa³a.
Wyje¿d¿aj¹c z Warszawy zarezerwowalimy sobie samochód - dzwoniê z Kijowa pytam siê
kak budiet? Budiet charaszo - s³yszê w odpowiedzi. No to zobaczymy czy budiet Ranek, wysiadamy
z poci¹gu, idziemy przed dworzec a tam - zgodnie z umow¹ pod pomnikiem Lenina czeka na nas
samochód - wszystkie kwity przygotowane, krótkie formalnoci i jedziemy. Cel - Feodozja.
Zatrzymujemy siê na kwaterze u Mi³y i Tolka, sympatycznego ma³¿eñstwa prowadz¹cego pensjonat.
Staje siê on nasz¹ baz¹ wypadow¹ na ca³y po³udniowy Krym. Kolejne dni wygl¹daj¹ podobnie.
Po niadaniu wypad w teren, szukanie miejsca na nocne ³owy, powrót na bazê, preparowanie
materia³ów, poobiednia drzemka, tankowanie agregatów i samochodu, wyjazd na wiecenie, powrót
oko³o 2-3 w nocy, preparowanie i tak w kó³ko. I niech kto powie, ¿e to s¹ wakacje!!! pimy po
kilka godzin dziennie, codziennie robimy po oko³o 150 km samochodem i oko³o 10 km na nogach.
Naszym ulubionym miejscem staje siê wybrze¿e morza Kaspijskiego i rejon miejscowoci Solianoje
- ostatnia miejscowoæ na mierzei Arbackiej i zatoka Sziwasz. To miejsce a¿ kipi od motyli i ptaków
- liczba siedz¹cych na drutach elektrycznych krasek, ¿o³n, kobczyków jest powalaj¹ca. Codziennie
przeje¿d¿aj¹c widzielimy po kilkanacie osobników z ka¿dego gatunku. Kobczyki siedzia³y na
przysychaj¹cych dêbach, kraski i ¿o³ny podrywa³y siê i lotem nurkowym opada³y ku ³¹ce, by po
chwili podnieæ siê z upolowanym owadem, który zosta³ wyp³oszony przez nasz samochód. Równie¿
przez kilka dni obserwowalimy regularnie ko³uj¹ce sêpy - widaæ gdzie na stepie musia³a paæ
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krowa i ptaszory mia³y wy¿erkê. Do
tego setki brodz¹cego pierzastego
tata³ajstwa. My skupiamy siê
na motylach a zw³aszcza na
obserwowaniu rzadkiej sówki
Periphanes delphini. Okolice powalaj¹
widokami, pla¿e pe³ne muszli, po
horyzont zero zabudowy - czysta,
¿ywa przyroda.
Wje¿d¿amy te¿ na p³askowy¿ pod
Czatyrdachem. Jestemy w okresie,
gdy kwitn¹ dzikie piwonie - widok
ob³êdny. Plamy czerwieni przeplecione
b³êkitem fio³ków, ¿ó³ci z³ocieni, istny
Krajobraz Krymu. Rys. Barbara Tracz
kolorystyczny misz-masz. Zwiedzamy
równie¿ Jaskiniê Marmurow¹ z zachowanymi szkieletami niedwiedzia jaskiniowego i piêknymi
formami naciekowymi.
Po kilku dniach zmieniamy miejscówkê - przenosimy siê do Bakczysaraju. Okolica piêkna tylko
Tam tylko jest kwatera, w której pimy. Pokoje przypominaj¹ wiêzienne cele, za ³ó¿ka nadawa³y siê do
wszystkiego poza spaniem. Chodzimy tymi samymi ulicami, po których chodzi³ Adam Mickiewicz,
odwiedzamy te same pa³ace, skalne miasto, próbujemy tatarskiego jedzenia i trunków. Jednak po dwóch
dniach zapada decyzja - wracamy do Mi³ej i Tolka. Choæ niew¹tpliwie para soko³ów, która mia³a gniazdo
oko³o 10 metrów od miejsca, w którym wiêcilimy, by³a godna odnotowania.
Spêdzilimy na Krymie ponad 2 tygodnie (13-27 maja +plus 4 dni w poci¹gu) pokonuj¹c
prawie 4 tysi¹ce kilometrów. Od³owilimy blisko 200 gatunków sówek. Do najciekawszych nale¿a³a
oczywicie Periphanes delphini. Do ekranu przylatywa³y
równie¿ zawisaki, miernikowce, wiele gatunków mikrów.
Obecnie ostateczna lista gatunków jest jeszcze
w opracowaniu, które stan¹ siê materia³em naukowym dla
Akademii Rolniczej w Poznaniu.
To ju¿ ostatnie dobre lata tego miejsca - powoli wkracza
komercja, rosn¹ ceny, ginie to co, co tworzy magiê takich
miejsc - wiêc jeli kto siê chce tam wybraæ, to ostatnia
chwila. Jest tylko jeden warunek - przynajmniej podstawowa
znajomoæ jêzyka rosyjskiego - bez tego jest ciê¿ko - choæby
¿eby przeczytaæ, dok¹d jedzie autobus.
P.S. W drodze powrotnej, po przekroczeniu granicy - gdzie
nie wzbudzilimy wiêkszego zainteresowania pograniczników
- przysz³a nasza prowadnica i poprosi³a kolegê, aby na chwilê
zszed³ z ³ó¿ka. Kila szybkich ruchów i wszyscy robi¹ wielkie
oczy - okaza³o siê, ¿e spa³ na ³ó¿ku wypchanym papierosami.
I tak oto zosta³ niewiadomie przemytnikiem.
Mi³ek wiosenny. Rys. Barbara Tracz

