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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI W ROKU 2003
Na dzieñ 31 XII 2003 Towarzystwo liczy³o 305 cz³onków, co znaczy, ¿e od pocz¹tku roku
przyby³o nam 74 cz³onków. Zatrudnialimy 6 osób w pe³nym wymiarze godzin. W ramach
Towarzystwa funkcjonowa³y: Oddzia³ Warszawski i Che³mski oraz Sekcja Botaniczna,
Entomologiczna i Turystyki Przyrodniczej. W roku 2003 w Towarzystwie praktyki studenckie
odby³o troje studentów Akademii Podlaskiej oraz troje studentów SGGW; ponadto sta¿
absolwencki odby³y 2 osoby.
Najwa¿niejszymi projektami realizowanymi przez Towarzystwo by³y:
Ochrona p³omykówki. TP Bocian by³o koordynatorem projektu ogólnopolskiego, w którym
zaanga¿owane by³y tak¿e inne organizacje: Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody pro Natura,
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Nietoperzy, Towarzystwo Badañ i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne
i Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Projekt zak³ada³ na lata 2002-2003 przeprowadzenie
inwentaryzacji w 2460 obiektach sakralnych, rozwieszenie 1080 budek oraz dzia³ania edukacyjne.
W roku 2003 dokoñczono inwentaryzacje w obiektach sakralnych i wieszanie budek lêgowych.
Skontrolowano 100 budek rozwieszonych w roku 2000 - 12 z nich by³o zajêtych przez p³omykówki,
za w 8 stwierdzono lady obecnoci tych ptaków. Skontrolowano tak¿e 1080 budek rozwieszonych
w Polsce w latach 2002-2003, jednak z uwagi na zakoñczenie wieszania w trakcie sezonu lêgowego
2003 zajêcie budek by³o niewielkie (9 budek by³o zajêtych, za 54 odwiedzane). Sponsorzy: Fundacja
EkoFundusz, Program Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu rodowiska (GEF/SGP, UNDP).
Ochrona sowy uszatej. Skontrolowano 186 koszy rozwieszonych w roku 2001. Uszatka
zajê³a prawie 10%, za inne gatunki (grzywacz, myszo³ów) stwierdzano znacznie rzadziej. Ogó³em
zajêtych by³o 14% koszy. Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Program Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu rodowiska (GEF/
SGP UNDP).
Ochrona pustu³ki (projekt ogólnopolski
koordynowany przez PTOP Salamandra). Rozwieszono
120 budek na Mazowszu oraz Kielecczynie, zarówno
w miastach, jak i krajobrazie rolniczym. Sponsorzy:
Program Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu
rodowiska (GEF/SGP, UNDP), Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ochrona nietoperzy. Prowadzenie letniego
monitoringu samic w koloniach rozrodczych nocka du¿ego
na Mazowszu (11 obiektów). Prowadzenie zimowego
monitoringu nietoperzy w podziemiach na Mazowszu,
Podlasiu i Mazurach (luty 2003 - skontrolowano 193
obiekty, zliczono 3249 nietoperzy; grudzieñ 2003 - 210
obiektów, 2080 nietoperzy). Przeprowadzono rozpoznanie
faunistyczne w dolinie rodkowego Bugu i przyleg³ych
kompleksach lenych. Do azylu dla nietoperzy, do którego
trafiaj¹ nietoperze niezdolne do samodzielnego ¿ycia, jak
Uszatka
równie¿ wszystkie nietoperze, które mia³y kontakt
Rys. Marcin Ilczuk
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z ludmi (kwarantanna w celu wykluczenia mo¿liwoci zara¿enia wcieklizn¹) trafi³o 80 zwierz¹t.
Sponsorzy: Fundacja EkoFundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Wspó³pracownicy: Zarz¹d Che³mskich Parków Krajobrazowych,
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zarz¹d Parku Krajobrazowego Podlaski
Prze³om Bugu, Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Zarz¹d
Welskiego Parku Krajobrazowego, Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny
Narwi, Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Ochrona bociana bia³ego (projekt ogólnopolski koordynowany przez PTPP pro Natura).
W lipcu wykonano inwentaryzacjê gniazd w powiatach makowskim i ostro³êckim, okrelaj¹c dla
ka¿dego gniazda zagro¿enia oraz niezbêdne zabiegi ochronne. Zliczono 854 gniazda, z których
323 wymaga³o dzia³añ ochronnych. Przeprowadzono prace przy zagro¿onych gniazdach: za³o¿ono
205 platform gniazdowych oraz przeprowadzono inne prace przy 105 innych gniazdach (przycinka
ga³êzi, zmniejszenie wielkoci gniazda, ustawienie s³upów wolnostoj¹cych). Zorganizowano rajd
rowerowy Szlakiem bocianich gniazd. Przygotowano za³o¿enia i z³o¿ono projekt Przekazywanie
ukraiñskim spo³ecznikom polskich dowiadczeñ w budowaniu partnerstwa organizacji
pozarz¹dowych, s³u¿b energetycznych administracji publicznej na rzecz ochrony bociana bia³ego.
Sponsorzy: Fundacja EkoFundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, Zak³ad Miêsny Wierzejki.
Wspó³pracownicy: Rejony Energetyczne: Siedlce, £uków, Soko³ów Podlaski, Bia³a Podlaska,
Przasnysz, Ostro³êka, Pruszków, Legionowo, Radom, ¯yrardów, Grójec, Kozienice, Zwoleñ.
Ochrona bociana czarnego. W roku 2003 w woj. mazowieckim skontrolowalimy
135 rewirów bociana czarnego znajduj¹cych siê na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
oraz 31 Nadlenictw obejmuj¹cych swym zasiêgiem teren woj. mazowieckiego.
Ochrona rzadkich gatunków ptaków drapie¿nych (projekt ogólnopolski koordynowany
przez Komitet Ochrony Or³ów). Przeprowadzono dwukrotn¹ kontrolê znanych stanowisk bielika
(16), orlika krzykliwego (41) i kani czarnej (1) w celu ustalenia, czy stanowisko by³o zajête oraz
sukcesu lêgowego ka¿dej pary, jak równie¿ wyszukiwanie nowych gniazd. Kontrolowano tak¿e
przestrzeganie zakazów obowi¹zuj¹cych w strefach
ochronnych - stwierdzono tylko trzy naruszenia stref,
spowodowane kradzie¿¹ drewna oraz gaszeniem po¿arów.
Sponsorem programu na terenie woj. mazowieckiego by³
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
U¿ytki ekologiczne szans¹ dla zachowania
bioró¿norodnoci w ka¿dej gminie. Na wniosek
TP Bocian powo³ano 2 u¿ytki ekologiczne na terenie Siedlec.
Oznakowano je 4 tablicami informacyjno-edukacyjnymi.
Sponsorzy: Miasto Siedlce.
Ochrona zagro¿onych gatunków rolin naczyniowych
na Nizinie Mazowieckiej. Gromadzono dane dotycz¹ce
wystêpowania na Mazowszu 4 gatunków rolin (mieczyk
dachówkowaty, pe³nik europejski, wielosi³ b³êkitny, kosaciec
syberyjski).
Pe³nik europejski
Ochrona zagro¿onych rodowisk. Z³o¿ono
Rys. Anna Krupa
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Warszawie
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pe³n¹ dokumentacjê powo³ania dwu rezerwatów przyrody: Stawy Gnojna oraz Stawy
Siedleckie.
W ramach bie¿¹cej dzia³alnoci Towarzystwa wydalimy dwa zeszyty Biuletynu
Informacyjnego Kraska (9, 1/2003 oraz 10, 2/2003) i czasopisma Kulon (tom 8, zeszyt 1 i 2)
oraz Folder edukacyjny Co w trawie piszczy - roliny i zwierzêta mojej okolicy (nak³ad 3500
egz.). Ukaza³y siê dwa plakaty: Ochrona bociana bia³ego (nak³ad 2500 egz.) i Ochrona
p³omykówki w obiektach sakralnych w Polsce (wznowienie, z ma³ymi poprawkami, nak³ad
5000 egz.) oraz 13 wzorów kalendarzyków listkowych (po 500 egz. ka¿dy). Przeprowadzilimy
oko³o 120 prelekcji w szko³ach, przedszkolach i nadlenictwach. Wykonalimy 175 interwencji
przyrodniczych, g³ównie dotycz¹cych g³ównie nietoperzy i bocianów, a tak¿e innych gatunków,
m.in. wilgi, bobrów, p³omykówek, b³otniaków ³¹kowych. Poszkodowane zwierzêta trafia³y do
azylu dla nietoperzy, Azylu dla Ptaków przy warszawskim ZOO, odpowiednio przeszkolonych
lekarzy weterynarii.
Podczas V Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach TP Bocian zosta³o odznaczone Medalem
Mazowieckiej Niezapominajki.
Wspó³praca z mediami
W roku 2003 roku cz³onkowie TP Bocian uczestniczyli w 9 audycjach radiowych oraz
w 7 telewizyjnych;
Opublikowanych zosta³o 20 artyku³ów prasowych przygotowanych przez cz³onków Towarzystwa.
Spotkania i konferencje, w których bralimy udzia³
 28 II - 2 III, warsztaty Sekcji Ochrony Sów KOO, wiêtokrzyski Park Narodowy;
 25-27 IV, konferencja pt. Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni, £agów Lubuski;
 27 IV, festyn na Polach Mokotowskich Dzieñ Ziemi 2003, Warszawa;
 20-22 VI, warsztaty dotycz¹ce nocka w¹satka i nocka Brandta, Alexisband (Niemcy);
 7-9 XI, XVIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Janów Lubelski;
 Posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Mazowieckim
(8 spotkañ).

DZIA£DOWSKIE KO£O TP BOCIAN
Dzia³dowskie Ko³o Towarzystwa Przyrodniczego Bocian powsta³o 5 lutego 2004 roku.
Dzia³a ono na terenie powiatu dzia³dowskiego. Obecnie liczy jedynie 5 cz³onków, jednak nie
przeszkadza nam to w realizowaniu szerokich dzia³añ na rzecz ochrony przyrody.
Cz³onkowie udzielali siê w dziedzinie ochrony przyrody jeszcze przed powo³aniem Ko³a.
Do naszych ma³ych programów nale¿a³ program ochrony dziuplaków, polegaj¹cy na rozwieszaniu
w³asnorêcznie wykonanych skrzynek lêgowych dla sikor, czy te¿ zimowe dokarmianie kuropatw
i saren. Z chwil¹ powo³ania Ko³a nasze dzia³ania przybra³y na sile i zakresie.
Dzia³dowskie Ko³o realizuje obecnie cztery programy ochronne. Priorytetowym programem,
obejmuj¹cym teren ca³ego powiatu, jest ochrona p³omykówki. Polega on na zinwentaryzowaniu
powiatu dzia³dowskiego pod wzglêdem wystêpowania sowy p³omykówki, a nastêpnie
zabezpieczeniu stanowisk tej¿e sowy poprzez zawieszenie specjalnie skonstruowanych skrzynek
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lêgowych. Oprócz tego wieszane s¹ skrzynki w atrakcyjnych dla p³omykówki miejscach, w celu
zwiêkszenia liczby potencjalnych miejsc lêgowych. Program ten, realizowany przez wiele
organizacji przyrodniczych, dostosowalimy do warunków naszego powiatu. Oprócz obiektów
sakralnych kontrolowane s¹ by³e gospodarstwa PGR, szko³y, remizy stra¿ackie i stodo³y.
Dotychczas zosta³o skontrolowanych ponad 60 obiektów, gdzie wykrylimy 4 stanowiska
p³omykówki. Zawieszonych zosta³o 18 skrzynek lêgowych. Projekt przewiduje rozwieszenie
dalszych 22 bud lêgowych oraz skontrolowanie jeszcze oko³o 50 obiektów. Program sponsorowany
jest przez Starostwo Powiatowe w Dzia³dowie, Urz¹d Gminy Dzia³dowo, WFOiGW w Olsztynie
a tak¿e Ekologiczny Zwi¹zek Gmin Dzia³dowszczyzna.
Poza ochron¹ p³omykówki podjêlimy siê pilota¿owy program ochrony sowy uszatej. W tym
celu zim¹ 2003/2004 roku zosta³o rozwieszonych 30 koszy lêgowych w ródpolnych
zadrzewieniach, których wiêkszoæ stanowi³y dr¹gowiny sosnowe. Niestety, niska liczebnoæ
norników w roku 2004 wp³ynê³a na ograniczenie rozrodu sowy uszatej i ¿aden z koszy nie zosta³
zajêty. Odnotowano jedynie próbê lêgu przez go³êbia grzywacza. Dziêki zebranemu dowiadczeniu
bêdziemy mogli kontynuowaæ program na wiêksz¹ skalê.
W lipcu 2004 roku rozpoczêlimy tak¿e program ochrony soko³a pustu³ki. Dotychczas
program realizowany by³ na ma³¹ skalê i z w³asnych rodków. Zawieszonych zosta³o 18 bud
lêgowych w dolinie Dzia³dówki. Niestety, prace zosta³y rozpoczête w kwietniu i nie mo¿na by³o
liczyæ na zajêcie jeszcze w tym sezonie. W przysz³oci planowane jest rozszerzenie programu
i zdobycie dofinansowania.
Latem 2004 roku przeprowadzilimy prace
w 5 ziemiankach, przystosowuj¹c je do zimowania
nietoperzy. Wród piwnic znalaz³y siê takie, w których
nietoperze zimowa³y, ale tak¿e takie, w których
nietoperzy nie zanotowalimy. Piwnice nie zajête przez
nietoperze nie posiada³y drzwi i okien (brak sta³ej
temperatury, wilgotnoci) lub nie posiada³y szczelin
(brak kryjówek). W ramach tworzenia zimowisk,
w ka¿dej z ziemianek, zamontowalimy ceg³y-dziurawki
oraz brakuj¹ce drzwi, a zbêdne otwory zamurowalimy
lub zatkalimy. Ju¿ pierwsze, jesienne kontrole wykaza³y
obecnoæ nietoperzy w ceg³ach i zdecydowany wzrost
liczebnoci zimuj¹cych nietoperzy.
Programy ochrony pustu³ki, sowy uszatej
i tworzenie zimowisk nietoperzy stanowi¹ jedynie
pilota¿ow¹ czêæ, która pozwoli nam nabraæ
dowiadczenia i rozszerzenia ich na teren ca³ego
powiatu dzia³dowskiego. Oprócz ochrony w planach
mamy tak¿e uczestniczenie w programach
edukacyjnych, maj¹cych na celu szerzenie wiedzy
przyrodniczej i zami³owania do przyrody.
Sebastian Menderski
Przewodnicz¹cy Ko³a Dzia³dowskiego TP Bocian

Uszatka
Rys. Rafa³ Ko³akowski
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POWSTA£O KO£O PO£UDNIOWOPODLASKIE
W dniu 18 czerwca 2004 r. w Urzêdzie Powiatowym w Bia³ej Podlaskiej odby³o siê spotkanie
cz³onków oraz sympatyków Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. W spotkaniu uczestniczy³o
12 osób, wród których dwie: Ireneusz Ka³uga i Miros³aw Rzêpa³a reprezentowa³y Zarz¹d
Towarzystwa.
Na spotkaniu ustalono, ¿e obszarem dzia³alnoci Ko³a Po³udniowopodlaskiego bêdzie powiat
bialski oraz ³osicki, a g³ównymi celami dzia³ania: realizacja i promocja w regionie prowadzonych
przez Towarzystwo programów czynnej ochrony przyrody, wspó³praca z samorz¹dami
i instytucjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ przyrody i rodowiska, ochrona i monitoring najcenniejszych
ostoi przyrody oraz edukacja przyrodnicza lokalnej spo³ecznoci.
Na zebraniu dokonano równie¿ wyboru przewodnicz¹cego Ko³a oraz zaprezentowano
zgromadzonym dzia³alnoæ Towarzystwa. Kolega Ireneusz Ka³uga zaprezentowa³ za³o¿enia oraz
wyniki projektów ochrony bociana bia³ego, sowy p³omykówki oraz sowy uszatej, natomiast
Miros³aw Rzêpa³a przedstawi³ projekt pt. U¿ytki ekologiczne szans¹ dla zachowania
bioró¿norodnoci w ka¿dej gminie. Wypowiedzi by³y wzbogacone pokazem slajdów, co w znacz¹cy
sposób uatrakcyjni³o prezentacje. Na koñcu dyskutowano na temat planów na przysz³oæ. Okaza³o
siê, i¿ pomys³ów jest bardzo wiele, a ich realizacja bêdzie zale¿a³a w g³ównej mierze od aktywnego
zaanga¿owania w nie cz³onków Ko³a. Miejmy nadziejê, ¿e ambitne plany uda siê zrealizowaæ,
a dzia³alnoæ Ko³a Po³udniowopodlaskiego zainspiruje cz³onków Towarzystwa do tworzenia struktur
terenowych w innych czêciach kraju.
Spotkania Ko³a bêd¹ odbywa³y siê w ka¿d¹ ostatni¹ rodê miesi¹ca o godz. 17:00 w budynku
Urzêdu Powiatowego w Bia³ej Podlaskiej, na ul. Brzeskiej 41, w sali konferencyjnej lewej bocznej.
Serdecznie zapraszamy! Osoby zainteresowane wspó³prac¹ prosimy o kontakt pod numerem
telefonu: 0602282549 lub adresem mailowym: s-podlasie@bocian.org.pl.
Dominik Krupiñski
Przewodnicz¹cy
Ko³a Po³udniowopodlaskiego TP Bocian

CZY WARTO ZA£O¯YÆ KO£O TP BOCIAN?
Dwa lata temu wprowadzilimy mo¿liwoæ tworzenia jednostek terenowych naszego
Towarzystwa. Podstawow¹ tak¹ jednostk¹ jest ko³o. Jak dot¹d powsta³y dwa Ko³a: Dzia³dowskie,
dzia³aj¹ce na terenie powiatu dzia³dowskiego, oraz Po³udniowopodlaskie, którego dzia³alnoæ
skupia siê w powiatach: ³osickim i bialskim.
Jak z perspektywy nieca³ego roku mo¿na oceniæ dzia³alnoæ naszych kó³? Pisz¹c szczerze
(rozgl¹dam siê trochê za kawa³eczkiem niemalowanego drewienka...) bardzo dobrze. Byæ mo¿e
oba ko³a mia³y szczêcie do grup, które je za³o¿y³y, ale w obu rejonach prowadzone s¹ podstawowe
dzia³ania chroni¹ce przyrodê, i to w sposób, który napawa du¿ym optymizmem. Tu bocian rozbi³
siê o liniê energetyczn¹ - organizuje siê przewiezienie go do najbli¿szego azylu dla ptaków. Tam
liczny stawik zosta³ zasypany mieciami - za³atwia siê wywrotkê i usuwa mieci. Ówdzie chc¹
napuciæ wodê do zalewu w czerwcu, a na dnie s¹ gniazda rybitw i sieweczek - trzeba namówiæ
zarz¹dcê, aby trochê poczeka³. I wszystko siê udaje... Zreszt¹ najlepiej przeczytaæ,
6
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co Przewodnicz¹cy Kó³ napisali o swojej
dzia³alnoci.
Do tego dochodz¹ pierwsze pomys³y na
wiêksze dzia³ania i poszukiwanie lokalnych
sponsorów. Z jednej strony kilku osobom
dzia³aj¹cym razem ³atwiej siê w³¹czyæ w nasze
projekty, z drugiej ³atwiej jest zrealizowaæ co
w³asnego. No i grupa dzia³aj¹ca przy organizacji
maj¹cej osobowoæ prawn¹ napotyka na mniejsze
trudnoci przy zdobywaniu funduszy. Jak siê
okazuje, fundusze lokalne s¹ do ruszenia np. projekt ochrony p³omykówki w powiecie
dzia³dowskim jest ju¿ finansowany przez piêciu
sponsorów, a trwaj¹ rozmowy z szóstym, podczas
gdy wielki ogólnopolski projekt ochrony tej sowy
P³omykówka
Rys. Szymon Beuch
zatrzyma³ siê na piêciu sponsorach... Oczywicie,
przy projekcie lokalnym kwoty s¹ wielokrotnie
mniejsze, ale wystarczaj¹ce, aby by³ on dobrze zrealizowany.
Ka¿de dzia³anie mo¿na wykonaæ bez powo³ywania ko³a. Jednak dzia³anie w grupie zawsze
jest wydajniejsze i efektywniejsze. Zatem jak takie ko³o powo³aæ? Zgodnie z naszym statutem
musz¹ siê zebraæ trzy osoby, bêd¹ce cz³onkami Towarzystwa, i zg³osiæ wniosek do Zarz¹du
TP Bocian o powo³anie ko³a. We wniosku nale¿y zaproponowaæ nazwê Ko³a, teren jego dzia³ania
oraz osobê Przewodnicz¹cego. Do wniosku powinna zostaæ do³¹czona lista osób obecnych na
zebraniu za³o¿ycielskim oraz krótki protokó³ z tego zebrania. Nastêpnie Zarz¹d rozwa¿a powo³anie
ko³a i podejmuje decyzjê...
Powo³uj¹c ko³o dobrze jest od razu poszukaæ osób, które mieszkaj¹ na danym terenie
i interesuj¹ siê przyrod¹. W razie jakichkolwiek k³opotów b¹d w¹tpliwoci mo¿na skontaktowaæ
siê z biurem naszego Towarzystwa - zawsze chêtnie pomo¿emy. Informacjê o zebraniu
za³o¿ycielskim mo¿na upubliczniæ np. w lokalnej prasie. A po rozpoczêciu dzia³alnoci, warto
nag³aniaæ swoje dzia³ania w lokalnych mediach. Wówczas bêd¹ przy³¹czaæ siê do nas kolejne
osoby. A w wiêkszej grupie mo¿na zdzia³aæ jeszcze wiêcej...
Marek Kowalski

PLANOWANY PROJEKT OCHRONY POPIELICY I KOSZATKI
Na ³amach biuletynu Kraska pisalimy ju¿ kilkakrotnie o przesympatycznych, nadrzewnych
ssakach nale¿¹cych do rodziny popielicowatych. Cz³onkowie Sekcji Teriologicznej od kilku lat
zajmuj¹ siê t¹ grup¹ zwierz¹t. Od dwóch lat odbywaj¹ siê warsztaty dotycz¹ce metodyki
wykrywania pilchów w terenie, ich biologii, wystêpowania oraz mo¿liwoci ochrony. Od pocz¹tku
istnienia Forum PRZYRODA prowadzone by³y intensywne dyskusje na temat mo¿liwoci
opracowania projektu ochrony zagro¿onych gatunków pilchów. W ich efekcie powsta³ program
pt. Ochrona popielicy i koszatki.
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TROCHÊ O HISTORII PROJEKTU
Przed rozpoczêciem intensywnych badañ przez cz³onków Sekcji ma³o by³o wiadomo na
temat wystêpowania popielicy i koszatki w centralnej Polsce. Z dostêpnych danych literaturowych
wynika³o, i¿ prawdopodobnie populacje zasiedlaj¹ce kompleksy lene tej czêci kraju nie
przetrwa³y z powodu zbyt du¿ych zmian rodowiskowych, jakie zasz³y w drzewostanach. Chodzi³o
g³ównie o gospodarkê len¹ i brak zachowania wystarczaj¹cej liczby starych drzewostanów,
jako potencjalnego refugium. Mimo, i¿ spadek udzia³u starych klas wieku drzewostanów faktycznie
niesie ze sob¹ powa¿ne zagro¿enia dla tych gatunków, to jednak, jak pokazuj¹ wyniki naszych
obserwacji, nie by³a to do koñca s³uszna hipoteza. Pilchy s¹ gryzoniami prowadz¹cymi niezwykle
skryty tryb ¿ycia. Dodatkowo ich nocna aktywnoæ w bardzo silnym stopniu ogranicza mo¿liwoæ
napotkania ich w terenie przez przyrodników czy leników. Okaza³o siê, ¿e nawet w Puszczy
Kozienickiej, gdzie prowadzone by³y wieloletnie badania nocne nad nietoperzami, nie uda³o siê
dokonaæ bezporedniej obserwacji w terenie. Jedynym ladem ich wystêpowania by³y szcz¹tki
kostne w zrzutkach puszczyka. Podobna jest sytuacja koszatki. W Polskiej czerwonej ksiêdze
zwierz¹t podawane s¹ stanowiska z Gór wiêtokrzyskich jedynie sprzed roku 1975. wiadczy
to z jednej strony o braku odpowiednich badañ nakierowanych na tê grupê zwierz¹t, a z drugiej
o skrytoci ¿ycia tego gatunku. Wyniki badañ uzyskane przez cz³onków sekcji przesz³y najmielsze
oczekiwania. W kilku kompleksach lenych odkryte zosta³y zupe³nie nowe stanowiska popielicy
i koszatki. Dodatkowo zagêszczenia w niektórych drzewostanach siêga³y najwy¿szych
z dotychczas znanych. Jednoczenie podczas prac terenowych, a zw³aszcza kontroli budek
lêgowych dla ptaków, mielimy mo¿liwoæ przekonaæ siê jak du¿y jest deficyt kryjówek dla tych
zwierz¹t. W Puszczy Kozienickiej, w prawie ka¿dej budce dla ptaków znajdowalimy popielice,
lady ich bytowania lub ich gniazda. Nawet w 40-letnim drzewostanie sosnowym wykrylimy
ca³¹ rodzinê tych gryzoni w rozpadaj¹cej siê budce dla ptaków. Podobnie sytuacja wygl¹da³a
z koszatk¹ w Lasach Koneckich, gdzie w zdecydowanej wiêkszoci budek ptasich znajdowalimy
te zwierzaki lub ich gniazda. Ma³o tego - w jednej
skrzynce najczêciej siedzia³o po kilka osobników!
Niestety, czêsto liczba budek jest zatrwa¿aj¹co
ma³a, a te, które wisz¹, s¹ wykonane
niew³aciwie i ulegaj¹ zniszczeniu w doæ
szybkim czasie. Spotykalimy zarówno koszatkê,
jak i popielicê, w wisz¹cych na jednym gwodziu,
rozszczelnionych budkach. Najlepszym jednak
przyk³adem jest znaleziona przez nas ca³a rodzina
koszatek w skrzynce podniesionej wczeniej
z ziemi i powieszonej luzem na ga³êzi
prawdopodobnie przez jakiego grzybiarza na
wysokoci oko³o 1,5 metra... Podobnej jakoci
budki zajmuj¹ popielice w Kozienickim Parku
Krajobrazowym. Dwa lata temu znalelimy
skrzynkê, która po krótkim ¿ywocie spad³a wraz
Popielica
gniazdem popielicy na ziemiê. Nic, wiêc dziwnego,
Rys. Anna Krupa
¿e po zawieszeniu przez nas specjalnie
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skonstruowanych skrzynek dla pilchów tak szybko zasiedlonych zosta³o 70%! To dowodzi jak
bardzo brakuje tym zwierzêtom naturalnych schronieñ w lasach u¿ytkowanych gospodarczo.
Takie wyniki zachêci³y nas do natychmiastowego podjêcia dzia³añ w celu opracowania
odpowiedniej strategii ochrony tych ssaków. W 2003 i 2004 roku odby³y siê warsztaty powiêcone
pilchom zorganizowane przez Sekcjê Teriologiczn¹ - pierwsze w Puszczy Kozienickiej a drugie
w Lasach Koneckich.
Projekt realizowany bêdzie przy udziale Nadlenictw z RDLP Radom (Kozienice, Radom,
Zwoleñ, Skar¿ysko, St¹porków, Barycz, Przysucha) oraz czêciowo z RDLP Warszawa
(Garwolin, Miñsk, Ostrów, Soko³ów). G³ównym sponsorem projektu bêdzie Program Ma³ych
Dotacji Globalnego Funduszu rodowiska GEF/SGP, UNDP.
OPIS PROJEKTU
Projekt ochrony popielicy i koszatki jest zupe³nie nowatorskim przedsiêwziêciem, nikt bowiem
do tej pory nie zajmowa³ siê kompleksow¹, czynn¹ ochron¹ obu gatunków. Jedyny, jak do tej
pory, realizowany obecnie, projekt reintrodukcji popielicy prowadzi dr Miros³aw Jurczyszyn wraz
z dr Ew¹ Zgrabczyñsk¹ przy wspó³pracy z PTOP Salamandra.
G³ównym celem planowanego projektu jest zwiêkszenie iloci potencjalnych miejsc rozrodu
i dziennego pobytu popielicy i koszatki poprzez rozwieszenie blisko siedmiuset specjalnie
zaprojektowanych skrzynek oraz zwiêkszenie dostêpnoci bazy pokarmowej poprzez zasadzenie
kilku tysiêcy drzewek dzikiej czereni (trzeni) i starych odmian drzew owocowych (jab³oni,
gruszy). Dodatkowe cele projektu to szeroko zakrojona akcja edukacyjna, zarówno s³u¿b lenych,
jak i pozosta³ej czêci spo³eczeñstwa.

Skrzynki dla pilchów
Budki zostan¹ wykonane wed³ug sprawdzonego ju¿ w terenie i opracowanego przez Adama
Tar³owskiego wzoru. Zakup budek sfinansuj¹ poszczególne Nadlenictwa, na których terenie
planowane jest rozwieszenie skrzynek. Wybór odpowiednich miejsc do zawieszenia bêdzie
konsultowany ze specjalistami z poszczególnych nadlenictw zgodnie z Operatem Urz¹dzania
Lasu tak, aby unikn¹æ sytuacji wyciêcia drzew z budkami w wyniku zaplanowanych prac lenych.
W ka¿dym z nadlenictw partycypuj¹cych w projekcie powieszonych zostanie od 25 do 100
budek w zale¿noci od siedlisk oraz wyników wczeniejszych inwentaryzacji. W sumie
rozwieszonych zostanie 685 budek! W pierwszej kolejnoci wybierane bêd¹ miejsca, gdzie
stwierdzono du¿e zagêszczenie popielicy i koszatki oraz gdzie jednoczenie znajduje siê ma³o
potencjalnych kryjówek (m³odsze drzewostany). Wywieszenie skrzynek planujemy zakoñczyæ
do koñca maja. Pierwsze kontrole zasiedlenia bêd¹ przeprowadzone ju¿ pod koniec sierpnia, ale
znaj¹c z autopsji szybkoæ kolonizowania nowych kryjówek przez pilchy spodziewamy siê bardzo
ciekawych wyników. W kolejnych latach systematycznie bêdziemy prowadziæ kontrole i w razie
potrzeby czyciæ oraz konserwowaæ budki.

Drzewa owocowe
Baza pokarmowa to kolejny czynnik determinuj¹cy wystêpowanie pilchów w rodowisku.
M³odsze drzewostany oferuj¹ popielicom i koszatkom mniej pokarmu ni¿ starodrzew, dlatego
planowane jest zasadzenie kilku tysiêcy drzewek dzikiej czereni oraz lokalnych odmian drzew
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owocowych. W wiêkszoci nadlenictw
posadzonych bêdzie po 1000 sadzonek trzeni.
Z obserwacji prowadzonych w zachodniej Polsce
wynika, ¿e okres czerwiec-lipiec jest wyj¹tkowo
ubogi w pokarm dla popielicy. W tym w³anie
czasie owocuje dzika czerenia. Podczas badañ
telemetrycznych dr Miros³aw Jurczyszyn
obserwowa³ wszystkie obro¿owane osobniki na
zaledwie kilku drzewkach trzeni. To uzmys³awia,
jak istotny jest udzia³ tego gatunku drzewa na
terenach wystêpowania popielicy. Dodatkowo
posadzone zostan¹ sadzonki z kolekcji drzew
owocowych znajduj¹cej siê na terenie Parku
Krajobrazowego Doliny Dolnej Wis³y
w Orodku Dydaktyczno-Muzealnym
Koszatka
w Chrystkowie.
Rys. Anna Krupa
Odpowiednim wyselekcjonowaniem
i przygotowaniem sadzonek zajmie siê kurator kolekcji starych odmian drzew owocowych,
Grzegorz Hodun, z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Wszystkie drzewka
odmian zachowawczych zostan¹ dodatkowo zabezpieczone przed zgryzaniem przez zwierzynê
³own¹, w tym g³ównie ssaki kopytne (sarny, jelenie). Owocuj¹ce drzewka bêd¹ spe³nia³y dodatkow¹
funkcjê jako baza pokarmowa w trudnym, zimowym okresie dla ró¿nych gatunków ptaków.
W okresie letnim drzewka te dostarczaæ bêd¹ po¿ywienia równie¿ innym gatunkom zwierz¹t.

Edukacja
Wiedza spo³eczeñstwa na temat ssaków z rodziny popielicowatych jest bardzo niska. Ma³o
kto wie o istnieniu tych zwierz¹t, mimo ¿e ka¿dy widz¹c je pierwszy raz na zdjêciach zachwyca
siê ich urokiem. Prawdopodobnie to w³anie ich niebywale skryty i tajemniczy tryb ¿ycia powoduje
to, ¿e s¹ tak ma³o znane. Dla porównania wiewiórka, która jest zwierzêciem dziennym, jest
jednym z najpopularniejszych ssaków, o którym istnieniu wie ka¿de dziecko. Skryty tryb ¿ycia
pilchów i znikoma wiedza na ich temat poci¹gaj¹ za sob¹ powa¿ne zagro¿enia. Czêsto ich skrytoæ
powoduje, ¿e mimo licznego wystêpowania lenicy nie wiedz¹ o ich istnieniu. W takim przypadku
zapisy prawne chroni¹ce te gatunki, bez prze³o¿enia na konkretne dzia³ania w terenie i poparte
odpowiedni¹ wiedz¹, nie maj¹ racji bytu. Wpisanie do Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t, na
czerwon¹ listê IUCN oraz ochrona na mocy Konwencji Berneñskiej na niewiele siê zdadz¹ bez
edukacji, w tym g³ównie s³u¿b lenych, maj¹cych bezporedni wp³yw na kszta³towanie rodowiska
bytowania tych ssaków. Dlatego te¿ w trakcie projektu planowany jest cykl szkoleñ
w nadlenictwach uczestnicz¹cych w projekcie. Lenicy dowiedz¹ siê jak rozpoznawaæ
poszczególne gatunki pilchów, na co zwracaæ uwagê podczas prac lenych, aby minimalizowaæ
negatywny wp³yw prowadzonych zabiegów. Prezentowane te¿ bêd¹ nowatorskie rozwi¹zania,
jakie zosta³y zastosowane w celu ochrony popielicy i koszatki na omawianym terenie. Poza
szkoleniami skierowanymi do s³u¿by lenej stworzona zostanie specjalna strona internetowa oraz
plakat o projekcie. Planowane jest równie¿ zaanga¿owanie mediów. Zorganizowane bêd¹
ogólnopolskie warsztaty dot. ochrony ssaków popielicowatych, na które zaproszeni zostan¹
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przedstawiciele Nadlenictw, RDLP, instytucji naukowych, uczelni wy¿szych oraz GEF/SGP,
UNDP. Ponadto wstêpne wyniki projektu zaprezentowane zostan¹ na miêdzynarodowej
konferencji powiêconej pilchom, która odbêdzie siê w 2005 roku, a której wspó³organizatorem
bêdzie Sekcja Teriologiczna TP Bocian.
Mamy nadziejê, ¿e wszystkie zaplanowane prace uda siê zrealizowaæ i przyczynimy siê
dziêki temu do aktywnej ochrony przesympatycznych i zagro¿onych zwierzaków. Zebrane wyniki
zostan¹ wykorzystane do kilku prac magisterskich i publikacji naukowych, które przyczyni¹ siê
do lepszego poznania tych ssaków oraz dostarcz¹ wiedzy na temat mo¿liwoci ich czynnej ochrony
w przysz³oci. W przypadku pozytywnych rezultatów bêdziemy siê staraæ rozszerzyæ nasz projekt
na ca³y teren wystêpowania obu gatunków pilchów.
Dziêkujemy serdecznie Panu Jerzemu Zawadzkiemu z RDLP Radom oraz wszystkim
wymienionym Nadlenictwom, które zdeklarowa³y chêæ uczestnictwa w tym projekcie.
Przy okazji sk³adamy równie¿ podziêkowania dla Nadlenictwa St¹porków oraz Zbigniewa
Fijewskiego za pomoc w zorganizowaniu warsztatów doycz¹cych ochrony pilchów
w 2004 roku.
B³a¿ej Wojtowicz

NIETOPERZE ZNOWU POLICZONE
Jak co roku, tak i zim¹ 2003/2004, nic nas nie powstrzyma³o przed policzeniem nietoperzy
zimuj¹cych na Mazowszu, Podlasiu i Mazurach. Przeprowadzilimy dwa liczenia: na prze³omie
listopada i grudnia 2003 oraz stycznia i lutego 2004. Skontrolowalimy w pierwszym terminie 212
obiektów (bez Mazur), za w drugim - 247. Naliczylimy odpowiednio 2246 i 2663 nietoperze.
Có¿ siê ciekawego wydarzy³o? By³ to niew¹tpliwie rekordowy rok dla mroczków poz³ocistych
- w lutym stwierdzilimy dwa osobniki w Kotlinie Biebrzañskiej i a¿ 15 na Mazurach. Sporo
spotkalimy te¿ nocków ³ydkow³osych - podczas
kolejnych liczeñ 13 i 15 osobników. Oba gatunki
nale¿¹ do rzadko spotykanych w ca³ym kraju,
a nocek ³ydkow³osy uznawany jest za gatunek
silnie zagro¿ony wyginiêciem w ca³ej Europie.
Oprócz znanych zimowisk, po³o¿onych w Kotlinie
Biebrzañskiej i Dolinie Narwi, ostatniej zimy
zosta³o poznane jeszcze jedno, znajduj¹ce siê
w jednym z fortów pod Warszaw¹. Sytuacja by³a
doæ ciekawa - obiekt by³ znany od lat,
kilka razy stwierdzano w nim pojedyncze
osobniki tego gatunku, a¿ tu raptem okaza³o siê,
¿e istnieje jeszcze drugi poziom korytarzy,
a w nim istne El Dorado... Maksymalnie w dolnej
czêci stwierdzilimy 6 nocków ³ydkow³osych,
Gacek
a w ca³ym obiekcie 7, co stawia go w rzêdzie
Rys. Katarzyna Kubicka
najwa¿niejszych zimowisk tego gatunku
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w Polsce. Dziêki temu trafi³ na listê cieni obszarów Natura 2000, przygotowan¹ przez organizacje
pozarz¹dowe.
Na omawianym terenie dominuj¹ zawsze te same gatunki - mopek, nocek rudy, nocek
Natterera i gacek brunatny. I nie nale¿y siê spodziewaæ wielkich zmian w kolejnych latach.
Natomiast zmienia siê co innego - coraz wiêcej osób chce z nami liczyæ nietoperze (podczas
ostatniej zimy by³o to ponad 40 osób!), a niektórzy wyje¿d¿aj¹ z nami systematycznie od kilku lat.
Mo¿emy siê zatem spodziewaæ, ¿e niebawem wespr¹ nas jako fachowcy, a najlepszym brakuje
ju¿ tylko Licencji Chiropterologicznej...
Zimowy monitoring nietoperzy zosta³ wykonany dziêki dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (liczenia w woj.
mazowieckim), pomocy Muzeum Przyrody w Drozdowie, dziêki Zarz¹dom Parków
Krajobrazowych: Górznieñsko-Lidzbarskiego, Welskiego i £om¿yñskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi oraz wspó³pracy ponad 40 osób.
Wszystkim - fundatorom i pomocnikom sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Marek Kowalski

ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH TERENÓW
OTWARTYCH PODLASKIEGO PRZE£OMU BUGU
Jest to nowy projekt Towarzystwa, który realizujemy wspólnie z Dyrekcj¹ Parku
Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu na pastwiskach nale¿¹cych do Spó³ek gruntowych
w Borsukach i Gnojnie oraz na terenie
projektowanego rezerwatu Trojan.
Podlaski Prze³om Bugu jest mezoregionem,
który charakteryzuje siê wysokim stopniem
naturalnoci. Nieuregulowane koryto rzeki
p³yn¹ce na tym odcinku, dobrze zachowany
taras zalewowy i nadzalewowy,
ró¿norodnoæ siedlisk i ekosystemów to
czynniki, które sprawiaj¹, ¿e dolina jest ostoj¹
wielu rzadkich i zagro¿onych gatunków flory
i fauny. Ekstensywne sposoby
gospodarowania (wypas byd³a, owiec i koni)
na terenach zalewowych rzeki
spowodowa³y, wykszta³cenie siê
specyficznych rodowisk o unikatowych
w skali kraju i kontynentu walorach
przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Cech¹ charakterystyczn¹ krajobrazu
Podlaskiego Prze³omu Bugu jest
wystêpowanie du¿ych powierzchni
Wycinka samosiewu sosny kos¹ spalinow¹
tradycyjnie u¿ytkowanych pastwisk,
Rys. Katarzyna Kubicka
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nale¿¹cych do wspólnot gruntowych. Na pastwiskach
tych wykszta³ci³y siê rozleg³e p³aty muraw napiasowych:
godzikowo-zawci¹gowych i szczotlichowych. Tradycyjny
model rolnictwa sprzyja³ utrzymaniu bioró¿norodnoci.
Niestety, pogarszaj¹ca siê w ostatnich latach sytuacja
ekonomiczna w rolnictwie, a w szczególnoci ma³a
op³acalnoæ sprzeda¿y mleka, powoduje zmniejszanie
liczby hodowanych zwierz¹t, a w konsekwencji
zaniechanie wypasu i u¿ytkowania konego ³¹k.
Najcenniejsze tereny nara¿one s¹ na sukcesjê wtórn¹,
w wyniku której na tereny te wkracza rolinnoæ
drzewiasta. Murawy i zmienno wilgotne ³¹ki ulegaj¹
zarastaniu, g³ównie przez sosnê zwyczajn¹ i olszê czarn¹.
Proces ten powoduje zanikanie gatunków preferuj¹cych
tereny otwarte, co w znacz¹cy sposób zuba¿a
ró¿norodnoæ biologiczn¹.
Projekt Zachowanie walorów przyrodniczych
terenów otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu jest
Dudek
projektem d³ugoterminowym, a jego g³ównym celem jest
Rys. Jerzy Dyczkowski
zachowanie ekstensywnego, wspólnotowego wypasu
prowadzonego na wygonach w Borsukach, Gnojnie, Bublu Starym, Zaczopkach, Pratulinie,
Krzyczewie i Neplach oraz przywrócenie u¿ytkowania konego ³¹k na obszarze projektowanego
rezerwatu Trojan. Cel ten chcemy zrealizowaæ poprzez wyeliminowanie negatywnych skutków
zaniechania ekstensywnego gospodarowania na omawianych terenach. Dzia³ania zaplanowane
w projekcie bêd¹ polega³y w pierwszej fazie na zahamowaniu sukcesji rolinnoci drzewiastej odkrzaczanie, a nastêpnie wspieraniu lub przywracaniu ekstensywnych metod gospodarowania
- wypasu oraz koszenia.
Chocia¿ projekt oficjalnie jeszcze nie zosta³ zatwierdzony przez sponsorów to pewne dzia³ania
zaplanowane na 2004 wykonalimy w³asnymi si³ami. I tak w sierpniu odby³ siê obóz, podczas
którego cz³onkowie i sympatycy Towarzystwa wykonali wycinkê samosiewów sosny, na
pastwiskach nale¿¹cych do Spó³ki Gruntowej w Borsukach. Prace wykonano na powierzchni
oko³o 40 ha, zapobiegaj¹c zarastaniu muraw psammofilnych (siedlisko wymagaj¹ce szczególnej
ochronny, wymienione w Za³¹czniku I Dyrektywy Habitatowej). Pomoglimy równie¿ Spó³kom
gruntowym z Borsuk i Gnojna w przygotowaniach do uzyskania wsparcia finansowego
wynikaj¹cego z realizacji pakietu rolnorodowiskowego utrzymanie pastwisk ekstensywnych.
Sporz¹dzilimy równie¿ szczegó³ow¹ waloryzacjê przyrodnicz¹ oraz ekspertyzê hydrotechniczn¹
dla terenu (93 ha) nale¿¹cego do Spó³ki Gruntowej w Borsukach. Równie¿ w tym roku na
terenie projektowanego rezerwatu Trojan skoszono du¿¹ czêæ nie u¿ytkowanych ju¿ od dawna
³¹k. Prace te zosta³y wykonane przez rolników z Ho³owczyc oraz Gnojna. Poza tym w listopadzie
rozpoczêlimy szkolenia dla rolników na temat programów rolnorodowiskowych. Szkolenia
odbywaj¹ siê w miejscowociach nadbu¿añskich, w wiejskich wietlicach. Rozprowadzamy
równie¿ materia³y informacyjne, które otrzymalimy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Du¿e zainteresowanie mediów projektem sprawi³o, ¿e artyku³y omawiaj¹ce dzia³ania oraz
za³o¿enia projektu pojawi³y siê w Gazecie Wyborczej, S³owie Podlasia oraz Dzienniku Wschodnim.
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Nakrêcono tak¿e pó³godzinny materia³ dla programów rolnych TVP, który ukaza³ siê pod koniec
wrzenia w programie pierwszym. Planowane jest równie¿ uruchomienie strony internetowej
projektu. Sponsorami strategicznymi bêd¹: GEF/SGP, UNDP oraz Fundacja EkoFundusz.
Dominik Krupiñski
Po³udniowopodlaskie Ko³o TP Bocian
dominik@bocian.org.pl

