KRASKA

ISSN 1429-4990

12 (1-2/2005)

WO PRZY

R
DN
ICZE

T O WA R

ST

O

ZY

BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO „BOCIAN”

„B

”
O C I A N

KRASKA - Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian 12 (1-2/2005)

WYDAWCA: TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN
08-110 Siedlce, ul. W. Jagie³³y 10
tel./fax 025 632 77 78
e-mail: biuro@bocian.org.pl
http://www.bocian.org.pl
REDAKCJA: Miros³aw Rzêpa³a
Marek Kowalski
Ireneusz Ka³uga

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE
PL ISSN 1429-4990

SK£AD KOMPUTEROWY: Pawe³ B¹k
Zdjêcie na ok³adce (Czubatka) - fot. Cezary Pióro
Nak³ad: 1 000 egz.
Druk: KOZAK DRUK S.C.
08-119 Siedlce, ul. Karowa 14, tel. 025 640 23 23

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

W NUMERZE
Z ¿ycia Towarzystwa
Sprawozdanie z dzia³alnoci w roku 2004 - Zarz¹d TP Bocian ..........................................................................
Powstanie Ma³opolskiego Ko³a TP Bocian - Pawe³ Wieczorek .........................................................................
Projekt ochrony popielicy i koszatki w Centralnej Polsce - Marek Kowalski ......................................................
Poz³ocista nietoperzowa zima - Marek Kowalski ..............................................................................................
Ochrona sów i nietoperzy oraz zg³êbianie tajemnic ¿ycia tych zwierz¹t - Sebastian Menderski ........................
Aktywna ochrona bociana czarnego i jego siedlisk - Jaros³aw Paciorek .................................................................
Program aktywnej ochrony bociana czarnego w województwie mazowieckim w roku 2005 - Andrzej Górski .......
Wiejskie szko³y i s³u¿by energetyczne Polski i Ukrainy na rzecz ochrony bociana bia³ego - Ireneusz Ka³uga ....
Ochrona pustu³ki w roku 2005 - Miros³aw Rzêpa³a ...........................................................................................
Ochrona bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej w województwie mazowieckim w roku 2005 - Andrzej Górski ...
Soko³y wêdrowne w Siedlcach - Ireneusz Ka³uga ...............................................................................................
Ochrona b³otniaka ³¹kowego w krajobrazie rolniczym - Dominik Krupiñski ......................................................
Uszatki po sezonie - Ireneusz Ka³uga ..............................................................................................................
Monitoring kraski na terenie województwa mazowieckiego w roku 2005 - Andrzej Górski .................................
Ochrona dudka w Podlaskim Prze³omie Bugu - Dominik Krupiñski ....................................................................
Kurki Zielononó¿ki wracaj¹! - Ireneusz Ka³uga ...............................................................................................
Ochrona p³azów w województwie mazowieckim w roku 2005 - Marcin Ilczuk ......................................................
Budki 2005 - Marcin Ilczuk ..............................................................................................................................
Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu - Dominik Krupiñski ...
Dzieñ Ziemi 2005 - jak to by³o? - Marcin Ilczuk ..............................................................................................
Edukacja ekologiczna 2005 - Jaros³aw Paciorek ................................................................................................
Bociani Rajd - na bis razy dwa! - Ireneusz Ka³uga .............................................................................................
Storczyki - wymieraj¹ca grupa rolin - Micha³ Falkowski ...................................................................................

2
5
6
7
7
9
10
11
13
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34

Popularno-naukowe
Park Krajobrazowy - Dolinki Krakowskie - Piotr Su³ek ....................................................................................
Popularyzacja piêkna przyrody poprzez cie¿kê edukacyjn¹ w rezerwacie Stawy Raszyñskie - Bogdan Huflejt ...
Masyw Mogielicy i Jasienia - £ukasz Kajtoch, Agata Piestrzyñska-Kajtoch ........................................................
Dolina rodkowej Raby - £ukasz Kajtoch, Agata Piestrzyñska-Kajtoch ..............................................................
Dolina Górnej Wis³y - ptasi raj po³udnia Polski - Szymon Beuch ......................................................................
Zwierzêta w przestrzeni (cz. 2) - co widzi badacz? - Wojciech Nowakowski .........................................................
Czy p³azy je¿d¿¹ kolej¹? - Jaros³aw Paciorek ....................................................................................................
Wyniki bocianiego spisu w roku 2004 - Ireneusz Ka³uga ...................................................................................