Grzegorz Bistu³a-Prószyñski
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nowi cz³onkowie TP Bocian
Przemys³aw Abramowski, Jerzy Baranowski, Miros³aw Bochenek, Pawe³ Chocho³, Aleksandra Czajkowska, Karolina
D¹browska, Anna Domañska, Ewa Go³¹b, £ukasz Grzeszek, Katarzyna Janik, Stanis³aw Konarzewski, Marcin Kopera,
Karol Korzeniowski, Maciej Korzeniowski, Monika Kowal, Pawe³ Kret, Grzegorz £awecki, Joanna Maj, Wojciech
Misior, £ukasz Ostaszewski, Krzysztof Pietrucha, Anna Pietrzak, Katarzyna Pyznarska, Zdzis³aw Rychter, Adam
Sobczyk, Patrycja Soliñska, Anna Stêpieñ, Weronika Stêpieñ, Stanis³aw Tuszkiewicz, £ukasz Wardecki, Artur Zr¹bkowski.
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Instytucje i osoby, które wspar³y dzia³alnoæ TP Bocian w okresie 1 I 2010 - 31 XII 2010

Instytucje:
Biuro Ochrony rodowiska m.st. Warszawy
Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice - Jan Makowski
Caritas Proszowice,
Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
Europejska Wioska Bociania w Pentowie
Fundacja EkoFundusz
Hurtownia Elektryczna ASAJ Sp. z o.o.
Jawor - Marcin Krzy¿añski
Javatech sp. z o.o.
Ko³o Gospodyñ z Opatkowic
KOT BURY.PL butik kreatywny
Firma Kozak Druk
Ksiêgarnia nie¿ka - Anna Dro¿d¿ & Jerzy Dro¿d¿
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Muzeum Niepo³omickie w Zamku Królewskim
Nadlenictwo Chojnów
Nadlenictwo Drewnica
Nadlenictwo Miñsk
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka
Nadlenictwo Siedlce
Nadlenictwo Wyszków
Norweski Mechanizm Finansowy
Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych

PGE Dystrybucja Warszawa Teren - Rejon Energetyczny
Siedlce
Parafia Rzymsko-Katolicka w Proszowicach
Polski Zwi¹zek Fotografów Przyrody
Pyzio³ek Grzegorz
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Warszawie
WST1 w Siedlcach
Rejon Energetyczny Garwolin
Rejon Energetyczny £uków
Rejon Energetyczny Siedlce
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbu¿añskich
Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza
Szko³a Podstawowa w Ocis³owie - Oddzia³ Przedszkolny
Tygodnik Nowodworski
Tygodnik Siedlecki
Tadeusz Tr¹bka - piekarnia Klimontów
Urz¹d Gminy i Miasta Proszowice
Vattenfall
Zajazd Chodowiak
Zespó³ Na krakowsk¹ nutê
Zak³ad Energetyczny Warszawa Teren S.A.
Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny
Narwi