VI WIATOWY CENZUS GNIAZD BOCIANA BIA£EGO
W dniach 10 - 31 lipca 2004 na terenie ca³ego kraju odbywa³o siê zbieranie danych o gniazdach
bociana bia³ego w ramach VI Miêdzynarodowego Spisu Bociana Bia³ego. W pracach terenowych
wziê³o udzia³ kilka tysiêcy osób, w tym pracownicy naukowi, s³u¿by ochrony przyrody, uczniowie
szkó³, a tak¿e so³tysi i samorz¹dowcy z ca³ej Polski. Spis prowadzono dwiema równoleg³ymi
metodami. Do oko³o 43000 so³tysów, za porednictwem samorz¹dów gminnych, rozes³ano ankietê
dotycz¹c¹ ich miejscowoci. Ponadto obserwatorzy kontrolowali bezporednio teren jednej lub
kilku gmin. Obie metody dobrze siê uzupe³niaj¹ i pozwalaj¹ uzyskaæ klarowniejszy obraz sytuacji.
Jak podaje koordynator krajowy akcji przebadano najwiêksz¹ czêæ kraju sporód wszystkich
dotychczas przeprowadzonych Spisów - ponad 90% powierzchni kraju.
Ca³ociowe opracowanie wyników Spisu, na podstawie wszystkich zebranych danych, bêdzie
mo¿liwe dopiero za kilka miesiêcy. Jednak na podstawie danych z powierzchni próbnych wybranych
w ka¿dym z województw, orientacyjne oszacowano zmiany liczebnoci bociana bia³ego w ostatnim
dziesiêcioleciu. Wybrano do tego celu powierzchnie próbne - obszary powiatów, dla których
istniej¹ dobrej jakoci dane zarówno z roku 1995, jak
i z obecnego spisu. Zmiany liczebnoci bociana, jakie
zasz³y na powierzchni próbnej, stanowi¹cej tylko
niewielk¹ czêæ województwa mog¹ siê ró¿niæ od
zmian w innych powiatach. Jednak dla potrzeb
prawyników przyjêto, ¿e zmiany na wybranych
powierzchniach odzwierciedlaj¹ trend na obszarze
ca³ego województwa.
Dla ka¿dego powiatu wyliczono tzw. indeksy zmian
liczebnoci, tzn. okrelono w procentach, na ile
zmieni³a siê liczba par zamieszkuj¹cych dany obszar.
Na podstawie tego wskanika oraz liczby par w 1995
roku obliczono spodziewan¹ liczbê par w ca³ym
województwie w roku bie¿¹cym, a po podsumowaniu
wszystkich województw oszacowano wielkoæ
populacji w ca³ym kraju.
Zaobserwowane zmiany ró¿ni³y siê w zale¿noci
od czêci kraju. Widoczny jest podzia³ kraju na dwie
czêci, które rozdziela Wis³a. Na terenach zachodniej
Polski zaobserwowano tendencjê spadkow¹,
Bocian bia³y
Rys. Gabriela Idzik
w najlepszym razie stabiln¹. Natomiast we wschodniej
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czêci kraju wyst¹pi³ wyrany wzrost liczebnoci bociana bia³ego. Jako ¿e w³anie na prawym
brzegu Wis³y mieszka najwiêcej sporód polskich bocianów, ³¹czna liczebnoæ tego gatunku
w skali ca³ego kraju zdecydowanie wzros³a. Oszacowano, ¿e wzrost ten wyniós³ oko³o 20%.
Najwiêkszy wzrost populacji odnotowano w powiecie garwoliñskim (mazowieckie)
i tomaszowskim (lubelskie). Najwiêkszy spadek w powiecie staszowskim (wiêtokrzyskie),
wo³owskim (dolnol¹skie) i ¿ywieckim (l¹skie).
Zmiany, jakie zachodz¹ w naszym kraju, s¹ podobne do tych, jakie obserwowano w wielu
krajach Europy. Spadek liczebnoci obserwowany by³ do lat 70-tych, kiedy to zakazano stosowania
DDT. rodek ten znajdowa³ siê m.in. w Azotoxie s³u¿¹cym do zwalczania stonki. Trafia³ do
organizmów ptaków z pokarmem, kiedy zjada³y martwe lub os³abione trucizn¹ owady oraz inne
zwierzêta ¿ywi¹ce siê tymi owadami, np. gryzonie.
W latach 90-tych XX wieku, czyli podczas V Spisu, stwierdzono wzrost liczebnoci bociana
bia³ego. Ale nast¹pi³ on tylko na czêci obszaru zajmowanego przez te ptaki - zaobserwowano
trzy pasy u³o¿one z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód. W najbardziej na pó³noc le¿¹cym
pasie, w którym znalaz³y siê m.in. Polska i Hiszpania, nast¹pi³ wzrost liczebnoci. rodkowy pas
(m.in. Wêgry) to obszar, gdzie w okresie miêdzy IV i V Spisem nie stwierdzono istotnych zmian
liczebnoci, a w pasie po³udniowym, czyli na po³udniowym wschodzie zasiêgu gatunku (Turcja,
Iran) liczebnoæ w ówczesnym okresie spad³a.
W roku 2004 wzrost populacji nast¹pi³ prawdopodobnie na ca³ym obszarze wystêpowania
(wstêpne sygna³y z kilku krajów). Na Pó³wyspie Iberyjskim w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat liczba
par uleg³a podwojeniu. Pierwsze sygna³y z Ukrainy mówi¹ równie¿ o du¿ym wzrocie liczebnoci.
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian koordynowa³o akcjê na terenie woj. mazowieckiego oraz
w granicach regionu ornitologicznego Nizina Mazowiecka obejmuj¹cego tak¿e oko³o 30 gmin
zlokalizowanych w województwach: lubelskim, warmiñsko-mazurskim i podlaskim. W koordynowanej
przez nas akcji wziê³o udzia³ ponad 200 osób, które ³¹cznie policzy³y ptaki na terenie oko³o 340 gmin.
W czerwcu 2004 roku tu¿ przed liczeniem zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla uczestników
spisu. Wziê³o w nim udzia³ ponad 30 osób, które z powodzeniem gromadzi³y dane o gniazdach w lipcu.
Konkretne informacje dotycz¹ce sytuacji bociana bia³ego na terenie woj. mazowieckiego
w 2004 roku bêd¹ dostêpne mniej wiêcej w po³owie 2005 roku, ale ju¿ dzisiaj z wstêpnych
opracowañ wynika, ¿e na terenie województwa nast¹pi³ zdecydowany wzrost liczebny populacji.
Wszystkim uczestnikom spisu, którzy zgromadzili i przekazali swoje dane, serdecznie dziêkujemy.
Ireneusz Ka³uga

OCHRONA BOCIANA BIA£EGO
NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
Min¹³ kolejny rok, w którym nasze Towarzystwo prowadzi³o dzia³ania ochronne i edukacyjne
zwi¹zane z bocianem bia³ym. W roku 2004 na terenie woj. mazowieckiego w ramach
ogólnopolskiego programu koordynowanego przez PTPP pro Natura z Wroc³awia
interweniowano w odniesieniu do ponad 200 gniazd bocianich. Prace polega³y na instalowaniu
platform na czynnych s³upach energetycznych (przy udziale Rejonów Energetycznych), ustawianiu
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wolnostoj¹cych s³upów z gniazdami,
prowadzeniu ciêæ pielêgnacyjnych drzew, do
których by³ utrudniony dolot, wypl¹tywaniu
m³odych ze sznurków i usuwaniu sznurków
z gniazd.
Ogólnopolski projekt ochrony bociana
bia³ego bêdzie trwa³ do kwietnia 2005 roku
i obecnie przygotowywana jest jego
kontynuacja, która zostanie rozszerzona
o ochronê siedlisk, gdzie ¿eruj¹ bociany,
a które s¹ rodowiskami ¿ycia wielu rzadkich
i zagro¿onych gatunków rolin i zwierz¹t.
W przygotowaniu nowego projektu uczestniczy
tak¿e TP Bocian. Mamy nadziejê, ¿e
Bocian bia³y
Rys. Rafa³ Ko³akowski
bêdziemy jednym z bardziej aktywnych
wspó³pracowników przysz³ych dzia³añ.
W roku 2004 prowadzilimy te¿ ró¿norodne dzia³ania edukacyjne zwi¹zane z bocianem.
Tradycyjnie w pierwszych dniach maja zorganizowalimy II rajd rowerowy Szlakiem bocianich
gniazd, obejmuj¹cy trasê 31 km po terenie gmin Sucho¿ebry i Mokobody. Zainteresowanie
rajdem przesz³o nasze najmielsze oczekiwania - wziê³y w nim udzia³ 54 osoby z 4 szkó³
podstawowych i gimnazjów. W trakcie rajdu przybli¿ono historiê obydwu gmin, rozmawiano
o ochronie bocianich gniazd oraz najcenniejszych bocianich ¿erowiskach. Przedstawiono
zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ dolin rzecznych i sieci¹ obszarów chronionych Natura 2000.
Rajd zakoñczy³ siê ogniskiem z kie³baskami na posesji powiatowego lekarza weterynarii Bogdana
Tarczyñskiego bêd¹cej jednoczenie schroniskiem dla poszkodowanych zwierz¹t, gdzie ka¿dego
roku przebywa do kilkudziesiêciu bocianów.
Wzorem roku poprzedniego przeprowadzilimy tak¿e szkolenie dla lekarzy weterynarii Jak
pomagaæ poszkodowanym ptakom, które poprowadzi³ dr Andrzej Kruszewicz - kierownik Azylu
dla ptaków przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
Ponadto w ramach obchodów Dnia Bociana, które sta³o siê ju¿ ogólnopolskim wiêtem,
odby³o siê spotkanie po³¹czone z prelekcj¹ przeroczy dla dzieci i m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej
w Sucho¿ebrach. Dzia³ania zwi¹zane z bocianem bia³ym bêd¹ przez nas kontynuowane tak¿e
w roku 2005. Mamy szerokie plany zwi¹zane z ochron¹ tego gatunku na Mazowszu i wierzymy,
¿e kolejne lata zaowocuj¹ przygotowaniem szerokiego programu jego ochrony.
Ireneusz Ka³uga

KLEKOC¥ BOCIANY... NA PIERWSZYCH PLATFORMACH
POSTAWIONYCH PRZEZ UKRAIÑSKICH ENERGETYKÓW
W styczniu 2004 roku ruszy³ pe³n¹ par¹ wspólny projekt Towarzystwa Przyrodniczego
Bocian i Zachodniego Oddzia³u Ukraiñskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Celem projektu
jest przeniesienie na Ukrainê polskich dowiadczeñ w zakresie ochrony bociana bia³ego
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i zainspirowanie powstania ogólnokrajowego ruchu, na wzór polski. Pokazujemy ukraiñskim
Kolegom, w jaki sposób zosta³o w Polsce stworzone partnerstwo organizacji spo³ecznych,
w³adz i s³u¿b energetycznych. Jednoczenie poznajemy ich dowiadczenia w badaniu i ochronie
bociana bia³ego.
W koñcu lutego zaprosilimy goci zza Buga na Polesie Zachodnie, do Okuninki nad Jeziorem
Bia³ym, aby podzieliæ siê z nimi polskim dowiadczeniem w ochronie bocianów. Z Ukrainy
przyjechali nie tylko przyrodnicy, ale te¿ g³ówny in¿ynier wo³yñskiej energetyki i przedstawiciele
w³adz ochrony rodowiska. Wród uczestników z Polski byli wojewódzcy konserwatorzy przyrody
z Warszawy i Lublina, energetycy, pracownicy instytucji ochrony przyrody i liczni spo³ecznicy,
zw³aszcza z Bociana, wroc³awskiego Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Przyrody pro Natura
i Pó³nocnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Po czêci seminaryjnej Adam Tar³owski
przeprowadzi³ pokaz metod zabezpieczania gniazd bocianich umieszczonych na s³upach, drzewach
i dachach. Podczas pokazów ukraiñscy gocie ¿ywo dyskutowali z pracuj¹c¹ ekip¹ szczegó³y
techniczne i organizacyjne operacji. W koñcu marca na brzegach jeziora wite, w Szackim
Parku Narodowym, odby³ siê analogiczny warsztat przygotowany przez naszych partnerów.
By³a czêæ seminaryjna i pokaz monta¿u platformy w terenie, a tak¿e wizyta z dziennikarzami
u gospodyni, która ma na podwórku s³up z nowo zainstalowan¹ platform¹. Szczegó³owe, ilustrowane
zdjêciami, relacje z tych wydarzeñ s¹ umieszczone w witrynie internetowej TP Bocian.
Na terenie Szackiego Parku Narodowego wo³yñski zak³ad energetyczny zamontowa³, jako
pierwszy w Ukrainie, siedem platform
gniazdowych, które wkrótce potem
wszystkie zosta³y zasiedlone przez bociany.
Tak¿e w obwodzie iwano-frankowskim
(dawnym stanis³awowskim) zbudowano
platformê, ale zapewne zbyt póno, aby
skrzydlaci lokatorzy mogli siê tam od razu
wprowadziæ. Ufamy, ¿e rozwiniêcie siê
pierwszego pilota¿owego projektu
w ogólnokrajow¹ kampaniê ochrony
bocianów jest w Ukrainie kwesti¹ czasu.
Program ochrony bocianów w Polsce
zacz¹³ siê przecie¿ od jednego
województwa opolskiego i stopniowo
rozszerzy³ siê na ca³y kraj.
Na zakoñczenie dzia³añ w roku 2004
wydalimy broszurkê Ochrona bociana
bia³ego. Dowiadczenia z Polski i Ukrainy,
która zwiêle przedstawia dowiadczenia obu
krajów w ochronie bociana. Ilustrowana
broszurka zosta³a wydana w dwóch wersjach
jêzykowych (obie dostêpne w biurze
TP Bocian). Nasi ukraiñscy partnerzy
zaadaptowali te¿ opracowany przez PTPP
pro Natura bociani pakiet edukacyjny.
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Kolejny rok projektu rozpoczynamy w styczniu spotkaniem ukraiñskich partnerów
z przedstawicielami Bociana i pro Natury we Wroc³awiu. Gocie zapoznaj¹ siê z koordynacj¹
programu ochrony bociana w Polsce i stworz¹ strategiê rozwoju programu w Ukrainie. Wczesn¹
wiosn¹ s¹ zaplanowane kolejne seminaria: w Odessie, Charkowie i na zachodniej Ukrainie.
Bêdzie rozwijany program szkolny w oparciu o wydane ju¿ materia³y, powstanie witryna
internetowa projektu. Bêdziemy te¿ dalej wspólnie poszukiwaæ rodków na realizacjê projektu.
Projekt jest wspierany g³ównie przez program Przemiany w Regionie (RITA),
zarz¹dzany przez Fundacjê Edukacja dla Demokracji i finansowany przez PolskoAmerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci.
Piotr Tyszko
piotr.tyszko@gazeta.pl

PROGRAMU AKTYWNEJ OCHRONY BOCIANA CZARNEGO
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2004 ROKU
Program tegoroczny jest kontynuacj¹ dzia³añ prowadzonych od roku 2002. Zasadniczym
jego celem by³o okrelenie liczebnoci i rozpoznanie rozmieszczenia populacji lokalnej bociana
czarnego oraz prowadzenie sta³ej, aktywnej ochrony jego miejsc gniazdowania. W jego ramach
przewidziano do realizacji monitoring stanowisk lêgowych oraz remonty gniazd.
W trakcie prac skontrolowano ³¹cznie 149 stanowisk po³o¿onych na terenie 29 nadlenictw,
w Kampinoskim Parku Narodowym, a tak¿e na terenach prywatnych. Tylko w nadlenictwach
Lidzbark i Ostro³êka nie stwierdzono stanowisk
lêgowych tego gatunku. Na skontrolowanych
stanowiskach zlokalizowano 148 gniazd.
Na 73 gniazdach stwierdzono obecnoæ jednego
lub dwóch ptaków, a 75 gniazd nie zosta³o zajêtych.
Wykryto 6 nowych gniazd w znanych dot¹d
rewirach oraz 4 nowe rewiry z gniazdami.
Na kontrolowanym terenie ³¹czn¹ liczbê par
lêgowych bociana czarnego oszacowano na 53.
Sukces lêgowy osi¹gnê³y 43 pary, a tylko 18,9%
par ponios³o straty w lêgach. rednia liczba
m³odych przypadaj¹ca na parê przystêpuj¹c¹ do
lêgu wynios³a 1,94. Natomiast na parê z sukcesem
lêgowym przypada³o 2,40 m³odego. Najczêciej
bociany czarne wyprowadza³y po 2 m³ode w 21 przypadkach oraz po 3 m³ode w 15 przypadkach. Stwierdzono dwa przypadki
naruszenia przepisów o ochronie strefowej.
W roku 2004 wytypowano 10 gniazd
Bocian czarny
wykazuj¹cych
potrzebê remontu. Znajdowa³y siê
Rys. Krzysztof Turlewicz
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one na terenie 9 nadlenictw. Przeprowadzone prace w 6 przypadkach dotyczy³y zamontowania
platformy i prze³o¿enia na ni¹ gniazda. W dwóch przypadkach istniej¹ce gniazda zosta³y
wzmocnione, co sprawi, ¿e nie bêd¹ siê rozsypywaæ. Tak¿e w dwóch przypadkach wyciêto
podrost oraz nadmiar ga³êzi, które utrudnia³y dostêp ptakom do gniazda. Wnioski wynikaj¹ce
z podsumowania ubieg³orocznego programu wskazuj¹ na potrzebê kontynuowania
go w kolejnych latach.
Program by³ realizowany dziêki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W programie uczestniczyli: Dariusz Anderwald, Micha³ Falkowski, Andrzej Górski,
Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga, Bogdan Kamierczak, Grzegorz Kotas, Jaros³aw Kusiak,
Przemys³aw Kusiak, Arkadiusz Ma³aczewski, Micha³ Miecznik, Robert Mistewicz, Bogumi³a
Olech, Krzysztof Olejnicki, Jaros³aw Paciorek, Kazimierz Pêkul, Szymon Ró¿añski,
Miros³aw Rzêpa³a, Anna Siwak, Monika Stefaniak, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski
oraz Bart³omiej Woniak.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz sk³adam podziêkowania.

Andrzej Górski

AKTYWNA OCHRONA BOCIANA CZARNEGO
I JEGO SIEDLISK
Zachowanie odpowiednich siedlisk jest niezbêdnym elementem skutecznej ochrony
gatunkowej zwierz¹t i rolin. Bocian czarny jest gatunkiem zwi¹zanym z lenymi terenami
podmok³ymi. Od wielu lat obserwuje siê w Polsce obni¿anie poziomu wód gruntowych, bêd¹ce
skutkiem prowadzonych przez ostatnie kilkadziesi¹t lat prac osuszaj¹cych tereny podmok³e
i regulacji rzek. Jednym ze skutków tego zjawiska jest zanikanie terenów cennych pod wzglêdem
przyrodniczym, w tym biotopów, w których
móg³by gniedziæ siê i ¿erowaæ bocian czarny.
Dlatego przystêpujemy do programu ochrony
siedlisk tego gatunku. Nasze dzia³ania bêd¹
polega³y na zwiêkszeniu retencji wodnej
w rejonach jego wystêpowania poprzez budowê
urz¹dzeñ (zastawek, progów) zmniejszaj¹cych
odp³yw wody w rowach melioracyjnych
i ma³ych ciekach. Wiêksze uwilgotnienie terenu
powinno przynieæ pozytywne efekty w postaci:
- mniejszej dostêpnoci terenu dla ludzi
i mniejsze nara¿enie ptaków na p³oszenie;
- zwiêkszenie iloci dostêpnego pokarmu
(p³azów i bezkrêgowców);
- ogólny wzrost bióro¿norodnoci.
Zak³adamy równie¿, ¿e zwiêkszenie retencji
Bocian czarny
wodnej bêdzie mia³o korzystny wp³yw na
Rys. Krzysztof Turlewicz
kondycjê lasów.
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Przygotowania do uruchomienia tego projektu trwa³y prawie rok. Po konsultacjach z lenikami
i hydrotechnikiem, do realizacji zosta³y wytypowane 2 obiekty: w Nadlenictwie Siedlce i Soko³ów.
Sponsorami projektu s¹: Lasy Pañstwowe, Program Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu
rodowiska (GEF/SGP, UNDP) oraz Ambasada Królestwa Holandii.
W przysz³oci planujemy rozszerzenie programu. Obejmie on inne stanowiska bociana
czarnego na Mazowszu.
Jaros³aw Paciorek

OCHRONA BIELIKA, ORLIKA KRZYKLIWEGO I KANI CZARNEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2004
G³ównym celem ubieg³orocznego programu by³o poprawienie warunków gniazdowania
wymienionych wczeniej trzech gatunków ptaków drapie¿nych poprzez prowadzenie sta³ej,
aktywnej ochrony ich lokalnych populacji. Obejmowa³ on monitoring stanowisk bielika, orlika
krzykliwego oraz kani czarnej oraz inwentaryzacjê, czyli wyszukiwanie nowych gniazd w rejonach,
gdzie od d³u¿szego czasu obserwuje siê doros³e ptaki, ale lokalizacja gniazd jest nieznana.
W roku bie¿¹cym, podobnie jak w latach ubieg³ych, prace terenowe opiera³y siê na tych
samych zasadach. Podstawowym zadaniem monitoringu jest kontrola stanowisk ptaków
drapie¿nych pod k¹tem funkcjonowania przepisów o ochronie strefowej. W ramach monitoringu
zosta³y przeprowadzone 2 kontrole terenowe stref ochronnych i gniazd ptaków drapie¿nych
W trakcie programu skontrolowano 19 stanowisk
bielika. Stanowiska po³o¿one by³y na terenie
12 nadlenictw i Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dwa stanowiska znajdowa³y siê na obszarach
poza Administracj¹ Lasów Pañstwowych.
Na kontrolowanych stanowiskach stwierdzono
21 gniazd. Na 15 stanowiskach obserwowano ptaki.
Wykryto 4 nowe rewiry z gniazdami. Produkcja m³odych
na parê przystêpuj¹c¹ do lêgu wynios³a 1,0 oraz
1,33 w przeliczeniu na parê z sukcesem.
W ramach programu skontrolowano 32 stanowiska
orlika krzykliwego. By³y one po³o¿one na terenie
13 nadlenictw i Kampinoskiego Parku Narodowego,
a jedno stanowisko zlokalizowane by³o na gruntach
prywatnych. Skontrolowano 19 gniazd. Na 12
stanowiskach obserwowano pary lêgowe lub pojedyncze
ptaki. W trakcie kontroli wykryto jeden nowy rewir
z gniazdami. Dla 8 par orlika krzykliwego uda³o siê
okreliæ wynik lêgu. Cztery lêgi (50,0%) zakoñczy³y siê
sukcesem. Ze wszystkich gniazd orliki wyprowadzi³y po
jednym m³odym, czyli 0,50 podlota w przeliczeniu na parê
Bielik
przystêpuj¹c¹ do lêgu.
Rys. Dorota £ukasik
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Skontrolowano tak¿e jedno stanowisko lêgowe kani czarnej. W roku 2004 ptaki pomylnie
wyprowadzi³y 1 podlota.
Realizacja programu by³a mo¿liwa dziêki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W monitoringu uczestniczy³y nastêpuj¹ce osoby, które wymieniono ni¿ej w porz¹dku
alfabetycznym: Marcin Ilczuk, Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga, Grzegorz Kotas, Cezary
Krawczyk, Dominik Krupiñski, Przemys³aw Kusiak, Micha³ Miecznik, Pawe³ Niski,
Bogumi³a Olech, Miros³aw Rzêpa³a, Dariusz Sadowski, Anna Siwak, Piotr Szczypiñski,
Adam Tar³owski, Piotr Twardowski oraz B. Woniak oraz ni¿ej podpisany.
Wszystkim tym osobom sk³adam niniejszym serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski

OCHRONA PUSTU£KI
Do koñca marca 2004 na terenie Niziny Mazowieckiej (teren woj. mazowieckiego, czêciowo
lubelskiego), Mazur oraz Kielc i okolic rozwieszono 240 skrzynek lêgowych dla pustu³ki. Prace
te zosta³y wykonane w ramach programu ogólnopolskiego, koordynowanego przez PTPP
Salamandra z Poznania.
Przypomnê, ¿e program by³ finansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOiGW) oraz Program Ma³ych Dotacji
Globalnego Funduszu rodowiska (GEF/SGP, UNDP).
Pustu³ki bardzo chêtnie zasiedlaj¹ skrzynki. Wydaje siê
jednak, ¿e ptaki zajmuj¹ przede wszystkim skrzynki
zawieszone w okolicach istniej¹cych stanowisk lêgowych,
ale niekoniecznie w bezporednim s¹siedztwie poprzedniego
miejsca gniazdowania.
Przed rozpoczêciem sezonu 2004 zginê³o 14 skrzynek,
g³ównie z powodu wyciêcia ródpolnych drzew. By³y tak¿e
przypadki str¹cenia czy te¿ zdjêcia skrzynek wisz¹cych na
dostêpnych drzewach. Jedna skrzynka roztrzaska³a siê
na skutek upadku drzewa w czasie wichury.
Wyniki z sezonu lêgowego 2004 s¹ bardzo zachêcaj¹ce
do kontynuowania projektu.

Efekty zasiedlenia skrzynek w roku 2004
£¹cznie pustu³ki zasiedli³y, co najmniej, 21 skrzynek na
liczbê dostêpnych na pocz¹tku sezonu 229 szt. Najwiêksza
liczba par zagniedzi³a siê w Siedlcach oraz w okolicy - do
20 km od miasta. Ponadto 4 skrzynki, na 7 zainstalowanych,
zosta³y zasiedlone na wie¿ach kocio³a w Z³akowie

Pustu³ka
Rys. Dorota £ukasik
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Kocielnym. Na wie¿y tego kocio³a pustu³ki
zagniedzi³y siê te¿ w zamontowanej
wczeniej skrzynce dla p³omykówki. Dwa
przypadki gniazdowania stwierdzono tak¿e
w krajobrazie rolniczym w okolicach Kielc.
Poza skrzynkami, gdzie stwierdzono lêgi, przy
innych skrzynkach równie¿ obserwowano
pustu³ki, co mo¿e byæ symptomem przysz³ego
gniazdowania. Np. na terenie zabudowanym
Siedlec, pustu³ki wyprowadzi³y m³ode tylko
z jednej skrzynki, natomiast odwiedza³y
i przesiadywa³y, w co najmniej 6 innych
skrzynkach zawieszonych na budynkach. Nie
jest te¿ wykluczone, ¿e w 1-2 z nich
przyst¹pi³y do lêgów, które uleg³y
Pustu³ka
prawdopodobnie zniszczeniu. Pustu³ki
Rys. Dorota £ukasik
obserwowane by³y tak¿e przy kilkunastu
skrzynkach zamontowanych na drzewach w krajobrazie rolniczym. £¹cznie ze wszystkich skrzynek
pustu³ki wyprowadzi³y szczêliwie oko³o 70 m³odych. W okolicach zajêtych skrzynek w roku 2004
wisz¹ inne, które mog¹ s³u¿yæ ptakom do za³o¿enia gniazda, które wychowa³y siê w s¹siedztwie.
Na przyk³adzie zajêtych skrzynek w okolicach Siedlec mo¿na wnioskowaæ, ¿e czêæ pustu³ek
z miasta przenios³a siê do skrzynek zawieszonych poza terenem zabudowanym. Np. tylko
w dolinie Muchawki granicz¹cej z miastem, na 6 zamontowanych tam skrzynek, pustu³ki zajê³y
a¿ 4, z których szczêliwie wyprowadzonych zosta³o, co najmniej, 15 m³odych. Dolina Muchawki
stanowi najwa¿niejszy teren ¿erowiskowy pustu³ek gniazduj¹cych w Siedlcach. W okolicach,
gdzie zosta³y zawieszone skrzynki nad Muchawk¹, brak jest jakichkolwiek gniazd ptaków
krukowatych, które mog³yby stanowiæ potencjalne miejsce gniazdowania pustu³ek w poprzednim
sezonie. Najwiêcej par pustu³ek zajê³o skrzynki w promieniu do 8 km od miasta - a¿ 10. Im dalej
od Siedlec, tym liczba zasiedlonych skrzynek by³a mniejsza, pomimo wystêpowania optymalnych
rodowisk dla tego gatunku. Fakt ten dodatkowo wskazuje na pochodzenie pustu³ek ze rodowiska
miejskiego. O przeniesieniu siê pustu³ek do krajobrazu rolniczego z miasta wskazuje równie¿ to,
¿e zmniejszy³a siê liczba par na stanowiskach lêgowych w miecie. Np. na siedleckiej Katedrze
gniazdowa³y w poprzednich latach 3-4 pary a w roku 2004 tylko 2. Na cmentarzu przy
ul. Janowskiej w gniazdach gawronów jeszcze w roku 2003 gniazdowa³y 2 pary. Po zawieszeniu
skrzynek w okolicy, prawdopodobnie jedna para przenios³a siê do skrzynki zamontowanej na
drzewie w pobliskiej dolince rzeki Helenki. Na cmentarzu nadal gniazdowa³a 1 para.
W okolicach Siedlec, poza lêgowymi parami pustu³ek w skrzynkach lêgowych, stwierdzono
rewiry, co najmniej 8 par innych pustu³ek. Maj¹c na uwadze fakt odchowania ponad 40 m³odych
w skrzynkach, 10-12 m³odych na siedleckiej Katedrze oraz dodatkowo nieznanej liczby m³odych
w gniazdach nie zlokalizowanych, jest niemal pewne, ¿e liczba zajêtych skrzynek w nastêpnym
sezonie znacz¹co wzronie!
Na podstawie bardzo zgrubnych szacunków, na wszystkich powierzchniach, gdzie zosta³y
zamontowane skrzynki, mo¿e gniazdowaæ do 80 par pustu³ek, które nie zajê³y jeszcze skrzynek.
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Wielkoæ zniesieñ
W 15 gniazdach w skrzynkach okrelono wielkoæ pe³nego lêgu. W 3 gniazdach by³y 4 jaja,
w 6 gniazdach - 5 jaj i równie¿ w 6 gniazdach - 6 jaj. rednia wielkoæ zniesienia wynios³a, wiêc 5,2 jaja
na parê lêgow¹. W co najmniej 4 gniazdach stwierdzono po 1-2 niezalê¿one jaja. Rok 2004 by³ ogólnie
s³aby, jeli chodzi o liczebnoæ gryzoni. Pomimo tego sukces lêgowy u pustu³ek by³ stosunkowo wysoki.

Straty w lêgach pustu³ki
Trzy lêgi w skrzynkach uleg³y zniszczeniu:
- w dolinie Liwca ko³o Radzikowa Wielkiego rolnik zniszczy³ skrzynkê, próbuj¹c j¹ str¹ciæ
z drzewa. Pustu³ka wysiadywa³a w tym czasie jaja w gniedzie - skrzynka zosta³a zabrana,
naprawiona i przewieszona w inne miejsce;
- ko³o Winiewa pod Siedlcami gniazdo uleg³o zniszczeniu z niewiadomych przyczyn;
- ko³o Chodowa n. Liwcem pe³ny lêg, sk³adaj¹cy siê z 6 jaj, uleg³ zrabowaniu - przyczyna nieznana.

Inne gatunki
-

Stwierdzono zajêcie budek przeznaczonych dla pustu³ek przez inne gatunki:
ko³o wsi Klimonty (gm. Mordy, pow. siedlecki) w skrzynce zawieszonej w starodrzewiu
sosnowym wybudowa³y gniazdo wiewiórki;
w zadrzewieniu ko³o Zielonki (pow. wo³omiñski) obserwowano parê sójek buduj¹c¹ gniazdo
w skrzynce;
w Siedlcach, co najmniej w 3 skrzynkach,
do lêgów przyst¹pi³y go³êbie miejskie;
chyba wszystkie skrzynki umiejscowione
na blokach w miastach odwiedzane by³y przez
kawki, ale w ¿adnej z nich ptaki te nie
przyst¹pi³y do lêgów.

Obr¹czkowanie
W dniach 28.06.2004 i 02.07.2004
przeprowadzona zosta³a akcja obr¹czkowania
piskl¹t pustu³ki w budkach rozwieszonych
w okolicach Siedlec oraz na kociele w Z³akowie
Kocielnym
ko³o
£owicza.
£¹cznie
zaobr¹czkowano 34 m³ode pustu³ki pochodz¹ce
z 9 gniazd. Pustu³ki obr¹czkowa³ Kolega £ukasz
Rejt zajmuj¹cy siê badaniem tego gatunku
w Warszawie.

Edukacja
W ramach projektu przeprowadzono
kilkadziesi¹t (ponad 50) prelekcji w szko³ach
nt. ochrony, znaczenia i zagro¿eñ dla pustu³ki.

Wieszanie budki dla pustu³ki
Rys. Katarzyna Kubicka
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Informacje w mediach
-

Tygodnik Siedlecki, z dnia 1 lutego 2004;
Tygodnik Siedlecki, z dnia 18 lipca 2004;
Na stronie internetowej TP Bocian w aktualnociach:
http://www.bocian.org.pl/aktualnosci/2004/014aktu.html
Gazeta Parafialna OPIEKUN, z dnia 1 lutego 2004;
Gazeta Wyborcza, z dnia 18 kwietnia 2004;
Gazeta Wyborcza, z dnia 29 czerwca 2004;
Audycja w Katolickim Radio Podlasie - emisja 5 lipca 2004.

Interwencje pustu³kowe w Siedlcach
W dniu 2 lipca 2004 z budki zawieszonej na 11-piêtrowym bloku przy ul. Soko³owskiej wylecia³a
m³oda pustu³ka, która nastêpnie wyl¹dowa³a przy pobliskim sklepie, wzbudzaj¹c sensacjê.
Po zawiadomieniu nas o zaistnia³ym fakcie, ptak zosta³ przeniesiony na dach budynku
i pozostawiony kilka metrów od budki, gdzie siedzia³y jeszcze inne m³ode.
Podobne zdarzenie mia³o miejsce w dniu 4 lipca. M³oda pustu³ka wylecia³a z gniazda
znajduj¹cego siê na wie¿y Katedry siedleckiej. Wezwalimy stra¿ po¿arn¹ i ptak, dziêki
wysiêgnikowi, powêdrowa³ z powrotem do gniazda.

Dodatkowe prace na rzecz ochrony pustu³ki
Poza 240 skrzynkami zamontowanymi w ramach projektu ogólnopolskiego oraz zaplanowan¹
ich kontrol¹, jeszcze w trakcie sezonu lêgowego oraz do koñca roku 2004 zawieszono dodatkowo
59 skrzynek. Przed rozpoczêciem sezonu 2005 zostan¹ powieszone jeszcze 34 skrzynki.
22 skrzynki zamontowa³o Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian. Przed sezonem Koledzy z Dzia³dowa
zamontuj¹ jeszcze 9 skrzynek. Z koniecznoci, do koñca roku 2004, przewieszono 16 skrzynek.
Dodatkowe skrzynki zosta³y wykonane przez:
- Przedsiêbiorstwo Us³ug In¿ynieryjno-Komunalnych w Soko³owie Podlaskim (20 skrzynek);
- Firmê Ussuri (10 skrzynek);
- uczniów Gimnazjum Publicznego w Huszlewie - pow. ³osicki (7 skrzynek);
- uczniów Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Próchenkach - pow. ³osicki (4 skrzynki);
- pana Zenona Siduna (7 skrzynek).
Wszystkim osobom, które bra³y czynny i bezinteresowny udzia³ w dotychczasowych
pracach serdecznie dziêkujê. W szczególnoci: Adamowi Tar³owskiemu - za udostêpnienie
specjalistycznego sprzêtu i monta¿ skrzynek oraz: Cezaremu Krawczykowi, Przemkowi
Kurdejowi, Micha³owi Babskiemu, Irkowi Ka³udze, Markowi Mazurkowi, Monice Stefaniak
i Jarkowi Paciorkowi za pomoc przy monta¿u i kontroli skrzynek. Skrzynki w Kielcach
i okolicach sprawdzane by³y przez Kolegów z Towarzystwa Badañ i Ochrony Przyrody
(TBOP) - Mariusza Gwardjana i Grzegorza Borka.
Miros³aw Rzêpa³a
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WIKLINOWE KOSZE DLA USZATEK SKONTROLOWANE
Ju¿ czwarty sezon, w roku 2004, cz³onkowie
i wspó³pracownicy Towarzystwa Przyrodniczego
Bocian kontrolowali wywieszone w ramach
projektu ochrony sowy uszatej wiklinowe kosze
lêgowe.
Ze wzglêdu na nagromadzenie obowi¹zków
zwi¹zanych z organizacj¹ VI wiatowego Cenzusu
Bociana Bia³ego na terenie Mazowsza
przeprowadzono jedn¹, majow¹ kontrolê
wywieszonych sztucznych gniazd. Druga kontrola
dotyczy³a jedynie koszy, w których podczas
pierwszej stwierdzono lêgi.
Miniony sezon lêgowy okaza³ siê bardzo s³aby ze
wzglêdu na ma³¹ liczbê zajêtych koszy.
Wyniki kontroli przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Ogó³em skontrolowanych gniazd - 186
Gniazda zajête ogó³em - 8
Gniazda zajête przez uszatki- 4
Uszatka przy koszyku
Zajête przez grzywacze - 2
Rys. Rafa³ Ko³akowski
Zajête przez myszo³owy - 2
W ¿adnym z kontrolowanych w tym sezonie gniazd nie odnotowano drugiego lêgu uszatek
i ¿adne z gniazd, w którym odbywa³ siê lêg nie by³o wykorzystywane przez inny gatunek.
Liczba odchowanych piskl¹t waha³a siê w granicach od 1 do 4 i wszystkie szczêliwie
opuci³y swoje gniazda. Myszo³owy zajmuj¹ce kosze lêgowe pomylnie wychowa³y po trzy m³ode.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e jedno z gniazd zajête by³o przez myszo³owy ju¿ drugi sezon.
W porozumieniu z TP Bocian prowadzone s¹ dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ uszatki
w otulinie Narwiañskiego Parku Narodowego, w okolicach Dzia³dowa (przez Dzia³dowskie Ko³o
TP Bocian) oraz nad Noteci¹, gdzie na pocz¹tku 2005 roku ko³o PTPP Salamandra planuje
wywieszenie koszy lêgowych. Wiêcej informacji nt. programu ochrony sowy uszatej mo¿na
znaleæ na naszej stronie internetowej www.bocian.org.pl/programy/uszatka
Ireneusz Ka³uga

BUDKI LÊGOWE DLA PTAKÓW 2004
Trzeba sprawdziæ budki...., sprawdziæ budki, da³o siê s³yszeæ ze wszystkich k¹tów
i zakamarków kwatery g³ównej TP Bocian w Siedlcach. Najbardziej zagorza³ym
w wypowiadaniu tej dwuwyrazowej sentencji by³ Mirek Rzêpa³a. Wiadomo - nadszed³ maj, czyli
czas corocznej kontroli budek lêgowych powieszonych przez nas dwa lata temu w siedleckim
parku Aleksandria. Ca³emu zamieszaniu towarzyszy³y wyk³ady - dlaczego teraz, a nie póniej,
bo to najdogodniejszy termin..., budki na pewno s¹ ju¿ pozajmowane..., a jak jeszcze poczekamy
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to pisklêta z najwczeniejszych lêgów mog¹ ju¿ wyfrun¹æ z budek! Wystarczy³o porozumieæ siê
co do terminu i ruszaæ w teren. Osobami odpowiedzialnymi za kontrolê by³y: Monika Stefaniak
oraz ni¿ej podpisany. Podzia³ ról by³ do przewidzenia; ja - pracownik fizyczny, od noszenia drabiny
oraz wchodzenia na ni¹, Monika - pracownik umys³owy od notowania wyników i zapisywania
wszelkich innych informacji. Termin kontroli ustalilimy na 19 maja.
Ogó³ prac zwi¹zanych z realizacj¹ kontroli rozpocz¹³ siê od wziêcia rozk³adanej drabiny,
znajduj¹cej siê w piwnicy biurowca, w którym TP Bocian ma swoj¹ siedzibê. Nale¿a³o drabinê
umieciæ na baga¿niku bia³ej strza³y, czyli malucha nale¿¹cego do Moniki, i przymocowaæ j¹
gumowymi pasami. Park znajduje siê oko³o 1 km od biura, wiêc po kilku chwilach bylimy ju¿ na
miejscu, zdjêlimy drabinê i pe³ni zapa³u ruszylimy na kontrolê.
Dla informacji tych, którzy nigdy nie kontrolowali budek nale¿y nadmieniæ, ¿e polega ona,
najprociej ujmuj¹c, na chodzeniu od drzewa do drzewa, rozk³adaniu i sk³adaniu drabiny oraz
naprzemiennym na ni¹ wchodzeniu i schodzeniu. W sumie nic trudnego, ale dla osoby, która nie
interesuje siê ptakami by³o by to monotonne i nudne zajêcie. Dla przyrodnika ka¿da kolejna
budka stanowi zagadkê: Ciekawe, co tam mo¿e byæ?; Mo¿e jaki rarytas?, A mo¿e kolejna,
pospolita bogatka.
Dodatkowym utrudnieniem jest koniecznoæ szukania budek, ale w tym pomocna by³a nam
mapka parku z naniesionymi punktami, które oznaczaj¹ ich lokalizacjê. Narzêdzia, jakich
u¿ywalimy to kombinerki (pomocne w odginaniu haczyków zamykaj¹cych skrzynki) oraz m³otek,
do ewentualnego dobicia wystaj¹cych gwodzi.
Podczas poprzednich kontroli wypracowalimy ju¿ schemat poruszania siê po parku; na
pocz¹tku sprawdzany jest rejon, gdzie znajduje siê kolonia gawronów, z uwagi na notoryczne
obielenie. D³ugo nie trzeba by³o czekaæ i tym razem, ju¿
po oko³o 15 minutach sp³ywa³a po mojej bluzie (o zgrozo firmowej bluzie Bociana) paskudna, bia³a ma. Ale kto
by siê przejmowa³ takimi drobiazgami, w koñcu jak g³osi
stare przys³owie; co siê wysuszy, to siê wykruszy.
Po opuszczeniu strefy zamieszkiwanej przez gawrony
taka sytuacja ju¿ siê nie powtórzy³a. Kontrola przebiega³a
bez wiêkszych przeciwnoci. Pewnych k³opotów mog³y
jedynie nastrêczaæ osy i szerszenie zamieszkuj¹ce niektóre
z budek, ale na szczêcie ani razu nas nie zaatakowa³y,
g³ównie z tego powodu, i¿ po ich stwierdzeniu, szybko
stamt¹d odchodzilimy, by nie dra¿niæ agresywnych
owadów. Mniej wiêcej w po³owie kontroli urz¹dzilimy
sobie krótki odpoczynek po³¹czony z konsumpcj¹ pysznych
lodów z pobliskiej lodziarni. Lody wyparowa³y jak
przys³owiowa kamfora i szybko trzeba by³o wracaæ do
obowi¹zków. Skontrolowalimy wszystkie budki
zawieszone w parku i tym samym w 100% wykonalimy
zak³adany plan.
W siedleckim parku Aleksandria powiesilimy w roku
2002 ³¹cznie 50 budek, w tym 20 budek dla szpaków (typ
Krêtog³ów przy skrzynce
B), 26 budek przeznaczonych dla bogatek (typ A) i 4 budki
Rys. Dorota £ukasik
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dla modraszek (typ A1). Jedna budka typu B wyparowa³a ju¿ rok wczeniej. Skontrolowalimy
wiêc19 budek typu B - we wszystkich stwierdzilimy lêgi szpaków. Pisklêta by³y w bardzo
ró¿nym stopniu rozwoju, pocz¹wszy od kilkudniowych, jeszcze nie opierzonych, a skoñczywszy
na ca³kowicie opierzonych podlotach. Jeden lêg szpaków stwierdzilimy tak¿e w budce typu A,
w której dziêcio³ rozku³ otwór wlotowy. W tej budce by³o tylko jedno pisklê szpaka. Siedem
budek typu A by³o zajêtych przez bogatki, a dwie przez modraszki. W szeciu innych stwierdzilimy
obecnoæ os lub szerszeni. Piêtnacie budek (typy A i A1) nie by³o zasiedlonych. W niektórych
budkach nie zasiedlonych stwierdzilimy obecnoæ materia³u lub opuszczone gniazda os.
Podsumowuj¹c wyniki z siedleckiego parku stwierdzilimy, i¿ zajête przez ptaki zosta³y
34 budki na 49 skontrolowanych, co da³o 69,4% ich zasiedlenia. Jest to wynik lepszy ni¿ rok wczeniej
o ponad 20%. Wyniki jednoznacznie pokazuj¹, ¿e w doskona³ej sytuacji znajduje siê populacja
szpaka. Ciekawy jest stosunkowo ma³y stopieñ zasiedlenia skrzynek typu A i A1. W wielu z nich,
mimo i¿ nie by³y zasiedlone przez osy lub szerszenie, sikory i mazurki, nie przyst¹pi³y do lêgu.
Kilka dni póniej, a mianowicie 24 maja, przeprowadzilimy kontrolê skrzynek rozwieszonych
w liciastym lesie ko³o Stoku Lackiego, odleg³ego oko³o 7 km od Siedlec. Sporód zawieszonych
w 2001 roku 30 skrzynek pozosta³o 27 (typy A i A1). Stwierdzilimy w trzech budkach lêgi
bogatek, w czterech lêgi modraszek i w piêciu mucho³ówek ¿a³obnych. Ponadto w trzech budkach
stwierdzilimy obecnoæ os. Zasiedlenie przez ptaki wynios³o 44,4%.
Oprócz kontroli przeprowadzonych przez nas, w roku 2004 skontrolowane zosta³y jeszcze
skrzynki rozwieszone w lesie ko³o Huszlewa (M. Rzêpa³a, J. Paciorek), parku miejskim
w £osicach (M. Rzêpa³a, J. Paciorek) oraz skrzynki ró¿nych typów zawieszone w lesie ko³o
Golic pod Siedlcami (M. Rzêpa³a, J. Paciorek, K. Jastrzêbska). Wyniki tych kontroli przedstawione
s¹ w tabelach.