36
40
46
49
52
55
59
61

Czytelnicy pisz¹
Ka¿da wa¿ka na wagê z³ota, czyli i Ty mo¿esz byæ wspó³twórc¹ Atlasu rozmieszczenia wa¿ek w Polsce Pawe³ Buczyñski ...............................................................................................................................................
Losy pacjentów Azylu dla ptaków w roku 2004 - Andrzej Kruszewicz ..............................................................
Zostañ Przyjacielem Ptaków - konkurs 2004/2005 - Miros³aw Rzêpa³a ............................................................
Obóz w Jeleniu - Aleksandra Szarlik ................................................................................................................
Zwracajmy uwagê na wyrobiska! - Micha³ Falkowski ........................................................................................
Edukacja przyrodnicza w Ostrowi Mazowieckiej - Beata Kaczyñska, Jerzy Bauer ...............................................
Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej - Ma³gorzata Jamio³kowska, Jerzy Bauer ............................................
Jaskó³cze perypetie - Kamil Kryñski ..................................................................................................................
Zima z bekasikiem - Szymon Bech ...................................................................................................................
Smród z samochodu, a kontrola budek na Mazurach - Sebastian Menderski .........................................................
Doda kontra Mandaryna - Adam Woniak ..........................................................................................................
Wspólne zwyciêstwo s¹dowe OTOP i LOP uratowa³o dwa rezerwaty ornitologiczne na Wile - Wies³aw Nowicki ...
Lubelska Nagroda Ekologiczna Suse³ 2005 - Dominik Krupiñski ....................................................................
Ogólnopolska konferencja kraskowa - Tomasz Figarski, Piotr Guzik ................................................................
Spojrzenie z boku na reintrodukcjê soko³a wêdrownego w Siedlcach Katarzyna Kubicka, Wioleta Pu³a, Rados³aw Matejek ........................................................................................
Wyprawy
Bu³garskie cinienie - El¿bieta Wanat, Pawe³ Górski ..........................................................................................
Wyprawa na Krym - Miros³aw Rzêpa³a, Ireneusz Ka³uga ...................................................................................

63
66
68
69
71
72
74
77
78
80
81
82
85
85
86
87
92

1

KRASKA  (1-2/2005)