Osoby prywatne:
Przemys³aw Abramowski, Hieronim Andrzejewski, Maciej Bartos, Tomasz Bartos, Marek Beb³ot, Andrzej Bienias,
Grzegorz Bistu³a-Prószyñski, £ukasz B³êdkowski, Siostra Boguchwa³a, Marcin Bondel, Aneta Bucka, Danuta Bucka,
El¿bieta Bucka, Robert Bucki, Waldemar Bucki, Rafa³ Buczkowski, Mateusz Chamio³o, Izabela Hajdamowicz, Tomasz
Hryniewiecki, Maciej Cmoch, Jakub Dudek, Halina Cymmer, Jerzy Dyczkowski, Micha³ Dziedzic, Jacek Ebert
www.planetabereta.pl, Tomasz Filip, Barbara Gacek, Krzysztof Gaszewski, Piotr Gawlikowski, Waldemar Giziñski,
Tomasz Grabowski, Piotr Guzik, Marcin Ilczuk, Sylwia Ilczuk, Piotr Jab³oñski, Jadwiga Jakubiec, Piotr Jañczyk, Urszula
Jarosz, Jan Jejno, Grzegorz Kamiñski, Barbara Grzebulska, Wies³aw Kalicki, Antonii Kania, Bogdan Kamierczak, Dawid
Kilon, Krzysztof Klimaszewski, Rafa³ Ko³akowski, Marian Ko³odziejczyk, Agnieszka Komar, Monika Kopeæ, Antoni
Kopeæ, Jerzy Kopieæ, Bogdan Kocian, Anna Kowalczuk, Pawe³ Koniewski, Katarzyna Krakowska, Klaudia Krakowska,
Waldemar Krasowski, Cezary Krawczyk, Krystyna Król, Maciej Król, Kamil Kryñski, Katarzyna Kubicka, Zdzis³aw
Kuli, Micha³ Latawiec, Marek Lewkowicz, Jerzy Lewtak, Tomasz Lippoman, Agata Litwin, Grzegorz £awecki, Dorota
£ukasik, Andrzej £ukijañczuk, Janusz £uczak, Karolina Marczak, Jan Maliñski, Tomasz Mazgajski, Izabela Mazurek,
Jerzy Miko³ajczuk, Agnieszka Miko³ajczuk, Iwona Muder, Iwan Parnikoza, Micha³ Pasennik, Martyna Pasik, Romuald
Mikusek, Ireneusz Mirowski, Anna Mirska, Pawe³ Mirski, Norbert Mital, Janusz Mokobodzki, Micha³ Molicki, Iwona
Muder, Jaros³aw Mydlak, Tomasz Nakonieczny, Tomasz Nowacki, Alina Nowakowska, Wojciech Okliñski, Adam
Olszewski, Justyna Olszewska, Jaros³aw Paciorek, Agnieszka Parapura, Martyna Pasik, Filip Paw³owski, Janusz Paw³owski,
Piotr Paw³owski, Przemys³aw Pi¹tkowski, Agnieszka P³atkowska, Adrian Polak, Pawe³ Powa³ka, Dariusz Przedziak,
Wioleta Pu³a, Marcin Rejmer, £ukasz Rejt, Krystyna Roz enszchrauch, Ryszard Ry, Krzysztof Skrok, Tomasz Sosnowski
Marcin Sowa, Marcin Stañczuk, Marcin Stêpieñ, Witold Stru¿yñski, Alicja Szadkowska, Anna Szewczyk, Maciej
Szczygielski, Piotr Szczypiñski, Piotr Szpakowski, Krzysztof Szulak Olga Szynkarczyk, Adam Tar³owski, Barbara
Tracz, Tadeusz Tr¹bka, Karol Trzciñski, Piotr Tyszko-Chmielowiec, Monika Wawrzyñczyk, Andrzej Wêgrzynowicz,
Piotr Wilczyñski, Anna Puchalska, Krzysztof Wojciechowski, Micha³ Wolny, Micha³ Wo³owik, Adam Woniak, Andrzej
Wójciak, Piotr Zab³ocki, Stanis³aw Zawadka, Piotr Zadworny, Dorota Zawadzka, Przemys³aw Zdroik.
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Imiê i nazwisko (czytelnie)

...........................................................................
Podpis

........................................................................

Imiê i nazwisko (czytelnie)

.................................................................................
Data i podpis opiekuna

.........................................................................

BÊD¥C PRAWNYCH OPIEKUNEM W/W WYRA¯AM ZGODÊ NA JEGO PRZYNALE¯NOÆ DO TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO BOCIAN.

Osoby poni¿ej 16 roku ¿ycia powinny uzyskaæ zgodê prawnego opiekuna:

Miejscowoæ, data

.............................................................................