Liczba zasiedlonych skrzynek w roku 2004.
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Rodzaje skrzynek wisz¹ce na poszczególnych, kontrolowanych powierzchniach
w roku 2004.

Porównanie stopnia zasiedlenia skrzynek w kolejnych sezonach na poszczególnych
powierzchniach.

Pawe³ Niski, Monika Stefaniak

OCHRONA P£AZÓW W WOJ. MAZOWIECKIM
W roku 2004, kontynuuj¹c dzia³ania z roku poprzedniego, prowadzone by³y akcje na rzecz
ochrony p³azów. Za nasz¹ namow¹ kilka szkó³
z terenu woj. mazowieckiego uczestniczy³o w takich
pracach jak: przenoszenie p³azów przez drogi
w czasie migracji wiosennej, przenoszenie skrzeku
z zalanej ³¹ki do g³êbszego zbiornika i oczyszczanie
miejsca rozrodu p³azów. Pomimo tego, ¿e p³otki
zosta³y ustawione stosunkowe wczenie, to jednak
w wiêkszoci miejsc, ze wzglêdu na wczesn¹
wiosnê, nie uchwycony zosta³ szczyt wiosennej
migracji p³azów - g³ównie ¿ab brunatnych. Dlatego
te¿ liczba osobników wykazana w czasie
prowadzonych akcji nie odzwierciedla w pe³ni
znaczenia poszczególnych miejsc, jako nasilonych
Ropucha zielona
tras migracji tych zwierz¹t.
Rys. Jerzy Dyczkowski
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W ramach projektu wydana zosta³a tak¿e p³yta multimedialna P£AZY opisuj¹ca wszystkie
gatunki krajowych gatunków tych zwierz¹t. Zawiera ona takie elementy jak: rysunki, galerie
zdjêæ, g³osy, krótkie sekwencje filmowe oraz opis ka¿dego gatunku - jego biologiê, zagro¿enia.
Przedstawione zosta³y te¿ mo¿liwoci ochrony p³azów.

Zakres prac przeprowadzonych przez poszczególne szko³y w sezonie 2004
Domanice (Gimnazjum) - gmina Domanice, powiat siedlecki
Od 20 marca do 30 maja, oko³o 50 uczniów ww. szko³y pod kierunkiem pani Gra¿yny
Zab³ockiej kontrolowa³o 50 m d³ugoci p³otek ustawiony w pobli¿u szko³y przenosz¹c zatrzymuj¹ce
siê przy nim p³azy. £¹cznie przeniesionych zosta³o oko³o 150 osobników tych zwierz¹t. By³y to
g³ównie ropuchy szare oraz ¿aby brunatne.
Miedzna (Szko³a Podstawowa) - gm. Miedzna, powiat wêgrowski
Od 19 marca do 9 maja 20 uczniów klasy IV kontrolowa³o p³otek o d³ugoci oko³o
100 m ustawiony przy drodze lokalnej. W czasie przeprowadzonych oko³o 160 kontroli
w ww. terminie (3-4 ka¿dego dnia) uczniowie przenieli blisko 50 osobników p³azów. Ponadto
ci sami uczniowie przenieli zagro¿ony skrzek z wysychaj¹cych miejsc pobliskiego zbiornika
do g³êbszej wody. Pracami kierowa³a pani Gra¿yna Skrzeszewska.
Mordy (Szko³a Podstawowa) - gm. Mordy, powiat siedlecki
W dniach od 23 marca do 6 maja, pod kierunkiem pani Ma³gorzaty Paw³owskiej, uczniowie
ze Szko³y Podstawowej kontrolowali postawiony przy drodze p³otek o d³ugoci oko³o 150 m,
który znajdowa³ siê naprzeciwko zarastaj¹cych, nie u¿ytkowanych stawów rybnych. £¹cznie
w akcji czynnie uczestniczy³o 30 uczniów. P³otek kontrolowany by³ na ogó³ 2-3 razy dziennie.
Charakterystyczna dla tego miejsca by³a du¿a ró¿norodnoæ gatunkowa p³azów. W trakcie akcji
zebrano i przeniesiono na drug¹ stronê jezdni oko³o 400 p³azów nale¿¹cych do takich gatunków
jak: ¿aba trawna i moczarowa, ¿aba jeziorkowa i wodna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna,
traszka zwyczajna i grzebieniasta. Ciekawe by³o to, ¿e najliczniejszym gatunkiem by³a grzebiuszka
ziemna. Podejrzewamy tak¿e wystêpowanie w tym miejscu ¿aby zwinki (dalmatyñskiej). Zosta³o
schwytanych kilka m³odych osobników,
które z wygl¹du bardzo przypominaj¹ ten
gatunek. Mamy nadziejê, ¿e nasze
przypuszczenia sprawdz¹ siê w najbli¿szym
sezonie.
Myrcha (Szko³a Podstawowa) gm. Winiew, powiat siedlecki

Grzebiuszka
Rys. Katarzyna Tyl
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przy drodze lokalnej. W pracach uczestniczy³o
34 uczniów z klas I-VI pod kierunkiem pañ:
Bo¿eny Starêgi, Marzeny Nowickiej oraz
Gra¿yny Myrchy. £¹cznie przeniesiono
144 osobniki p³azów, g³ównie ¿ab brunatnych.
Okuniew (Szko³a Podstawowa
i Gimnazjum) - gm. Halinów, powiat miñski
Przez 86 dni (od 5 marca do 29 maja) blisko
40 uczniów z V i VI klasy Szko³y Podstawowej
oraz I klasy Gimnazjum, pod kierunkiem pani
Barbary Podgórskiej, przenosi³o p³azy przez
ulicê. P³otek mia³ d³ugoæ oko³o 120 m. £¹cznie
przeniesionych zosta³o ponad 750 osobników
p³azów, wród których dominowa³y ¿aby trawne.
Doæ licznie wystêpowa³y tak¿e ¿aby moczarowe
Rzekotka drzewna
i grzebiuszki. Ponadto stwierdzono osobniki
Rys. Marcin Ilczuk
ropuchy szarej oraz ¿ab zielonych: mieszki,
wodnej i jeziorkowej.
Akcja w Okuniewie zosta³a zainicjowana przez Kolegê Micha³a D¹browskiego - studenta
SGGW. By³a prowadzona ju¿ po raz trzeci. Poruszaj¹cym faktem jest to, ¿e dziêki zaanga¿owaniu
w akcjê du¿ej liczby osób wzrasta ¿yczliwoæ mieszkañców Okuniewa. Bez ich zrozumienia
tego typu akcja nie mia³aby szansy powodzenia.
Olszanka (Gimnazjum) - gm. Olszanka, powiat ³osicki
W dniu 31 marca 6 uczniów (g³ównie dziewczêta) z klasy IIIb - 5 osób i klasy Ia - 1 osoba,
pod kierunkiem pani Katarzyny Sawczuk przenios³o skrzek z zalanej ³¹ki wokó³ zbiornika wodnego,
znajduj¹cego siê niedaleko szko³y, do jego g³êbszej czêci. £¹cznie w czasie akcji przeniesionych
zosta³o oko³o 100 wiader zagro¿onego skrzeku nale¿¹cego g³ównie do ¿aby trawnej i grzebiuszki
ziemnej. Zbiornik ten, poza licznym wystêpowaniem ww. gatunków, stanowi miejsce rozrodu dla
innych: rzekotki drzewnej, ropuchy szarej, traszki zwyczajnej, ¿aby wodnej i jeziorkowej oraz
¿aby moczarowej.
Sabnie (Gimnazjum) - gm. Sabnie, powiat soko³owski
Od 16 marca do 15 kwietnia 9 uczniów z klasy I przenosi³o p³azy zatrzymuj¹ce siê na
p³otkach przy dwóch zagro¿onych odcinkach dróg - krajowej (oko³o 150 m) i gminnej (oko³o
130 m) a postawionych w pobli¿u szko³y. £¹cznie przeniesionych zosta³o oko³o 130 osobników
p³azów. Zabezpieczenie drogi lokalnej przed wychodzeniem p³azów na ulicê powsta³o dziêki
inicjatywie samych uczniów, którzy obserwowali czêsto rozjechane przez samochody na tym
odcinku p³azy. Akcja w Sabniach odbywa³a siê ju¿ po raz drugi. Pracami kierowa³a pani Miros³awa
Wyszyñska.
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Szyd³ówka (Szko³a Podstawowa) - gm. Olszanka, pow. ³osicki
W dniu 25 wrzenia cz³onkowie TP Bocian, wspólnie z uczniami i pracownikiem
ww. szko³y przeprowadzili akcjê oczyszczania (wyciêto czêæ krzewów) niewielkich zbiorniczków
znajduj¹cych siê w ¿wirowni oddalonej
oko³o 1 km od szko³y. W miejscu tym
stwierdzono wystêpowanie kilku gatunków
p³azów: ¿aby trawnej i moczarowej,
grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej oraz
rzadkiej w tych okolicach traszki
grzebieniastej.
Rozpoczêcie akcji w ka¿dej ze szkó³
poprzedzone by³o prelekcj¹ przeprowadzon¹
przez osobê z TP Bocian. Ze strony naszej
organizacji w pracach na rzecz ochrony
p³azów zaanga¿owani byli: Jaros³aw
Paciorek, Marcin Ilczuk, Micha³
Ropucha szara
D¹browski oraz ni¿ej podpisany.
Rys. Marcin Ilczuk
Ww. prace zosta³y dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wszystkim uczestnikom zaanga¿owanym w akcje na rzecz ochrony p³azów serdecznie
dziêkujê.
Miros³aw Rzêpa³a

PROGRAM BADAWCZO-EDUKACYJNY OWADY
MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
IM. CZES£AWA £ASZKA - CZÊÆ PÓ£NOCNA
Ca³oroczny program badawczy realizowany w roku 2004 przez cz³onków Sekcji
Entomologicznej Towarzystwa Przyrodniczego Bocian i Zarz¹d Mazowieckiego, Chojnowskiego
i Brudzeñskiego Parku Krajobrazowego mia³ na celu poznanie ¿yj¹cych na badanym terenie
owadów oraz edukacjê m³odzie¿y wspó³realizuj¹cej projekt. Oprócz poszerzania wiedzy na temat
owadów i odgrywanej przez nie roli w rodowisku, przedstawiciele SE przybli¿ali m³odym
uczestnikom sposoby prowadzenia badañ entomologicznych. Du¿y nacisk po³o¿ony by³ na
prze³amywanie stereotypów w myleniu o owadach jako grupie stworzeñ niemi³ych i nie lubianych
oraz na ukazanie ich swoistego piêkna i wzbudzenie sympatii, m.in. poprzez zapoznanie
z oryginalnymi, ma³o znanymi zwyczajami tych zwierz¹t. Równolegle prowadzono badania
terenowe i prace laboratoryjne - tj. hodowle wybranych gatunków z materia³u lêgowego oraz
preparowanie i oznaczanie zebranych okazów.
Nale¿y podkreliæ, ¿e program ma nowatorski charakter, a jego realizacja i nasuwaj¹ce siê
wnioski mog¹ staæ siê wzorem do prowadzenia podobnych akcji nie tylko na terenie Mazowsza,
ale równie¿ w odniesieniu do innych elementów przyrody.
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Obszarem badañ by³a pó³nocna czêæ Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Szczególnie
penetrowano lene tereny w okolicach Otwocka, Józefowa, Miedzeszyna, Miêdzylesia i Anina.
Ró¿norodnoæ spotykanych tu siedlisk pozwoli³a na wykazanie szerokiego spektrum gatunków.
Wobec ogromu zagadnienia skupiono siê na wybranych grupach owadów, a najintensywniejszej
penetracji poddano rodowiska lene borowe i gr¹dowe.
Oprócz osób zaanga¿owanych czynnie w techniczn¹ i merytoryczn¹ realizacjê projektu z oferty
uczestnictwa skorzysta³y te¿ szko³y:
- Zespó³ Szkó³ w Celestynowie,
- Zespó³ Szkó³ nr1 w Otwocku,
- XXV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Otwocku,
- XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Warszawie-Anin,
- Katolickie Liceum Humanistyczne w Otwocku,
- Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Józefowie,
reprezentowane przez nauczycieli prowadz¹cych i zainteresowanych przyrod¹ uczniów.
Du¿ego poparcia udzieli³o wiele osób nie zwi¹zanych bezporednio z projektem, bez pomocy,
których realizacja prac nie by³aby mo¿liwa. Nieocenione wsparcie Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w Warszawie, pani mgr Anny Ronikier-Dolañskiej, pozwoli³o na
uzyskanie niezbêdnych pozwoleñ i dokumentów umo¿liwiaj¹cych dzia³ania np. na terenach
rezerwatowych. Zaanga¿owanie pani Beaty Relugi ze studia fotograficznego Beta Lab
gwarantowa³o profesjonaln¹ obróbkê materia³ów fotograficznych dokumentuj¹cych projekt.
Natomiast rady, uczynnoæ i wyrozumia³oæ pana Dariusza Skibiñskiego z firmy Mr. Butterfly
- dostawcy materia³ów entomologicznych - zapewni³y fachowe zaplecze sprzêtowe i techniczne.
Oprócz udzia³u rodków w³asnych Sekcji Entomologicznej TP Bocian i Zarz¹du Parków
Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego projekt by³ dotowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska w Warszawie, który sfinansowa³ wiêksz¹ czêæ
programu.
Podczas projektu przewidziano zastosowanie
szeregu technik i metod badawczych. Przede
wszystkim u¿yto zakupionego w tym celu
sprzêtu - siatek, czerpaków, parasoli i innych
przyrz¹dów entomologicznych. Zastosowano
pu³apki wabi¹ce owady, a uzupe³nieniem
prowadzonych prac by³a obfita dokumentacja
fotograficzna. Wymiernym efektem badañ jest
dokumentacja przyrodnicza w postaci
dziesiêciu gablot pogl¹dowych, w których
zosta³y umieszczone okazy zebrane
na badanym terenie oraz ich ¿erowiska
w drewnie. Gabloty mo¿na obejrzeæ w siedzibie
Dyrekcji Parku w Otwocku, przy
ul. Su³kowskiego.
W badaniach terenowych wziê³a udzia³
m³odzie¿, która mia³a mo¿liwoæ zapoznania siê
z
metodami
pracy
entomologa.
Capoñ Bukowiec (samica)
Rys. Adam Woniak
W przeprowadzonych badaniach owadów
33

KRASKA (1-2/2004)

ograniczono do niezbêdnego minimum stosowanie letalnych
metod od³owu (zebrano okazy w liczbie koniecznej do
prawid³owej determinacji i trwa³ej dokumentacji).
Zebrane przez szko³y okazy, opracowane mniej lub bardziej
profesjonalnie (wypadkowa zaanga¿owania uczniów, stopieñ
ich wiedzy przyrodniczej i konsultacje lub ich brak z osobami
odpowiedzialnymi za czêæ merytoryczn¹ projektu)
czêciowo zasili³y zbiory Dyrekcji Parku, a czêciowo
pozosta³y w szko³ach. Ka¿da z placówek zosta³a
wyposa¿ona w sprzêt niezbêdny do preparacji, konserwacji
i preparowania okazów (szpilki entomologiczne, kartoniki,
pêsety i pud³a entomologiczne). W ka¿dym momencie
trwania projektu szko³y mia³y mo¿liwoæ korzystania
z fachowego sprzêtu, pomocy pracowników Parku oraz
wyznaczonych w tym celu cz³onków SE TP Bocian.
Na koniec projektu Zarz¹d Parków Krajobrazowych
Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzieñskiego przy
wspó³udziale Sekcji Entomologicznej zorganizowa³ konkurs
dla szkó³ i poszczególnych uczniów sprawdzaj¹cy wiedzê
Rypiak
Rys. Adam Woniak
nabyt¹ podczas uczestnictwa w projekcie.
Wstêpne wyniki i wnioski dotycz¹ce programu, jak
równie¿ podstawowe dane o badanych grupach owadów oraz wykaz tematów entomologicznych
odgrywaj¹cych szczególn¹ rolê w projekcie zawiera raport koñcowy, który mo¿e byæ udostêpniony
zainteresowanym przez Dyrekcjê Parku. Ponadto planowane s¹ publikacje w pismach
przyrodniczych szerzej omawiaj¹ce wybrane zagadnienia. Na terenie bazy Parku jest planowany
cykl prelekcji po³¹czony z pokazem multimedialnym prowadzony przez przedstawicieli Sekcji
Entomologicznej TP Bocian.
Wspó³realizatorzy projektu pracuj¹c po raz pierwszy przy tak zaplanowanym programie
nauczyli siê w praktyce, na co zwracaæ szczególn¹ uwagê, czego unikaæ i jak organizowaæ
w przysz³oci podobne przedsiêwziêcia.
Wszystkim osobom i instytucjom, które rozumiej¹c rolê programów przyrodniczoedukacyjnych przyczyni³y siê do realizacji tego projektu, w uznaniu za ich wk³ad
w dziedzinie ochrony przyrody nale¿¹ siê wyrazy uznania i serdeczne podziêkowania.
Adam Woniak

OCHRONA ZAGRO¯ONYCH GATUNKÓW ROLIN
W roku 2004 TP Bocian realizowa³o projekt Ochrona zagro¿onych gatunków rolin
naczyniowych na Nizinie Mazowieckiej, obejmuj¹cy swym zasiêgiem obszar powiatów:
³osickiego, miñskiego, siedleckiego i wêgrowskiego. Niew¹tpliwie jego atutem by³a
wielow¹tkowoæ. Znaczny nacisk po³o¿ony zosta³ na edukacjê powiêcon¹ zagadnieniom
zwi¹zanym z wymieraniem i ochron¹ rolin naczyniowych. Lokalnie mierzona jest ona udzia³em
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w 136 spotkaniach 3235 osób w tym: 3086 uczniów, 88 nauczycieli
i 61 pracowników Lasów Pañstwowych. W skali województwa
nonikiem informacji i wiedzy stanie siê wydrukowany folder, którego
nak³ad wynosi 3 000 egzemplarzy. W obu przypadkach dla potrzeb
edukacyjnych i medialnych, wykorzystane zosta³y te sporód
zagro¿onych gatunków rolin, które s¹ ³atwe w identyfikacji, posiadaj¹
du¿e i barwne kwiaty lub wzbudzaj¹ ogólne zainteresowanie
(m.in.: rosiczki i storczyki).
W ramach projektu przeprowadzono bezporednie dzia³ania
zmierzaj¹ce do zabezpieczenia stanowisk zagro¿onych gatunków rolin
naczyniowych. W tym celu wytypowano do ochrony powierzchniowej
w formie pomników przyrody i u¿ytków ekologicznych 12 obiektów.
Opracowano dla nich odpowiednie dokumentacje przyrodnicze, które
zostan¹ przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
Na 2 istniej¹cych i 3 projektowanych u¿ytkach ekologicznych wykonano
Mieczyk
zabiegi czynnej ochrony maj¹ce na celu zabezpieczenie siedlisk
Rys. Anna Krupa
przyrodniczych. Polega³y one na powstrzymaniu sukcesji poprzez koszenie
i wycinanie krzewów. Ponadto zebrano i wywieziono mieci.
W trakcie sezonu wegetacyjnego dokonano inwentaryzacji przyrodniczej 25 stanowisk
najbardziej zagro¿onych wymarciem rolin, w tym: brzozy niskiej, dzwonecznika wonnego, gnidosza
b³otnego, goryczuszki gorzkawej, kosaæca syberyjskiego, mieczyka dachówkowatego, ozorki
zielonej, parzyd³a górskiego, staroduba ³¹kowego, storczyka kukawki, tojada dzióbatego i zimozio³u
pó³nocnego. Zebrane zosta³y aktualne dane o zasobnoci populacji, skali zagro¿eñ i tendencjach
dynamicznych.
Opracowana zosta³a Strategia ochrony zagro¿onych gatunków
rolin naczyniowych dla powiatów: ³osickiego, miñskiego, siedleckiego
i wêgrowskiego. Stanowi ona podstawowy materia³ wyjciowy do
wszelkich dzia³añ w zakresie ochrony poszczególnych gatunków,
jak i ca³ych grup ekologicznych. Jej ewentualne braki lub zapisy
mog¹ce budziæ kontrowersje powinny rozpocz¹æ dyskusjê, której
efektem bêdzie jak najlepiej pojmowany interes przyrody.
Wymiernym efektem zrealizowanego projektu jest nawi¹zanie
wspó³pracy TP Bocian z Zak³adem Botaniki Akademii Podlaskiej
w Siedlcach, Nadlenictwami i spo³ecznoci¹ szkoln¹, co mo¿e staæ
siê prze³omem w ochronie ró¿norodnoci florystycznej w tej czêci
kraju. Zdobyte dowiadczenia z pewnoci¹ zostan¹ wykorzystane
przez inne krajowe i zagraniczne organizacje proekologiczne
zaprzyjanione z TP Bocian, jak i instytucje administracji
pañstwowej, w gestii których s¹ zagadnienia zwi¹zane z ochron¹
przyrody.
Projekt zosta³ dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Micha³ Falkowski

Kosaciec syberyjski
Rys. Marcin Ilczuk
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FORUM DYSKUSYJNE PRZYRODA
Niestety, muszê zacz¹æ od smutnego wydarzenia, jakie przytrafi³o siê naszemu
serdecznemu przyjacielowi Krzykowi, moderatorowi Forum, znanemu wszystkim jako
Winer. Kiedy informacja o jego tragicznym wypadku dotar³a do nas, nie moglimy w to
uwierzyæ. Smutek zala³ nasze serca. Pytanie dlaczego? cisnê³o siê samo na usta. Winer
znany by³ nam jako doskona³y partner do dyskusji, pomocny, z siln¹, wyczuwaln¹ w jego
s³owie pisanym, osobowoci¹. Potrafi³ godzinami przesiadywaæ na Forum. ¯yczliwy, ale
jednoczenie pewny swych przekonañ i racji. Zawsze swoje stanowisko podpiera³ solidn¹
argumentacj¹. Ca³ym sercem zaanga¿owa³ siê w ¿ycie i rozwój Forum. Pasjonowa³ siê
ptakami, a w szczególnoci go³êbiami, których zapalonym hodowc¹ by³ od lat.
Z zami³owania wêdkarz i motocyklista. Twardo stoj¹cy na ziemi. Takiego w³anie Winera
zapamiêtamy na zawsze! Jemu dedykujê w ca³oci ten artyku³...
Kiedy powstawa³o Forum PRZYRODA http://www.bocian.org.pl/forum/ nikt nie
spodziewa³ siê, ¿e zaledwie w rok czasu wydarzy siê a¿ tak wiele... Forum rozros³o siê niebywale,
powsta³o wiele nowych dzia³ów, g³ównie z inicjatywy u¿ytkowników. Wzros³y te¿ bardzo mocno
walory edukacyjne! Ciekawe i najwie¿sze obserwacje z terenu serwowane przez u¿ytkowników
z ró¿nych róde³ sta³y siê istn¹ skarbnic¹ wiedzy dla ka¿dego przyrodnika! Niektóre osoby zaczê³y
ju¿ katalogowaæ te informacje i byæ mo¿e doczekamy siê jakiego du¿ego opracowania
podsumowuj¹cego wszystkie stwierdzenia, zw³aszcza dotycz¹ce rzadkich gatunków. Oczywicie
najwiêcej informacji przep³ywa w subforum ptasim. Jest to zupe³nie zrozumia³e, poniewa¿
ornitologów, zarówno amatorów jak i zawodowców, jest zdecydowanie najwiêcej. Jednak
i w innych subforach ruch jest bardzo du¿y i umieszczane wiadomoci, pod wzglêdem ich
aktualnoci, nie maj¹ sobie równych w ¿adnych innych ród³ach dostêpnych w Internecie.
W temacie ciekawe artyku³y znajduj¹cego siê w subforum Kuluary u¿ytkownicy podaj¹
znalezione w sieci ciekawostki z przeró¿nych dziedzin zwi¹zanych z ochron¹ przyrody, edukacj¹,
badaniami i odkryciami naukowymi, zmianami w prawie, etc. Tak wiêc wystarczy wejæ na
forum i zerkn¹æ do tego tematu aby byæ na bie¿¹co bez koniecznoci czasoch³onnego przegl¹dania
zasobów Internetu.

Trochê statystyk
Do momentu pisania przeze mnie tego artyku³u napisanych zosta³o ponad 46000 postów,
czyli pojedynczych informacji wys³anych przez u¿ytkowników! Jest to nieprawdopodobnie du¿a
liczba i wiadczy o zapotrzebowaniu przyrodników na tak¹ formê przep³ywu informacji. Do tej
pory zarejestrowanych zosta³o prawie pó³ tysi¹ca u¿ytkowników! W rubryce Przez ostatnie
24 godziny byli na forum liczba waha siê w zale¿noci od dnia tygodnia pomiêdzy 70 a 50 i nigdy
nie spada poni¿ej. Oczywicie pokazuje to tych u¿ytkowników, którzy przez ostatnie 24 godziny
byli zalogowani na Forum. Nie jest tu natomiast uwzglêdniona liczba goci przegl¹daj¹cych forum,
których jest czêsto wielokrotnie wiêcej ni¿ zalogowanych. Ruch na Forum pokazuje liczba
zliczonych, unikalnych wizyt forum, która wynosi ponad 85 tysiêcy. Chc¹c jednak zliczyæ faktyczne
ods³ony poszczególnych tematów przegl¹danych na Forum liczba zaczyna byæ wrêcz szokuj¹ca!
Dzienna liczba ods³on na Forum liczona jest w tysi¹cach - czêsto przekracza 6000! Z ciekawszych
danych statystycznych mo¿na podaæ, ¿e najwiêcej u¿ytkowników (w tym goci) jednoczenie
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znajduj¹cych siê na Forum by³o 236, rednio dziennie przybywa nam 1,09 u¿ytkowników,
zarejestrowanych mê¿czyzn jest 352 (71%), a kobiet 145 (29%), najstarszy u¿ytkownik ma
63 lata, a najm³odszy 9 lat, natomiast rednia wynosi 28,4 (sporód 210 osób, które poda³y
w swoich profilach datê urodzenia). U¿ytkownicy-rekordzici maj¹ na swym koncie ponad
3000 napisanych postów. Wiêkszoæ tych statystyk, równie¿ te, których tu nie prezentujê, dostêpna
jest na Forum.

Edukacja i zabawa, czyli przyjemne z po¿ytecznym
Na Forum PRZYRODA powsta³y nowe formy edukacji przyrodniczej. Od dawna wiadomo,
¿e najskuteczniejsza znana forma edukacji to nauka przez zabawê. Od d³u¿szego czasu funkcjonuj¹
subfora z zagadkami. Podzielone s¹ one na odpowiednie kategorie tematyczne. Zabawa polega
na umieszczeniu zdjêcia przedstawiaj¹cego jaki gatunek zwierzêcia lub roliny przez u¿ytkownika.
Zadaj¹cy jest zobowi¹zany do podania podstawowych informacji, np. czy gatunek by³ stwierdzony
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w Polsce oraz powinien podaæ czas na rozwi¹zanie zagadki. Aby inni u¿ytkownicy nie mieli
mo¿liwoci podgl¹dania odpowiedzi pisze siê w tzw ukrytych wiadomociach. Mo¿e to brzmieæ
nieco gronie, ale w rzeczywistoci jest banalnie proste. Polega to na napisaniu swojej odpowiedzi
wewn¹trz znaczników [hide], wygl¹da to mniej wiêcej tak:
[hide] tutaj piszemy swoj¹ odpowied np. rybo³ów Pandion haliaetus [/hide]
Po takim napisaniu i wys³aniu wiadomoci pozostanie ona niewidoczna dla wszystkich
u¿ytkowników, którzy nie odpowiedzieli jeszcze w tym temacie. Dopiero po napisaniu swojego
typowania oczom u¿ytkownika ukazuj¹ siê odpowiedzi, jakie udzielili inni. Jak to wygl¹da w
rzeczywistoci wystarczy wejæ na Forum i siê przekonaæ. Warto dodaæ, ¿e pojawi³a siê ostatnio
nowa seria zagadek z g³osami zwierz¹t do rozpoznania. Z wiadomych wzglêdów tego typu zagadki
to domena ornitologów. Zreszt¹ we frekwencji zagadki ptasie nie maj¹ sobie równych. Do tej
pory zadanych i rozwi¹zanych zosta³o ponad 660 zagadek ornitologicznych! Daleko za nimi
s¹ zagadki rolinne (ponad 100), nietoperzowe (ponad 60), owadzie (ponad 60) i inne.
Kolejn¹ form¹ edukacji sta³a siê zainicjowana przez ornitologów Akademia. Podzielona zosta³a
na dwa wydzia³y: siewkologiczny i drapologiczny. Oczywicie zaraz pojawi³y siê kolejne, w licznie
reprezentowanych przez forumowiczów dziedzinach - nietoperzach oraz ochronie przyrody,
a cilej o aspektach prawnych ochrony przyrody. Na wszystkich wydzia³ach schemat
funkcjonowania jest podobny do uczelni wy¿szych z tzw. reala. Najpierw prowadzone
s¹ wyk³ady, póniej mo¿na prowadziæ dyskusje, zadawaæ pytania w specjalnie wydzielonym do
tego celu pokoju. Najczêciej na zakoñczenie jakiego cyklu wyk³adów organizowane s¹ kolokwia
z prezentowanego materia³u. Formy zale¿¹ od profilu danego wydzia³y. Dla przyk³adu, na
wydzia³ach ornitologicznych, prezentowane s¹ najczêciej fotografie omawianych wczeniej
gatunków ptaków i proba ich oznaczenia w/g przyjêtego schematu:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gatunek
podgatunek
szata (juv.; imm.; subad.; ad.)
rok ¿ycia (1., 2., 3., itd.)
pora roku
p³eæ
uwagi
Odpowiedzi, podobnie jak w zagadkach, umieszczamy w [hide], co uniemo¿liwia ci¹ganie.
W sekretariacie mo¿na postulowaæ zmiany, proponowaæ przeprowadzenie wyk³adów dotycz¹cych
jakiego zagadnienia, dzia³u, grupy gatunków, itp. Poniewa¿ Akademia jest stworzona specjalnie
dla u¿ytkowników zainteresowanych dan¹ tematyk¹, wprowadzone zosta³y pewne zasady.
Najpierw, aby mieæ pe³ne prawa na danym wydziale, nale¿y siê do niego zapisaæ. Wystarczy
w tym celu wejæ w Grupy - link widoczny w g³ównym menu na górze Forum. Po wybraniu
odpowiedniej grupy wciskamy przycisk dodaj. Po zaakceptowaniu naszej kandydatury przez
dziekana stajemy siê pe³noprawnymi studentami. Mo¿emy ju¿ zadawaæ pytania, uczestniczyæ
w dyskusjach i kolokwiach. Ka¿dy oczywicie jest mile widziany jako wolny s³uchacz. W tym
celu nawet nie trzeba siê logowaæ.
Mo¿liwoci, jakie daje Forum w tym zakresie s¹ praktycznie nieograniczone. Wyk³ady
urozmaicone s¹ nie tylko opisami, ale, co pod wzglêdem edukacyjnym jest szczególnie wa¿ne,
du¿¹ iloci¹ fotografii. Dziêki nim wyk³adowcy mog¹ dok³adnie wskazaæ, o co chodzi w opisie,
np. wskazaæ cechy diagnostyczne! Takie rozwi¹zania znamy z klasycznych podrêczników, atlasów
czy innych, w tym naukowych publikacji. Ró¿nice s¹ jednak znaczne i przemawiaj¹ na korzyæ
Forum. Przede wszystkim omijane s¹ gigantyczne koszty, jakie s¹ niezbêdne do wydrukowania
jakiejkolwiek ksi¹¿ki. Próby zdobycia na taki cel funduszy s¹ czaso- i pracoch³onne, a w dodatku
nie gwarantuj¹ pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sponsorów. Natomiast czysto komercyjne
wydanie takiej pozycji gwarantuje efekt finalny w postaci wysokiej ceny, na któr¹ ma³o kogo
staæ. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za elektroniczn¹ form¹ wyk³adów
prowadzonych na forum jest mo¿liwoæ ich szybkiej aktualizacji w miarê zdobywania nowych
informacji na temat omawianych gatunków, czy zmianie przepisów prawa w przypadku Akademii
o ochronie przyrody, a wiemy, ¿e zmiany legislacyjne nastêpuj¹ u nas bardzo czêsto. Chc¹c
zaktualizowaæ co w tradycyjnej ksi¹¿ce potrzebne jest ponowne jej wydanie, co wi¹¿e siê
z kolejnymi kosztami. Na Forum jest to kwestia kilku minut i tekst jest uaktualniony, a informacje
o zmianach pojawiaj¹ siê automatycznie na dole danego wyk³adu. Ma³o tego - jeli zmiany
s¹ bardzo istotne ka¿dy student dostanie na swój adres e-mail informacjê o tym fakcie. Oczywicie
ka¿dy, do kogo bardziej przemawia tekst na papierze, mo¿e sobie wszystko wydrukowaæ pos³uguj¹c
siê klasyczn¹ drukark¹, a nawet oddaæ do oprawy i postawiæ na pó³kê.
Ostatni¹, ciekaw¹ form¹ edukacji, która pojawi³a siê stosunkowo niedawno, jest utworzone
subforum Pióra. U¿ytkownicy umieszczaj¹ w nim skany lub fotografie piór poszczególnych
gatunków ptaków. Przez krótki okres funkcjonowania tego subforum powsta³o ju¿ ponad
60 tematów, a ka¿dy z nich obejmuje jeden gatunek. Oczywicie ka¿dy temat zawiera najczêciej
kilka postów z piórami: (1) z ró¿nych róde³; (2) od ró¿nych u¿ytkowników; (3) z ró¿nych czêci
cia³a ptaka. £atwo odnaleæ pióro interesuj¹cego nas gatunku, poniewa¿ ka¿dy temat w tytule
ma nazwê polsk¹ i ³aciñsk¹. Ponadto znajduje siê tutaj temat ze spisem treci, z zamieszczonymi
linkami do stron w sieci z kolekcjami piór, proby o identyfikacjê piór nieoznaczonych oraz porady
jak zalegalizowaæ posiadan¹ kolekcjê zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody.
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Aktualne tematy z Forum na dowolnej stronie www?
Dla wszystkich sympatyków forum oraz przyrodników posiadaj¹cych w³asne strony www
uruchomilimy specjalnie skonstruowany skrypt. Umo¿liwia on umieszczenie w prosty sposób
na w³asnej stronie ostatnich tematów z Forum PRZYRODA. Po wpisaniu adresu
http://www.bocian.org.pl/forum/topics_anywhere.php pojawi siê formularz, po którego
wype³nieniu wygenerowany zostanie kod. Wystarczy go wstawiæ na jakiejkolwiek stronie www,
aby na bie¿¹co generowane by³y nowe w¹tki pojawiaj¹ce siê na Forum. Formularz jest bardzo
rozbudowany i daje wiele mo¿liwoci. Mo¿na wybraæ formê prezentowania od bardzo
szczegó³owej do niezwykle prostej. Ma³o tego - skrypt pozwala na umieszczenie tematów
z wybranego subforum tematycznego. Np. jeli prowadzimy stronê o ornitologii mo¿emy zaznaczyæ,
aby pojawia³y siê tematy tylko z subforum Ptaki. Analogicznie jest z innymi dzia³ami - wystarczy
wybraæ odpowiednie opcje w formularzu. U¿ycie tego skryptu jest banalnie proste
i nie wymaga nawet dobrej znajomoci jêzyka HTML. Serdecznie polecamy t¹ formê
uatrakcyjnienia swojej strony i zachêcenia w ten sposób internautów do jej czêstszego
odwiedzania.

Pliki - publikacje, wnioski, akty prawne, dokumenty, instrukcje...
Na Forum ruszy³a tzw. pobieralnia, do której mo¿na siê dostaæ klikaj¹c link w menu g³ównym
o nazwie Pliki. Do czego to s³u¿y? Idea jest prosta. Chodzi o to, aby w jednym miejscu zamieciæ
wszystkie przydatne dla przyrodników pliki. S¹ to zarówno publikacje, dokumenty, akty prawne,
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wnioski jak i programy u¿ytkowe. Na razie jest to w fazie testów i dostêpne s¹ trzy kategorie.
Chcemy, aby w przysz³oci pe³ni³o to rolê funkcjonalnej bazy z przydatnymi programami i plikami.
Po wejciu w dan¹ kategoriê mamy szczegó³owe informacje dotycz¹ce danego pliku: kto przes³a³,
kto jest twórc¹, krótki opis, rozszerzenie, ile dany plik razy zosta³ ci¹gniêty oraz komentarze na
jego temat. Znajduje siê te¿ toplista najpopularniejszych plików.

Album zdjêæ
W dobie aparatów cyfrowych umieszczanie zdjêæ w Internecie sta³o siê bardzo popularn¹
form¹ przekazu i rozrywki. Najlepsze s³owa nie opisa³yby tego, co mo¿na zobaczyæ na dobrych
fotografiach. Forum daje mo¿liwoæ umieszczania przez ka¿dego z u¿ytkowników w³asnych
fotografii. Warto tu zaznaczyæ, ¿e wszystkie pliki umieszczane na Forum s¹ w³asnoci¹ ich
autorów i podlegaj¹ prawom autorskim. Tak wiêc ich wykorzystywanie jest mo¿liwe jedynie za
zgod¹ autora. Jednoczenie ka¿dy u¿ytkownik odpowiada osobicie za legalnoæ umieszczanych
plików. Poniewa¿ Album zacz¹³ siê nieprawdopodobnie rozrastaæ musielimy wprowadziæ podzia³
na kategorie. Najwiêcej zdjêæ znajduje siê w dziale ornitologicznym. Fotografie ptaków robione
s¹ w du¿ej mierze przez specjalistów, wiêc ogl¹da siê je jak dzie³a sztuki z zapartym tchem.
Natomiast po imprezach takich jak Forumialny Sp³yw Wis³¹ czy te¿ Ekspedycja Ratunkowa
TP Bocian - Owin 2004 w dziale Imprezy Przyrodnicze bardzo szybko, czêsto ju¿ na drugi
dzieñ po powrocie, pojawia siê bardzo du¿o zdjêæ. Warto wiêc wejæ do tego dzia³u, aby
powspominaæ lub ewentualnie pozazdrociæ.

Forum dotycz¹ce Sieci Natura 2000
Podczas warszawskiej konferencji dotycz¹cej sieci Natura 2000 w Polsce postanowiono,
¿e zostanie stworzone subforum dotycz¹ce wszelkich problemów zwi¹zanych z tymi obszarami.
Jednoczenie, dla wymiany informacji miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi i podejmowania
pewnych decyzji, zosta³o stworzone subforum niedostêpne dla zwyk³ych u¿ytkowników. Dostêp
do niego maj¹ tylko osoby wydelegowane przez organizacje, zapisane do grupy Natura 2000.
Tworzenie subforów zamkniêtych to kolejna mo¿liwoæ Forum. W celu wymiany informacji
miêdzy pewn¹ grup¹ osób nie trzeba wysy³aæ listów do wszystkich - wystarczy stworzyæ subforum
dostêpne tylko dla wybranej grupy u¿ytkowników. Ma to naprawdê kapitalne znaczenie - po
do³¹czeniu do danej grupy nowej osoby nie trzeba jej wtajemniczaæ w dotychczasowe dyskusje
i ustalenia, wystarczy do³¹czyæ j¹ do grupy i dana osoba ma mo¿liwoæ przeczytaæ, co siê dzia³o
wczeniej.
Dynamiczny rozwój Forum Dyskusyjnego PRZYRODA pokazuje jak bardzo potrzebne jest
interaktywne, niezale¿ne medium, na którym wszyscy przyrodnicy - zarówno dowiadczeni, jak
i nowicjusze - mog¹ bez skrêpowania zadawaæ pytania, dzieliæ siê swoimi prze¿yciami z terenu,
czerpaæ wiedzê, dowiadywaæ siê o realizowanych projektach, wyjazdach, konferencjach,
spotkaniach oraz wymieniaæ pogl¹dy. Ciê¿ko by³o sobie do tej pory wyobraziæ sytuacjê, kiedy to
np. ornitolodzy z najró¿niejszych czêci Polski umawiaj¹ siê na kilkudniowy, wspólny wyjazd na
liczenie sów nie widz¹c siê wczeniej na oczy. Bez istnienia Forum nie dosz³oby do tak
spektakularnych akcji jak np. ratowanie rezerwatu Owin. Prawdopodobnie projekt ochrony
popielicy i koszatki, który rusza ju¿ w roku 2005, nigdy by nie powsta³ gdyby nie wspólne,
d³ugotrwa³e dysputy na ten temat. Forum PRZYRODA, gromadz¹c w jednym miejscu
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specjalistów z najró¿niejszych dziedzin przyrodniczych, zarówno amatorów jak i zawodowców,
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, urzêdników pañstwowych zajmuj¹cy siê ochron¹
przyrody, nauczycieli akademickich i naukowców, sta³o siê bezcennym ród³em wiedzy
i najszybszym serwisem informacyjnym dotycz¹cym przyrody i jej ochrony.
B³a¿ej Wojtowicz

BRUDZEÑSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Brudzeñski Park Krajobrazowy zosta³ utworzony na mocy uchwa³y Wojewódzkiej Rady
Narodowej w P³ocku Nr 163/XXVI/88 z dnia 9 czerwca 1988 r. Wed³ug jej zapisów celem jego
utworzenia by³o zapewnienie ochrony cennego krajobrazu z dopuszczeniem niekolizyjnych form
turystyki, zw³aszcza krajoznawczej. Park w za³o¿eniach statutowych oraz zapisach przyjêtego
planu ochrony ma byæ tak¿e naturalnym
otoczeniem kilku rezerwatów przyrody,
terenem o funkcjach wodochronnych oraz
obiektem badañ naukowych i terenowej
edukacji ekologicznej. Ma stanowiæ
regionalne ogniwo w systemie ochrony
krajobrazu Polski, jako ³¹cznik doliny Wis³y
z krain¹ mazurskich pojezierzy.
Powierzchnia BPK wynosi 3171 ha, a jego
otuliny 4397 ha. Po³o¿ony jest na
Pojezierzu Dobrzyñskim wchodz¹cym
w sk³ad fizyczno-geograficznego
makroregionu Pojezierza Che³miñskoZimorodek
Dobrzyñskiego i podprowincji Pojezierza
Rys. Jerzy Dyczkowski
Po³udniowoba³tyckiego. W granicach
Parku znalaz³y siê tak¿e fragmenty rynien glacjalnych Wierzbicy i Karwosieckiej. Administracyjnie
le¿y na obszarze podp³ockich gmin Brudzeñ Du¿y i Stara Bia³a, w powiecie ziemskim p³ockim.
Jest to doæ rzadki przypadek parku krajobrazowego mieszcz¹cego siê w granicach
jednego powiatu.
Swoim zasiêgiem obejmuje dolinê dolnego biegu rzeki Skrwy Prawej wraz z przyleg³ymi
kompleksami lenymi Brwilno, Brudzeñ, Sikórz oraz w pó³nocnej czêci Parku polodowcow¹
rynnê Karwosiecko-Cholewick¹ z jeziorami Józefowskimi. Granice Parku zlokalizowane s¹ niemal
bezporednio poza granic¹ administracyjn¹ miasta P³ocka, a jego najdalej wysuniête krañce nie
przekraczaj¹ kilkunastu kilometrów. Takie po³o¿enie ma równie¿ swoj¹ ujemn¹ stronê. Tereny
Parku nara¿one s¹ na nieustaj¹c¹ presjê ze strony aglomeracji miejsko-przemys³owej P³ocka,
w tym równie¿ Orlenu S.A.
Brudzeñski Park Krajobrazowy, bêd¹c jednym z mniejszych parków krajobrazowych, jest
zarazem jednym z najpiêkniejszych w Polsce. Pierwszy kontakt z nim zaskakuje turystê, nie
spodziewaj¹cego siê zobaczyæ na równinnym, p³askim Mazowszu, takiej rozmaitoci form rzeby
terenu.
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Atrakcyjne formy ukszta³towania
powierzchni Brudzeñski Park Krajobrazowy
zawdziêcza wp³ywowi ostatniego
zlodowacenia zwanego ba³tyckim, a przede
wszystkim okresowi ustêpowania l¹dolodu.
Najwa¿niejszym, najsilniej zaznaczonym
elementem rzeby terenu pozostaje, g³êboko
wciêta w wysoczyznê, dolina Skrwy Prawej
w jej dolnym biegu. Brzegi doliny
wykszta³cone s¹ zarówno jako p³askie terasy
rzeczne, jak i strome, niemal pionowe skarpy.
Licznymi jarami i w¹wozami sp³ywaj¹ stale,
okresowo lub epizodycznie wartkie lub ledwie
szemrz¹ce strumienie zasilaj¹ce Skrwê - o
hydrograficzn¹ terenu. P³askich terenów
bezporednio nad Skrw¹ Praw¹ spotykamy
Jarzêbatka
niewiele. Nale¿¹ do nich dwie kotliny
Rys. Jerzy Dyczkowski
w zakolach rzeki (przy m³ynie
w Sikorzu i w okolicach Radotek) oraz najni¿sze terasy zalewowe o ró¿nej powierzchni i kszta³tach.
P³aszczyzny poziome s¹ bardzo cennym elementem w krajobrazie doliny, poniewa¿ harmonijnie
i fantazyjnie zarazem kontrastuj¹ ze stromymi skarpami i w¹wozami, zw³aszcza gdy poroniête
s¹ rolinnoci¹ murawow¹. Szczególne wra¿enia estetyczne mo¿emy odnieæ wêdruj¹c koronami
wspomnianych ju¿ skarp. Rozmieszczone tam punkty widokowe pozwalaj¹ podziwiaæ malownicz¹
dolinê i meandry po³yskuj¹cej swym nurtem rzeki.
Z konfiguracj¹ terenu, wystêpowaniem wody, warunkami glebowymi i klimatycznymi cile
zwi¹zane jest wystêpowanie poszczególnych gatunków rolin tworz¹cych okrelone zbiorowiska.
Panuj¹ce w dolinie Skrwy zbiorowiska lasów gr¹dowych wyró¿niaj¹ siê piêknym starodrzewem
i okazami drzew pomnikowych. Ró¿norodnoæ gatunków drzew widoczna jest szczególnie wiosn¹,
kiedy obserwuje siê pe³n¹ gamê odcieni zieleni oraz jesieni¹, w porze przebarwiaj¹cych siê lici.
Urzekaj¹co wówczas prezentuje siê skarpa ogl¹dana z pewnej odleg³oci, gdy na tle z³ocistych
klonów czerwieni¹ siê buki, a ca³oæ dope³nia ciemna zieleñ wierków. Rolinnoæ zielna
opisywanych gr¹dów krajobrazowo i florystycznie najcenniejsza jest przede wszystkim wiosn¹.
£añcuchy pagórków zdobi¹ wówczas ³any chronionych przebiniegów. Nieco póniej kwitn¹
bia³e zawilce, niebieskie przylaszczki, fio³ki i inne roliny runa gr¹dowego. P³askie po³acie ³êgów
z prostymi pniami olch i niewielk¹ iloci¹ krzewów, kontrastuj¹ z lasami gr¹dowymi. Integraln¹
czêci¹ krajobrazu Parku s¹ równie¿ wystêpuj¹ce licznie, powalone stare drzewa w nurcie rzeki.
Elementy te, mimo ¿e tarasuj¹ rzekê czyni¹c j¹ niesp³awn¹, zaskakuj¹ ciekawymi kszta³tami
i sposobem u³o¿enia.
Dolina Skrwy po prawej stronie charakteryzuje siê wiêksz¹ iloci¹ zamkniêtych kotlin
i odkrytych polan, poroniêtych p³atami muraw. Odkryte, nas³onecznione fragmenty skarp kipi¹
wiosn¹ barwami kwitn¹cej tarniny, ró¿y, janowca i zapachem ciep³olubnych zió³.
Tereny ³¹kowe w Parku z kêpami i skupiskami drzew, m³odniki, zadrzewienia ródpolne, poroniête
drzewami granice pól i korony skarp, wie¿e ³¹ki, trawiaste miedze tworz¹ charakterystyczn¹
mozaikê, wzbogacaj¹c¹ pejza¿.
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Ró¿norodnoæ siedlisk cechuj¹ca
Brudzeñski Park Krajobrazowy stwarza
doskona³e warunki dla wystêpowania
bogatej fauny, w tym wielu gin¹cych
gatunków.
Najliczniej
jest
tu
reprezentowana awifauna licz¹ca oko³o
125 gatunków lêgowych oraz 30 gatunków
przelotnych i zimuj¹cych. Do lêgowych
gatunków odnotowanych w BPK
i umieszczonych w Polskiej Czerwonej
Ksiêdze Zwierz¹t nale¿¹: b¹k i b³otniak
zbo¿owy. W grupie ptaków zagro¿onych
w skali europejskiej zaobserwowano
w Parku 15 gatunków, najwa¿niejsze z nich
to: b¹czek, trzmielojad, zimorodek,
jarzêbatka i ortolan. Ponadto stwierdzono
Tchórz
derkacza - jedyny gatunek na opisywanym
Rys. Jerzy Dyczkowski
terenie zagro¿ony w skali wiatowej.
Pomimo niedu¿ej iloci terenów zalesionych w Parku dobrze zachowana jest awifauna lena.
Dotyczy to g³ównie gatunków drobnych, takich jak: sikory, pokrzewki, dziêcio³y i drozdy. Licznie
wystêpuj¹ tutaj równie¿ ptaki drapie¿ne i sowy. wiadczy to o doskona³ym wskaniku wartoci
ekologicznej krajobrazu.
Sporód ssaków w BPK stwierdzono wystêpowanie 34 gatunków. Brak wiêkszych
kompleksów powoduje, ¿e w Parku nie wystêpuj¹ du¿e ssaki. Spotykane s¹ natomiast gatunki
¿yj¹ce na pograniczu lasów i pól, na przyk³ad: zaj¹ce, sarny, dziki, tchórze i borsuki. Ten ostatni
gatunek wykorzystuje bardzo dogodne kryjówki na zalesionych stokach doliny. Z ma³ych ssaków
spotykanych w Parku najbardziej interesuj¹ce s¹ nietoperze. Zarejestrowano tutaj 5 gatunków
tych tajemniczych zwierz¹t. Warto równie¿ wspomnieæ o popielicy, gatunku znajduj¹cym siê
w Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t. Na uwagê zas³uguj¹ te¿ bobry, które na ten teren
zawêdrowa³y wzd³u¿ Skrwy z Pojezierza Dobrzyñskiego i doæ gromadnie zasiedli³y rzekê
w rejonie Radotek, Lasotek, Parzenia oraz Cierszewa, a tak¿e wydra, której lady ¿erowania
zanotowano w okolicy Brudzenia Du¿ego.
Skrwa Prawa wraz z Wis³¹ jest akwenem - ostoj¹ znacznej liczby gatunków ryb oraz
wymarzonym terenem dla uprawiania wêdkarstwa. Do najciekawszych wystêpuj¹cych tu
gatunków nale¿¹: g³owacz bia³op³etwy, ró¿anka, liz, piekielnica, strzebla potokowa, minóg
strumieniowy. Od niedawna spotyka siê
tak¿e pstr¹ga potokowego, który
w ramach programu restytucji gatunków
³ososiowatych i reofilnych karpiowatych,
zosta³ reintrodukowany w rzece Skrwie.
Na terenie BPK istniej¹ obecnie
3 rezerwaty przyrody.
Rezerwat krajobrazowy Sikórz
o powierzchni 215, 87 ha obejmuje
G³owacz bia³op³etwy
Rys. Bogdan Kamierczak
12-kilometrowy odcinek doliny Skrwy
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od miejscowoci Sikórz do wsi Radotki. W rezerwacie Sikórz Skrwa silnie meandruje. W³anie
tu znajduje siê najwiêksze zakole tej rzeki, zwane wielkim meandrem sikórzskim. Rezerwat ma
wyj¹tkowo bujn¹ rolinnoæ. Panuj¹cym zbiorowiskiem jest gr¹d zbudowany z wynios³ych grabów
z domieszk¹ dêbów, lip, klonów, drzew iglastych. W warstwie krzewów wystêpuj¹: leszczyna
(miejscami bardzo licznie), trzmielina, czeremcha, dereñ, szak³ak, kruszyna, suchodrzew i podrosty
drzew. Runo jest typowe dla lenych zbiorowisk liciastych. Najbardziej interesuj¹co wygl¹da
ono przed pe³nym rozwiniêciem lici drzew, gdy kwitn¹: gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec
¿ó³ty, zdrojówka rutewkowata, miodunka æma, przylaszczka i zawilce. Rosn¹ tu tak¿e roliny
podlegaj¹ce ochronie gatunkowej: lilia z³otog³ów, wawrzynek wilcze³yko, konwalia majowa,
bluszcz, kopytnik.
Kolejny z rezerwatów - wietlistej d¹browy Brwilno zajmuje powierzchniê 65,68 ha
i po³o¿ony jest w po³udniowej czêci Parku, w strefie krawêdziowej doliny Wis³y. Rezerwat ten
le¿y w nadlenictwie P³ock, lenictwie Brwilno, na terenie gmin Stara Bia³a i Brudzeñ Du¿y.
Chroni fragment wietlistej d¹browy porastaj¹cej eksponowane, po³udniowe stoki doliny Wis³y.
To rzadkie ju¿ w Polsce zbiorowisko lene zwi¹zane jest z cieplejszym klimatem. Uwagê zwraca
ciekawa rzeba terenu, skarpê przecinaj¹ bowiem g³êbokie parowy o zboczach nachylonych
nawet pod k¹tem 45 stopni. Wyniesienia o wysokoci wzglêdnej prawie 30 m tworz¹ wspania³e
miejsca widokowe na Wis³ê i cofkê ujciowego odcinka Skrwy Prawej. W drzewostanie d¹browy
dominuje d¹b szypu³kowy ze znaczn¹ domieszk¹ sosny. Warstwa krzewów jest doæ uboga,
natomiast runo lene wyró¿nia siê bogactwem sk³adu florystycznego, co jest charakterystyczn¹
cech¹ wietlistej d¹browy. Z rolin zielnych wystêpuje tu: lilia z³otog³ów, gorysz siny, ciemiê¿yk
bia³okwiatowy, piêciornik bia³y, groszek czerniej¹cy, pajêcznica ga³êzista, pierwiosnka lekarska,
czycica storzyszek i wiele innych.
W celu zachowania interesuj¹cego krajobrazu i ochrony starych ponad 150-letnich
drzewostanów dêbowych oraz skupisk unikalnej rolinnoci zielnej, w 2002 roku utworzono
rezerwat krajobrazowy Brudzeñskie Jary (pow. 39,10 ha) w uroczysku lenym Brudzeñ,
w pó³nocnej czêci Parku. Obejmuje on, po³o¿ony na prawym brzegu rzeki, drzewostan porastaj¹cy
wzniesienia i jary schodz¹ce ku rzece. Obok wartoci krajobrazowych, rezerwat zas³uguje na
ochronê z uwagi na cenn¹ szatê rolinn¹. Oprócz dêbu szypu³kowego, drzewostan rezerwatu
tworz¹: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, rzadziej topola bia³a, olsza czarna, klon jawor

Wydra
Rys. Jerzy Dyczkowski
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Przylaszczka
Rys. Gabriela Idzik

i klon pospolity. W podszycie, oprócz podrostów
gatunków drzewiastych, wystêpuj¹: leszczyna pospolita,
wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita. Wczesn¹
wiosn¹, przed pe³nym rozwojem lici, obserwuje siê
bogato rozwiniête runo lene z³o¿one z rutewki
orlikolistnej, obydwu gatunków zawilca, szczawika
zajêczego i ziarnop³onu. To tutaj wczesn¹ wiosn¹ ma
miejsce masowe kwitnienie przebiniegów na zboczach
doliny. Obok wartoci przyrodniczych rezerwat posiada
znaczne walory kulturowe. Znajduje siê tu obelisk
upamiêtniaj¹cy mêczeñsk¹ walkê z hitlerowcami
w czasie II wojny wiatowej. W pó³nocno-zachodniej
czêci rezerwatu, na krawêdzi wysokiego brzegu doliny
Skrwy, znajduje siê dobrze zachowane
wczesnoredniowieczne grodzisko.
Swoistymi osobliwociami przyrodniczymi
s¹ pomniki przyrody. Wród nich na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹: dwa buki w rezerwacie Brudzeñskie Jary,
aleja lipowo-kasztanowa w Sikorzu, potê¿ny d¹b rosn¹cy
w zabytkowym parku w Srebrnej oraz topola nad Wis³¹

w Murzynowie.
Istotn¹ funkcj¹ BPK jest równie¿ ochrona i popularyzacja walorów kulturowych terenu.
Na opisywanym obszarze ³atwo dostrzec strzeliste sylwetki kocio³ów w B¹dkowie Kocielnym,
Sikorzu, Siecieniu, Starej Bia³ej i w Brwilnie. Wiele uwagi warto powiêciæ dworom i parkom
podworskim. Szczególnie interesuj¹cy jest wspaniale odrestaurowany zespó³ pa³acowo-parkowy
w Srebrnej, stanowi¹cy obecnie orodek wypoczynkowo-szkoleniowy. W klasycznym dworku
z po³owy XIX wieku w Sikorzu, u ostatnich jego w³acicieli - Piwnickich gocili w okresie
miêdzywojennym: Julian Tuwim, Tadeusz Do³êga-Mostowicz, Antoni S³onimski. To tu Tuwim
napisa³ Bal w operze, a piêkn¹ naturaln¹ sceneriê Mazowieckiej Szwajcarii (jak niektórzy
zw¹ tê okolicê) wykorzystano do nakrêcenia g³onego przed wojn¹ filmu Znachor.
W pejza¿ rzeki Skrwy Prawej wpisane s¹ cile m³yny wodne na Skrwie i Wierzbicy. M³yny
te, czêciowo funkcjonuj¹ce zlokalizowane s¹ w osadach: B¹dkowo-Rochy, Kobierniki, Wyszyna,
Radotki i Cierszewo.
Po³o¿enie i dostêpnoæ komunikacyjna terenu BPK sprawiaj¹, ¿e jest on bardzo popularnym
terenem turystycznym i edukacyjnym, który stwarza mo¿liwoci realizacji ró¿nych form turystki
kwalifikowanej. Wzd³u¿ Skrwy przebiega szlak turystyczny, umo¿liwiaj¹cy wêdrówkê po bardziej
niedostêpnych fragmentach terenu. Rzeka Skrwa stanowi ciekawy szlak dla sp³ywów kajakowych
i uprawiania wêdkarstwa. Bazê dla sportów ¿eglarskich stanowi harcerska stanica wodna po³o¿ona
na nabrze¿u Wis³y, w s¹siedztwie Parku.
Od stycznia 2004 roku Brudzeñski Park Krajobrazowy podlega Zarz¹dowi Parków
Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego.
Bogdan Kamierczak
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WARTO POWIÊKSZYÆ MAZOWIECKI
PARK KRAJOBRAZOWY
Od wielu miesiêcy trwaj¹ rozwa¿ania, jak¹ form¹ ochrony obj¹æ Lasy OkuniewskoRembertowskie, po³o¿one na wschód od Warszawy, w wiêkszoci na terenie gminy Zielonka.
Gdy spojrzymy na mapê widaæ wyranie, ¿e wymieniony kompleks leny jest oddalony tylko
o 1,5 km od pó³nocnej granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Park Krajobrazowy
w obecnych granicach jest po³¹czony z Lasami Okuniewsko-Rembertowskimi korytarzem
ekologicznym, tworzonym przez tereny lene po³o¿one miêdzy osiedlami Rembertów i Weso³aZielona. Powiêkszony Park powinien obj¹æ zarówno lasy po³o¿one na pó³noc od linii kolejowej
Warszawa - Miñsk Mazowiecki, jak i pas lasów pañstwowych, ci¹gn¹cy siê od Rembertowa
przez Weso³¹ do Sulejówka na po³udnie od tej linii.
Walory krajobrazowe i przyrodnicze lasów Okuniewsko-Rembertowskich zdecydowanie
uzasadniaj¹ objêcie ich ochron¹ jako parku krajobrazowego. Interesuj¹ce nas lasy nadal pe³ni¹
funkcjê poligonu wojskowego, dlatego konieczne jest wyodrêbnienie kilku stopni nasilenia ochrony
poszczególnych stref. Najbardziej zachowawczej ochrony wymagaj¹: otulina rezerwatu przyrody
Bagno Jacka, dolina rzeki D³ugiej (miêdzy
Okuniewem i Ossowem - celowe
utworzenie rezerwatu), tereny bagienne
miêdzy Zabrañcem i Kaliñskimi Mostami.
Ochrony w porednim stopniu wymagaj¹
pozosta³e, zwarte tereny lene. Utrzymania
dotychczasowego sposobu u¿ytkowania
wymagaj¹ inne, niezabudowane
i niezalesione tereny poligonowe, na
przyk³ad strzelnica artyleryjska pod
Ossowem, która jest najwiêkszym
w okolicach Warszawy bezlenym
wrzosowiskiem. Wrzosowisko to jest
¯mije zygzakowate
przyk³adem pó³naturalnego rodowiska
Rys. Jerzy Dyczkowski
o du¿ych walorach przyrodniczych
i estetycznych utrzymywanego dziêki ingerencji cz³owieka. Wystêpuje na nim wiele gatunków
zwierz¹t, miêdzy innymi ¿mija zygzakowata i 2 gatunki jaszczurek, b³otniak ³¹kowy, bekas kszyk,
lelek kozodój, dudek, srokosz i licznie skowronek borowy.
Dogodnym rodowiskiem bytowania ptaków wodno-b³otnych s¹ stawy rybne w Ossowie
i Zawiesiuchach oraz liczne na terenie poligonu torfowiska. Na torfowisku pod Zabrañcem
znajdowa³y siê do niedawna ekstensywnie u¿ytkowane ³¹ki z masowo wystêpuj¹cymi wieloma
gatunkach rolin chronionych, w tym kilkoma gatunkami storczyków. Przy drodze OkuniewZabraniec, jeszcze kilkanacie lat temu, masowo kwit³y; kuku³ka szerokolistna i kuku³ka krwista.
Sporadycznie spotykano równie¿ formê bia³okwiatow¹ tego ostatniego gatunku (D. incarnata
f. ochroleuca). Obserwowano tam równie¿ rosiczkê okr¹g³olistn¹ i 3 gatunki wid³aków, w tym
wid³aczek torfowy. Obecnie wymienione ³¹ki zaros³y w wyniku sukcesji lub zosta³y aktywnie
zalesione. W otaczaj¹cych lasach nadal doæ licznie wystêpuje podkolan bia³y i kruszczyk
szerokolistny w dwóch odmianach barwnych, zwi¹zany z nasypami kolejki lenej (w ró¿nych
47

KRASKA (1-2/2004)

latach 1-2 tysi¹ce kwitn¹cych okazów,
z tendencj¹ wzrostow¹). Ró¿ne gatunki
storczyków nadal wystêpuj¹ na
zmeliorowanej ³¹ce na wschód od
Rembertowa (razem z kosaæcem
syberyjskim), na Koz³owym Bagnie
i nad rzek¹ D³ug¹. Na wydmach pod
Rembertowem spotyka siê godzika
piaskowego i m¹cznicê lekarsk¹.
Grzybienie
bia³e
wystêpuj¹
w rezerwacie Bagno Jacka i na
Koz³owym Bagnie. W nurcie D³ugiej
w kilku miejscach ronie gr¹¿el ¿ó³ty.
Lelki
Nad rzek¹ Czarn¹, miêdzy
Rys. Jerzy Dyczkowski
Pustelnikiem i Krubkami, doæ licznie
wystêpuje pióropusznik strusi, prawdopodobnie obecny równie¿ (bez lici zarodniononych) na
innych, podobnych terenach.
Na poligonie rembertowskim (³¹cznie z przylegaj¹cymi stawami rybnymi) stwierdzono
dotychczas ponad 150 gatunków ptaków (w tym autorzy obserwowali sami 142 gatunki). Jest to
wiêc znacz¹ca ostoja awifauny, porównywalna, a mo¿e bogatsza od po³udniowej czêci
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Przemys³aw Stolarz, Ewa Stolarz

WALORY PRZYRODNICZE DOLINY RZEKI KARASIÓWKI
Karasiówka rozpoczyna swój bieg miêdzy miejscowociami
Rzeczyca Ksiê¿a, S³odków i Szastarka na Wzniesieniach Urzêdowskich
(po³udniowo-wschodnia czêæ Wy¿yny Lubelskiej). P³ynie przez teren
gmin Trzydnik Du¿y i Gocieradów. Kieruje swoje wody na po³udniowyzachód i po oko³o 20 kilometrach wpada do Sanny, niewielkiego
prawostronnego dop³ywu Wis³y. ród³a rzeki znajduj¹ siê w Lesie
Ordynackim. Kilka do kilkunastu dodatkowych róde³ jest
zlokalizowanych w Rzeczycy Ksiê¿ej i Rzeczycy Kolonii, lecz obecnie
wiêkszoæ z nich zmniejszy³a swoj¹ wydajnoæ lub zosta³a zasypana.
Wiêksz¹ czeæ doliny zajmuj¹ ³¹ki, do niedawna kone, obecnie
najczêciej zarastaj¹ce. Czêste s¹ stawy rybne: hodowlane
i pom³yñskie. Pomimo kilku etapów regulacji, po³¹czonej z wycinaniem
drzew, doæ znaczny jest udzia³ wilgotnych lasów o charakterze ³êgów,
a przy krawêdzi doliny bardziej oddalonej od rzeki równie¿ olsów.
W dolinie Karasiówki stwierdzono wystêpowanie 9 gatunków rolin
objêtych ochron¹ prawn¹ (1 pod ochron¹ cis³¹ i 8 pod ochron¹
czêciow¹). Kuku³ka szerokolistna jest spotykana w ma³ych skupieniach
na ³¹kach w Rzeczycy Ziemiañskiej. W tej samej okolicy doæ licznie
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ronie bobrek trójlistkowy. W suchszych miejscach i na krawêdzi doliny
w zbiorowiskach otwartych, w rozproszeniu, wystêpuj¹; godzik
kropkowany i wil¿yna ciernista. Nadrzeczne zarola i zadrzewienia
s¹ miejscem wystêpowania kaliny koralowej, czarnej porzeczki
i kruszyny. W lessowych w¹wozach schodz¹cych do rzeki lokalnie
doæ licznie wystêpuje kopytnik i konwalia majowa. W lesie
o charakterze gr¹dowym, w pobli¿u róde³ rzeki, spotyka siê
przylaszczkê. Na terenie zlewni Karasiówki, lecz w znacznym oddaleniu
od samej rzeki, jeszcze w latach 90-tych obserwowano goryczkê
w¹skolistn¹, podkolana bia³ego i wid³aka godzistego, lecz ostatnio nie
odnaleziono tych gatunków. Nad rzek¹ ronie co najmniej kilkanacie
okazów drzew o wymiarach pomnikowych. S¹ wród nich dêby, buki,
jawory, kasztanowce i lipy.
Bogaty jest wiat ptaków doliny. Dotychczas obserwowano tu
93 gatunki. Najwiêcej osobników i gatunków zwi¹zanych ze
rodowiskiem wodno-b³otnym wystêpuje w górnym odcinku rzeki ze
stawami w Rzeczycy Ksiê¿ej. Do lêgowych nale¿¹ perkozek,
kokoszka wodna, wodnik, ³yska i zimorodek. Od kilku lat gniedzi siê
³abêd niemy oraz ponownie po wieloletniej przerwie bocian bia³y.
Nad rzekê zalatuj¹: czapla siwa, bocian czarny, g¹go³ i rybitwa rzeczna.
Dziêcio³ zielony
Na otaczaj¹cych rzekê ³¹kach i polach doæ czêsto us³yszeæ mo¿na
Rys. Marcin Ilczuk
przepiórkê. Skarpy w¹wozów zasiedlaj¹ brzegówki. W zarolach
i na skraju lasu czêsto mo¿na zauwa¿yæ i g¹siorka, a rzadziej dudka. Lasy i zadrzewienia zasiedlaj¹
kobuz, puszczyk, sowa uszata, dziêcio³ zielony i kruk.
Dolina Karasiówki spe³nia istotn¹ rolê, jako lokalna ostoja przyrody. Jest jednoczenie
korytarzem ekologicznym ³¹cz¹cym zachodni kraniec Roztocza z Lasami Lipskimi (i Janowskimi)
oraz Dolin¹ Wis³y. Najwiêksze walory krajobrazowe maj¹ odcinki doliny miêdzy Rzeczyc¹ Ksiê¿¹
i Ziemiañsk¹ oraz miêdzy Wêglinem i Zdziechowicami. Ca³a dolina Karasiówki powinna byæ
zabezpieczona przed niekontrolowanymi przekszta³ceniami jako u¿ytek ekologiczny lub zespó³
przyrodniczo krajobrazowy.
Przemys³aw Stolarz

WALORY PRZYRODNICZE PARKU PRZY UL. KOZIORO¯CA
(WARSZAWA-W£OCHY)
Park po³o¿ony w pó³nocno-zachodniej czêci dzielnicy Warszawa-W³ochy, miêdzy ulicami
Kozioro¿ca, Rybnick¹, Globusow¹, Zdobnicz¹, Obroñców Pokoju i £uki Wielkie, jest jednym
z najcenniejszych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych w zachodniej czêci Warszawy
i najwa¿niejsz¹ ostoj¹ ptaków wodno-b³otnych dzielnicy. Wartoæ przyrodnicza, rodowiskowa
i edukacyjna tego terenu jest tym wiêksza, ¿e park powsta³ przez ukierunkowane
zagospodarowanie dawnych glinianek, czyli tak zwanych nieu¿ytków, oraz s¹siaduje z oko³o
stuletnim Parkiem Weteranów, po³o¿onym po po³udniowej stronie ulicy Obroñców Pokoju.
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Oba parki, o ró¿nym pochodzeniu i charakterze,
uzupe³niaj¹ siê wzajemnie pod wzglêdem sk³adu
gatunkowego zbiorowisk rolin i zwierz¹t oraz
typów krajobrazu. Razem s¹ te¿ bardziej odporne
na presjê rodowiska zewnêtrznego.
Park powsta³ na terenie dawnych glinianek,
istniej¹cych od I po³owy XIX w., gdy na tym
terenie pozyskiwano glinê dla pobliskiej Cegielni
Jelonek. Podmok³oci w okolicach obecnego
parku s¹ zaznaczone na mapach okolic Warszawy
z lat 1822-1843, a mapa topograficzna z 1934 r.
ukazuje zbiornik wodny o kszta³cie zbli¿onym do
obecnego.
W parku przy ul. Kozioro¿ca wystêpuje
kilka dobrze rozwiniêtych zbiorowisk rolinnych
zwi¹zanych ze rodowiskiem wodnym. Znaczn¹
czêæ brzegu i wyp³ycenia w po³udniowej czêci
dawnej glinianki zajmuj¹ szuwary trzcinowe
z domieszk¹ innych rolin wodnych (je¿og³ówka,
B¹czek
pa³ka) stanowi¹ce dogodne rodowisko
Rys. Bogdan Kamierczak
bytowania ptaków wodno-b³otnych. W czêci
pó³nocnej wiêksz¹ czêæ lustra wody pokrywa zespó³ osoki aloesowatej, o du¿ych wartociach
rodowiskotwórczych i widokowych. Czêæ l¹dow¹ parku zajmuj¹ pó³naturalne ³¹ki wie¿e,
zakrzaczenia i zadrzewienia o charakterze ³êgowym i gr¹dowym oraz zieleñ urz¹dzona, (ronie
tam wiele gatunków celowo posadzonych drzew i krzewów).
Dotychczas na terenie parku stwierdzono wystêpowanie 4 gatunków p³azów, kilkudziesiêciu
gatunków ptaków i kilku gatunków ssaków. W trakcie programu badawczego Ptaki Warszawy
(M. Luniak, P. Koz³owski, W. Nowicki, J. Plit. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. IGiPZ PAN,
Warszawa) obejmuj¹cego dane do 2000 r. na polu elementarnym WW14 (P ó ³ n o c n e
W ³ o c h y) opisano wystêpowanie 31 gatunków ptaków lêgowych. Podczas w³asnych obserwacji
prowadzonych w latach 2000-2004, w parku znajduj¹cym siê na tym w³anie polu stwierdzi³em
53 gatunki ptaków, w tym 42 gatunki w sezonie lêgowym i 23 w okresie zimowym.
Wodne gatunki lêgowe s¹ reprezentowane przez perkozka (1-2 pary), b¹czka (1-2 pary),
³abêdzia niemego (1 para od 2000 r., okresowo pisklêta formy immutabilis/polonica), kaczkê
krzy¿ówkê (10-15 par), ³yskê (15-20 par), kokoszkê wodn¹ (1 para), rybitwê rzeczn¹ (1-2 pary),
trzciniaka (1-4 pary, z tendencj¹ wzrostow¹), trzcinniczka (1-2 pary), rokitniczkê (1-2 pary),
potrzosa (1-2 pary). Licznie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym wystêpuj¹ nielêgowe
mewy: mieszka, pospolita i srebrzysta. Z otaczaj¹cych terenów do parku zalatuj¹ miêdzy innymi
pustu³ka, jerzyk, dymówka, oknówka, rzadki w skali ca³ego kraju dziêcio³ bia³oszyi, dziêcio³ du¿y,
dziêcio³ zielony, kowalik, sierpówka. Zim¹ spotyka siê jemio³uszki, gile i poluj¹cego na ma³e ptaki
krogulca. W czasie migracji obserwowano dudka, brodca piskliwego, mewê siod³at¹, skowronka
polnego i borowego.
Ptaki s¹ czêsto dokarmiane przez ludzi i przyzwyczai³y siê do ich sta³ej obecnoci. Wyrazem
tego jest bardzo krótki dystans ucieczki, czyli najmniejsza odleg³oæ, na jak¹ mo¿e siê zbli¿yæ
50

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

cz³owiek nie wywo³uj¹c zachowañ obronnych. W parku przy Kozioro¿ca mo¿na karmiæ z rêki
kaczki, ³yski i ³abêdzie oraz rzadziej go³êbie miejskie, wróble, mazurki, sikory
i kowaliki. Stwarza to doskona³e warunki do rozwijania zainteresowania przyrod¹ wród dzieci
i m³odzie¿y, jak i do zwyk³ych obserwacji
natury w miecie. Ze wzglêdu na
otoczenie ulicami, utwardzone cie¿ki,
niewielki parking i mostek nad
najwê¿sz¹ czêci¹ stawu, ca³y park
jest dostêpny i bezpieczny dla
rodzin z ma³ymi dzieæmi i osób
niepe³nosprawnych. Okoliczni
mieszkañcy doceniaj¹ s¹siedztwo
miniaturowego jeziora i s¹ dumni ze
swojego parku. Przypadki celowego
niepokojenia ptaków, niszczenia zieleni
czy urz¹dzeñ parkowych zdarzaj¹ siê
wyj¹tkowo.
Mewa pospolita
Park przy ul. Kozioro¿ca spe³nia
Rys. Jerzy Dyczkowski
rzeczowe i formalne warunki do
objêcia ochron¹ prawn¹, na przyk³ad jako u¿ytek ekologiczny albo rezerwat przyrody. 5 gatunków
ptaków wodno-b³otnych ma tu jedno z nielicznych miejsc rozrodu w Warszawie (np. ³abêd niemy
ma oko³o 11 stanowisk, a tylko na niektórych z nich dochodzi do udanych lêgów). Dwa z rzadkich
ptaków: b¹czek (9 stanowisk) i rybitwa rzeczna (poza Wis³¹ bez sta³ych lêgowisk) wymagaj¹
specjalnej ochrony na podstawie Dyrektywy 79/409 Unii Europejskiej. B¹czek figuruje w Polskiej
czerwonej ksiêdze zwierz¹t w klasie zagro¿enia VU (nara¿ony). Dla ochrony parku konieczne
jest utrzymanie ca³ego jego terenu w stanie niezabudowanym oraz ograniczenie do minimum instalacji
podziemnych obs³uguj¹cych otaczaj¹ce tereny zabudowane. Celowe jest równie¿ wprowadzenie
strefy ochronnej zbiornika wodnego, w celu unikniêcia ska¿eñ chemicznych ze róde³ sta³ych, jak
i z powodu przewo¿enia ³adunków niebezpiecznych.
Przemys³aw Stolarz
Centrum Ekologii Cz³owieka

ZWIERZÊTA W PRZESTRZENI
Co to jest przestrzeñ?
Pytanie wydaje siê g³upie - ka¿dy przecie¿ wie, co to jest przestrzeñ! Ale czy bez szukania
w s³owniku umiecie szybko, jasno i precyzyjnie zdefiniowaæ to pojêcie? Jakie k³opoty?
Biolodzy zajmuj¹cy siê tym zagadnieniem te¿ maj¹ k³opoty, tyle tylko, ¿e nieco innej natury.
Wiemy co prawda jak zdefiniowaæ pojêcie, ale nie wiemy jak traktowaæ je w terenie. Dla ka¿dego
jest oczywiste, ¿e ptaki wykorzystuj¹ przestrzeñ trójwymiarow¹ (ich area³ ma d³ugoæ i szerokoæ,
a z racji, ¿e zwierzêta te umiej¹ lataæ mog¹ wzbiæ siê na pewn¹ wysokoæ - niektóre naprawdê
wysoko, np. gêsi wznosz¹ siê nawet na pu³ap 11 km - tak jak Boeningi), ale ju¿ nie dla ka¿dego
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jest oczywiste, ¿e w zasadzie powinno siê w ich przypadku mówiæ o kubaturze area³u, a nie tylko
powierzchni. Przeprowadmy bardzo uproszczony eksperyment mylowy: wiemy, ¿e samiec
mucho³ówki broni tylko najbli¿szej okolicy swego gniazda; jeden jest s³abszy i staæ go na obronê
szecianu o boku trzech metrów, a drugi silniejszy te¿ broni szecianu, ale o ka¿dym boku
d³u¿szym o jeden metr od rywala. Pierwszy samiec broni zatem powierzchni dziewiêciu metrów
kwadratowych, a drugi szesnastu (stosunek jak 1:1,8), ale jednoczenie ten pierwszy broni
dwudziestu siedmiu metrów szeciennych, a drugi szeædziesiêciu czterech (stosunek jak 1: 2,4).
Czy ta ró¿nica jest du¿a? Jest!
Z ptakami sprawa wydaje siê wiêc prosta, a ze ssakami chyba jest jeszcze prostsza - ssaki
nie umiej¹ lataæ (oczywicie nie mówiê tu o nietoperzach, one funkcjonalnie s¹ ptakami - mówiê
to z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹). No tak, ale umiej¹ za to wspinaæ siê po drzewach i nie mam tu na
myli tylko gibbonów. W Polsce do ssaków nadrzewnych zaliczamy wiewiórkê i wszystkie cztery
gatunki pilchów oraz oba gatunki kun. Doskonale wspina siê oczywicie badylarka i oba gatunki
smu¿ki, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e mysz lena te¿ potrafi wejæ na czubek drzewa (i robi to czêciej
ni¿ nam siê wydaje), a i nornica ruda nie unika wspinaczki, choæ rzadko wchodzi wy¿ej ni¿ na
trzy metry. Do dobrych wspinaczy nale¿y te¿ ³asica, ¿bik, ry. Niedwiedziowi chyba mo¿na
darowaæ. Ale nawet te ssaki, które nie chodz¹ po drzewach czêsto wykorzystuj¹ przestrzeñ
trójwymiarow¹! Przyk³ady? Proszê: foka
i morwin p³ywaj¹ i nurkuj¹; kret, wistak, suse³,
chomik i inne kopi¹ korytarze na ró¿nych
g³êbokociach (czasem znacznych). Chwa³a
Bogu jelenie i sarny s¹ normalne!
No i jednak nie jest prosto! Bo o ile u ptaków,
morwina i kreta kubaturê wykorzystywanej
przestrzeni wyliczyæ ³atwo, bo ma ona charakter
ci¹g³y (tzn., ¿e zwierzêta te mog¹ przemieciæ
siê z jakiegokolwiek punktu swego area³u do
innego dowolnego punktu po linii prostej) to
wiewiórka czy kuna nie wykorzystuje metrów
szeciennych, a tylko metry kwadratowe
tyle, ¿e rozci¹gniête w trzech wymiarach, a wiec
przestrzeñ nieci¹g³¹. Proste? Nie! No w³anie
to nie jest proste i dlatego spraw¹ interesuje
siê stosunkowo ma³o naukowców, a wszelkie
próby opisu s¹ albo bolesnymi wrêcz
Smu¿ka
uproszczeniami, albo s¹ niezwykle
Rys. Jerzy Dyczkowski
skomplikowane, mimo ¿e te¿ s¹ uproszczone.