PROSZÊ O PRZYJÊCIE MNIE W POCZET CZ£ONKÓW TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO BOCIAN.
ZOBOWI¥ZUJÊ SIÊ DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W PRACACH TOWARZYSTWA, PRZESTRZEGANIA STATUTU I UCHWA£ W£ADZ ORAZ REGULARNEGO OP£ACANIA SK£ADKI.

DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
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ANKIETA PERSONALNA

(np. uczeñ, student, zawodowe, rednie, wy¿sze)
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Nazwisko i imiê: .................................................................................................................................................. Rok urodzenia: ....................................................
Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
............................................ .................................................................. ........................................................................
.........................................................
Kod pocztowy
Poczta
Ulica, wie
Województwo
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
Tel. domowy
Tel. do pracy
Tel. komórkowy
Fax
E-mail
Miejsce pracy: ................................................................................................................................. Wykszta³cenie ..........................................................................

Cz³onkowie Towarzystwa otrzymuj¹:
- legitymacjê i statut Towarzystwa,
- biuletyn informacyjny KRASKA,
maj¹ ponadto mo¿liwoæ udzia³u w ró¿nych programach
ochroniarskich i badawczych oraz mo¿liwoæ korzystania
z materia³ów znajduj¹cych siê w siedzibie Towarzystwa.

Wysokoæ rocznych sk³adek cz³onkowskich
* Normalna ................................................ 30 z³
* Wspieraj¹ca (minimum dwukrotna wartoæ sk³adki
normalnej)
* Sk³adka rodzinna (dla osób z jednym adresem
korespondencyjnym) - pierwsza 30 z³, kolejne osoby 15z³

Jeli chcesz, aby:
* zachowaæ rodzime zagro¿one i gin¹ce gatunki zwierz¹t
oraz rolin;
* powstrzymaæ degradacjê rodowiska przyrodniczego
w Polsce;
* umacniaæ wiadomoæ ludzi tak, aby przekonanie, ¿e
ochrona przyrody jest równoznaczna z ochron¹ cz³owieka,
jego prawa do wolnoci i samorealizacji.

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

Znajomoæ jêzyków obcych (wymieñ jakie i podaj stopieñ znajomoci): ..........................................................................................................................................
Zainteresowania przyrodnicze: ............................................................................................................................................................................................................
Obszar prowadzenia obserwacji przyrodniczych: ...............................................................................................................................................................................

Miejsce na korespondencjê:
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Pomóż
1%=100%
Twój 1% procent to 100%
ratunku dla ptaków

Ochrona sowy płomykówki

Już od 10 lat prowadzimy „Program aktywnej ochrony
płomykówki”. Ten gatunek gniazduje w różnego typu
budynkach. Bardzo chętnie zasiedla obiekty sakralne,
strychy budynków gospodarczych, stropodachy bloków
itp. Głównym zagrożeniem dla płomykówki są liczne
termomodernizacje i remonty dachów, które powodują
zniszczenie miejsc rozrodu. Celem projektu jest
odtworzenie starych, bądź utworzenie nowych miejsc
lęgowych. Dlatego montujemy i monitorujemy specjalne
skrzynki lęgowe dla płomykówek. Fundusze
z akcji 1% są niezbędne, alby przeprowadzić ich
kontrolę, czyszczenie i wymianę starych oraz montaż
następnych nowych skrzynek.
Więcej o programie: www.bocian.org.pl/plomykowka

Ochrona błotniaka łąkowego

Program ochrony tego gatunku jest realizowany
nieprzerwanie od 2005 roku. Działania są prowadzone
na Południowym Podlasiu, Opolszczyźnie, Mazowszu,
Północnym Podlasiu, w woj. zachodniopomorskim oraz
na Północnej Warmii. Co roku przejeżdżamy setki
kilometrów - kontrolujemy duże powierzchnie
potencjalnych miejsc lęgowych błotniaka łąkowego
w celu wykrycia rewirów lęgowych, znalezienia gniazd
oraz ich czynnej ochrony. Tylko „Akcja 1%” pozwoli nam
ratować ten rzadki gatunek. Pomóż!
Więcej o programie: www.pygargus.pl
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Wpłaty, z dopiskiem „darowizna”, można również przekazywać na cele innych projektów.
Prosimy o załączenie na przelewie Twojego adresu. Chcielibyśmy Ci podziękować.
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