Dodatkowe problemy z przestrzeni¹
Aby problem przedstawiæ w miarê rzetelnie muszê wszystko skomplikowaæ jeszcze bardziej.
Nawet gdybymy znaleli sobie zwierzê dwuwymiarowe (na przyk³ad ¿ubr, wilk, albo polnik nie lataj¹, nie nurkuj¹, a jak kopi¹ nory to raczej tu¿ pod ziemi¹) to pojawia siê wiele trudnoci,
które mo¿na podzieliæ na dwie kategorie: problem zwierzêcia i problem badacza.
Do problemów zwierzêcia mo¿na zaliczyæ znów dwie g³ówne kategorie: po pierwsze przestrzeñ
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2D te¿ nie musi byæ ci¹g³a - czasem trzeba
na³o¿yæ sporo drogi, aby omin¹æ przeszkodê,
zw³aszcza, gdy siê jest polnikiem i ma siê
krótkie ³apki; po drugie trzeba szukaæ
pokarmu, znaleæ miejsce odpoczynku, kryæ
siê przed niebezpieczeñstwem i w ogóle
korzystaæ z przestrzeni w sposób rozs¹dny.
Problemy badacza te¿ mo¿emy podzieliæ
na dwie klasy: jak badaæ, czyli co zrobiæ,
¿eby obserwowaæ zwierzêta, których
przecie¿ zobaczyæ czasem nie sposób (jak
czêsto udaje siê zobaczyæ nornika w akcji?);
oraz co pokazuj¹ wyniki, czyli co mo¿emy
powiedzieæ o zachowaniu zwierzêcia na
podstawie bardzo wyrywkowych (zawsze)
obserwacji. Nie bêdê tu rozpisywa³ siê
Chomik europejski
o trzeciej klasie problemów badacza, czyli
Rys. Jerzy Dyczkowski
o k³opotach z definicjami - bo na przyk³ad
czym jest area³? Area³ to przestrzeñ (powierzchnia) wykorzystywana przez zwierzê. No tak, ale
przez jaki czas? Czy mo¿emy mówiæ o areale dziennym? Raczej nie, bo zwierzê niektóre miejsca
odwiedza co kilka czy kilkanacie dni. A o areale ¿yciowym? Te¿ nie, bo wiele miejsc u¿ytkowanych
na przyk³ad w m³odoci nigdy nie zostanie póniej odwiedzonych. A jak traktowaæ miejsca co
prawda nigdy nie odwiedzane przez zwierzê, ale za to le¿¹ce wewn¹trz tras i miejsc eksploracji?
Czy nale¿¹ one do area³u czy nie?
A mo¿e by tak trochê konkretnych przyk³adów? Chêtnie! Tyle tylko, ¿e ka¿dy przyk³ad to
d³ugie rozwa¿ania stanowi¹ce osobn¹ ca³oæ. CDN!
Wojciech K. Nowakowski
Katedra Zoologii
Akademia Podlaska

VI WIATOWY SPIS BOCIANA BIA£EGO
NA ZIEMI OSTROWSKIEJ
W dniach 10-31 lipca 2004 roku odby³ siê VI wiatowy Spis Bociana Bia³ego. Taki spis
odbywa siê, co 10 lat. Poniewa¿ bocian bia³y jest gatunkiem zagro¿onym sprawdza siê czy liczba
par ma tendencjê zwy¿kow¹ czy spadkow¹. W Polsce w 1984 r. by³o 30 500. Podczas kolejnego,
V Miêdzynarodowego Spisu Bociana Bia³ego w latach 1994 - 1995 obliczono, ¿e na terenie
Polski jest 40,9 tys. par. Na Litwie by³o ich wówczas 11,1 tys., w Niemczech 4 tys., we Francji
0,3 tys. a w Danii tylko 6 par. Obliczono wówczas, ¿e liczebnoæ wiatowej populacji bociana
bia³ego wynosi 166 tys. par.
Warto przypomnieæ fakt nieznany poza krêgiem ornitologów, i¿ pierwsz¹ na wiecie próbê
oceny liczebnoci i rozmieszczenia bociana w ponadlokalnej skali podj¹³ w roku 1876 Polak,
ks. prof. Eugeniusz Janota z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zwróci³ siê on wówczas
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z proba do nauczycieli ówczesnej Galicji o nadsy³anie informacji o bocianach. Zebrane dane
o 1919 gniazdach dobrze ilustrowa³y ówczesne rozmieszczenie tego gatunku w po³udniowej
Polsce. Profesor Janota by³ filologiem, ale jego rozleg³e zainteresowania naukowe spowodowa³y,
i¿ sta³ siê jednym z pionierów ochrony przyrody.
Na kolejne badania nad liczebnoci¹ i rozmieszczeniem bociana trzeba by³o czekaæ trzydzieci
lat, a w skali Europy - piêædziesi¹t.
Podczas tegorocznego, VI Spisu Bociana Bia³ego sekcja ornitologiczna Zespo³u Szkó³
Publicznych Nr 1 im. Papie¿a Jana Paw³a II w Ostrowi Mazowieckiej wziê³a na siebie zadanie
policzenia gniazd i bocianów w omiu gminach powiatu ostrowskiego: Andrzejewo, Boguty Pianki,
Ma³kinia, miasto i gmina Ostrów Mazowiecka, Nur, Szulborze, Zarêby Kocielne.
Wynika to z realizowanego przez nasz¹ szko³ê Programu Ochrony Bociana Bia³ego i Jego
Siedlisk, opracowanego i prowadzonego w skali kraju przez Polskie Towarzystwo Przyjació³
Przyrody pro Natura.
Przygotowania do liczenia bocieñców rozpoczêlimy w czerwcu na spotkaniu szkoleniowym
w Siedlcach zorganizowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, które by³o
koordynatorem spisu gniazd bociana bia³ego na terenie województwa mazowieckiego. Na szkoleniu
zapoznano nas z zasadami prowadzenia spisu. Najwa¿niejsze z nich to:
a) obserwacje gniazd i liczenie m³odych bocianów prowadziæ nale¿y w dzieñ s³oneczny, gdy¿
podczas pogody deszczowej m³ode chowaj¹ siê w gniedzie i trudno je policzyæ;
b) m³ode bociany maj¹ czarny dziób i nogi, gdy podrosn¹ wymachuj¹ skrzyd³ami, podskakuj¹
i opadaj¹ na gniazdo;
c) jeli obserwacja gniazda nie dostarczy³a wyczerpuj¹cych informacji uzupe³niæ j¹ nale¿y
wywiadem z w³acicielem posesji;
d) obserwacje nale¿y przeprowadziæ we wszystkich miejscowociach danej gminy.

Bocian bia³y
Rys. Krzysztof Turlewicz
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Zadanie uda³o siê wykonaæ w ca³oci, z czego
jestemy bardzo dumni, chocia¿ kosztowa³o nas to sporo
pracy i trudu. Z badañ wynika, i¿ najwiêcej gniazd jest
w gminie Nur, najmniej - w gminie W¹sewo. Gniazdo
z 5 m³odymi to rzadkoæ, ale czasem zdarzaj¹ siê.
Najwiêcej jest gniazd z 3 lub 2 m³odymi bocianami.
Tegoroczny spis wykaza³ stosunkowo du¿¹ liczbê
m³odych wyprowadzonych z gniazd. Jest to zwi¹zane
z du¿¹ iloci¹ opadów a co za tym idzie z dostêpnoci¹
pokarmu. Bociania rodzina maj¹ca 4 m³ode potrzebuje
dziennie oko³o 4 kg po¿ywienia. Rodzice, aby wykarmiæ
m³ode naprawdê musz¹ siê natrudziæ. ¯eruj¹ nawet do
10 godzin na dobê. W gniedzie prze¿ywaj¹ najsilniejsze
i najzdrowsze pisklêta.
Bociany rosn¹ bardzo szybko. Maj¹c 3-4 tygodnie
stoj¹ na gniedzie, w wieku 7 tygodni maj¹ wielkoæ
doros³ych, gdy maj¹ 2 miesi¹ce potrafi¹ lataæ. Czêsto
w rozmowie z w³acicielami posesji pada³o ¿artobliwe
stwierdzenie, ¿e gospodarze ¿yczyliby sobie, aby tak
szybko ros³o ptactwo domowe.
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Wybrane wyniki VI Spisu Bociana Bia³ego w powiecie ostrowskim.
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W ka¿dej miejscowoci spotkalimy siê z ¿yczliwoci¹ i zainteresowaniem ludzi. Zadawano
nam pytania na temat walk o gniazdo lub innych ciekawych zachowañ bocianów. Dziêkujemy
wszystkim udzielaj¹cym nam wywiadu na temat gniazda. Czêsto by³y to cenne informacje.
Chcemy podziêkowaæ osobom, które liczy³y bociany razem z nami: pani Dorocie
Wileñskiej, nauczycielce ze Szko³y Podstawowej w Orle za inwentaryzacjê gniazd bociana
bia³ego w gminie Ma³kinia oraz pani Agnieszce Mowel ze Szko³y Podstawowej w Nurze
za pomoc w spisie gniazd bocianich na terenie gmin Nur i Boguty-Pianki.
Dziêkujemy równie¿ Towarzystwu Przyrodniczemu Bocian za udostêpnienie wyników
badañ z gmin: Brok, W¹sewo, Stary Lubotyñ.
Ma³gorzata Jamio³kowska
Jerzy Bauer

KONTROLE BUDEK DLA NIETOPERZY
W GÓRZNIEÑSKO-LIDZBARSKIM ORAZ WELSKIM
PARKU KRAJOBRAZOWYM
W sierpniu roku 2004, w Welskim Parku Krajobrazowym odby³ siê kilkudniowy obóz
chiropterologiczny. Mia³ on na celu kontrolê oko³o 300 budek lêgowych dla nietoperzy,
powieszonych przez pracowników Parku dwa lata temu. Ponadto musielimy skontrolowaæ
100 budek rozwieszonych przez nas trzy lata temu w s¹siednim
Górznieñsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Wyniki naszych
obserwacji pokaza³y, jak wa¿ne jest wieszanie w lasach sztucznych
schronieñ dla tych tajemniczych ssaków... Termin kontroli wybrany
by³ tak, aby m³ode nietoperze by³y ju¿ samodzielne, zatem niepokojenie
ich przez nas by³o minimalne.
W obozie uczestniczyli: Dorota Brzeziñska, Judyta Gulatowska,
Ola Szarlik, Marek Kowalski, Tomek Królak oraz Sebastian
Menderski. Dzieñ pracy zaczynalimy od obfitego niadania.
Nastêpnie zaopatrzeni w latarki, notesy, drabiny i rêkawiczki
ruszalimy wraz z pracownikiem Parku do lasu. Na skontrolowanych
300 budek jedynie w 37 nie odnalelimy ¿adnych ladów nietoperzy.
Oznacza to, ¿e oko³o 90% budek stanowi³o dla nietoperzy dzienne
schronienia lub miejsce rozrodu. Do niektórych budek niestety nie
moglimy zajrzeæ, poniewa¿ zosta³y one zajête przez osy lub
szerszenie. Zetkniêcie siê oko w oko z rojem owadów pozostanie
niektórym uczestnikom w pamiêci na d³ugo.
Oprócz odchodów nietoperzy, mielimy przyjemnoæ ogl¹daæ
same nietoperze - znalelimy 321 osobników w 86 budkach.
Na terenie obu Parków zdecydowanie przewa¿a³ karlik wiêkszy 179 osobników. Na drugim miejscu uplasowa³ siê nocek Natterera
Borowiaczek
Rys. Marcin Ilczuk
- 111 osobników. Za nim trzeci, typowy mieszkaniec budek, gacek
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brunatny - 25 osobników. Nastêpne dwa gatunki sprawi³y nam ogromn¹ radoæ. Borowiaczek to
doæ rzadki gatunek nietoperza, wystêpuj¹cy najczêciej w starych drzewostanach z du¿ym udzia³em
drzew liciastych. My odnalelimy a¿ 5 borowiaczków, co dowodzi, ¿e na terenie Parków istniej¹
jeszcze odpowiadaj¹ce mu drzewostany. Mi³¹ niespodziankê sprawi³ nam tak¿e mroczek póny,
chocia¿ znalelimy tylko jednego osobnika tego gatunku. Mroczki w zasadzie nie zajmuj¹ budek
i dziupli - nasza obserwacja jest dopiero drugim w Polsce stwierdzeniem tego gatunku w budce
lêgowej. Nie znalelimy budki, w których przebywa³yby dwa gatunki nietoperzy na raz. Najwiêcej
nietoperzy w jednej budce - 35 nocków Natterera - mia³a przyjemnoæ ogl¹daæ ¿eñska reprezentacja
naszej za³ogi wraz z pracownikiem Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Karliki
wiêksze nie tworzy³y tak du¿ych zgrupowañ - w tym czasie kolonie letnie s¹ ju¿ rozproszone,
a osobniki doros³e tworz¹ tzw. haremy - grupki sk³adaj¹ce siê z jednego samca i kilku samic.
Po trudzie dziennych kontroli udawalimy siê do naszej bazy zlokalizowanej w siedzibie
Welskiego Parku Krajobrazowego. Tam po sutym obiedzie zapadalimy w drzemkê, aby
zregenerowaæ si³y na nocne ³apania nietoperzy. Zanim jednak wyruszylimy na nocne ³owy
korzystalimy z uroków k¹pieli w pobliskim jeziorze. Niektórzy uczestnicy (czêæ damska) wrêcz
odmawiali wychodzenia z wody i wyruszania do lasu. I chyba mia³y racjê, poniewa¿ nocami
uda³o nam siê od³owiæ jedynie 8 mroczków pónych.
Czas kontroli - sierpieñ - da³ nam mo¿liwoæ ogl¹dania du¿ej liczby nietoperzy. Najwa¿niejsze
jednak by³o to, ¿e budki spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê, daj¹c schronienie tym ssakom. Wyniki naszych
kontroli pokazuj¹, ¿e jedynie co dziesi¹ta budka nie by³a odwiedzana przez nietoperze. W nastêpnym
roku planowany jest kolejny obóz. Mamy nadziejê, ¿e odnajdziemy jeszcze wiêcej nietoperzy!
Serdecznie dziêkujemy Dyrekcji Welskiego oraz Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego za umo¿liwienie badañ i wszechstronn¹ pomoc.
Sebastian Menderski

NIETOPERZE NA WYSPACH LENYCH, CZYLI BADANIA
CHIROPTEROLOGICZNE W OKOLICY NARUSZEWA
Wywo³ana dzia³alnoci¹ cz³owieka fragmentacja rodowisk wp³ywa niekorzystnie na
bogactwo gatunkowe i funkcjonowanie populacji wielu grup zwierz¹t. Najsilniej reaguj¹ te gatunki,
które posiadaj¹ ograniczone zdolnoci do przemieszczania siê, dla których obce rodowiska
stanowi¹ trudn¹ b¹d niemo¿liw¹ do przekroczenia barierê.
Nietoperze nale¿¹ do zwierz¹t stosunkowo mobilnych. Posiadanie zdolnoci do aktywnego
lotu umo¿liwia im w stosunkowo krótkim czasie przemieszczanie siê na odleg³oci nawet kilku
km. Jednak w niektórych rodowiskach zdolnoci te okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce. Na terenach
otwartych wiêkszoæ naszych nietoperzy nie znajduje punktów orientacyjnych, umo¿liwiaj¹cych
przelot. Ich system orientacji (echolokacja) nie pozwala bowiem na tak rozleg³e rozpoznawanie
otoczenia, jak to ma miejsce u gatunków dziennych, pos³uguj¹cych siê wzrokiem. U niektórych
nietoperzy zasiêg sonaru nie przekracza kilkudziesiêciu metrów. Poza tym na terenach otwartych
takie trudno orientuj¹ce siê nietoperze s¹ silnie nara¿one na drapie¿nictwo ze strony sów.
Krajobraz nizinnej Polski charakteryzuje siê obecnie znacznym stopniem odlesienia. Pozosta³e
jeszcze lasy s¹ mocno rozdrobnione i izolowane. Udzia³ pól uprawnych i ³¹k w wielu regionach
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rodkowej Polski przekracza 80%. Lasy stanowi¹ dla naszych nietoperzy bardzo sprzyjaj¹ce
rodowisko, w którym stale lub okresowo wystêpuj¹ wszystkie ¿yj¹ce u nas gatunki. Powstaje
pytanie: w jakim stopniu fragmentacja tych lasów wp³ywa na sk³ad gatunkowy zasiedlaj¹cych je
nietoperzy? Albo inaczej rzecz ujmuj¹c: czy wszystkie gatunki potrafi¹ przystosowaæ siê do
¿ycia w bardzo ma³ych i izolowanych od siebie kompleksach lenych? Odpowied na to pytanie
ma nie tylko znaczenie poznawcze, ale równie¿ mo¿e byæ wykorzystana w dzia³aniach
praktycznych na rzecz ochrony przyrody.
Bior¹c to pod uwagê latem 2004 roku
podjêlimy badania maj¹ce na celu
rozstrzygniêcie tej kwestii. Tym
bardziej, ¿e w literaturze naukowej
powsta³o na ten temat dopiero kilka
prac, których wyniki nie s¹ ca³kowicie
jednoznaczne. Jako poligon badawczy
wybralimy Wysoczyznê P³oñsk¹,
która, gdy popatrzylimy na mapê,
wyda³a siê nam idealnym terenem wród morza pól uprawnych.
Rozsiane s¹ tam ró¿nej wielkoci
wyspy lene o powierzchni
od kilkudziesiêciu ha do 18 km 2.
Mroczek póny
Rekonesans terenowy potwierdzi³
Rys. Katarzyna Kubicka
trafnoæ wyboru. Dodatkowo okaza³o
siê, ¿e tamte lasy nie s¹ wcale m³odymi
monokulturami sosnowymi (jakich siê, prawdê mówi¹c, spodziewalimy), a wrêcz przeciwnie,
w wiêkszoci sk³adaj¹ siê z drzewostanów mieszanych lub liciastych, miejscami doæ starych.
Badaniami kierowa³ autor tego artyku³u, reprezentuj¹cy Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Wa¿nym
organizatorem tego projektu by³o Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, którego wielu cz³onków
uczestniczy³o w badaniach. Ogólna liczba uczestników wynios³a 21, z czego 12 to cz³onkowie
Bociana. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³a nam Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Naruszewie, która zgodzi³a
siê wynaj¹æ nam pomieszczenia w szkole, w których zorganizowalimy bazê. Pomoc uzyskalimy
te¿ od Nadlenictwa P³oñsk, które ¿yczliwie przyjê³o inicjatywê podjêcia projektu
na swoim terenie.
Prace terenowe zaplanowalimy na dwa etapy (ka¿dy po 10-12 dni) na prze³omie czerwca
i lipca oraz lipca i sierpnia. Wybralimy 13 wysp lenych o ró¿nej wielkoci. Wyznaczylimy na
nich 34 punkty badawcze, na których prowadzone by³y ca³onocne od³owy nietoperzy w specjalne
sieci (po oznaczeniu gatunku, sprawdzeniu p³ci i wieku nietoperze by³y wypuszczane w miejscu
z³owienia). Punkty by³y zlokalizowane na drogach lenych w pobli¿u skrzy¿owañ, a ka¿dy z nich
sk³ada³ siê z trzech sieci. Prac¹ punktów kierowa³y osoby dowiadczone w tego typu badaniach
i posiadaj¹ce licencjê Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy (Marek Kowalski, B³a¿ej Wojtowicz
i autor).
Wyniki od³owów okaza³y siê bardzo interesuj¹ce z punktu widzenia naukowego, a przy tym
dostarczaj¹ce uczestnikom dodatkowych emocji zwi¹zanych z rywalizacj¹ poszczególnych
zespo³ów badawczych. Szkolna tablica s³u¿y³a nam za miejsce, gdzie dokonywa³o siê wstêpne
58

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

podsumowanie wyników. Po przedpo³udniowym odespaniu nocy, przed spónionym niadaniem,
poszczególne zespo³y dopisywa³y do zbiorczej tabeli swoje wyniki. Wtedy okazywa³o siê, komu
uda³o siê schwytaæ najwiêcej nietoperzy i najwiêcej gatunków, który zespó³ mia³ szczêcie
stwierdziæ gatunek nowy, jeszcze nie notowany, albo jak¹ rzadkoæ faunistyczn¹.
Obecnie trwa szczegó³owe opracowanie wyników badañ wraz ze statystyczn¹ weryfikacj¹
uzyskanych zale¿noci. Na razie mo¿na przedstawiæ jedynie ogólne i wstêpne wyniki.
W stosunkowo krótkim czasie uda³o siê nam z³owiæ 401 osobników nale¿¹cych do 12 gatunków.
Doæ nieoczekiwanie w grupie gatunków dominuj¹cych liczebnie znalaz³ siê mopek, rzadko
notowany przy u¿yciu tej metody badañ. Przypuszczamy, ¿e w mieszanych i liciastych
drzewostanach naruszewskich lasów gatunek ten znajduje dogodne rodowisko. Poza tym
w dotychczasowych badaniach przy u¿yciu sieci chiropterologicznych wybierano na ogó³ punkty
od³owu w pobli¿u zbiorników wodnych. Mopek przylatuje tam rzadko, a miejscem, gdzie regularnie
¿eruje s¹ przede wszystkim ródlene drogi.
Wstêpna analiza wyników wykaza³a ponadto, ¿e liczba gatunków nietoperzy zmniejsza siê
wraz ze zmniejszaniem siê wielkoci kompleksu lenego. Jednak najbardziej istotne zubo¿enie
chiropterofauny, zarówno jakociowe, jak i ilociowe, zaznacza siê dopiero w lasach
bardzo ma³ych. Wiele pojawiaj¹cych siê w nich nietoperzy nale¿y do gatunków cile
synantropijnych, które przylatuj¹ do lasu tylko podczas ¿erowania, a ich dzienne schronienia
znajduj¹ siê w osiedlach ludzkich.
W drugim etapie badañ, przypadaj¹cym na prze³om lipca i sierpnia, prowadz¹c badania na
tych samych punktach, stwierdzilimy wyrany przyrost liczby nietoperzy. £atwo to wyt³umaczyæ
faktem, ¿e w pierwszym etapie badañ (prze³om czerwca i lipca) nie lata³y jeszcze tegoroczne
m³ode nietoperze. Ponadto wykazalimy, ¿e niektóre gatunki zmieni³y swoje ¿erowiska i pod
koniec lata przenios³y siê w du¿ej czêci do wnêtrza lasu. To ostatnie zjawisko wynika zapewne
ze zmian w pojawach potencjalnych ofiar. Zauwa¿ylimy na przyk³ad, ¿e w drugim etapie badañ
zwiêkszy³a siê liczba lataj¹cych nad drogami niektórych gatunków chrz¹szczy.
Warto nadmieniæ, ¿e w prasie ogólnopolskiej ukaza³y siê dwie relacje z naszych badañ.
Du¿e zainteresowanie nimi wykaza³o te¿ Nadlenictwo P³oñsk. W czasie rozmów z pracownikami
odpowiedzialnymi za ochronê przyrody ustalilimy, ¿e warto kontynuowaæ tego typu prace,
wykorzystuj¹c naruszewskie lasy, jako doskona³y poligon badawczy. Ciekawe by³oby zbadanie
wp³ywu fragmentacji lasów na zwierzêta o mniejszych zdolnociach do przemieszczania siê ni¿
nietoperze, dla których ten czynnik mo¿e siê okazaæ o wiele bardziej istotny dla prze¿ycia
i funkcjonowania.
Grzegorz Lesiñski
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawa

DZIENNE LOTY NIETOPERZY
Wiêkszoæ naszych nietoperzy zachowuje siê w sposób typowy dla tej grupy, czyli wylatuje
na ¿er wieczorem, a w ci¹gu dnia pi lub wypoczywa w bezpiecznych schronieniach. S¹ jednak
i takie, które z ró¿nych powodów lataj¹ w ci¹gu dnia, nawet w po³udnie podczas s³onecznej
pogody. Przyczyny nietypowej aktywnoci nietoperzy s¹ bardzo ró¿ne i jeszcze nie w pe³ni zbadane.
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Nierzadko zdarza siê, ¿e powodem dziennych lotów tych ssaków jest cz³owiek. Niewiadomie
lub wiadomie (co jest niestety równie czêste) nietoperze s¹ wyp³aszane ze schronieñ, a czasem
wrêcz brutalnie wyrzucane. Warto sobie uwiadomiæ, ¿e takie postêpowanie w wielu przypadkach
prowadzi do mierci nietoperza. Jeli jest on wyrzucony z zimowiska w czasie mronej pogody,
to zapewne nie zd¹¿y siê rozbudziæ z letargu i zamarznie. Z kolei latem mog¹ byæ wyrzucone
m³ode osobniki, które jeszcze nie potrafi¹ lataæ. Wszystkie nietoperze, gdy znajd¹ siê
nieoczekiwanie w sytuacji, zmuszaj¹cej je do zmiany schronienia w ci¹gu dnia, s¹ nara¿one na
atak ptaków drapie¿nych, np. soko³ów lub ptaków krukowatych, zw³aszcza srok i wron, które
doskonale orientuj¹ siê, jak ³atw¹ zdobycz¹ jest w tym czasie nietoperz.
W niektórych sytuacjach nietoperze opuszczaj¹ dzienne schronienia bez udzia³u cz³owieka,
a powodem wylotu staj¹ siê drapie¿niki. Na przyk³ad penetruj¹ca strych kuna mo¿e zmusiæ
nietoperza do wylotu na zewn¹trz, gdy nie bêdzie ju¿ mo¿liwoci ucieczki do innej czêci schronienia.
W czasie gor¹cego lata niektóre poddasza i szczeliny w czarnych cianach budynków nagrzewaj¹
siê do tego stopnia, ¿e nawet tak ciep³olubne zwierzêta jak nietoperze nie s¹ w stanie
tam przebywaæ.
Przypadki, kiedy nietoperze lataj¹ w ci¹gu dnia, zdarzaj¹ siê stosunkowo czêsto w okresach
przed i po hibernacji, czyli jesieni¹ i wiosn¹. W warunkach klimatycznych Polski wieczory i noce
bywaj¹ wtedy stosunkowo ch³odne, co powoduje obni¿enie aktywnoci lataj¹cych owadów.
A przecie¿ po odbyciu hibernacji zwierzêta te potrzebuj¹ siê najeæ, poniewa¿ zapasy pokarmowe
s¹ zwykle ju¿ wyczerpane. Podobnie jest przed snem, kiedy z kolei musz¹ w stosunkowo krótkim
czasie zgromadziæ zapasy t³uszczu na ca³¹ zimê. Wylatywanie i ¿erowanie w dzieñ, kiedy jest
wyranie cieplej ni¿ w nocy, staje siê w niektórych sytuacjach koniecznoci¹.
Przypadki dziennych lotów zdarzaj¹ siê te¿ u nietoperzy wêdrownych podczas ich sezonowych
przelotów na zimowiska i z powrotem. Istnieje wtedy potrzeba przemieszczania siê na d³ugie
dystanse w stosunkowo krótkim czasie. Lot w ci¹gu dnia przyspiesza dotarcie do celu, zw³aszcza
wtedy, gdy noce charakteryzuj¹ siê warunkami uniemo¿liwiaj¹cymi wêdrówkê (np. podczas
nawa³nic). Nietoperzom, podobnie jak ptakom, prawdopodobnie bardziej siê pieszy wiosn¹.
Niektórym Czytelnikom Kraski zdarzy³o siê zapewne widywaæ lataj¹ce w ci¹gu dnia
nietoperze. Sam obserwuj¹c przez lornetkê ptaki, stwierdzi³em kiedy ze zdziwieniem, ¿e mam
do czynienia z futrzastym lotnikiem. Jeli komu zdarzy siê taka obserwacja, warto j¹ zapisaæ
w notatniku i przekazaæ szczegó³y do naszej kartoteki. Nale¿y wtedy podaæ datê i godzinê
obserwacji, a tak¿e opisaæ zachowanie nietoperza i jak najwiêcej zaobserwowanych szczegó³ów
budowy cia³a. Na przyk³ad wielkoæ mo¿emy okrelaæ porównuj¹c z obserwowanym w pobli¿u
znanym gatunkiem ptaka. Bardzo apelujê o nadsy³anie informacji o tego typu obserwacjach,
poniewa¿ wiosn¹ 2005 roku zamierzamy podsumowaæ dane z Polski. Chcemy sprawdziæ, czy
nasze nietoperze opuszczaj¹ dzienne schronienia i podejmuj¹ loty w ci¹gu dnia w podobnych
okresach, jak to ma miejsce w innych czêciach Europy. Na podstawie tych obserwacji mo¿na
bêdzie te¿ wnioskowaæ o g³ównych przyczynach takich zachowañ nietoperzy.
Grzegorz Lesiñski
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawa
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TAJEMNICZE £AKOMCZUCHY
Zwierzêta nale¿¹ce do tej grupy s¹ najbardziej ¿ar³ocznymi ssakami. I bynajmniej nie czyni¹
tego z samej przyjemnoci jedzenia i niemocy powstrzymania siê od tej czynnoci, ale ewolucyjnej
koniecznoci. Wiêkszoæ tych zwierz¹t, z racji swych niewielkich rozmiarów, ma bardzo
niekorzystny stosunek powierzchni cia³a do jego masy. Utrudnia im to znacznie utrzymywanie
temperatury wewnêtrznej na sta³ym poziomie. Proces ten jest nasilony zw³aszcza u gatunków
z rodziny ryjówkowatych. Utrzymanie sta³ej temperatury przy takich rozmiarach cia³a wymaga
bardzo du¿ych nak³adów energetycznych. Olbrzymie tempo metabolizmu (dla przyk³adu: przemiana
materii u ³asicy, wyra¿ana zu¿yciem tlenu na gram masy cia³a i godzinê wynosi 8 jednostek,
u zbli¿onych wielkoci¹ do ryjówkowatych gryzoni oko³o 4 jednostki, natomiast u ryjówki zwiêksza
siê do 16 jednostek) wymaga prawie ci¹g³ego dop³ywu paliwa. Zwierzêta te pobieraj¹ pokarm
praktycznie przez ca³¹ dobê, podczas której okresy ¿erowania i spoczynku przeplataj¹ siê nawet
co godzinê. Iloæ pokarmu, który w tym czasie po¿eraj¹, jest prawie równa masie ich cia³a. Bez
pokarmu gin¹ ju¿ po kilku godzinach.
Mowa tutaj o owado¿ernych. Nazwa systematyczna tego rzêdu - pozornie informuj¹ca
o rodzaju pokarmu - jest jednak z³udna. Wiêkszoæ z nich równie chêtnie po¿era pokarm zwierzêcy
(ró¿ne drobne zwierzêta, które naturalnie uda siê im pokonaæ, jak równie¿ padlinê) oraz rolinny.
Zwierzêta te na wiecie reprezentowane s¹ przez oko³o 370 gatunków. W Europie wystêpuje
ich 17. Nasz¹ faunê reprezentuje 10 gatunków, które nale¿¹ do trzech rodzin: je¿owatych,
kretowatych i ryjówkowatych. O ile rozpoznanie kreta lub je¿a raczej dla nikogo nie stanowi
problemu, o tyle pozosta³e gatunki s¹ du¿o mniej znane, pomimo ¿e niektóre z nich s¹ doæ
pospolite. Przyczyn¹ tego jest g³ównie nocny tryb ¿ycia. Czêsto swoje kryjówki maj¹ w ziemi,
a dostrze¿one lub schwytane brane s¹, ze wzglêdu na zbli¿one rozmiary, za myszy.
Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich tych zwierz¹t, po której mo¿emy od razu sklasyfikowaæ
je do tego rzêdu, jest d³ugi pysk, wyci¹gniêty w spiczasty ryjek. Rozpoznawanie poszczególnych
gatunków owado¿ernych naszej fauny nie jest ³atwe. Poni¿ej zamiecimy kilka pomocnych
wskazówek, na podstawie których mo¿na spróbowaæ oznaczyæ przynale¿noæ gatunkow¹ tych
zwierz¹t.
Jak wspomnia³em wczeniej przedstawiciela rodziny je¿owatych - je¿a europejskiego rozpoznaje ka¿dy. Jego charakterystyczna
okrywa z kolców, powsta³ych
z przekszta³conych w³osów, nie pozwala
pomyliæ go z ¿adnym innym gatunkiem.
Spotykamy go praktycznie wszêdzie:
w zarolach, ¿ywop³otach, parkach,
ogrodach, na skrajach lasów. W Europie
¿yj¹ dwa podgatunki je¿a europejskiego
(przez niektórych teriologów uwa¿ane za
odrêbne gatunki): je¿ zachodnioeuropejski
oraz je¿ wschodnioeuropejski, posiadaj¹cy
zazwyczaj na piersi bia³¹ plamê. Granica
Ryjówka
zasiêgu obu gatunków przebiega przez
Rys. Marcin Ilczuk
zachodni¹ Polskê.
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Drugi z przedstawicieli naszych owado¿ernych, nale¿¹cy do rodziny kretowatych, jest równie
znanym zwierzêciem, szczególnie dzia³kowcom, którym czêsto daje siê we znaki. Kreta cechuje
ciemna, nawet czarna sieræ, walcowate cia³o bez widocznej szyi, malutkie oczy ukryte w sierci,
niewidoczne uszy, wspomniany ju¿ spiczasty pyszczek. Przednie odnó¿a s¹ ³opatowate i s³u¿¹ do
kopania tuneli. Spotkaæ go mo¿na g³ównie na terenach uprawnych - polach i ³¹kach, ogrodach,
sadach, ale wystêpuje równie¿ w liciastych lasach.
Du¿o trudniej odró¿niæ od siebie wystêpuj¹ce u nas poszczególne gatunki z rodziny
ryjówkowatych (jest ich 8), ale przy bli¿szej obserwacji jest to wykonalne.
Pocz¹wszy od terenów trawiastych, przez gêste zarola, tereny bagniste a¿ po lasy mo¿emy
liczyæ na spotkanie ryjówki aksamitnej - zwierzêcia redniej wielkoci wród ryjówkowatych.
D³ugoæ cia³a u tego gatunku dochodzi do 7 cm, a ogona do 4,5 cm. Grzbiet przybiera barwy od
ciemno- do czarnobr¹zowej, boki cia³a czasami s¹ nieco janiejsze, brzuch szarobr¹zowy. Barwa
brzucha wyranie odgranicza siê od reszty cia³a. Ogon pokryty równomiernie krótkimi w³osami
lub nagi.
Podobne rodowiska zamieszkuje ryjówka malutka, bêd¹ca mniej liczn¹ od ryjówki aksamitnej.
Jest jakby miniaturk¹ poprzedniego gatunku. D³ugoæ cia³a tego zwierzêcia wynosi 4,3 - 6,4 cm,
a ogona od 3 do 4,6 cm - jest zatem naszym najmniejszym ssakiem. Bardzo wa¿n¹ cech¹
pozwalaj¹c¹ odró¿niæ oba gatunki jest d³ugoæ ogona - u ryjówki malutkiej stanowi on oko³o 70%
d³ugoci cia³a, a u ryjówki aksamitnej - tylko 50-65%. W polskiej czêci Karpat i Sudetów mo¿emy
spotkaæ jeszcze jeden gatunek ryjówki - ryjówkê górsk¹ o d³ugoci cia³a dochodz¹cej do 7 cm
i równie d³ugim ogonie. Ubarwienie tego gatunku jest przewa¿nie jednolicie szaroczarne, a cech¹
charakterystyczn¹ s¹ du¿e tylne stopy. Ostatnim gatunkiem, stwierdzonym w Polsce tylko
w Puszczy Bia³owieskiej, jest ryjówka rednia, zwana równie¿ bia³owiesk¹, o wymiarach
porednich miêdzy ryjówkami: aksamitn¹ i malutk¹.
W po³udniowo-zachodniej czêci Polski, wystêpuje inny gatunek z rodziny ryjówkowatych,
zasiedlaj¹cy g³ównie zbiorowiska krzaczaste, ogrody i lasy. Jest to zêbie³ek karliczek, ostatnio
stwierdzony na po³udniowym skraju Niziny Mazowieckiej. Jest to niedu¿e zwierz¹tko (cia³o osi¹ga
oko³o 5,5 cm d³ugoci, ogon do 3,5 cm). Drugi gatunek, zêbie³ek bia³awy, jest wiêkszy (d³ugoæ cia³a
u tego gatunku dochodzi do 8 cm, a ogona oko³o 3,5 cm). Cech¹ charakterystyczn¹ obu tych
gatunków jest ogon pokryty srebrnoszarymi, pojedynczymi, d³ugimi w³osami. Wierzch cia³a zêbie³ka

Rzêsorek
Rys. Jerzy Dyczkowski
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bia³awego jest szarobr¹zowy i wyranie odcina siê od bia³awego ubarwienia strony brzusznej
(u zêbie³ka karliczka brzuch jest ochrowy). Zêbie³ek bia³awy zamieszkuje nieco odmienne rodowiska
ni¿ karliczek - g³ównie tereny rolnicze (³¹ki oraz brzegi pól) i skraje lasów. Bywa spotykany
w domostwach, zw³aszcza w okresie zimowym. Wystêpuje we wschodniej czêci Polski.
W pobli¿u czystych, nie zatrutych wód - zarówno stoj¹cych, jak i p³yn¹cych, mo¿emy spotkaæ
kolejne dwa gatunki ryjówkowatych. S¹ to rzêsorek rzeczek oraz rzêsorek mniejszy. Pierwszy
z nich osi¹ga d³ugoæ cia³a do 9,5 cm, a ogona do 6,5 cm. Nale¿y do najwiêkszych polskich
ryjówkowatych. Ubarwienie futerka jest zmienne: grzbiet mo¿e przybieraæ kolor od br¹zowego,
przez szary do czarnego i ostro odcina siê od janiejszego brzucha. Charakterystyczn¹ cech¹
rzêsorków jest srebrnoszary kil na spodniej stronie ogona, utworzony z podwójnego rzêdu w³osów.
Pomocne w oznaczeniu tego gatunku jest obfite ow³osienie tylnych stóp, zwiêkszaj¹ce ich
powierzchniê. Warto wspomnieæ, ¿e rzêsorek rzeczek jest doskona³ym p³ywakiem. Jest tak¿e
jadowity - w jego linie znajduje siê trucizna, pozwalaj¹ca mu parali¿owaæ wiêksze ofiary. Dlatego
gryz¹c ofiarê obficie pluje, czyli wydziela linê.
Drugi gatunek rzêsorka, pomimo swej nazwy, jest tylko nieco mniejszy - cia³o osi¹ga d³ugoæ
do 8,5 cm, a ogon do 6,5 cm. Podobnie jak u rzêsorka rzeczka, ubarwienie cia³a rzêsorka
mniejszego jest zmienne, jednak strona brzuszna jest zawsze janiejsza. Kil na dolnej stronie
dwubarwnego ogona jest rozwiniêty du¿o s³abiej, a ow³osienie tylnych stóp jest delikatniejsze ni¿
u rzêsorka rzeczka. W naszym kraju wystêpuje na Pomorzu, w górach oraz lokalnie na pó³nocnym
Podlasiu. Chocia¿ wystêpuje w rodowiskach podobnych jak rzeczek, jest jednak w du¿o
mniejszym stopniu zwi¹zany z wod¹. Czêsto oba gatunki spotykane s¹ na tych samych
stanowiskach.
Na zakoñczenie warto wspomnieæ, ¿e wszystkie owado¿erne wystêpuj¹ce w naszej faunie,
jako zwierzêta po¿yteczne, niszcz¹ce wiele owadów - szkodników, podlegaj¹ ochronie.
Marcin Ilczuk

PÓJDKA - RZADKI GATUNEK NIZINY MAZOWIECKIEJ
Pójdka jest niewielk¹ sow¹, rozmiarami cia³a zbli¿on¹ do sierpówki. Wystêpuje w ca³ej
po³udniowej i rodkowej Europie. Pó³nocna granica jej zasiêgu biegnie mniej wiêcej na wysokoci
57 równole¿nika. W Polsce wystêpuje w ca³ym kraju, jednak na pó³nocy jest rzadsza. Pójdka
jest ptakiem krajobrazu rolniczego - zasiedla mozaikê pó³, ³¹k i pastwisk, poprzecinan¹ niewielkimi
zadrzewieniami i zabudow¹. Mo¿e równie¿ pojawiaæ siê w miastach. Na pokarm pójdki sk³adaj¹
siê drobne gryzonie, owady i d¿d¿ownice, sporadycznie równie¿ ptaki i p³azy. Niewielkie terytorium
ptaki zajmuj¹ przez ca³y rok, broni¹c go przed rywalami szczególnie intensywnie wczesn¹ wiosn¹.
Wtedy te¿ mo¿na us³yszeæ ich charakterystyczny g³os godowy. Jedynie m³ode po wylocie
z gniazda podejmuj¹ dalsze wêdrówki w poszukiwaniu w³asnego terytorium.
W Polsce, zarówno liczebnoæ pójdki w poszczególnych rejonach kraju, jak i wybrane
elementy jej ekologii, s¹ poznane bardzo powierzchownie. Jednak, mimo niewielu dok³adnych
danych dotycz¹cych d³ugoletnich zmian jej liczebnoci, widaæ wyranie, ¿e w ostatnich latach
sowa ta staje siê coraz rzadsza. Przyk³adowo na powierzchniach próbnych w centralnej czêci
Mazowsza, gdzie w latach 80-tych wystêpowa³o 11-19 par, w roku 2003 uda³o siê wykryæ tylko
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dwie. Poza tym sporód kilkunastu innych miejsc,
zlokalizowanych na Nizinie Mazowieckiej
i Pojezierzu Mazurskim, w których ptaki te by³y
obserwowane (g³ównie jako lêgowe) w latach
80-tych, dzi przez pójdkê zasiedlone jest tylko
jedno. Równie¿ w innych rejonach Niziny
Mazowieckiej, jak i Polski, obserwowane
s¹ niewielkie zagêszczenia tego ptaka
i sygnalizowany jest spadek jego liczebnoci. Tak¿e
przypadkowe obserwacje pójdziek, prowadzone
przy okazji innych badañ czy wycieczek nale¿¹ ju¿
do rzadkoci. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e gatunek
ten prze¿ywa powa¿ne za³amanie liczebnoci,
przynajmniej w centralnej i zachodniej czêci kraju.
Niestety, przyczyny spadku liczebnoci polskich
populacji nie s¹ znane, trudno wiêc im
przeciwdzia³aæ. Najczêciej podawan¹ przyczyn¹
spadku liczebnoci pójdki w Polsce s¹ zmiany
sposobu u¿ytkowania gruntów obserwowane
w ostatnich latach. Chodzi tu g³ównie
Pójdka ze zdobycz¹
o intensyfikacjê rolnictwa, tworzenie
Rys. Dorota £ukasik
wielkoobszarowych monokultur. Prowadzi to do
znacznego zubo¿enia agrocenoz, polegaj¹cego np. na zmniejszeniu siê bazy pokarmowej sów.
Toksyczne rodki ochrony rolin, stosowane w intensywnej gospodarce rolnej, mog¹ kumulowaæ
siê w organizmie ptaków i oddzia³ywaæ na nie zwiêkszaj¹c miertelnoæ lub zmniejszaj¹c
rozrodczoæ. Z drugiej strony zmiany sposobu u¿ytkowania gruntów mog¹ polegaæ na zmniejszaniu
powierzchni u¿ytkowanych rolniczo, co najczêciej prowadzi do ich zarastania na drodze sukcesji
wtórnej, lub celowego zalesiania. Oba te procesy utrudniaj¹ pójdce poruszanie siê po powierzchni
ziemi (ze wzglêdu na gêst¹ i wysok¹ rolinnoæ) a tym samym uniemo¿liwiaj¹ skuteczne polowanie
na gryzonie i bezkrêgowce. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ wzrostu presji drapie¿ników, g³ównie
ze strony ssaków ³asicowatych. Sprawdzanie prawdziwoci tych hipotez jest zadaniem bardzo
pracoch³onnym, polegaj¹cym nie tylko na kontrolowaniu zmiennoci zagêszczeñ miêdzy
poszczególnymi powierzchniami i kolejnymi sezonami, ale tak¿e np. na dok³adnym przeledzeniu
zmian w sposobie u¿ytkowaniu gruntów, dostêpnoci miejsc lêgowych itp. Na podstawie wstêpnych
analiz i obserwacji terenowych wydaje siê, ¿e brak naturalnych miejsc lêgowych nie powinien,
przynajmniej na niektórych powierzchniach, byæ czynnikiem limituj¹cym liczebnoæ pójdki.
Równie¿ zmiany w sposobie u¿ytkowania gruntów s¹ w¹tpliwym wyjanieniem zmian liczebnoci
tego gatunku, jakie zasz³y w przeci¹gu ostatnich 10 lat na niektórych terenach.
W wietle dotychczasowej wiedzy o liczebnoci i trendach liczebnoci tego gatunku konieczne
jest skupienie na nim wiêkszej uwagi. Pilnie potrzebujemy danych dotycz¹cych rozmieszczenia
i liczebnoci z mo¿liwie jak najwiêkszej liczby powierzchni. Szczególnie cenne s¹ informacje
o zagêszczeniu w rejonach, gdzie dotychczas nie prowadzono ¿adnych badañ pod k¹tem tego
gatunku. Poza tym konieczna jest analiza preferencji rodowiskowych pójdki oraz poznanie
mo¿liwie wielu miejsc gnie¿d¿enia siê, gdy¿ wed³ug danych z po³udniowo-wschodniej Polski
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w ci¹gu ostatnich lat znacznie zmieni³a siê biologia lêgów tego gatunku. Chodzi tu g³ównie
o zmianê miejsc wybieranych na lêgi: rezygnowanie z gnie¿d¿enia siê w dziuplach drzew
(np. g³owiastych wierzb) i coraz czêstsze zak³adanie gniazd w budynkach (przewody wentylacyjne,
ró¿nego rodzaju otwory pod dachem itp.).
Chcia³em w tym miejscu zachêciæ wszystkich czytelników Kraski i cz³onków naszego
Towarzystwa do zwrócenia wiêkszej uwagi na sytuacjê pójdki w poszczególnych regionach
kraju. Najlepszym sposobem poznania sytuacji pójdki s¹ badania wiosennych zagêszczeñ tego
gatunku na powierzchniach próbnych. Bardzo przydatne by³oby po³¹czenie wspomnianych badañ
powierzchniowych (cenzusów) z wyszukiwaniem gniazd. Metodyka wspomnianych badañ jest
wzglêdnie prosta - opisana jest w wielu publikacjach dotycz¹cych liczebnoci sów, doæ
szczegó³owo przedstawiona bêdzie niebawem na stronach TP Bocian. Poza cenzusami, mo¿na
stosowaæ inn¹ metodê, polegaj¹c¹ na wyszukiwaniu pojedynczych stanowisk pójdki, nie w obrêbie
wyznaczonej wczeniej powierzchni, lecz niezale¿nie od nich, w odpowiednich biotopach.
Ta metoda nie pozwala na wyliczenie bezwzglêdnego zagêszczenia, ale umo¿liwia poznanie
przybli¿onego zakresu liczebnoci, u³atwia wyszukiwanie gniazd, umo¿liwia prowadzenie
monitoringu liczebnoci, jeli jest stosowana w ci¹gu kilku lat. Wyniki uzyskane w ten sposób
z pewnoci¹ bêd¹ pomocne przy szacowaniu liczebnoci dla danego regionu, czy analizie
preferencji rodowiskowych. Poza tym istotne jest zg³aszanie do Regionalnej Kartoteki
Faunistycznej wszystkich stwierdzeñ tego gatunku.
Wydaje siê, ¿e w obliczu niekorzystnych zmian liczebnoci pójdki na terenie kraju powinna
staæ siê ona obiektem zainteresowania wszystkich przyrodników. Dok³adne poznanie jej
liczebnoci, rozmieszczenia i innych elementów ekologii bêdzie podstaw¹ do opracowania strategii
ochrony tego gatunku.
Micha³ ¯michorski

LUBELSKIE SROKI TRZYMAJ¥ SIÊ MOCNO
Sroka nale¿¹ca do rodziny krukowatych jest powszechnie znanym ptakiem redniej wielkoci,
o srokatym bia³o-czarnym ubarwieniu, d³ugim ogonie i ciekawskim charakterze. Jest ³atwo
rozpoznawalna nie tylko przez ornitologów. Buduje charakterystyczne kuliste gniazda z kopulastym
zadaszeniem z luno u³o¿onych patyków. Spotkaæ j¹ mo¿na na terenach otwartych ze skupieniami
drzew i krzewów, na wsiach i obrze¿ach miast, rzadziej spotkamy j¹ w rodku wiêkszych miast.
Lublin, jako jedno z niewielu miast w Polsce, charakteryzuje siê liczn¹ populacj¹ sroki. Nie bez
kozery mówi siê o nich lubelskie sroki. Spotkamy je w ca³ym miecie, nawet przy najbardziej
ruchliwych ulicach, gdzie równie¿ zak³adaj¹ swoje gniazda. Dlatego te¿ sroka sta³a siê symbolem
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
Niezwyk³¹ koloniê sroki zaobserwowano na obrze¿ach, w po³udniowo zachodniej czêci
miasta, miêdzy osiedlami wit i Porêba a lasem Stary Gaj. Znajduj¹ siê tutaj g³ównie nieu¿ytki
i tereny ruderalne poroniête grupami drzew i krzewów a wiêc idealne siedlisko dla srok. Kontrolê
tego terenu przeprowadzono dwukrotnie miêdzy 15 a 25 kwietnia, kiedy to spodziewano siê
obecnoci jaj w gniazdach srok. Najpierw policzono wszystkie gniazda a nastêpnie w celu
potwierdzenia lêgowoci spenetrowano wnêtrza gniazd. Obecnoæ jaj lub piskl¹t wskazywa³a na
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pewne gniazdowanie. Powierzchnia, na której
przeprowadzono kontrole wynosi³a oko³o 50 ha.
Na tym obszarze stwierdzono 17 gniazd sroki.
Skontrolowano 15 gniazd, z których w 8 znajdowa³y
siê jaja. Dwóch gniazd znajduj¹cych siê
w niedostêpnym miejscu (wysoko na szczycie
drzewa, na doæ cienkich ga³êziach) nie uda³o siê
skontrolowaæ. Poniewa¿ w ich pobli¿u
obserwowano sroki uznano je za prawdopodobnie
zajête. Ostateczny wynik tej kontroli wykaza³
obecnoæ 8 par lêgowych pewnych i 2 par
prawdopodobnie lêgowych na 50 ha. Okrelono
równie¿ gatunek drzewa oraz wysokoæ,
na którym znajdowa³o siê gniazdo. rednia
wysokoæ, na której umieszczone by³o gniazdo
wynosi 7 m. Najwy¿ej po³o¿one gniazdo znajdowa³o
siê na wysokoci oko³o 20 m, natomiast najni¿ej na
Sroka
wysokoci oko³o 2,5 m (na wysokoci wyci¹gniêtej
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
rêki obserwatora). Przewa¿aj¹c¹ liczbê gniazd, bo
a¿ 7, sroki zbudowa³y na liwach, g³ównie liwie
tarninie na niewielkiej wysokoci, 4 gniazda znajdowa³y siê na dêbach, 3 na wierzbach i po
jednym na topoli, gruszy i modrzewiu.
Obserwacja ta nie jest pierwsz¹ i na pewno nie ostatni¹, która potwierdza tezê, ¿e Lublin
jest miastem srok. Lubelskie sroki mog¹ nas jeszcze nie jeden raz mile zaskoczyæ.
Daniel Skórski
derkacz@op.pl

P£AZY W ZIELONCE
W ramach wspó³pracy z miastem Zielonka wiosn¹ 2004 roku poszukiwa³em na tamtejszych
gliniankach p³azów i gadów. Zielonka le¿y niespe³na 15 km na wschód od centrum Warszawy
w powiecie wo³omiñskim. Kompleks glinianek zajmuje oko³o 22 hektarów i sk³ada siê z 5 wiêkszych
stawów, czynnego wyrobiska i kilku niewielkich oczek wodnych. Mimo nie sprzyjaj¹cych
warunków pogodowych (przez ca³¹ wiosnê wiêcej by³o dni wietrznych i deszczowych ni¿
s³onecznych) stwierdzi³em 8 z 13 gatunków p³azów, wystêpuj¹cych w nizinnej czêci Polski.
Najliczniejsze populacje maj¹ ¿aby zielone: jeziorkowa i wodna. Liczebnoæ tej pierwszej kszta³tuje
siê na poziomie od 50 do 70 osobników. ¯aba wodna jest trochê liczniejsza. Jej liczebnoæ
oszacowa³em na oko³o 100 osobników. Trzeci gatunek z grupy ¿ab zielonych - ¿aba mieszka
jest w Zielonce bardzo nieliczna. Jej wystêpowanie stwierdzi³em tylko w jednym ma³ym stawie
po³o¿onym w rodkowej czêci kompleksu. Z innych gatunków licznie wystêpuj¹ jeszcze ropucha
szara i ¿aba trawna (po oko³o 40 osobników). Doæ licznym gatunkiem okaza³ siê te¿ kumak
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nizinny - 15 odzywaj¹cych siê g³osem godowym
samców stwierdzi³em na pocz¹tku maja. Listê
wystêpuj¹cych na gliniankach w Zielonce p³azów
zamykaj¹ rzekotka drzewna i ropucha paskówka.
Jednego osobnika tej pierwszej stwierdzi³ Micha³
Falkowski podczas badañ florystycznych. Równie¿
tylko jednego osobnika ropuchy paskówki
odzywaj¹cego siê g³osem godowym stwierdzi³em
w czerwcu.
Wiêkszoæ p³azów na miejsca rozrodu
wybiera³a mniejsze zbiorniki prawie ca³kowicie
omijaj¹c wiêksze. Jedynie ¿aba wodna zasiedla³a
wszystkie. Poza ni¹ w du¿ych stawach
Ropucha paskówka
stwierdza³em jedynie pojedyncze ropuchy szare.
Rys. Anna Krupa
Niestety, wiêkszoæ ma³ych zbiorników znajduje siê
w rejonie wydobywania gliny i podlega doæ znacznym przekszta³ceniom (czêciowe zasypywanie,
rozkopywanie). Nie sprzyja to rozwojowi stabilnych populacji p³azów.
W przeciwieñstwie do p³azów na terenie glinianek prawie zupe³nie nie wystêpuj¹ gady.
Poza jedn¹ jaszczurkê zwinkê, któr¹ spotka³ na pocz¹tku czerwca Micha³ Falkowski, nie
stwierdzi³em ¿adnego przedstawiciela tej gromady.
Przy okazji badania p³azów i gadów mia³em spotkanie z bardzo sympatycznym ptakiem.
W kwietniu na gliniankach przebywa³y trzy w¹satki (samiec i dwie samiczki). Spotkanie nie
trwa³o d³ugo. Pocz¹tkowo ¿erowa³y na szczytach trzcin, ale kiedy mnie dostrzeg³y natychmiast
skry³y siê w g³êbi trzcinowiska.
Jaros³aw Paciorek

CHRZ¥SZCZE ZAMIESZKUJ¥CE PTASIE BUDKI LÊGOWE
Spaceruj¹c po lenych duktach naszych borów, olsów i lasów mo¿na zauwa¿yæ rozwieszone
na drzewach ptasie budki lêgowe. W okresie wiosny i lata daje nam to sposobnoæ podgl¹dania
zamieszkuj¹cych w nich sikorek, mucho³ówek czy szpaków. Baczniejszy obserwator ma szansê
spostrzec, i¿ czêæ ptasich budek lêgowych zajmuj¹ nietoperze, myszy, orzesznice, a tak¿e osy
i szerszenie. Lista chêtnych do zamieszkania w ptasich budkach lêgowych jest znacznie d³u¿sza.
Miêdzy innymi znajduj¹ siê na niej chrz¹szcze z rodzin gnilikowate Histeridae, zyskowate
Catopidae, omarlicowate Silphidae, kusakowate Staphylinidae, modzelatkowate Trogidae,
skórnikowate Dermestidae, pustoszowate Ptinidae i czarnuchowate Tenebrionidae. S¹ wród
nich gatunki drapie¿ne, padlino¿erne, od¿ywiaj¹ce siê odchodami, czy te¿ martwymi szcz¹tkami
pochodzenia rolinnego. Niektóre z nich ca³y swój rozwój przechodz¹ w ptasiej budce lêgowej
i s¹ cile powi¹zane z ptakiem b¹d ssakiem j¹ zajmuj¹cym. Inne wykorzystuj¹ budki jako
schronienie w okresie zimy.
By budki lêgowe by³y wolne od paso¿ytów i ponownie w latach nastêpnych chêtnie zasiedlane
przez ptaki nale¿y je czyciæ. Po przegl¹dniêciu usuwanych starych gniazd z opuszczonych przez
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ptaki budek mo¿na poznaæ owady je zamieszkuj¹ce. Prezentowane poni¿ej gatunki chrz¹szczy
zosta³y zebrane w listopadzie 1998 roku w 140 ptasich budkach lêgowych rozmieszczonych
w drzewostanach Nadlenictwa Starachowice.
Histeridae - gnilikowate
 Gnathoncus buyssoni Auzat. Chrz¹szcz barwy brunatnej lub smolistobrunatnej, d³ugoci
od 2 do 3,5 mm. Notowany z pó³nocnej i rodkowej Europie oraz Francji i Holandii. Biologia
gatunku s³abo poznana. Spotykany w gniazdach sikory modrej, szpaka i mucho³ówki ¿a³obnej. Stwierdzono 2 egzemplarze.
 Dendrophilus punctatus (Herbst). Chrz¹szcz barwy czarnej, d³ugoci od 2,5 do 4 mm.
Znany niemal z ca³ej Europy. Biologia gatunku s³abo poznana. Spotykany w próchnie drzew,
gniazdach wielu gatunków ptaków i w gniazdach os. Stwierdzono 1 egzemplarz.
Catopidae - zyskowate
 Sciodrepoides watsoni (Spence). Chrz¹szcz d³ugoci od 2,5 do 3,5 mm o brunatnych pokrywach. Zamieszkuje prawie ca³¹ Europê. ¯eruje na rozk³adaj¹cych siê szcz¹tkach zwierzêcych, niekiedy spotykany w gniazdach ptaków i saków. Stwierdzono 7 egzemplarzy.
Silphidae - omarlicowate
 Nicrophorus vespilloides Herbst - grabarz. Chrz¹szcz d³ugoci od 1 do 2 cm o ciele barwy
brunatnoczarnej lub czarnej z dwiema szerokimi pomarañczowymi przepaskami na pokrywach. Pospolity w ca³ej Europie. Gatunek czêsto spotykany w rodowisku lenym przy
cia³ach martwych zwierz¹t. Jest padlino¿erny. Stwierdzono 3 egzemplarze.
Staphylinidae - kusakowate
 Aleochara sanguinea (L.) - rydzenica. Chrz¹szcz d³ugoci od 3 do 5 mm, czarnym ciele
i czerwonobr¹zowych pokrywach. Wykazywany niemal z ca³ej Europy. Spotykany w kurnikach,
go³êbnikach i klatkach dla królików oraz w ptasich dziuplach. Stwierdzono 4 egzemplarze.
 Hapalaraea nigra (Grav.). Chrz¹szcz koloru czarnego i d³ugoci oko³o 3 mm. Wykazywany z pó³nocnej i rodkowej Europy. Spotykany na kwiatach oraz w dziuplastych drzewach,
pod opad³ym liæmi, w gnij¹cych grzybach i przy wyciekaj¹cym soku z drzew. Stwierdzono
33 egzemplarze.
Trogidae - modzelatkowate
 Trox scaber (L.) - modzelatka. Chrz¹szcz barwy brunatnoczarnej, d³ugoci od 5do 8 mm.
Uwa¿any za gatunek kosmopolityczny i notowany z niemal ca³ej Europy. Masowo zasiedla
gniazda bocianie, rzadziej innych ptaków. W rodowisku lenym znajdowany w dziuplach
drzew, w budkach dla ptaków i w le¿¹cych na ziemi wysuszonych szcz¹tkach zwierz¹t. Stwierdzono 1 egzemplarz.
Dermestidae - skórnikowate
 Anthrenus pimpinellae Fabr. - mrzyk biedrzeñcowiec. Chrz¹szcz d³ugoci od 2,5 do 4 mm
o ciele barwy szaroczarnej z szerok¹ bia³¹ przepask¹ na pokrywach. Pospolity w ca³ej
Europie. Larwy ¿ywi¹ siê pierzem i innymi resztkami pochodzenia zwierzêcego znajduj¹cymi siê w kurnikach, gniazdach ptaków i ssaków oraz pod oblunion¹ kor¹. Chrz¹szcze czê68
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sto spotyka siê na kwiatach. Stwierdzono 42 egzemplarze.
Dermestes lardarius L. - skórnik s³oniniec. Chrz¹szcz d³ugoci oko³o 8 mm o ciele barwy ciemnobrunatnej z szerok¹
blado¿ó³t¹ przepask¹ na pokrywach. Pospolity w ca³ej Europie. Wystêpuje w sk³adach produktów pochodzenia zwierzêcego, mieszkaniach, budynkach gospodarskich, dziuplach
drzew, gniazdach ptaków i starych ulach. Imago i larwy
¿eruj¹ na suchej padlinie, suchych skórach, suszonym miêsie, a tak¿e na pierzu i w zbiorach owadów. Larwy mog¹
uszkadzaæ drewniane czêci budynków. Rozwija siê na
martwych szcz¹tkach organicznych pochodzenia zwierzêcego i rolinnego, tak¿e na produktach ¿ywnociowych.
Stwierdzono 2 egzemplarze.
Megatoma undata (L.). Chrz¹szcz d³ugoci od 4 do 6 mm
o czarnym ciele z dwiema falistymi przepaskami na pokrySkórnik s³oniniec
wach. Pospolity w ca³ej Europie. Wystêpuje w dziuplach
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
drzew, gniazdach b³onkówek, pod oblunion¹ kor¹, a tak¿e
w mieszkalnych i gospodarskich budynkach drewnianych. Larwy ¿eruj¹ na wylinkach larw
i martwych owadach. Stwierdzono 1 egzemplarz.

Ptinidae - pustoszowate
 Ptinus fur (L.) - pustosz kradnik. Chrz¹szcz d³ugoci 2-4,5 mm o ciele barwy od ¿ó³tobrunatnej do czarnobrunatnej z dwoma bia³ymi przepaskami na pokrywach. Jest gatunkiem
synantropijnym i kosmopolitycznym, spotykanym w ca³ej Europie. Wystêpuje w mieszkaniach, budynkach gospodarskich, dziuplach drzew, gniazdach ptaków i starych ulach. Rozwija siê na martwych szcz¹tkach organicznych pochodzenia zwierzêcego i rolinnego, tak¿e
na produktach ¿ywnociowych. Stwierdzono 1 egzemplarz.
 Ptinus raptor Sturm - pustosz. Chrz¹szcz barwy brunatnej lub ciemnobrunatnej, d³ugoci
od 2,5 do 4 mm. Spotykany w ca³ej Europie. Wystêpuje w pomieszczeniach gospodarskich
oraz przy panikach dla zwierzyny, w dziuplach drzew, gniazdach ptaków i starych ulach.
Rozwija siê na martwych szcz¹tkach organicznych pochodzenia zwierzêcego i rolinnego.
Stwierdzono 2 egzemplarze.
Tenebrionidae - czarnuchowate
 Alphitobius diaperinus (Panz.) - pleniakowiec lni¹cy. Chrz¹szcz barwy czarnej, czarnobr¹zowej lub br¹zowej i d³ugoci oko³o 6 mm. Jest gatunkiem synantropijnym i kosmopolitycznym spotykanym w ca³ej Europie. Wystêpuje w mieszkaniach i magazynach, gdzie ¿eruje
w pleniej¹cych produktach spo¿ywczych pochodzenia rolinnego, najczêciej w m¹ce
i zbo¿u. W warunkach naturalnych doæ rzadko znajdowany pod odstaj¹c¹ kor¹ i w dziuplach starych drzew. Stwierdzono 1 egzemplarz.
Adam Byk
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW
Grzegorz O¿óg
Nadlenictwo Starachowice
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OBSERWACJE PRZYRODNICZE NA INTERNETOWYM
FORUM PRZYRODA
Internetowe Forum PRZYRODA, jak siê okaza³o,
daje mo¿liwoæ szybkiego gromadzenia obserwacji,
g³ównie fenologicznych, zwi¹zanych z pojawami ³atwo
rozpoznawalnych i rzucaj¹cych siê w oczy gatunków.
Podczas ostatnich miesiêcy zosta³o za³o¿onych na
Forum wiele tematów, które przynios³y bardzo du¿o tego
typu wiadomoci. Przyk³adem s¹ tu tematy dotycz¹ce
takich gatunków jak: tygrzyk paskowany, jerzyk,
jemio³uszka, gêsi, czapla bia³a, ³abêdzie, drozdy. Nie
wspomnê ju¿ o wynikach obserwacji z terenowych
wycieczek podawanych w temacie Obserwacje
ptaków. Poni¿ej, jako przyk³ad, przedstawiam wstêpne
podsumowanie nt. wybranych gatunków:

Tygrzyk paskowany
Ten charakterystyczny paj¹k z rodziny
krzy¿akowatych jeszcze kilka lat temu uwa¿any by³ za
Tygrzyk paskowany
rzadko wystêpuj¹cy w naszym kraju. Wiêkszoæ jego
Rys. Katarzyna Tyl
stanowisk koncentrowa³a siê w po³udniowo-zachodniej
czêci Polski. Zaproponowanie na Forum PRZYRODA
zwracanie uwagi na ten gatunek przynios³o wymierne
efekty. Otó¿ okaza³o siê, ¿e wystêpuje on na terytorium
niemal ca³ej Polski. Dowiedzielimy siê, ¿e spotkaæ go ju¿
mo¿na na pó³nocy kraju, m.in. w rez. Owin, na Mierzei
Wilanej, w okolicach Bia³egostoku. Okaza³o siê, ¿e
wystêpuje powszechnie na Nizinie Po³udniowopodlaskiej,
gdzie odkrycie w tym regionie pierwszego stanowiska
w roku 1999 stanowi³o doæ du¿¹ sensacjê!
Prosta metoda - kontrola 100-200 m odcinków poboczy
dróg w miejscach ods³oniêtych, gdzie wystêpuje doæ
bogata rolinnoæ zielna i w okresie od koñca VII do IX,
daje szybk¹ mo¿liwoæ oceny, gdzie gatunek ten wystêpuje.
Swoje obserwacje o wystêpowaniu tygrzyka poda³o
kilkadziesi¹t osób.

Jemio³uszka
Temat ten za³o¿y³a Dorota £ukasik (forumialna Kessy)
w dniu 21 padziernika 2004, ja za podj¹³em siê
skrupulatnego notowania podawanych informacji.
Do 31 grudnia 2004 roku, g³ównie dziêki przedstawianym
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Jemio³uszka
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
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na bie¿¹co informacjom na Forum PRZYRODA, zgromadzi³em 580 stwierdzeñ tego gatunku.
Czêæ obserwacji - oko³o 20%, zosta³a wykorzystana z innych internetowych róde³: l¹skiego
Serwisu Ornitologicznego - http://www.republika.pl/serwis_ornitologiczny/; ze strony
AVESTOM - Ptaki Pó³nocnego Podlasia, prowadzonej przez Tomka Ku³akowskiego http://www.avestom.republika.pl/; z Listy Dyskusyjnej PTAKI oraz przys³anych poczt¹
elektroniczn¹, bez podawania ich na Forum. W podsumowaniu nie uj¹³em informacji ma³o
precyzyjnych, mówi¹cych np. o licznych stadach, kilkudziesiêciu osobnikach czy podawaniu
d³u¿szych okresów, kiedy jemio³uszki by³y obserwowane w jakiej okolicy. Obserwacje pochodz¹
ze wszystkich województw. Liczba obserwatorów to oko³o 120 osób. Liczba stwierdzeñ dla
poszczególnych województw jest nastêpuj¹ca:
dolnol¹skie - 26
kujawsko-pomorskie -35
lubelskie - 13
lubuskie - 4
³ódzkie - 2

ma³opolskie - 3
mazowieckie - 254
opolskie - 14
podkarpackie - 14
podlaskie - 39

pomorskie - 8
l¹skie - 61
wiêtokrzyskie - 3
warmiñsko-mazurskie - 45
wielkopolskie - 38
zachodniopomorskie - 23

We wszystkich tych obserwacjach oceniona liczba ptaków wynios³a oko³o 30.180 osobników.
Wielkoæ stad w poszczególnych miesi¹cach przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Jerzyk
Ten licznie wystêpuj¹cy w miastach ptak ³atwo rzuca siê w oczy. Dziêki temu zauwa¿yæ mo¿na
równie¿ jego nag³y odlot. Dziêki informacjom Forumowiczów, które by³y raczej form¹ zabawy,
uda³o siê dok³adnie ustaliæ daty odlotu tego gatunku z niektórych polskich miast.

¯uraw
Temat zosta³ za³o¿ony przez Jerzego Miko³ajczuka. £¹cznie w 41 obserwacjach dokonanych
przez 17 obserwatorów w terenie zarejestrowanych zosta³o blisko 4.000 osobników. Na podstawie
tych obserwacji okrelono, ¿e nasilony przelot jesienny (odlot) odbywa³ siê w dniach 2-5 oraz
10-12 padziernika.
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Gêsi
Okrelono termin nasilonego,
jesiennego przelotu, który wygl¹da³ bardzo
podobnie, jak w przypadku ¿urawia.
W czasie blisko 50 terenowych obserwacji
zamieszczonych na Forum naliczono blisko
2.200 tych ptaków.

Czapla bia³a
Od wrzenia do koñca 2004 roku na
Forum podanych zosta³o 18 informacji
obejmuj¹cych obserwacje ponad 170
osobników tego gatunku.

Czapla bia³a
Rys. Szymon Beuch

Na przysz³y sezon lêgowy planowane
s¹ ambitniejsze zadania - np. inwentaryzacja dzierlatki w miastach czy liczenia pójdziek na
powierzchniach próbnych. Specjalici opisali bardzo dok³adnie metody przysz³ych prac, s¹ pierwsi
chêtni do dzia³añ w terenie. Zobaczymy, czy akcje siê powiod¹ - o wynikach napiszemy
w kolejnych zeszytach Kraski.
Wszystkim u¿ytkownikom Forum PRZYRODA, którzy zechcieli siê w³¹czyæ
do rzetelnego przekazywania informacji nt. ww. i innych gatunków serdecznie dziêkujê!
Miros³aw Rzêpa³a

DZIA£ALNOÆ AZYLU DLA PTAKÓW

M³ody kwiczo³ (podlot)
Rys. Szymon Beuch
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W 2003 i 5004 roku Orodek Rehabilitacji Ptakow Dzikich
Ptasi Azyl przyj¹³ ponad 4 tysi¹ce pacjentów. Znaczna ich
czêæ powróci³a na wolnoæ, uzyskuj¹c - dziêki ludzkiej
pomocy - jeszcze jedn¹ szansê na normalne ¿ycie. Ptaki s¹
dostarczane nie tylko dziêki dobrej woli osób prywatnych, ale
te¿ przez Stra¿ Miejsk¹, Stra¿ Po¿arn¹, Policjê i s³u¿by lene.
Odbieralimy ptaki z dworców kolejowych dostarczane nam
jako przesy³ki konduktorskie, przesy³ano nam chore ptaki przez
kurierów, taksówkarzy, goñców, a tak¿e krajowymi liniami
lotniczymi. Niestety, spora grupa krukowatych i np. kwiczo³y,
to zupe³nie zdrowe podloty odebrane rodzicom, gdy¿ nadal
w naszym spo³eczeñstwie pokutuje przekonanie, ¿e ptaki
wypadaj¹ z gniazd, s¹ wyrzucane lub porzucane przez
rodziców, a gdy siê je dotknie, to s¹ przez nich zabijane.
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Losy ptaków rehabilitowanych w Azylu dla ptaków w 2003 roku
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Minie jeszcze kilka lat zanim uda siê, dziêki wsparciu prasy, radia i telewizji, zmieniæ te XIXwieczne przes¹dy. Do tego czasu przyjmujemy wszystkie ptaki, jakie s¹ nam dostarczane. Prosimy
jednak, by pacjenci byli zostawiani pracownikom ochrony przy bramie zoo od ulicy Ratuszowej,
w kartonowych pude³kach z kilkoma otworami wentylacyjnymi, z napisanym imieniem i nazwiskiem
osoby dostarczaj¹cej ptaka. Mamy bezporedni numer telefonu do Azylu: (022) 670 22 07
i adres e-mail: akruszew@zoowarszawa.pol.pl.
Oby nam z roku na rok pacjentów ubywa³o, a nie przybywa³o.
Andrzej Kruszewicz
Nika Miecznikowska, Ewa Górska

KONKURS ZOSTAÑ PRZYJACIELEM PTAKÓW
Ju¿ po raz trzeci, w listopadzie 2004 r., Tygodniki zrzeszone w Porozumieniu Tygodników
Mazowsza (Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik Ostro³êcki, Tygodnik P³ocki, Tygodnik Radomski,
Tygodnik Siedlecki i ¯ycie ¯yrardowa) og³osi³y konkurs pod has³em Zostañ przyjacielem ptaków.
Inicjatorem akcji jest Tygodnik Siedlecki. Promocja dokarmiania ptaków poprzez konkurs daje
wymierne efekty - znacz¹co wzrasta z roku na rok liczba szkó³, przedszkoli i osób prywatnych,
które regularnie dokarmiaj¹ ptaki. Niezwykle wa¿nym elementem jest towarzysz¹ca konkursowi
edukacja. Dzieci i m³odzie¿ maj¹ okazjê poznaæ wiele gatunków ptaków, które pojawiaj¹ siê przy
karmnikach. W wielu szko³ach prowadzone s¹ przy okazji lekcje, apele i konkursy szkolne,
wykonywane s¹ okolicznociowe gazetki, maj¹ce na celu propagowanie idei dokarmiania ptaków.
Zapraszani s¹ te¿ przyrodnicy w celu wyg³aszania pogadanek. Zadaniem bior¹cych udzia³
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w konkursie og³oszonym przez
Tygodnik jest prowadzenie regularnych
obserwacji
przy
karmniku,
systematyczne wyk³adanie karmy i raz
w miesi¹cu przesy³anie do
poszczególnych redakcji raportu ze
swych dzia³añ w zakresie dokarmiania.
Konkurs cieszy siê du¿ym
powodzeniem. Widaæ to na przyk³adzie
Tygodnika Siedleckiego. W pierwszej
edycji konkursu (zima 2002/2003)
Ptaki przy karmniku
wziê³o udzia³ 106 placówek
Rys. Szymon Beuch
owiatowych (szko³y i przedszkola)
oraz 96 osób prywatnych. W II edycji (zima 2003/2004) - 101 placówek oraz 11 osób prywatnych.
Do tegorocznego konkursu zg³osi³o siê 121 szkó³, 15 przedszkoli oraz 26 osób prywatnych.
Zachêt¹ dla bior¹cych udzia³ w konkursie s¹ atrakcyjne nagrody: sprzêt optyczny (lornetki),
aparaty fotograficzne, przewodniki do rozpoznawania ptaków, p³yty z nagraniami g³osów
ptaków oraz ró¿ne ksi¹¿ki ornitologiczne. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ certyfikat
Opiekuna ptaków.
W przedsiêwziêciu swój skromny udzia³ ma równie¿ Towarzystwo Przyrodnicze Bocian.
Odwiedzamy szko³y prowadz¹c prelekcje nt. dokarmiania ptaków, w Tygodniku Siedleckim
pojawiaj¹ siê nasze artyku³y zwi¹zane z prowadzonym przedsiêwziêciem. Uczestniczymy tak¿e
w jury oceniaj¹cym prace konkursowe.
Sponsorem nagród konkursu Zostañ przyjacielem ptaków jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Miros³aw Rzêpa³a

MIERÆ W REJONACH BASENU MORZA RÓDZIEMNEGO
Na wstêpie chcia³bym zadedykowaæ ten artyku³ milionom ptaków, które corocznie podczas
swojej wêdrówki gin¹ z r¹k mieszkañców pañstw basenu Morza ródziemnego. Ta dedykacja
mo¿e co niektórych rozmieszyæ albo zdziwiæ, ale opisane przeze mnie zjawisko, jak siê okazuje,
przybiera naprawdê ogromne rozmiary. Kiedy zbiera³em materia³y do artyku³u niejednokrotnie
wstrz¹sa³o mn¹ i postanowi³em, przynajmniej w taki sposób, pomóc tym stworzeniom poruszaj¹c ich temat w Krasce i dedykuj¹c im artyku³.
Malta to jedno z pañstw, gdzie poluje siê na ptaki nie tylko dla jedzenia, ale i dla sportu.
To jednoczenie pañstwo, które razem z Polsk¹ przyst¹pi³o w roku 2004 do Unii Europejskiej.
Specjalnie poruszam temat UE, poniewa¿ na jej obszarze proceder ten jest zakazany.) Jednak po
1 maja Malta mo¿e nadal zabijaæ miliony ptaków wêdrownych rocznie, poniewa¿ rz¹d tego kraju
dogada³ siê z urzêdnikami w Brukseli i uzyska³ na to zgodê. Kiedy my, przed trzema laty,
staralimy siê o dotacje dla rolników i zakaz sprzeda¿y ziem cudzoziemcom, Maltañczycy po
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cichu przepchnêli niezgodny z unijnym prawem zapis pozwalaj¹cy na odstrza³ ptaków podczas
corocznych wêdrówek.
Wszystko zaczyna siê wiosn¹... Tysi¹ce myliwych i traperów (12 tys. myliwych i 3 tys.
traperów na oko³o 375 tys. mieszkañców - to du¿a liczba) czyszcz¹ broñ i udaj¹ siê na polowania.
Ich celem s¹ nawet te ptaki, które w innych pañstwach objête s¹ ochron¹. Przysmakiem kuchni
maltañskiej s¹... s³owiki, skowronki oraz inne mniejsze ptaki. Aby zaspokoiæ kulinarny popyt na
te stworzenia, zabijanych jest oko³o 2 do 3 milionów ptaków wêdruj¹cych ku Europie, a odstrza³
ptaków wêdruj¹cych z po³udnia na pó³noc i odpoczywaj¹cych na ródziemnomorskiej wyspie
jest od pokoleñ ulubionym sportem Maltañczyków. Mieszkañcy Malty k³usownictwo maj¹ we
krwi, przyk³adem mo¿e byæ fakt, ¿e w bie¿¹cym roku nieznani sprawcy zastrzelili parê chronionej
warzêchy bia³ej na terenie rezerwatu przyrody Ghadira. W sieci traperów wpadaj¹ nadal najrzadsze
okazy ptaków piewaj¹cych.
Oprócz Malty ten narodowy sport wystêpuje tak¿e we W³oszech, w Grecji, na Cyprze,
w Hiszpanii i wreszcie we Francji. Aby pokonaæ Morze ródziemne, polskie ptaki maj¹ do wyboru
trzy szlaki: (1) przez cieninê Bosfor, (2) Sycyliê i Pó³wysep Apeniñski oraz (3) Gibraltar
i Hiszpaniê. Niezale¿nie od tego, którêdy polec¹, wszêdzie s¹ masowo zestrzeliwane, od³awiane
i maltretowane.
Na zacofanym Po³udniu W³och
od wieków panuje zwyczaj zabijania
wszystkiego co lata, bywa,
¿e w ci¹gu doby zabijanych jest oko³o
700 tys. ptaków, czyli w ci¹gu minuty
ok. 500! W polowaniach tych
wykorzystywane s¹ wszelkie metody
zabijania, po prostu nie obowi¹zuj¹
¿adne zasady. Na zmêczone ptaki
lec¹ce znad morza ch³opi rozwieszaj¹
na drzewach zamaskowane sieci.
Lec¹ce kluczem s¹ olepiane
reflektorami i wybijane, co do sztuki.
Czapla nadobna
Podczas polowañ wykorzystywane s¹
Rys. Marcin Bobryk
te¿ dzia³ka szybkostrzelne a nawet...
mig³owce. Popularn¹ metod¹ jest tzw. metoda sza³asu. Pu³apka ta przypomina wielk¹ altanê
bez dachu, pokryt¹ cienk¹ sieci¹, ze cianami z niskich krzewów, przez które ptak dostaje siê do
rodka. Metoda ta jest bardzo okrutna, polega bowiem na tym, ¿e w sza³asie znajduje siê ptakwabik, np. drozd, szpak, któremu wczeniej k³usownicy ³ami¹ nó¿ki i tak zmaltretowanego wieszaj¹
na sznurku. Ptaszek oszala³y z bólu krzyczy i trzepocze skrzyd³ami. Na ten w³anie zew zlatuj¹
siê jego bracia dostaj¹c siê do rodka altany przez krzewy, a zamocowana siatka uniemo¿liwia
im wydostanie siê z pu³apki. Tym sposobem mo¿na z³apaæ jednorazowo parê tysiêcy ptaków...
Cypr i wspominana ju¿ wczeniej Malta to rejony, w których od wieków polowano na ptaki.
W restauracji mo¿na zamówiæ np. pó³misek pe³en skowronków. Na Malcie, podobnie jak i we
W³oszech najchêtniej celuje siê do ptaków drapie¿nych, a ulubionym drapie¿nikiem dla
Maltañczyków jest trzmielojad, którego po zabiciu wypycha siê i wykorzystuje jako dekoracjê
(np. ustawia na telewizorze).
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Polowanie na gêsi
Rys. Katarzyna Kubicka

We Francji i w Hiszpanii walczy siê ze szpakami. Co prawda s¹ one zmor¹ dla w³acicieli
winoroli, ale metody zabijania tych ptaków s¹ okrutne. Szpak jako ptak stadny przebywa
w du¿ych skupiskach. Nocuj¹ce w takich skupiskach ptaki traktuje siê miotaczami ognia lub
wysokotoksycznymi truciznami w sprayu, i co zatrwa¿aj¹ce, metody te s¹ dozwolone prawem.
We Francji w majestacie prawa strzela siê do wszystkiego co ¿yje, g³ównie do ptaków wodnych
- kaczek i wszystkich siewkowatych.
W Polsce niemal wszystkie dziko ¿yj¹ce ptaki objête s¹ ochron¹. Niestety, powraca ich do
nas wiosn¹ z wêdrówki po ciep³ych krajach coraz mniej. Za to coraz wiêcej pleni siê szkodliwych
i gnêbi¹cych nas owadów.
Proszê Was czytelnicy o chwilê zastanowienia nad tym artyku³em. Wiem, ¿e niewiele mo¿emy
zrobiæ, ale zanim bêdziemy naladowaæ Zachód, pomylmy czy warto wszystko kopiowaæ...
Bartosz Golec

MODERNIZACJA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO
WITULIN-TEREBELA
Zbiornik retencyjny Witulin-Terebela ko³a Bia³ej Podlaskiej jest
jednym z nielicznych zbiorników wodnych na terenie powiatu
bialskiego. Zbiornik zosta³ zbudowany w latach siedemdziesi¹tych,
a jego g³ówn¹ funkcj¹ jest retencjonowanie wód powierzchniowych
w dolinie rzeki Klukówki. W sk³ad zbiornika wchodz¹ dwa mniejsze
zbiorniki wodne (Terebela I o powierzchni 12,5 ha oraz Terebela
II o powierzchni 23 ha).
Wysoki stan wód w sezonie lêgowym, brak wiêkszych p³atów
szuwarów oraz intensywna penetracja zbiornika przez wêdkarzy
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i pla¿owiczów sprawia³y, ¿e zbiornik nie by³
miejscem atrakcyjnym dla ptaków.
Na zbiorniku wystêpowa³y jedynie gatunki
pospolite takie jak: krzy¿ówka, ³yska, perkoz
dwuczuby oraz ³abêd niemy. Sytuacja
zmieni³a siê diametralnie w roku 2003, kiedy
w wyniku niecia ryb na zbiorniku Terebela
I wypompowano wodê. Brak opadów oraz
wysokie temperatury panuj¹ce wiosn¹
spowodowa³y obni¿enie poziomu wody
równie¿ na drugim zbiorniku.
Powstanie namulisk oraz wysepek, na
Sieweczka obro¿na
Rys. Jerzy Dyczkowski
których ptaki mog³y ¿erowaæ oraz
wyprowadzaæ lêgi, skutecznie zwabi³o
gatunki preferuj¹ce takie rodowisko. Zbiornik sta³ siê miejscem licznego wystêpowania ptaków
z rzêdu siewkowych. W czasie 2 letnich obserwacji na zbiorniku stwierdzono w sumie
70 gatunków. W tym kilka gatunków bardzo rzadkich takich jak: ¿wirowiec stepowy, terekia czy
biegus p³askodzioby. Ponadto obserwowano wiele gatunków przelotnych, m.in.: ³êczaka, bataliona,
samotnika, piskliwca, brodca niadego, kwokacza, kszyka, rycyka, wistuna, cyranki, cyraneczki,
p³askonosa, ro¿eñca, czaplê siw¹ oraz czaplê bia³¹, ale równie¿ biegusa malutkiego, biegusa
ma³ego, szlamnika, p³atkonoga szyd³odziobego, kulika wielkiego oraz rybitwy: wielkodziob¹,
bia³oskrzyd³¹ oraz bia³ow¹s¹.
Równie bogata by³a awifauna lêgowa. W roku 2004 do gatunków lêgowych zaliczyæ mo¿na
sieweczkê obro¿n¹ (10-12 par), sieweczkê rzeczn¹ (5-10 par), czajkê (8-10 par), rycyka
(1-2 pary), krwawodzióba (4-6 par), rybitwê rzeczn¹ (kolonia sk³adaj¹ca siê z 18-22 par), rybitwê
bia³oczeln¹ (3 pary), oraz mieszkê (2 pary). Równie ciekawe gatunki, stwierdzono w pobli¿u
zbiornika - na uwagê zas³uguje b³otniak ³¹kowy (2-3 pary lêgowe), b³otniak stawowy (1 para),
kl¹skawka (3-4 pary), remiz oraz derkacz. Zbiornik sta³ siê równie¿ cennym stanowiskiem
wystêpowania p³azów. Na zbiorniku stwierdzono trzy gatunki ropuch (ropuchê szara, zielon¹
i paskówkê) oraz ¿ab (¿abê trawn¹, jeziorkow¹ i wodn¹).
Niestety, na skutek nacisków lobby wêdkarskiego (g³ównie powo³anego przez wêdkarzy
Spo³ecznego Komitetu Ratowania Zbiornika) pod koniec roku 2003 przyst¹piono do sporz¹dzenia

Rybitwa bia³oczelna
Rys. Jerzy Dyczkowski
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planów modernizacji zbiornika. Mimo wykazania walorów przyrodniczych inwestorowi oraz
odpowiednim instytucjom nie przyjêto zaproponowanych przez autora tekstu dzia³añ maj¹cych
na celu skompensowanie negatywnych skutków inwestycji.
Pierwsze prace modernizacyjne ruszy³y ju¿ jesieni¹ 2003 i polega³y na uszczelnieniu wa³ów
faszyn¹. Do g³ównych prac, prowadzonych na zbiorniku Terebela I przyst¹piono na pocz¹tku
2004 r. Prace polega³y na wybraniu nagromadzonego na dnie mu³u oraz przystosowaniu zbiornika
do pe³nienia funkcji rekreacyjnych (stworzenie piaszczystych pla¿ oraz zmniejszenie nachylenia
wa³ów). Zakoñczenie prac modernizacyjnych oraz ponowne nape³nienie zbiorników zaplanowano
na pocz¹tek lipca. Po dotarciu tej informacji do nas, postanowilimy szybko dzia³aæ. Towarzystwo
postanowi³o wystosowaæ pisma do odpowiednich instytucji oraz do inwestora (Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie) z prob¹ o przesuniêcie terminu nape³nienia zbiorników do
momentu zakoñczenia przez ptaki sezonu lêgowego. Nasza proba zosta³a uwzglêdniona, a termin
nape³nienia zbiorników zosta³ przesuniêty do koñca sierpnia. Dziêki naszej interwencji uratowane
zosta³y liczne legi sieweczek oraz rybitw. Niestety, by³ to ostatni rok, w którym mo¿na by³o
obserwowaæ tak ró¿norodn¹ gamê czêsto rzadkich gatunków ptaków.
Dominik Krupiñski

BATALIA O FIO£KA
Chcia³bym przedstawiæ problemem ochrony fio³ka bagiennego w województwie ma³opolskim.
Gatunek ten jest skrajnie zagro¿ony na terenie Polski - w ci¹gu ostatnich 25 lat notowano
go tylko na kilku stanowiskach. Obecnie jedyne potwierdzone stanowisko wystêpuje
w miejscowoci Rz¹ska ko³o Krakowa (E. Dubiel - 2000 r.)
na terenie Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego.
W ci¹gu ostatnich lat w obronie fio³ka wystêpowa³a Liga
Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny oraz ma³opolskie
rodowiska naukowe (UJ, PAN). G³ównym zagro¿eniem dla
fio³ka s¹: regulacja stosunków wodnych (szczególnie
osuszanie), presja zabudowy oraz dzikie wysypiska mieci.
Miejscowoæ Rz¹ska le¿y kilometr od granic
administracyjnych Miasta Krakowa i dlatego te¿ stanowi
bardzo atrakcyjny, potencjalny obszar, który mo¿e zostaæ
przeznaczony pod zabudowê. W roku 2000 dzia³ka, na której
wystêpuje fio³ek zosta³a sprzedana przez Zakon Sióstr
Norbertanek prywatnemu inwestorowi. Inwestor dokona³
zakupu jej dzia³ki celem przekwalifikowania jej na obszar
budowlany. W tym samym roku w³aciciel, bez ¿adnych
uzgodnieñ, poczyni³ odpowiednie prace przygotowuj¹ce ten
teren pod zabudowê.
W wyniku interwencji s³u¿b ochrony przyrody
(pracowników Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
Fio³ek bagienny
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody) inwestycjê tê
Rys. Marcin Ilczuk
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wstrzymano. W lipcu 2001 roku uchwa³¹ Rady
Gminy Zabierzów utworzono w tym miejscu
u¿ytek ekologiczny Uroczysko Podgo³ogórze
o powierzchni 6,75 ha. Niestety, u¿ytek ten
w minimalnym stopniu chroni³ populacjê
fio³ka, dlatego te¿ w grudniu tego samego roku
rozporz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego
utworzono drugi u¿ytek ekologiczny
Uroczysko w Rz¹sce o powierzchni 59,10 ha.
Oba u¿ytki stykaj¹ siê ze sob¹ i stanowi¹
przyrodnicz¹ jednolit¹ ca³oæ.
G³ównym celem utworzenia obu u¿ytków
Grzebiuszka
Rys. Grzegorz Rachwa³
jest ochrona populacji fio³ka bagiennego oraz
miejsca bytowania wielu chronionych gatunków
fauny zwi¹zanej ze rodowiskiem wodnym (m.in. kumaka nizinnego, ropuchy szarej, rzekotki,
grzebiuszki ziemnej, traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, ró¿nych gatunków ¿ab i ptaków
wodnych). Dodatkowo rangê tego miejsca podnosi fakt, i¿ jest to locus classicus fio³ka bagiennego,
tj. miejsca sk¹d w roku 1809 po raz pierwszy zosta³ opisany dla nauki przez botanika Bessera.
W nastêpnych latach w³aciciel u¿ytków wielokrotnie zaskar¿a³ do s¹du powo³anie obydwu
u¿ytków ekologicznych z marnym dla niego skutkiem. Mora³ tej historii taki - ... trzeba walczyæ
z wiatrakami....
Pawe³ Wieczorek
Zespó³ Jurajskich Parków Krajobrazowych

DROGA, TYLKO CZY W DOBRYM KIERUNKU

?

Lokalizacja Siedlec w bezporednim s¹siedztwie jednego z najwa¿niejszych szlaków
komunikacyjnych kraju i Europy - drogi miêdzynarodowej A2, oprócz niekwestionowanych korzyci
dla miasta i powiatu, niesie ze sob¹ szereg problemów. Szczególnie uci¹¿liwym dla mieszkañców
miasta jest ruch tranzytowy w kierunku pó³nocnym, odbywaj¹cy siê ulicami: Starowiejsk¹,
Kazimierzowsk¹, Boles³awa Prusa, W³adys³awa Jagie³³y i Soko³owsk¹. O skali problemu wiadczy
obecnoæ a¿ 6 szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych w bezporednim
s¹siedztwie tych arterii komunikacyjnych. Liczne kolizje i wypadki drogowe, nadmierny ha³as
i zanieczyszczenie powietrza oraz sta³e zagro¿enie utraty zdrowia lub ¿ycia, zw³aszcza w przypadku
uczniów okolicznych szkó³, to wystarczaj¹ce argumenty przemawiaj¹ce za budow¹ obwodnicy
poza terenami zabudowanymi. Inwestycja ta nie jest tylko obowi¹zkiem w³adz samorz¹dowych
wynikaj¹cym z potrzeb rozwojowych miasta lub bêd¹cym wype³nieniem zobowi¹zañ wobec
wyborców. Jest to przede wszystkim odpowiedzialnoæ za mieszkañców Siedlec.
Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom w Studium uwarunkowania i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce (projekt) zaprojektowano obwodnicê bêd¹c¹
czêci¹ drogi regionalnej G-63. Niestety jej lokalizacja budzi wiele kontrowersji i rodzi szereg
pytañ. Nie zadaj¹c tych ostatnich skupmy siê na faktach, które przemawiaj¹ za tym, aby
skorygowaæ jej przebieg.
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Szlaki komunikacyjne z koniecznoci przecinaj¹ rzeki
i ich doliny. Tego nale¿a³o siê równie¿ spodziewaæ w przypadku
rzeki Muchawki. Innej mo¿liwoci nie ma i nie bêdzie. Jednak
wg Studium obwodnica nie bêdzie przecinaæ doliny, ale zostanie
wybudowana w jej rodkowej czêci na odcinku o d³ugoci oko³o
1,5 km! Paradoks polega na tym, ¿e obszar doliny wraz z rzek¹
jest chroniony w ramach Siedlecko-Wêgrowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Teren ten w Syntezie ustaleñ Studium
zosta³ uznany równie¿ jako jeden z dwóch obszarów ochrony
ekologicznej oznaczony jako OEko-1 wyznaczony wg Planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce
z 1992 r. jako wymóg jego ponownego ustanowienia w planach
miejscowych. W przypadku Studium mamy zatem do czynienia
z bardzo widoczn¹ sprzecznoci¹. Z jednej strony podkrela siê
wysok¹ rangê doliny Muchawki ze wzglêdów przyrodniczych
i krajobrazowych, z drugiej przeznacza siê j¹ pod tak szeroko
zakrojon¹ inwestycjê, jak¹ jest budowa arterii komunikacyjnej.
Zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko reguluje art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
- Prawo ochrony rodowiska. Poza tym w Ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jest wyranie mowa o stanie i funkcjonowaniu
Stoplamek
rodowiska przyrodniczego, lokalnych jego zasobach oraz
Rys. Anna Krupa
terenach i obiektach chronionych. Obowi¹zek ochrony
rodowiska przez w³adze podkrelaj¹ równie¿ artyku³y 74 i 86 Konstytucji RP. W art. 24 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dopuszcza siê jednak realizacje inwestycji celu
publicznego na obszarach chronionego krajobrazu, z czego prawdopodobnie skorzystano przy
planowaniu obwodnicy. Rodzi siê w tym miejscu zasadnicze pytanie: A czy ochrona przyrody
i krajobrazu nie jest inwestycj¹ celu publicznego?
Trzeba mieæ na uwadze, ¿e dolina Muchawki to rozleg³a i nieregularna, o doæ wyrównanym,
zabagnionym dnie, g³êboka na oko³o 2 m niecka wytopiskowa po bryle lodowca. Buduj¹c drogê
o d³ugoci 1,5 km prawdopodobnie trzeba bêdzie wybraæ znaczne iloci torfu i zmeliorowaæ
teren, nastêpnie nawieæ kolejne tony materia³u, z którego usypany zostanie wa³ przynajmniej
równy wysokoci¹ z krawêdziami doliny. W wyniku tych dzia³añ zaburzeniu ulegnie ca³y system
hydrogeniczny nie tylko w dolinie, ale równie¿ na terenach s¹siednich w³¹cznie z obni¿eniem siê
poziomu wód gruntowych, szczególnie odczuwalny na terenie ogródków dzia³kowych.
Niewykluczone, ¿e nast¹pi osiadanie terenu pod osiedlami domków jedorodzinnych i blokowisk.
Degradacji ulegnie lokalny krajobraz. Ponadto zniszczeniu w dolinie ulegn¹:
 Siedliska przyrodnicze wymienione w Za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej;
 Siedliska przyrodnicze wymienione w Rozp. Ministra rodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 92 z 2001 r., poz. 1029);
 Stanowiska zwierz¹t chronionych zgodnie z Rozp. Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);
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Stanowiska rolin chronionych zgodnie z Rozp. Ministra
rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168,
poz. 1764);
 Stanowiska lêgowe ptaków wymienionych w Za³¹czniku
I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.
Projekt budowy drogi w dolinie oznacza olbrzymie spustoszenie
w rodowisku przyrodniczym z trudnymi do przewidzenia
konsekwencjami oraz znaczny wzrost nak³adów finansowych.
Prawdopodobnie znacznie tañsze i na pewno mniej szkodliwe dla
rodowiska przyrodniczego jest budowanie drogi w poprzek doliny,
czyli przerzucenie arterii przez rzekê i jej dolinê z jednego brzegu
na drugi.
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian zwróci³o siê do
Prezydenta Miasta Siedlce z propozycj¹ ponownego rozpatrzenie
projektu lokalizacji obwodnicy stanowi¹cej fragment drogi
regionalnej G-63 z mo¿liwoci¹ korekty jej przebiegu tak, aby pod
t¹ inwestycjê przeznaczona zosta³a jak najmniejsza powierzchnia
doliny. Istotna wydaje siê szeroka konsultacja ze specjalistami.
Odpowiednie informacje zosta³y przes³ane do Rady Miasta Siedlce
oraz Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego.
Dotychczasowe proekologiczne dzia³ania W³adz
Kosaciec ¿ó³ty
Samorz¹dowych miasta Siedlce pozwalaj¹ mieæ nadziejê,
Rys. Marcin Ilczuk
¿e i w tym przypadku podjête zostan¹ odpowiednie dzia³ania maj¹ce
na celu pogodzenie interesów dynamicznie rozwijaj¹cego siê miasta z dobrem przyrody. Jako TP
Bocian uwa¿nie bêdziemy przygl¹daæ siê dalszemu rozwojowi sytuacji.
Micha³ Falkowski

PI£Y W GARÆ...
Wyobramy sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Jestemy ¿urawiami. Nasze pole widzenia ulega
poszerzeniu, przenosi siê nieco ni¿ej, ale chodzimy nadal na dwóch nogach. Jednak czy aby na
pewno jest gdzie chodziæ? Na naszej ulubionej ³¹ce pojawi³y siê wy¿sze od nas g³ogi - nic
przyjemnego! Zaatakowa³y nasze miejsce nie tylko swoj¹ liczebnoci¹, ale i kolcami! Na szczêcie
mamy jeszcze kilku przyjació³ w osobach ludzi, dla których liczy siê dobro przyrody i którzy
reaguj¹, gdy dzieje siê jej krzywda.
Co prawda nie takie by³o mylenie u¿ytkowników Forum Dyskusyjnego PRZYRODA, lecz
z pewnoci¹ nale¿¹ oni do prawdziwych mi³oników przyrody. Prawdziwych, gdy¿ potrafi¹ nie
tylko walczyæ s³owem, ale i dzia³aæ. Gdy pewnego dnia na Forum Dyskusyjnym PRZYRODA
pojawi³ siê temat o zagro¿onym zaroniêciem rezerwacie Owin, nikt nie zastanawia³ siê jak
tam dojechaæ, przecie¿ to najdalsza pó³noc, przy samej granicy!. Nast¹pi³a powszechna mobilizacja
i w krótkim czasie prawie 20 osób zdeklarowa³o siê pojechaæ na granicê walczyæ o rezerwat.
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Ekspedycja ratunkowa zosta³a zaplanowana na dni 7-10 padziernika, ale co niektórzy bardziej
niecierpliwi wybrali siê na pó³noc ju¿ 5 padziernika. Ich zapa³ zosta³ nagrodzony bliskim spotkaniem
ze stadem pó³dzikich koników polskich zamieszkuj¹cych w rezerwacie. Wra¿enia by³y
niezapomniane! Uczestnikom przyby³ym póniej by³o dane podziwiaæ je jedynie z daleka.
Na ekspedycjê ratunkow¹ do rezerwatu Jezioro Siedmiu Wysp zjechali siê ludzie z po³owy
Polski. Z Warszawy, Siedlec, a nawet Poznania, samochodem swoim, zabieraj¹c siê ze znajomymi,
autostopem czy te¿ przyje¿d¿aj¹c poci¹giem. Odleg³oæ i rodek transportu traci³y na znaczeniu, gdy
u celu wyprawy czeka³a zaszczytna praca. A przecie¿ nie czeka³y nas przyjemnoci! Wspomniane na
pocz¹tku tematu na Forum sosny i brzozy okaza³y siê byæ niemal¿e monokultur¹ g³ogów w ró¿nym
stopniu wzrostu - od pojedynczego pêdu do ma³ych drzewek znacznie przewy¿szaj¹cych wzrostem
cz³owieka. Ju¿ pod koniec pierwszego dnia pracy nie by³o osoby, która mimo roboczego stroju
i grubych rêkawic nie nosi³a na ciele ladów uk³uæ czy zadrapañ. Po krótkim przeszkoleniu ratowników,
kosy i pi³y by³y w bezustannym ruchu. Reszta ekipy sz³a krok w krok za cinaczami, ci¹gaj¹c
efekty ich pracy na wielkie sterty, którymi póniej mia³y siê zaj¹c specjalistyczne maszyny, rêbaki,
zmieniaj¹c stertê drewna w kupkê wiórów. Ten etap pracy czêsto bywa³ wyj¹tkowo bolesny - jak
wiele osób przekona³o siê na w³asnej skórze, koñce kolców g³ogowych s¹ bardzo ³amliwe. Co wiêcej,
maj¹ przykr¹ w³aciwoæ wchodzenia pod skórê! Gdy przypadek by³ wyj¹tkowo bolesny, na miejscu
dokonywano operacji wyci¹gniêcia przykrego gocia, a potem dla ukojenia - pracowano dalej.
Niektórzy jednak odwa¿nie znosili niewielki, ale paskudnie umiejscowiony ból i oddawali siê w rêce
pielêgniarek wieczorem, przy trzaskaj¹cym na kominku ogniu.
Pracowalimy przez kilka godzin dziennie, z krótkimi przerwami na serwisowanie narzêdzi
i kanapki. Chocia¿ zmêczenie dobiera³o siê nawet do najwytrwalszych, wszyscy z dum¹ ogl¹dali
siê pod koniec dnia za siebie. Rozci¹ga³ siê tam wspania³y widok - pola trawy, upstrzone tu
i ówdzie stertami zebranych g³ogów. Da³a siê zauwa¿yæ wyrana granica, niczym skraj lasu,
tam, gdzie robota siê skoñczy³a. Z takim obrazem w pamiêci
cz³onkowie ekspedycji ³adowali siê w UAZ-a i pod¹¿ali do
punktu zbornego, odk¹d da³o siê jechaæ nie tylko
samochodem terenowym. Tam czeka³a reszta samochodów,
którymi pod¹¿alimy do naszej bazy.
Baz¹ by³ piêkny, drewniany domek w stanie pó³surowym
- ale ta niedogodnoæ blad³a przy dzia³aj¹cym kominku
z prawdziwego zdarzenia. Czasem pó³¿ywi robotnicy
odnajdywali w sobie nagle nowe pok³ady energii
i z animuszem przygotowywali sobie kolacjê. Chwilê póniej
wszyscy obsiadali trzaskaj¹cy ogieñ i zaczyna³y siê nocne
Polaków rozmowy, które nieraz przeci¹ga³y siê do pó³nocy.
Atmosfera by³a ciep³a i przyjazna nie tylko ze wzglêdu na
buzuj¹cy ogieñ i nikt nie traci³ humoru, mimo ¿e jutro znowu
trzeba rano wstaæ.
Mimo licznych zajêæ i zmêczenia, jak na prawdziwych
przyrodników przysta³o, liczna grupa oddawa³a siê
z zami³owaniem obserwacjom migruj¹cych w tym czasie
ptaków. Najwytrwalsi udawali siê w teren jeszcze przez
Gêsi
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
niadaniem i wyjazdem do rezerwatu, obserwuj¹c przelot
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ziêby i wy³uskuj¹c z przelatuj¹cych stadek ich
pó³nocnych kuzynów, jery. Niewielki zawód sprawi³y
gêsi - widziano jedynie kilka niewielkich kluczy.
Na szczêcie niespodziewane, ale mi³e urozmaicenie
stanowi³y myszo³owy, które wykorzystuj¹c doskona³¹
pogodê ostatniego dnia oficjalnego pobytu nad
jeziorem Owin ko³owa³y w kominach ciep³ego
powietrza nad ³¹kami, daj¹c siê podziwiaæ wszystkim
tym, którzy mieli lornetki - albo je na tê okazjê
po¿yczyli!
Osobn¹ historiê stanowi³y ¿urawie. Co wieczór
liczne klucze przeci¹ga³y w - pocz¹tkowo - sobie
Bielik
tylko wiadomym kierunku. Powodowani ciekawoci¹
Rys. Dorota £ukasik
cz³onkowie ekspedycji zasiêgnêli jêzyka u tubylców
i dowiedzieli siê, ¿e niedaleko znajduje siê noclegowisko tych ptaków, na które zlatuj¹ siê tysi¹cami.
Niewielu by³o w stanie oprzeæ siê pokusie i po ognisku po¿egnalnym z organizatorami i lokalnymi
w³adzami udali siê w podró¿ do wspomnianego miejsca. Przywita³ ich tam niesamowity widok ze wszech stron co kilka minut nadci¹ga³y kolejne klucze ¿urawi. Klangor niós³ siê na wiele
setek metrów! Spotkalimy tam równie¿ ekipê z Olsztyna, licz¹c¹ ¿urawie ci¹gaj¹ce na nocleg.
Okaza³o siê póniej, ¿e zebra³o siê kilka tysiêcy ptaków. Po raz kolejny prawdziwe okaza³o siê
te¿ powiedzenie kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje - garstce ochotników, która by³a w stanie
siê podnieæ po mêcz¹cym dniu zakoñczonym pokazem filmów, by³o dane podziwiaæ wspania³y
wschód s³oñca - i nie tylko. Oprócz budz¹cych siê ¿urawi swoje piêkno i si³ê zaprezentowa³a
para ptaków z naszego god³a - doros³ych bielików, poluj¹cych na symbol Towarzystwa - bociana
bia³ego! Widok zapiera³ dech w piersiach i w dwójnasób wynagradza³ poranne katusze przy
wstawaniu.
Niestety, jak wszystko, tak i ta historia musia³a siê kiedy zakoñczyæ. Wynielimy z niej nie
tylko zdjêcia i wspania³e koszulki pami¹tkowe, ale te¿ przewiadczenie o dobrze wykonanej pracy
i wiadomoæ, ¿e zrobi³o siê co po¿ytecznego. ¯al by³o odje¿d¿aæ, ale obowi¹zki wzywa³y. Udalimy
siê wiêc niechêtnie w drogê powrotn¹, ze wiadomoci¹, ¿e po powrocie do domu spotkamy siê
znowu na Forum PRZYRODA - byæ mo¿e bêdzie tam na nas czeka³ kolejny apel o pomoc?
Akcja by³a oczywicie znakomicie przygotowana na miejscu. Uzyskalimy wsparcie
od Nadlenictwa Borki, Fundacji Jeziora Owin oraz p. Marii Mellin, Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w Olsztynie. Mielimy zapewnione noclegi, paliwo do pi³ i kos
oraz rêbaka do natychmiastowego mielenia wyciêtych drzew. Firmy ogrodnicze Glusiowy
Ogród (Piotr Sa³ek, ul. Karska 6 m 1, 01-810 Warszawa, tel.: 0 602 248 082) i Ussuri
(ul. Myliwska 14, 05-840 Brwinów, tel.: 0 606 277 567) oraz Towarzystwo Badañ i Ochrony
Przyrody udostêpni³y nam kosy, pi³y oraz samochód UAZ. Firma Quadra htp (W³odzimierz
Knap, Nadarzyn, ul. Ksiê¿ycowa 3, tel.: 22 739 87 58) nieodp³atne opracowa³a
komputerowo i przygotowa³a do druku koszulki.
UWAGA - osoby, które chc¹ wesprzeæ nasz¹ akcjê (kontynuacja za rok...) mog¹ zakupiæ
koszulki z logo akcji - s¹ dostêpne w naszym sklepiku.
Dorota £ukasik
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WYCIECZKA NA JURÊ
Pod koniec ubieg³ego roku, w przerwie wi¹tecznej, cz³onkowie Towarzystwa - Sylwia
Sty, Roland D¹browski oraz Marcin Ilczuk - mieli przyjemnoæ gociæ w Zespole Jurajskich
Parków Krajobrazowych w województwie ma³opolskim. Zespó³ Parków po³o¿ony jest
w przewa¿aj¹cej czêci na Wy¿ynie Krakowskiej, zbudowanej g³ównie z wapieni jurajskich,
nadaj¹cych jej niepowtarzalny charakter. Podstawowymi sk³adnikami krajobrazu Zespo³u Parków
jest rzeba trenu: pojedyncze ska³y i ich grupy, wzgórza, wierzchowiny, doliny, w¹wozy, zlewnie
rzek, rzeczek i potoków wraz z ich pokryciem - ciekawymi zespo³ami lasów, zadrzewieñ, muraw
i ³¹k. Dodatkowo malowniczoæ tego obszaru podkrelaj¹ zabytki architektury, g³ównie w postaci
zamków jurajskich, kocio³ów, dworków i pa³aców.
Obszar Jury znany jest z jeszcze jednej osobliwoci - mianowicie z niezliczonej liczby jaskiñ,
w których, w okresie zimowym, mo¿na spotkaæ licznie zimuj¹ce nietoperze. Wg Paw³a Wieczorka
- pracownika zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych - w ci¹gu ca³ego roku mo¿na
zaobserwowaæ tu a¿ 19 gatunków tych ssaków. Nam uda³o siê obejrzeæ tylko kilka gatunków.
Najbardziej owocna w obserwacje by³a wycieczka do Jaskini Nietoperzowej, znajduj¹cej siê
nieopodal miejscowoci Jerzmanowice (tutaj chcielibymy podziêkowaæ p. Zygmuntowi Ferdkowi,
w³acicielowi jaskini, za mo¿liwoæ jej zwiedzania. Jaskinia - zimowisko nietoperzy - poza sezonem
letnim jest zamkniêta). Nam uda³o siê zaobserwowaæ oko³o 60 osobników, wród których
najliczniejsze by³y: podkowiec ma³y (gatunek z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t) i nocek
du¿y. Oprócz tych dwóch gatunków widzielimy nocka rudego, gacka brunatnego i mroczka
pónego. Poza chiropterofaun¹ mielimy okazjê poznaæ i podziwiaæ wiele tworów geologicznych
krajobrazu jurajskiego.
Niew¹tpliwie to nie ostatnia nasza wizyta w Jurajskich Parkach Krajobrazowych!
Na koniec chcielibymy podziêkowaæ Dyrekcji Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych za zaproszenie oraz przekazanie serii wydawnictw o Zespole Parków
i krajobrazie Jury (jeli kto jest zainteresowany i chce siê czego dowiedzieæ o tym regionie
- zapraszamy do siedziby Towarzystwa, mo¿na zajrzeæ do publikacji) oraz Paw³owi
Wieczorkowi, który by³ naszym przewodnikiem w terenie.
Marcin Ilczuk

Podkowiec
Rys. Marcin Ilczuk
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NIE BÓJMY SIÊ LENIKÓW
Lenik najwiêkszym wrogiem lasu, mordercy drzew. Tego typu stwierdzenia czêsto
mo¿na us³yszeæ z ust mi³oników przyrody i zawodowych przyrodników. Lenicy s¹ oskar¿ani
przede wszystkim o wycinanie starych drzew i generalnie o wrogie nastawienie do ochrony
przyrody i przyrodników. Rzeczywicie, w niektórych nadlenictwach i regionalnych dyrekcjach
mo¿emy spotkaæ siê z takimi postawami. Lasy w Polsce zajmuj¹ oko³o 9 milionów hektarów.
Z tej liczby 7,5 miliona hektarów, czyli prawie jedna czwarta powierzchni kraju, jest zarz¹dzane
przez Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe. Ze swej natury s¹ to tereny
o podstawowym znaczeniu dla ochrony przyrody i kszta³towania jakoci naszego rodowiska.
Dlatego konflikt miedzy przyrodnikami a lenikami nie s³u¿y nikomu, a zw³aszcza ochronie przyrody.
Jako lenik z wykszta³cenia i przyrodnik z zami³owania chcia³bym spróbowaæ przybli¿yæ
Czytelnikom Kraski uwarunkowania i zasady, na jakich funkcjonuje polskie lenictwo.
Podstawowe znaczenie dla ca³ej sprawy ma uwiadomienie sobie, ¿e las ma do spe³nienia
bardzo ró¿norodne funkcje:
 ochrona przyrody i zachowanie ró¿norodnoci biologicznej;
 ochrona gleb przed erozj¹;
 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;
 redukcja iloci zanieczyszczeñ w powietrzu;
 kszta³towanie bilansu wodnego kraju i ochrona przeciwpowodziowa;
 rekreacja i wypoczynek ludnoci;
 dostarczanie ró¿norodnych surowców, a przede wszystkim drewna.
Nie sposób stwierdziæ, która z tych funkcji jest najwa¿niejsza. Dla mieszczucha bêdzie to
funkcja rekreacyjna, dla przedsiêbiorcy - funkcja surowcowa, dla przyrodnika - funkcje ochronne.
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e wszyscy korzystamy z ka¿dej z nich. rodowiska przyrodnicze
czêsto domagaj¹ siê zdecydowanego ograniczenia pozyskania drewna. W tym miejscu pojawia
siê pytanie: czy jestemy w stanie zrezygnowaæ z wykorzystania drewna, a je¿eli tak, to czym
mo¿na by je zast¹piæ? Ja na te pytania odpowiadam przecz¹co.
Kolejnym bardzo istotnym elementem opisuj¹cym sytuacjê lasów w Polsce jest ich struktura
siedliskowa. W ci¹gu historii lasy zosta³y zepchniête na najubo¿sze gleby i inne miejsca nie
nadaj¹ce siê do wykorzystania rolniczego, na których mog¹ rosn¹æ tylko gatunki o niewielkich
wymaganiach (sosna i ewentualnie brzoza) Niewiele zosta³o kompleksów lenych po³o¿onych
na ¿yznych glebach, jak np. Puszcza Bia³owieska. Innym czynnikiem kszta³tuj¹cym las,
a pozostaj¹cym poza kontrol¹ leników, jest klimat. W okresie ostatnich kilkuset lat by³ on
zdecydowanie ostrzejszy, co sprzyja³o gatunkom iglastym (sonie na ni¿u, wierkowi w górach).
Dopiero ostatnie kilkadziesi¹t lat to okres ocieplania siê klimatu - przewagê uzyskuj¹ gatunki
liciaste. Drzewom liciastym sprzyja równie¿ dop³yw biogenów z zanieczyszczeñ powietrza
(podnosi siê ¿yznoæ gleb). Na te obiektywne czynniki nak³ada³y siê równie¿ pewne b³êdy ludzkie.
Sosna i wierk, jako gatunki szybkorosn¹ce, by³y preferowane od koñca XIX wieku przez leników
niemieckich (pó³nocno-zachodnie i po³udniowo-zachodnie regiony obecnej Polski). Swoje piêtno
w tym wzglêdzie odcisnê³a równie¿ na lasach socjalistyczna gospodarka nakazowo-rozdzielcza
z okresu powojennego. W latach powojennych, ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci, ¿yznoæ
siedlisk okrelano szacunkowo, bez szczegó³owych badañ. Generalnie szacunki te by³y zani¿one,
a ich konsekwencj¹ by³o niew³aciwe dobieranie sk³adów gatunkowych odnowieñ i zalesieñ.
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Ols
Rys. Jerzy Dyczkowski

Obecnie prowadzi siê prace glebowosiedliskowe, które pozwol¹ dok³adnie
poznaæ siedliska i gleby w ka¿dym
nadlenictwie i zweryfikowaæ
dotychczasowe sk³ady gatunkowe
drzewostanów. Samo przeprowadzenie
odpowiednich
badañ
zajmie
kilkadziesi¹t lat. Jeszcze d³u¿ej potrwa
przebudowa drzewostanów, czyli
dostosowanie ich do warunków
siedliskowych. Suma tych czynników,
zarówno
obiektywnych,
jak
i zawinionych przez ludzi, daje wynik,
który obserwujemy w lasach - oko³o
70% powierzchni lenej zajmuje sosna
pospolita - gatunek o najmniejszych

wymaganiach sporód krajowych gatunków drzew.
Wynikiem zasz³oci historycznych jest równie¿ struktura wiekowa polskich lasów. W okresie
II Wojny wiatowej oraz w latach po jej zakoñczeniu pozyskanie drewna z oczywistych wzglêdów
by³o wiêksze ni¿ normalnie. Wiele drzewostanów zosta³o zniszczonych w wyniku bombardowañ
lub zdewastowanych przez stacjonuj¹ce w nich wojska. Du¿e iloci drewna poch³onê³a równie¿
odbudowa kraju. W latach powojennych zalesiono równie¿ znaczne powierzchnie nieu¿ytków
(s³abych gleb V i VI klasy). Wszystko to razem spowodowa³o, ¿e obecnie w Polsce dominuj¹
drzewostany w rednim wieku (40 - 60 lat), a stosunkowo niewiele jest drzewostanów starszych,
powy¿ej 100 lat.
Wa¿nym czynnikiem gospodarki lenej jest czas. Na efekty jakichkolwiek dzia³añ w lesie
trzeba czekaæ dziesi¹tki, a czêsto ponad sto lat. Drzewa posadzone dzisiaj dopiero za kilkadziesi¹t
lat zaczn¹ spe³niaæ istotn¹ rolê w przyrodzie. To samo dotyczy ich wartoci handlowej. W tym
czasie las nara¿ony jest na bardzo wiele zdarzeñ (po¿ary, wichury, susze, masowe pojawy owadów
i grzybów, emisje zanieczyszczeñ) zak³ócaj¹cych wzrost lub powoduj¹cych jego unicestwienie.
Równie¿ skutki pope³nionych b³êdów odczuwa siê bardzo d³ugo. Na przyk³ad le dobrany sk³ad
gatunkowy odnowienia powoduje, ¿e wzrastaj¹cy drzewostan jest bardziej nara¿ony na ró¿norodne
czynniki szkodotwórcze.
Elementem wywieraj¹cym istotny wp³yw na warunki gospodarowania w lasach jest te¿
polityka pañstwa polskiego w tym zakresie. Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe
ma status samofinansuj¹cej siê jednostki, nie korzystaj¹cej z dotacji bud¿etowych. Oznacza to,
¿e na wszystkie zadania, jakie maj¹ do realizacji, musz¹ same wypracowaæ rodki. Dotyczy to
zarówno bie¿¹cej dzia³alnoæ (pozyskania drewna, zabiegów hodowlanych i ochronnych,
utrzymania dróg i budynków, wynagrodzeñ), jak i gaszenia po¿arów, likwidacji skutków klêsk
¿ywio³owych oraz dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ przyrody.
Pogodzenie wszystkich zadañ stoj¹cych przed lasami nie jest ³atwe. Zdawaæ by siê mog³o,
¿e wrêcz niemo¿liwe. Jednak polskim lenikom uda³o siê wypracowaæ model gospodarowania
umo¿liwiaj¹cy spe³nianie przez lasy ró¿norodnych funkcji. Podstawowe za³o¿enia tego modelu
s¹ nastêpuj¹ce:
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ograniczona wielkoæ rocznego pozyskania drewna do oko³o 50% rocznego przyrostu wszystkich drzewostanów w nadlenictwie;

dostosowanie sk³adu gatunkowego drzewostanów do mo¿liwoci siedliska (¿yznoci i wilgotnoci gleby);
 ograniczona powierzchnia zrêbów (do 4 hektarów, a wyj¹tkowo w sytuacjach klêskowych
- zniszczenia huraganowe, po¿arzyska itp. - wiêksze);
 stosowanie z³o¿onych sposobów zagospodarowania (rêbni czêciowych, gniazdowych, stopniowych, przerêbowych) dostosowanych do warunków siedliskowych i wymagañ gatunków drzew;
 podwy¿szone (w stosunku do wieku, w którym wyciêcie jest najbardziej op³acalne) wieki
rêbnoci dla poszczególnych gatunków drzew (np. sosna - 120 lat, d¹b - 160 do 240 lat);
 wykorzystanie w jak najwiêkszym stopniu odnowieñ naturalnych (samosiewów);
 wprowadzone w ostatnich latach pozostawianie na zrêbach zupe³nych kêp starego drzewostanu.
Wszystkie te zasady s¹ zapisane w Instrukcji Urz¹dzania Lasu i Zasadach Hodowli Lasu dwóch dokumentach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki lenej. Na ich podstawie raz na
10 lat sporz¹dza siê plan urz¹dzenia lasu nadlenictwa. W dokumencie tym zasady, o których
pisa³em wy¿ej prze³o¿one s¹ na konkretne zalecenia i liczby dotycz¹ce konkretnego nadlenictwa.
Operat zatwierdza Minister rodowiska i jest on dla leników obowi¹zuj¹cym prawem.
Co jaki czas powraca sprawa prywatyzacji lasów. Niektórzy przyrodnicy twierdz¹, ¿e by³o
by to korzystne dla ochrony przyrody. Z dwóch powodów mam ca³kowicie odmienne zdanie
w tej kwestii:
 prywatyzacja lasów mo¿e skoñczyæ siê katastrof¹ dla polskiej przyrody - obni¿eniem wieków rêbnoci, masowymi wyrêbami, ca³kowit¹ blokad¹ tworzenia rezerwatów i stref ochronnych, a nawet celowym, masowym niszczeniem stanowisk rzadkich rolin i zwierz¹t;
 z uwagi na uwarunkowania, o których pisa³em wy¿ej (d³ugi okres wzrostu drzewostanów,
zdarzenia losowe, takie jak po¿ary) nie da siê prowadziæ racjonalnej gospodarki lenej na
powierzchni mniejszej ni¿ kilkanacie tysiêcy hektarów (jedno nadlenictwo); organizacja
wielu zadañ (np. lotnicze patrole przeciwpo¿arowe) jest mo¿liwa dopiero na poziomie Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych (minimum kilkanacie nadlenictw).
Cz³owiek korzysta³ z lasu od pocz¹tku swojej
historii. Rozwój cywilizacji i zwi¹zany z nim
wzrost liczby ludzi doprowadzi³ do wylesienia
olbrzymich obszarów naszej Planety
(np. w basenie Morza ródziemnego,
na Wyspach Brytyjskich, w Chinach, Indiach i
wielu innych miejscach). Obecnie obserwujemy
niszczenie lasów tropikalnych (w Ameryce
Po³udniowej, Afryce, Azji). W Europie jeszcze
w XVII - XVIII wieku lasy by³y po prostu
wycinane a na ich miejsce wprowadzano uprawy
Sójka
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
rolnicze. Dopiero oko³o 200 lat temu zaczêto
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myleæ o gospodarowaniu lasem, badaæ prawa rz¹dz¹ce ekosystemami lenymi i wypracowywaæ
metody trwa³ego u¿ytkowania. Dzisiaj mo¿emy mówiæ, ¿e w Polsce wypracowano model trwa³ego
u¿ytkowania lasu zapewniaj¹cy jego wielofunkcyjnoæ i trwa³oæ jako ca³oci. Dlatego nie
powinnimy traktowaæ leników jak wrogów, ale jak partnerów i gospodarzy lasów. Ró¿norodne
problemy dotycz¹ce ochrony przyrody w lasach mog¹ i powinny byæ rozwi¹zywane w cis³ej
wspó³pracy z lenikami.
Lenictwo by³o te¿ tematem dyskusji na Forum Dyskusyjnym PRZYRODA, w dziale
Ochrona przyrody, tematy: Lasy Pañstwowe zagro¿one, Starodrzew, Lenictwo.
Dziêkujê Maækowi Szczygielskiemu z Biura Urz¹dzania Lasu w Siedlcach za wa¿ne
uwagi dotycz¹ce niniejszego artyku³u.
Jaros³aw Paciorek
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

LENE LEKCJE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
W nadlenictwie Ostrów tradycje lenych lekcji siêgaj¹ czasów przedwojennych. Jednak
do tej pory by³a to zazwyczaj dzia³alnoæ spontaniczna i ¿ywio³owa. W okresie miêdzywojennym
z okazji Dni Lasu odbywa³o siê spotkanie leników z dzieæmi. W trakcie uroczystoci zaproszony
ksi¹dz wiêci³ drzewa w Lesie Brokowskim, a obchody koñczy³y siê festynem dla wszystkich
mieszkañców Ostrowi.
Nasi przodkowie intuicyjnie wyczuwali potrzebê szerzenia wiedzy o lesie, a my stajemy
wobec koniecznoci walki z niewiedz¹, która czêsto ju¿ wprost
zagra¿a naszym lasom. Przyk³adem nieposzanowania jest
chocia¿by plaga mieci panuj¹ca w ostrowskich lasach.

Programowa edukacja

Czubatka
Rys. Sylwia Sty
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Chocia¿ lenicy ju¿ od dawna zajmowali siê edukacj¹, to
dopiero w roku 2003 Dyrektor Generalny Lasów
Pañstwowych wprowadzi³ Zarz¹dzeniem nr 57 Kierunki
rozwoju edukacji lenej spo³eczeñstwa w Lasach
Pañstwowych i nak³ada obowi¹zek utworzenia w ka¿dym
nadlenictwie dokumentu pt. Program edukacji lenej
spo³eczeñstwa w nadlenictwie. Zadaniem leników, oprócz
fachowej troski o las, staje siê dzi tak¿e przekonywanie
spo³eczeñstwa o tym, ¿e las jest cennym dobrem wspólnym.
Dobrem doæ szybko odnawialnym, ale tylko wówczas, gdy
cz³owiek o to odpowiednio zadba. Dlatego programy edukacji
lenej obejmuj¹ przekazywanie ogólnej wiedzy o rodowisku
lenym, t³umaczenie, na czym polega zrównowa¿ona
gospodarka lena i praca lenika oraz na pokazywaniu zwi¹zku
historii i kultury z lasem i lenictwem.

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

Chlubne tradycje i przysz³oæ
Program Edukacji Lenej Spo³eczeñstwa w Nadlenictwie
Ostrów zosta³ utworzony w padzierniku 2003 roku
i obowi¹zywaæ bêdzie do koñca roku 2004. Jesieni¹ 2004 roku
zostanie opracowany kolejny Program, który bêdzie
obowi¹zywa³ przez dziesiêæ lat. W pracach nad utworzeniem
Programu bra³a udzia³ komisja powo³ana przez Nadleniczego
Nadlenictwa Ostrów Mazowiecka. W jej sk³ad weszli, oprócz
pracowników nadlenictwa, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego, gmin z zasiêgu terytorialnego nadlenictwa,
lokalnych mediów (Tygodnik Ostro³êcki, Ostrowski Tygodnik
Powiatowy), nauczyciele i przedstawiciele Towarzystwa
Przyrodniczego Bocian.
Program Edukacji Lenej Spo³eczeñstwa w Nadlenictwie
Ostrów Mazowiecka jest skierowany g³ównie do uczniów
i nauczycieli szkó³ z zasiêgu terytorialnego naszego
nadlenictwa. Potencjalnymi odbiorcami naszych dzia³añ
edukacyjnych s¹ równie¿ uczestnicy obozów, kolonii
wypoczywaj¹cy na terenie Nadlenictwa Ostrów Mazowiecka.
Sosnówka
Aby w³aciwie oceniæ potrzeby i mo¿liwosci dotarcia do
Rys. Sylwia Sty
zainteresowanych, przeprowadzilimy konsultacje w tej
sprawie, przede wszystkim z nauczycielami miejscowych szkó³. To oni s¹ najwa¿niejszymi
sprzymierzeñcami leników.
Celem edukacji prowadzonej przez nasze nadlenictwo jest rozbudzenie w spo³eczeñstwie
aktywnego zainteresowania przyrod¹, przybli¿enie szerszemu gronu odbiorców pracy lenika, jej
trudów, problemów, ale te¿ i naszych lenych sukcesów. Chcemy mówiæ o tym jêzykiem
zrozumia³ym dla ogó³u spo³eczeñstwa, chcemy rozbudziæ wród najm³odszych zami³owanie do
przyrody ojczystej i uwiadomiæ osobist¹ odpowiedzialnoæ za stan rodowiska naturalnego.
Naszym celem jest równie¿ przybli¿enie budowy i zasad funkcjonowania z³o¿onego ekosystemu
lenego. S¹ to dalekosiê¿ne cele, których realizacja jest przewidziana na kilka najbli¿szych lat.

Plany na przysz³oæ
W najbli¿szych latach powstanie edukacyjna cie¿ka rowerowa z Ostrowi do Broku, wiod¹ca
przez tereny lene, wyposa¿ona w tablice powiêcone budowie lasu i pracy lenika. Izba
edukacyjna znajduj¹ca siê w siedzibie nadlenictwa zostanie wyposa¿ona w ciekawe eksponaty
dotycz¹ce gospodarki lenej; bêd¹ siê w niej odbywaæ zajêcia powiêcone lenictwu.
W planach jest równie¿ utworzenie Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej oraz wydanie folderu
o walorach naszego nadlenictwa. Opracowalimy równie¿ specjalne projekty edukacyjne. Jednym
z najwa¿niejszych jest Czysty las, który ma na celu pobudzenie mechanizmów i zachowañ
spo³ecznych prowadz¹cych do zmniejszenia zamiecania lasu i uprz¹tania mieci. Projekt Roliny
i zwierzêta naszych lasów, mamy nadzieje, ¿e pomo¿e uczniom zdobyæ podstawow¹ wiedzê
o lesie.
Projekt pt. Rola lasu w historii Ziemi Ostrowskiej wi¹¿e siê z chlubnymi tradycjami lenymi
na terenie Nadlenictwa Ostrów Mazowiecka, a zw³aszcza z postaci¹ Wojciecha Bogumi³a
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Jastrzêbowskiego, wybitnego XVIII wiecznego naukowca, któremu zawdziêczamy m.in. pojêcie
ergonomia. Dla nas leników, jest to postaæ szczególna, albowiem jemu zawdziêczamy powstanie
pierwszej szko³y lenej na Ziemiach Polskich w Feliksowie ko³o Broku.
Przez pó³ roku obowi¹zywania Programu Edukacji Lenej Spo³eczeñstwa uda³o siê nam
zorganizowaæ warsztaty dla nauczycieli pt. Treci i metody w edukacji przyrodniczo-lenej
spo³ecznoci lokalnych, przygotowaæ prezentacjê Nadlenictwa Ostrów Mazowiecka podczas
Dni Ostrowi oraz przeprowadziæ wiele konkursów dla dzieci i m³odzie¿y. Planujemy rozszerzanie
wspó³pracy ze szko³ami oraz aktywny udzia³ we wszystkich imprezach o charakterze
edukacyjnym, organizowanych na naszym terenie. Chcemy byæ obecni wszêdzie tam, gdzie
moglibymy zaprezentowaæ walory naszych lasów i przekonaæ do wspó³pracy w dziele ich ochrony.
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkie organizacje i instytucje, do wspó³pracy
z Nadlenictwem Ostrów Mazowiecka, które chcia³oby w ten sposób nawi¹zaæ do najlepszych
tradycji tego regionu.
Karolina Barc

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LENEJ (CEPL)
Centrum utworzone zosta³o w 1995 roku. Jego nadrzêdnym celem jest edukacja
spo³eczeñstwa w zakresie lenictwa, ochrony przyrody i ekologii oraz upowszechnianie wiedzy
na temat:
 funkcji i zasad funkcjonowania ekosystemów lenych,
 celów i zadañ gospodarki lenej,
 roli i miejsca cz³owieka w kszta³towaniu lasu.
Centrum dysponuje w³asnymi programami dydaktycznymi s³u¿¹cymi do realizacji wy¿ej
wymienionych zadañ. Przeznaczone s¹ one zarówno dla in¿ynierów i techników lenictwa,
studentów ró¿nych kierunków studiów, nauczycieli szkó³, dziennikarzy i in¿ynierów zatrudnionych
w przemyle i administracji, jak i dla uczniów szkó³ rednich, gimnazjów i podstawowych.
W ramach dzia³alnoci edukacyjnej organizowane
s¹ kursy, zjazdy i konferencje w celu podnoszenia
kwalifikacji kadr oraz lekcje na lenych cie¿kach
poznawczych, warsztaty ekologiczne i konkursy
przyrodnicze dla m³odzie¿y. Prowadzona jest równie¿
dzia³alnoæ informacyjna, polegaj¹ca na wspó³pracy
z lokalnymi gazetami i redagowaniu w³asnej strony
internetowej http://cepl.sggw.waw.pl, a tak¿e na
wydawaniu folderów, przewodników i materia³ów
konferencyjnych.
Najwa¿niejszymi obiektami dydaktycznymi,
w których CEPL realizuje swoje zadania s¹: Muzeum
Drewna i Lasu z bogatymi zbiorami z dzia³u zoologii
i ³owiectwa oraz unikaln¹ ksylotek¹; izba edukacyjna
z licznymi rodkami dydaktycznymi i lene cie¿ki
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poznawcze w starych drzewostanach otaczaj¹cych arboretum. W budynku CEPL znajduj¹ siê
tak¿e pracownie i laboratoria katedr Wydzia³u Lenego SGGW oraz sale wyk³adowe,
pomieszczenia wystawiennicze i aula na 200 miejsc.
Centrum organizuje coroczn¹ konferencjê pt. Wspó³czesne zagadnienia edukacji lenej
spo³eczeñstwa celem wymiany i popularyzacji dowiadczeñ ró¿nych orodków zajmuj¹cych siê
edukacj¹ z zakresu lenictwa.
Kinga Borowska

WARSZTATY ORNITOLOGICZNE W JANOWIE PODLASKIM
Co roku w Janowie Podlaskim oddzia³ Akcji Katolickiej prowadzi zimowisko dla dzieci
w wieku szkolnym. Dzieci, które by³y tu w roku 2004 bêd¹ szczególnie je pamiêta³y, z racji
warsztatów ornitologicznych, które odby³y siê w dniach 20-21 lutego. W warsztatach wziê³o
udzia³ piêædziesiêcioro dzieci z klas od I do VI. Do prowadzenia warsztatów kilka dni wczeniej
przygotowa³em wystawê gniazd ptasich (remiza, dziwonii, trzcinniczka, kosa, drozda piewaka,
kwiczo³a, kapturki, gajówki, go³êbia grzywacza, sierpówki, dzierzby g¹siorka, pleszki, mucho³ówki
¿a³obnej, sikorki bogatki, zaganiacza, ³ozówki), budek lêgowych (dla szpaka, sikorki bogatki,
pe³zacza, nietoperza) i dziupli naturalnych (dziêcio³a du¿ego).
Do ka¿dego z gniazd przygotowa³em opis i rycinê ptaka, który je zamieszkuje. Oprócz tego
wyeksponowa³em treci o sposobach pomocy ptakom przy zak³adaniu gniazd i zachowaniu siê
w okolicy gniazda. Nie brakowa³o równie¿ wielkich plakatów z wizerunkami ptaków drapie¿nych.
Warsztaty podzieli³em na dwie czêci. W pierwszej omówi³em poszczególne eksponaty i sposoby
pomocy ptakom maj¹ce na celu zwiêkszenie ich liczebnoci. Szczególn¹ uwagê zwróci³em na to,
jak nale¿y zachowywaæ siê przy gniedzie oraz na projekty
ochroniarskie Towarzystwa Przyrodniczego Bocian,
Komitetu Ochrony Or³ów i innych Towarzystw
zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody. W czasie omawiania
wystawy zadawa³em wiele pytañ, dzieci na nie
odpowiada³y a dobre odpowiedzi nagradza³em naklejk¹
Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, w ten sposób
aktywizowa³em m³odych s³uchaczy. Nastêpnie
wybralimy siê do pobliskiego parku, gdzie dzieci
wywiesza³y karmê dla sikorek i zapozna³y siê te¿
z naturalnym usytuowaniem niektórych gniazd ptasich.
Po krótkim spacerze rozpoczê³a siê druga czêæ
warsztatów, ta najbardziej istotna i twórcza, która
sk³ada³a siê z:
- rysowania ptaków na podstawie ich wygl¹du w atlasie z uwzglêdnieniem: naturalnego rodowiska, gdzie
ptak wystêpuje oraz sposobu gniazdowania;
- inscenizacji scen z ¿ycia wybranych gatunków ptaków;
Remiz przy gniedzie
Rys. Anna Krupa
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rozwi¹zania dwóch pytañ testowych dotycz¹cych rozpoznawania ptaków i ich gniazd.
W czasie trwania warsztatów dzieci czêsto zadawa³y pytania,
niektóre przynosi³y z domu gromadzone przez siebie skarby by mi
powiedzieæ o swoich zainteresowaniach ptakami.
Najbardziej spontanicznie dzieci przedstawia³y sceny z ¿ycia
ptaków, np.:
- sowa uszata - zajêcie cudzego gniazda by³o wyra¿one jako
raptowne zajêcie miejsca,
- dziêcio³ zielony - wybieranie mrówek z mrowiska jako wyci¹ganie i wci¹ganie jêzyka nad br¹zow¹ kurtk¹.
Dzieci naladowa³y tak¿e g³osy oraz sposób lotu ró¿nych gatunków
ptaków.
Druga czêæ warsztatów zosta³a odpowiednio oceniona. Dzieci
podzieli³em na trzy grupy wiekowe. W ka¿dej z grup trzy najlepsze
osoby otrzyma³y dyplomy ornitologiczne oraz g³ówne nagrody (plakaty
TPB, biuletyny Kraska, miesiêczniki Przyroda Polska i inne
publikacje). Wszystkie dzieci uczestnicz¹ce w warsztatach
ornitologicznych by³y zadowolone. Dziêki uprzejmoci Towarzystwa
Przyrodniczego Bocian ka¿de dziecko otrzyma³o drobny upominek
w postaci biuletynu Kraska lub innej publikacji. Dla dzieci zimowisko
Budka dla pe³zaczy
by³o nies³ychanym prze¿yciem - wymarzon¹ lekcj¹ ornitologii.
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom
i uczestnikom zimowiska 2004 oddzia³owi Akcji Katolickiej w parafii Janów Podlaski za
pomoc w realizacji zajêæ, Towarzystwu Przyrodniczemu Bocian za nieodp³atne przekazanie
naklejek, plakatów, folderów oraz Nadlenictwu Bia³a Podlaska.
Jaros³aw Mydlak

GOCIE, GOCIE...
W ostatnich latach pojawi³ siê problem coraz czêstszych zg³oszeñ o znajdowaniu nietoperzy
w osiedlach mieszkaniowych. W odpowiedzi na nasilanie siê tej sytuacji Towarzystwo
Przyrodnicze Bocian wraz z Ko³em Naukowym przy Wydziale Rolniczym SGGW za³o¿y³o
Azyl dla nietoperzy. Zwierzêta te spotykane s¹ w bardzo ró¿nych miejscach, pocz¹wszy
od trawnika przed blokiem, skoñczywszy na szczelinie miêdzy cian¹ a szaf¹ we w³asnym
mieszkaniu. Najwiêcej przypadków odnajdowania nietoperzy na terenie miasta rejestruje siê
wiosn¹ i jesieni¹. Jest to zwi¹zane z okresowym przelotem tych ssaków pomiêdzy kwaterami
letnimi a zimowymi. Na trasie ich migracji staj¹ wielkie aglomeracje miejskie, które z ca³¹ gam¹
ró¿norodnych budowli pe³nych zakamarków, pêkniêæ w murach i innych potencjalnych kryjówek,
traktowane s¹ przez nietoperze jako doskona³e (i ich zdaniem bezpieczne) miejsce postoju.
W Warszawie najwiêkszym zagro¿eniem dla nietoperzy jest bezmylnoæ ludzka, jak równie¿
kontakt ze zwierzêtami takimi jak kot, pies czy ptaki krukowate (sroka, wrona). Nieumiejêtna
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pomoc tym zwierzêtom mo¿e w pewnych
przypadkach doprowadzaæ do urazów i z³amañ,
w wyniku których nigdy ju¿ nie powróc¹ do
rodowiska naturalnego.
W padzierniku i listopadzie 2004 r. mielimy
prawdziwy wysyp nietoperzy - w Azylu
przebywa³o ich a¿ 57. Wród nich zdecydowan¹
wiêkszoæ stanowi³y mroczki posrebrzane (oko³o
80%), pozosta³e gatunki to mroczek póny
(8 osobników), borowiec wielki (2 osobniki), nocek
rudy (1 osobnik) i gacek brunatny (1 osobnik).
W chwili obecnej pod nasz¹ opiek¹ jest 25 nietoperzy
- przed powrotem na wolnoæ musz¹ jeszcze trochê
przytyæ, aby mog³y bezpiecznie przetrwaæ zimê.
W zwi¹zku z nienaturalna pogod¹ jak na tê porê
roku spodziewamy siê wiêkszej liczby zg³oszeñ
nietoperzy potrzebuj¹cych naszej pomocy.
W poprzednich latach miesi¹c grudzieñ by³ okresem
umiarkowanego spokoju, kilka interwencji
Mroczek póny
w miesi¹cu, natomiast w pierwszych dniach grudnia
Rys. Szymon Beuch
2004 odebralimy 7 zg³oszeñ (czyli tyle co normalnie
przez ca³y miesi¹c).
W zwi¹zku z nasilaniem siê kontaktów z nietoperzami postanowilimy przybli¿yæ Pañstwu
tryb postêpowania w takich wypadkach. Poni¿sze 5 punktów opisuje podstawowe czynnoci,
jakie nale¿y wykonaæ, aby bezpiecznie pozbyæ siê nietoperza z domu.

Co nale¿y zrobiæ, jeli wpadnie nam nietoperz do domu:
1.
2.
3.
4.
5.

Nie nale¿y braæ nietoperza go³ymi rêkami; rêkawiczki lateksowe te¿ nie stanowi¹ przeszkody dla ostrych zêbów nietoperza.
Nale¿y prze³o¿yæ nietoperza do pudelka kartonowego. Najlepiej u¿yæ do tego rêkawiczek
skórzanych (zimowych).
W przypadku braku rêkawiczek nale¿y przykryæ nietoperza pude³kiem kartonowym i wsun¹æ od spodu kartonow¹ przykrywkê.
Dok³adnie zamkn¹æ pude³ko (w pudelku kartonowym nie nale¿y robiæ dziur).
Po zamkniêciu nietoperza w pudelku nale¿y skontaktowaæ siê z Azylem dla nietoperzy,
Ogrodem Zoologicznym albo Stra¿¹ Miejsk¹.
Anna Baumann, Bart³omiej Popczyk
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SPOTKANIE U¯YTKOWNIKÓW
FORUM DYSKUSYJNEGO PRZYRODA
Na pocz¹tku roku 2004, kiedy Forum Dyskusyjne PRZYRODA rozkrêci³o siê na dobre,
pad³ pomys³ spotkania siê w rzeczywistoci rzeczywistej, a nie wirtualnej. Pragnêlimy poznaæ
siê, zobaczyæ, jak kto wygl¹da... D³ugo ustalano termin i miejsce spotkania, a¿ pad³o na Urwita³t
- niewielk¹ miecinkê ko³o Miko³ajek, gdzie gocin¹ s³u¿y³a nam baza Uniwersytetu
Warszawskiego.
Historyczne spotkanie odby³o siê w dniach
7-9 maja 2004 r. Zjecha³o siê 18 osób, z tej liczby
12 to u¿ytkownicy Forum ¿¹dnych wra¿eñ
przyrodniczych i towarzyskich. Z uwagi na
miejsce spotkania (Mazury) dominowali ludzie
z pó³nocnej czêci kraju - Warszawa, Siedlce,
Kozienice, Toruñ, Brodnica.
Solidna luneta osadzona na du¿ej ambonie
widokowej pozwala³a na obserwowanie tego,
co siê dzieje na jez. £uknajno (poluj¹ce bieliki
i rybo³owy, kormorany, ró¿ne kaczki).
Nieustanne wycieczki wzd³u¿ jeziora
zaowocowa³y dalszymi obserwacjami (grupka
Kobuz
kobuzów uganiaj¹cych siê za wa¿kami, poluj¹ce
Rys. Rafa³ Ko³akowski
srokosze). Czasami wystarczy³ spacer do
zaparkowanego 100 m od bazy samochodu, aby zobaczyæ orlika krzykliwego. A w tym wszystkim
nikomu nie przeszkadzaj¹cy deszcz, kropi¹cy doæ intensywnie od czasu do czasu.
Oczywicie nie samymi ptakami cz³owiek ¿yje. Próbowalimy pokazaæ jak wygl¹da nietoperz,
ale siê nie uda³o. Mimo sprzyjaj¹cych, jak nam siê wydaje, warunków terenowych deszczowa
noc nie sprzyja³a ich lotom. Okaza³o siê, ¿e u¿ytkownicy Forum musieli na nie poczekaæ do lata.
Rzecz jasna doæ szybko uznalimy, ¿e kolejne spotkania s¹ koniecznoci¹. Jednak nie
odbywa³y siê one jako wypoczynkowe zloty, ale spotykalimy siê przy pracy (wycinka drzew
w Borsukach, wycinka g³ogów nad jez. Owin, od³owy nietoperzy pod P³oñskiem). Jednak
wszyscy wspominamy nasze spotkanie bardzo mi³o i planujemy w przysz³ym roku spotkaæ siê
ponownie na odpoczynkowym spotkaniu.
Marek Kowalski

PUCHACZ W BIURZE TOWARZYSTWA
Puchacz jest najwiêksz¹ sow¹ wystêpuj¹c¹ w Europie. Osi¹ga do 80 cm d³ugoci i ponad 180
cm rozpiêtoci skrzyde³. Jego liczebnoæ w Europie szacuje siê na 25 000 par, z czego
w Polsce zaledwie na 270. Rozmieszczenie puchacza w naszym kraju jest nierównomierne.
Zdecydowana wiêkszoæ stanowisk lêgowych zgrupowana jest w kilku regionach (Mazury oko³o 30 par, Pó³nocne Podlasie - do 40 par, Lubelszczyzna - oko³o 50 par, Karpaty - oko³o 40 par,
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Pomorze i Pó³nocna Wielkopolska - oko³o 40 par oraz ponad
30 par na Dolnym l¹sku).
W padzierniku 2004 roku odebra³em zg³oszenie
o puchaczu schwytanym przez rolnika w okolicach £ukowa.
Ptak zosta³ znaleziony na otwartym polu i by³ os³abiony.
W pobli¿u miejsca jego znalezienia brak jest lasów
o powierzchni wiêkszej ni¿ kilka hektarów (najbli¿szy du¿y
kompleks leny to Kryñszczak oddalony o oko³o 30 km).
Puchacz zosta³ przewieziony do Ptasiego Azylu w Warszawie.
W czasie trwaj¹cej 10 dni kwarantanny okaza³o siê, ¿e jest
zdrowy, sprawny i zdolny do samodzielnego ¿ycia. Poniewa¿
nie ma doniesieñ o wystêpowaniu puchacza w miejscu, gdzie
"nasz" ptak zosta³ znaleziony postanowilimy, ¿e zostanie
wypuszczony w okolicach Miêdzyrzeca Podlaskiego w rejonie wystêpowania tego gatunku.
Akcja uwolnienia zosta³a przeprowadzona 21 padziernika.
Oprócz ni¿ej podpisanego wziêli w niej udzia³: Pawe³ Niski,
Dominik Krupiñski i Jaros³aw Mydlak. Zdarzenie zosta³o
sfilmowane przez Pani¹ Teresê B³a¿ejczyk - korespondentkê
Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego. Materia³ ukaza³ siê
nastêpnego dnia w popo³udniowym wydaniu Kuriera.
Jaros³aw Paciorek
jarek@bocian.org.pl

Puchacz
Rys. Katarzyna Kubicka

SZPAK - BIGAMISTA, CZYLI PTASIA ZDRADA

Szpak
Rys. Kamil Kryñski

W pierwszych dniach maja 2004 r. dokona³em
niecodziennej obserwacji zachowania samca szpaka, który
wraz z partnerk¹ za³o¿y³ gniazdo w budce lêgowej
umiejscowionej na topoli (na mojej posesji) w mojej
miejscowoci (Rogóziec, gm. Mordy, woj. mazowieckie).
Samiczka wysiadywa³a ju¿ jajka oko³o tygodnia, a jej partner
tu¿ obok niezmordowanie piewa³. A¿ tu pewnego,
majowego poranka zauwa¿y³em, jak wzorowy ma³¿onek
wpycha siê do gniazda wróbli, umiejscowionego
w szczelinie, w rogu domu, nie zwa¿aj¹c na ataki bardzo
rozz³oszczonych w³acicieli. Kiedy szpak uporz¹dkowa³
nowe gniazdo (wyrzuci³ wróblom jajka, czêæ ich gniazda,
a nastêpnie przyniós³ kilka d³ugich s³omek), zacz¹³ piewaæ
na dachu domu. Po oko³o 2 dniach zwabi³ drug¹ samiczkê.
Mimo wielkich starañ nowa partnerka nie chcia³a
zaakceptowaæ przygotowanego gniazda. Zdesperowany
szpak, chc¹c za wszelk¹ cenê utworzyæ bigamistyczny
97

KRASKA (1-2/2004)

zwi¹zek, posun¹³ siê do wypêdzenia nastêpnej wróblowej rodziny, tym razem z budki lêgowej
umiejscowionej na budynku gospodarczym. Nowej partnerce jednak i to lokum nie odpowiada³o.
W koñcu, ku mojemu zdziwieniu, ptak zacz¹³ wabiæ samiczkê do budki, w której jego pierwsza
partnerka wysiadywa³a jaja. Mimo, ¿e ten dom spodoba³ siê jej natychmiast, prawowita
w³acicielka przepêdzi³a now¹ na cztery wiatry. Nie maj¹c wyboru, kapryna samiczka
zaakceptowa³a gniazdo w szczelinie domu. Kiedy tylko zaczê³a wysiadywaæ jajka, samiec
kompletnie przesta³ siê ni¹ interesowaæ. Wróci³ do swojej pierwszej partnerki i pomaga³
w wykarmieniu wie¿o wyklutych piskl¹t. Gdy samotnej matce tak¿e wyklu³y siê pisklêta,
z wielkim zapa³em zdobywa³a dla nich pokarm na podmok³ej ³¹ce. Pewnego dnia samiczka nie
wróci³a z wyprawy, zapewne sta³a siê ofiar¹ jakiego drapie¿nika. Po kilku dniach gniazdo
szpaczycy zaj¹³ samotny samiec wróbla. Wyrzuci³ martwe szpaczki i zacz¹³ g³ono æwierkaæ
w nadziei, ¿e wpadnie w oko jakiej wróbliczce.
Opisan¹ sytuacjê obserwowa³em z wielkim entuzjazmem, poniewa¿ niecodziennie zdarza
siê ogl¹daæ tak zagadkowe i niezwyk³e spektakle natury.
Kamil Kryñski

ODKRYWAJMY LIWIEC
Okolice Siedlec nie do koñca s¹ jeszcze poznane turystycznie. Jedn¹ z takich bia³ych plam
jest rzeka Liwiec, a w szczególnoci jej górny odcinek. Wiosn¹ roku 2004 rozpocz¹³em wraz
z przyjació³mi (Januszem Desk¹ i Maækiem Sobolewskim) kajakow¹ eksploracjê tej rzeki.
Wyruszylimy bezporednio od róde³ przy wsi Sobicze. Pocz¹tkowo rzeka jest w¹skim kana³em
melioracyjnym, miejscami zaroniêtym trzcinami. Regularnie trzeba przenosiæ kajaki, bo trzcina
blokuje, albo jest przerzucona k³adka (drewniana lub betonowa - ze s³upa energetycznego).

Bóbr
Rys. Jerzy Dyczkowski
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Woko³o ci¹gn¹ siê rozleg³e ³¹ki a nad nami kr¹¿¹ myszo³owy. Pod Golicami w nurt rzeki, tu¿
przed nami, wskakuje sarna! Poluje na ni¹ bezpañski pies. Nasza obecnoæ ratuje jej ¿ycie.
Zaczynamy siê czuæ czêci¹ przyrody!
Za Golicami rzeka zwalnia bieg. Koñczy siê kana³ i zaczynaj¹ meandry. Chwile, gdy
poddajemy siê dryfowi leniwego nurtu przerywaj¹ nam liczne przeszkody. Przede wszystkim
s¹ to powalone drzewa i tamy bobrowe. Znowu nosimy kajaki. Przy kolejnym drzewie wywrotka!
Ze zdziwieniem zauwa¿amy, ¿e tempo ewakuacji jest tak b³yskawiczne, i¿ wiêkszoæ sprzêtu
jest mokra tylko powierzchownie. P³yniemy dalej. Widzimy mijane w dole ryby ca³kiem pokanych
rozmiarów. Rzeka têtni ¿yciem.
Na temat Liwca mo¿na pisaæ i pisaæ. Ciekawe jest to, ¿e na ¿adnych mapach nie uwzglêdniono
tej rzeki jako przydatnej do turystyki kajakowej.
Serdecznie dziêkujemy pani Hannie Pra¿anin dyrektorowi Domu Dziecka w Kisielanach
za udostêpnienie kajaków.
Grzegorz Matejczuk
Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska
Akademia Podlaska

NADBU¯AÑSKIE HISTORIE
Któ¿ nie by³ nad Bugiem? Ta najbli¿sza nam rzeka przyci¹ga zarówno turystów wyleguj¹cych
siê na zacisznych pla¿ach, wêdkarzy buszuj¹cych w trzcinach, jak i przyrodników zachwyconych
naturalnoci¹ tutejszej przyrody. Znaczn¹ czêæ doliny Bugu zajmuj¹ parki krajobrazowe chroni¹ce
i promuj¹ce jej cenne walory. Tam te¿ najczêciej mamy kontakt z rzek¹. Ja natomiast zachêcam

Bug
Rys. Jerzy Dyczkowski
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do odwiedzenia doliny Bugu nie chronionej, le¿¹cej na po³udnie od Terespola. Obecnoæ granicy
trochê komplikuje sytuacjê, ale ma równie¿ swój urok. Biwakowanie na dziko nad rzek¹ jest
dozwolone po wczeniejszym telefonicznym zg³oszeniu siê do stra¿nicy Stra¿y Granicznej i podaniu
swoich personaliów. Bez tego mo¿emy byæ zbudzeni w nocy przez patrol kontroluj¹cy pas graniczny.
Gdy siê z tym uporamy rzeka jest ju¿ nasza. Wêdruj¹c brzegiem obserwujemy zbity g¹szcz
drzew po bia³oruskiej stronie. Po naszej stronie pola i ³¹ki dochodz¹ do samej rzeki. Teren ciekawy
jest nie tylko przyrodniczo. Granica w tym miejscu ma zaledwie 50 lat. Mo¿emy spotkaæ ludzi,
którzy w m³odoci wyprawiali siê za Bug na grzyby, do dziewczyny czy po prostu odwiedziæ
kumpli. Chêtnie nam o tym opowiedz¹. Jeli nikogo nie spotkamy mo¿emy usi¹æ na ruinach
mostu kolejowego pod W³odaw¹ ³¹cz¹cego dawniej Che³m z Brzeciem i pomyleæ jak du¿o siê
tu zmieni³o.
Id¹c na po³udnie Bug staje siê coraz wê¿szy. Po drugiej stronie to ju¿ Ukraina. W wier¿ach
dowiadujê siê, jak to Ukraiñcy pracuj¹cy u siebie przy sianie wpadaj¹ tu, aby napiæ siê czego
zimnego i przez to s¹ cigani przez Stra¿ Graniczn¹.
T³em dla tych wszystkich historii jest rzeka i przyroda wokó³ niej skupiona. Pomimo braku
formalnej ochrony znacznej czêci tych terenów, jest tu co podziwiaæ. Liczne starorzecza kryj¹
bogactwo fauny i flory. W pobli¿u rzeki zachowa³o siê wiele dworków z interesuj¹cymi za³o¿eniami
parkowymi. Na przyk³ad w Ró¿ance mo¿emy zobaczyæ potê¿ne mi³orzêby, za w Hniszowie
zachowa³ siê d¹b szypu³kowy Bolko o obwodzie pnia 860 cm.
Zachêcam wszystkich do odkrywania Bugu po swojemu i z dala od przepe³nionych szlaków.
Grzegorz Matejczuk
Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska
Akademia Podlaska

Lis
Rys. Anna Lisowska
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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
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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 ................................................ 20 z³
* Wspieraj¹ca (wielokrotnoæ sk³adki normalnej - min. 40 z³)

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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2003 ROK
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Nowi cz³onkowie TP "Bocian"

Micha³ Babski, Przemys³aw Bajdek, Jerzy Bauer, Tomasz Bochiñski, Krzysztof Bolechowski, Pawe³ Boniecki,
Tomasz Brzeszczak, W³adys³awa D¹browska, Micha³ D¹browski, Wojciech Dêbski, Pawe³ Drozdowicz, Edyta
Dudek, Iga Fija³kowska, Elwira Fit, Agnieszka Folga, Mariusz Gwardjan, Grzegorz Jagliñski, Marta Janicka, Emilia
Jarochowska, Zenon Jaros³awski, Jadwiga Ka³uga, £ukasz Ko³akowski, Rafa³ Ko³akowski, Kamila Kowalczyk,
Tomasz Królak, Kamil Kryñski, Przemys³aw Kurdej, Bo¿ena Leszczyñska, Dorota £ukasik, Konrad £uczak, Jaros³aw
Maciejczyk, B³a¿ej Matczak, Anna Mirecka, Norbert Mital, Piotr Michalski, Iwona Modzelewska, Jaros³aw Mydlak,
Wojciech Nowakowski, £ukasz Obrycki, Iza Olejniczak, Ewa Pieniak, Zofia Pieniak, Joanna Pietraszuk, Jolanta
Pietrzyk, Pawe³ Powa³ka, Krzysztof Rudziñski, Daniel Sadowski, Dariusz Sadowski, Edyta Sobotka, Ireneusz
So³oniewicz, Artur Stawicki, Aleksandra Szarlik, Krzysztof Szczepaniuk, Maciej Szczygielski, Marcin liwiñski,
Katarzyna W¹sowicz, Marek We³nicki, Marcin Wereszczuk, Maciej Wieczorek, Marcin Winiewski, Tomasz Woronicz,
Anita Wróblewska, Sara Wróblewska, Tomasz Wróblewski, Pawe³ Zajkowski.
Ko³o ekologiczne ze Szko³y Podstawowej w Humiêcinie, Przedszkole nr 88 w Warszawie, Nadlenictwo Ostrów
Mazowiecka.

Instytucje i osoby prywatne, które wspar³y dzia³alnoæ TP "Bocian"
w okresie 1 I 2004 - 31 XII 2004

Osoby prywatne:
Katarzyna Abramowicz, Mateusz Adamski, Kasia Adamska, Pawe³ Artych, Micha³ Babski, Ireneusz Badowski,
Edyta Banasiak, Karolina Barc, Jerzy Bauer, Anna Baumann, Zbigniew B¹k, Szymon Beuch, Katarzyna Bezon, Lidia
Biryta-Kuciñska, Marek Blicharski, Marcin Bobryk, Robert Bochen, Krzysztof Bolechowski, Grzegorz Borek,
Kinga Borowska, Dorota Brzeziñska, Andrzej Brzozowski, Adam Byk, El¿bieta Bzymek, Andrzej Calak, Piotr
Czartoryjski, Damian D¹browski, Micha³ D¹browski, Barbara Dro¿d¿, Jan Duda, Barbara Duzdowska, Jerzy
Dyczkowski, Mira Dziedzic, Marek Dziuba, Micha³ Falkowski, Tomasz Falkowski, Zbigniew Fijewski, Agnieszka
Folga, Justyna Fryziel, El¿bieta Fuszara, Maciej Fuszara, Tomasz Gajkowski, Bar³omiej Golec, Jadwiga Go³êbiewska,
Grzegorz Go³êbniak, Andrzej Górski, Pawe³ Górski, Micha³ Grabowski, Judyta Gulatowska, Adrian Gutkowski,
Mariusz Gwardjan, Magdalena Gzowska, Renata Han, Gabriela Idzik, Marcin Ilczuk, Cezary Iwañczuk, Ma³gorzata
Jamio³kowska, Zenon Jaros³awski, Filip Jarzombkowski, Jan Jejno, Marek Jobda, Robert Jówik, Ireneusz Kaliszewski,
Jagoda Ka³uga, Jolanta Kamieñska, Bogdan Kamierczak, Jerzy Kielak, £ukasz Ko³akowski, Rafal Ko³akowski,
Grzegorz Kotas, Dariusz Kowalczyk, Marcin Kowalski, Justyna Kozyrska, Katarzyna Kolicka, Damian Koniewski,
Pawe³ Koniewski, Cezary Krawczyk, Tomasz Królak, Anna Krupa, Dominik Krupiñski, Zbigniew Krupowicz,
Andrzej Kruszewicz, Kamil Kryñski, Katarzyna Kubicka, Rafa³ Kuropieska, Przemys³aw Kurdej, Przemys³aw
Kusiak, Kazimierz Laskowicz, Grzegorz Lesiñski, Bogdan Lewalski, Anna Lisowska, Janusz £uczak, Konrad £uczak,
El¿bieta £ugowska, Marcin £ukaszewicz, Dorota £ukasik, Mateusz Maj, Micha³ Maj, Grzegorz Matejczuk, Rados³aw
Matejek, Piotr Matyjasiak, Marek Mazurek, Teresa Michalak, Iwona Micha³owska, Romuald Mikusek, Andrzej
Menderski, Sebastian Menderski, Waldemar Merecz, Jerzy Miko³ajczuk, Norbert Mital, Iwona Modzelewska, Jan
Monczewski, Micha³ Monczewski, Agnieszka Mowel, Jaros³aw Mydlak, Jaros³aw Myd³owski, Gra¿yna Myrcha,
Krzysztof Napiórkowski, Marek Nia³ek, Pawe³ Niski, Tomasz Nitkiewicz, Andrzej Nobis, Przemys³aw Nowak,
Wojciech K. Nowakowski, Marzena Nowicka, Urszula Oleksiuk, Maciej Omelaniuk, Magdalena Opoka, Grzegorz
Oko³ów, Grzegorz O¿óg, Bo¿ena Pa³ka, Rafa³ Patryniak, Ma³gorzata Paw³owska, Zbigniew Paw³owski, Przemys³aw
Pi¹tkowski, Jacek Piechocki, Edyta Piegowska, Beata Pierciñska, Cezary Pióro, Anna Podbielska, Barbara Podgórska,
Bart³omiej Popczyk, Marcin Potera³a, Anna Prusak, Miros³awa Przyborowska, Grzegorz Pyzio³ek, Ewelina Pucian,
Rafa³ Pucian, Grzegorz Rachowa³, Magdalena Rajkiewicz, £ukasz Rejt, Micha³ Rewucki, Anna Rogowska, Jerzy
Romanowski, Patryk Rowiñski, Anna Sadziak, Katarzyna Sawczuk, Gra¿yna Sawicka, Pawe³ Sewerynik, Zenon
Sidun, Sikora, Anna Siwiec, Lidia Siwiec, Daniel Skórski, Marcin Skrzeczkowski, Gra¿yna Skrzeszewska, Jacek
S³upek, Marek S³upek, Edyta Sobotka, Tomasz So³taniuk, Janka Spicha-Konarzewska, Aleksandra Stañczyk, Bo¿ena
Starêga, Marcin St¹por, Barbara Stefaniak, Micha³ Stefaniak, Roman Stelmach, £ukasz Stêpieñ, Ewa Stolarz,
Przemys³aw Stolarz, Sylwia Sty, Anna Szab³owska, Bogumi³a Sza³añska, Aleksandra Szarlik, Piotr Szczypiñski,
Janusz Szostakiewicz, Marcin Szwejkowski, Pawe³ liwa, S³awomir liwiñski, Marcin liwiñski, S³awomir liwiñski,
Adam witalski, Piotr witalski, Artur Tabor, Bogdan Tarczyñski, Adam Tar³owski, Robert Têcza, Jêdrzej Têczyñski,
Wies³awa Tokarska, Katarzyna Tomasiuk, Micha³ Trawkowski, Piotr Tyszko, Krzysztof Turlewicz, Magdalena
Turos, Katarzyna Tyl, Tomasz Umiñski, S³awomir W¹sik, Marcin Wereszczuk, Tomasz Wêgrzynowski, Pawe³
Wieczorek, Marzena Wierzbicka, Marcin Wierzbicki, Dorota Wileñska, Jacek Witkowski, Marek Witkowski, Kacper
Wojtowicz, Jacek Wojtyñski, Adam Woniak, Miros³awa Wyszyñska, Gra¿yna Zab³ocka, Stanis³aw Zawadka, Beata
Zawadzka, Jaros³aw Zawodnik, Jan Zduñczyk, Krzysztof Zieliñski, Miros³awa Zgódka-Winiewska, Micha³
¯michorski.
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Instytucje:
Ambasada Królestwa Holandii,
Fakt,
Firma komputerowa Quadra htp w Nadarzynie,
Firma ogrodnicza Glusiowy Ogród w Warszawie,
Firma Ussuri w Brwinowie,
Fundacja Jeziora Owin,
Gazeta Dzia³dowska,
Gazeta Sto³eczna,
Gimnazjum Publiczne w Huszlewie,
Gimnazjum w Domanicach,
Gimnazjum w Stupsku,
Hurtownia Eldorado S.A w Bia³ej Podlaskiej,
Kozak Druk S.C.,
Kurier Siedlecki,
Linia Otwocka,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Piotra Skargi w Grójcu,
Lubelski Urz¹d Wojewódzki,
£om¿yñski Park Krajobrazowy Doliny Narwi,
Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Muzeum Przyrody w Drozdowie,
Nadlenictwo Borki,
Nadlenictwo Garwolin,
Nadlenictwo £ochów,
Nadlenictwo Miñsk Mazowiecki,
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka,
Nadlenictwo Siedlce,
Nadlenictwo Soko³ów Podlaski,
Nadlenictwo St¹porków,
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Pi¹tnicy,
P.H.U. KetMar Kozienice,
Piekarnia Joñscy - Sucho¿ebry,
Piekarnia K. i B. Zaciury w Bia³ej Podlaskiej,
Powiatowy Urz¹d Pracy w £osicach,
Powiatowy Urz¹d Pracy w Siedlcach,
Program Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu
rodowiska (GEF/SGP UNDP),
Przedsiêbiorstwo Us³ug In¿ynieryjno-Komunalnych
w Soko³owie Podlaskim,
Publiczna Szko³a Podstawowa im. A. Chêtnika w Jednoro¿cu,
Publiczna Szko³a Podstawowa im. Oskara Kolberga
w Karniewie,
Publiczna Szko³a Podstawowa Rytele-Olechny,
Publiczne Gimnazjum w Czerwinie,
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dzier¿eninie,
Publiczne Gimnazjum w Goszczynie,
Publiczne Gimnazjum w Grêbkowie,
Publiczne Gimnazjum w Mirowie,
Publiczne Gimnazjum w Olszance,
Publiczne Gimnazjum w Sabniach,
Publiczne Gimnazjum w W¹sewie,
Rejon Energetyczny Garwolin,
Rejon Energetyczny Legionowo,
Rejon Energetyczny Miñsk Mazowiecki,
Rejon Energetyczny Ostro³êka,
Rejon Energetyczny Pruszków,
Rejon Energetyczny Przasnysz,
Rejon Energetyczny Siedlce,
Rejon Energetyczny Soko³ów Podlaski,
Rejon Energetyczny Zwoleñ,

Rejon Energetyczny ¯yrardów,
Rejonowy Zak³ad Energetyczny Grójec,
Rejonowy Zak³ad Energetyczny Kozienice,
Rejonowy Zak³ad Energetyczny Radom,
Rejonowy Zak³ad Energetyczny w £ukowie,
Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Przeradzu Ma³ym,
S³owo Podlasia,
Starostwo Powiatowe w Bia³ej Podlaskiej,
Starostwo Powiatowe w Dzia³dowie,
Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne Ziarno,
SYLABA Internet,
Szko³a Podstawowa im. T. Kociuszki w Miedznej,
Szko³a Podstawowa w D¹browie,
Szko³a Podstawowa w Grali,
Szko³a Podstawowa w £ysowie,
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Okuniewie,
Szko³a Podstawowa w Mordach,
Szko³a Podstawowa w Myrsze,
Szko³a Podstawowa w Repkach,
Szko³a Podstawowa w Rudzie Woliñskiej,
Szko³a Podstawowa w Sabniach,
Szko³a Podstawowa w Starej Rusko³êce,
Szko³a Podstawowa w Szyd³ówce,
Towarzystwo Badañ i Ochrony Przyrody,
Tygodnik Dzia³dowski,
Tygodnik Ostro³êcki,
Tygodnik P³ocki,
Tygodnik Siedlecki,
Urz¹d Gminy Dzia³dowo,
Urz¹d Miasta Dzia³dowo,
Urz¹d Miasta Zielonka,
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie,
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie,
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych,
Oddzia³ w Bia³ej Podlaskiej,
Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie,
Zak³ad Miêsny RZENIK SJ, Zbuczyn,
Zarz¹d Che³mskich Parków Krajobrazowych,
Zarz¹d Gostyniñsko-W³oc³wskiego Parku Krajobrazowego,
Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,
Zarz¹d Mazowieckiego, Chojnowskiego
i Brudzeñskiego Parku Krajobrazowego,
Zarz¹d Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego,
Zarz¹d Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu,
Zarz¹d Welskiego Parku Krajobrazowego,
Zespó³ Szkó³ nr 1 ul. Marii Curie-Sk³odowskiej
w Soko³owie Podlaskim,
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Goworowie,
Zespó³ Szkó³ nr 2 w ¯urominie,
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rusinowie,
Zespó³ Szkó³ Powiatowych w Troszynie,
Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,
Zespó³ Szkó³ w £êgu-Probostwie,
Zespó³ Szkó³ w Nacpolsku,
¯ycie Siedleckie,
¯ycie Warszawy.

Wszystkim, którzy wsparli nasz¹ dzia³alnoæ serdecznie dziêkujemy

Zarz¹d TP Bocian

Zainteresowanych wsparciem dzia³alnoci Towarzystwa prosimy o kontakt lub wp³aty na konto:
PKO BP SA Oddzia³ 1 w Siedlcach; 79 1020 4476 0000 8002 0016 8724

BRUDZIEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Łukoszyn
Bądkowo - Rochny
Bądkowo

Jeziorne
Brudzeń Duży

Karwosieki
Krzyżanowo

REZERWAT
BRUDZEŃSKIE JARY
Brudzeń Mały

Gorzechowo
Sikórz
Robertowo

REZERWAT
SIKÓRZ

Kowalewko

Stara Biała

Radotki
Wyszyna
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Ludwikowo
Mańkowo

Cierszewo

Biała

Murzynowo
Biskupice REZERWAT
Wi

Maszewo Duże

BRWILNO

s³a

Biała Nowa

Brwilno Górne

PŁOCK

EDYCJĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