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI W ROKU 2004
Na dzieñ 31 XII 2004 Towarzystwo liczy³o 328 cz³onków, zatrudnia³o 7 osób w pe³nym
wymiarze godzin. W ramach Towarzystwa funkcjonowa³y: Oddzia³ Warszawski, Ko³o
Dzia³dowskie, Ko³o Po³udniowopodlaskie oraz Sekcje: Botaniczna, Entomologiczna, Teriologiczna
i Turystyki Przyrodniczej. W roku 2004 sta¿ absolwencki odby³y 3 osoby (przez Urzêdy Pracy
w Siedlcach i £osicach).
Ochrona p³omykówki. Skontrolowalimy ponad 80 budek rozwieszonych w latach 20002003. Ponadto w powiecie dzia³dowskim, bialskim i ³osickim skontrolowalimy ponad 100 obiektów,
w których mog³y wystêpowaæ p³omykówki, i rozwiesilimy kolejnych 20 budek lêgowych.
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Dzia³dowie, Urz¹d Gminy Dzia³dowo, Ekologiczny
Zwi¹zek Gmin Dzia³dowszczyzna, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Ochrona sowy uszatej. Skontrolowalimy 186 koszy rozwieszonych w roku 2001. Uszatka
zajê³a 4 z nich, grzywacz i myszo³ów po 2. Niskie zajêcie koszy w roku 2004 wynika³o prawdopodobnie
z bardzo niskiej liczebnoci nornika zwyczajnego, który jest podstawow¹ ofiar¹ sowy uszatej.
Ochrona pustu³ki (projekt ogólnopolski koordynowany przez PTOP Salamandra).
Rozwiesilimy 150 budek na Mazowszu, zarówno w miastach, jak i krajobrazie rolniczym.
Skontrolowalimy budki rozwieszone przed sezonem lêgowym 2004. Na 221 budek pustu³ka
zajê³a 21, go³¹b miejski - 3, sójka i wiewiórka - po 1. Sponsorzy: Program Ma³ych Dotacji
Globalnego Funduszu rodowiska (GEF/SGP UNDP), Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ochrona nietoperzy. Prowadzilimy letni monitoring samic w koloniach rozrodczych nocka du¿ego
na Mazowszu (11 obiektów). Prowadzilimy zimowy monitoring nietoperzy w podziemiach na Mazowszu,
Podlasiu i Mazurach (luty 2004 - 247 obiektów, 2761 nietoperzy; grudzieñ 2004 - 206 obiektów, 2222
nietoperze). Do azylu dla nietoperzy, do którego trafiaj¹ nietoperze niezdolne do samodzielnego ¿ycia, jak
równie¿ wszystkie nietoperze, które mia³y kontakt z ludmi (kwarantanna w celu wykluczenia mo¿liwoci
zara¿enia wcieklizn¹) trafi³o 25 zwierz¹t. W piêciu piwnicach - ziemiankach przeprowadzilimy prace
uzdatniaj¹ce je dla potrzeb zimuj¹cych nietoperzy (wstawilimy drzwi, zwiêkszona zosta³a liczba szczelin
poprzez przymurowanie cegie³ dziurawek). Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wspó³pracownicy: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Nietoperzy, Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Zarz¹d Welskiego Parku
Krajobrazowego, Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Muzeum Przyrody
w Drozdowie.
U¿ytki ekologiczne szans¹ dla zachowania bioró¿norodnoci w ka¿dej gminie. Na
wybranych powo³anych (3 obiekty) oraz projektowanych (7 obiektów) u¿ytkach ekologicznych
ocenilimy liczebnoæ oraz sk³ad gatunkowy p³azów. Wspólnie ze Szko³¹ Podstawow¹ w Szyd³ówce
oczycilimy czêæ zbiorników wodnych na dnie ¿wirowni - miejsce licznego rozrodu p³azów.
Czynna ochrona p³azów w woj. mazowieckim. We wspó³pracy z siedmioma szko³ami
prowadzilimy akcje czynnej ochrony p³azów. Dotyczy³y one g³ównie przenoszenia p³azów przez
zagro¿one odcinki dróg w czasie wiosennej migracji p³azów (kwiecieñ - pocz. maja - 6 szkó³)
oraz przenoszenie skrzeku z miejsc zagro¿onych do g³êbszej wody (1 szko³a).
Ochrona bociana bia³ego. W roku 2004 bralimy udzia³ w projekcie ogólnopolskim
koordynowanym przez PTPP pro Natura. Przeprowadzilimy prace przy zagro¿onych gniazdach:
za³o¿ylimy ponad 150 platform gniazdowych oraz przeprowadzilimy inne prace przy 100 innych
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gniazdach (przycinanie ga³êzi, zmniejszenie wielkoci gniazda, ustawienie s³upów wolnostoj¹cych).
W lipcu bralimy udzia³ w VI wiatowym Spisie Gniazd Bociana Bia³ego. Towarzystwo
Przyrodnicze Bocian koordynowa³o akcjê na terenie woj. mazowieckiego oraz pozosta³ych
fragmentów Niziny Mazowieckiej (oko³o 30 gmin zlokalizowanych w województwach: lubelskim,
warmiñsko-mazurskim i podlaskim). W koordynowanej przez nas akcji policzylimy ptaki na
terenie 340 gmin. W czerwcu 2004 roku, tu¿ przed liczeniem, zorganizowalimy spotkanie
szkoleniowe dla uczestników spisu. Wziê³o w nim udzia³ ponad 30 osób, które z powodzeniem
gromadzi³y dane o gniazdach w lipcu. W liczeniu w ramach Towarzystwa wziê³o udzia³ ponad
200 osób (parki krajobrazowe i narodowe, orodki edukacji ekologicznej, szko³y oraz liczni
ochotnicy). Zorganizowalimy rajd rowerowy Szlakiem bocianich gniazd (ponad 60
uczestników). Zorganizowalimy Dzieñ Bociana w szkole podstawowej w Sucho¿ebrach.
Zorganizowalimy szkolenie dla lekarzy weterynarii Jak pomagaæ poszkodowanym ptakom wziê³y w nim udzia³ 22 osoby (lekarze weterynarii, cz³onkowie TP Bocian- prowadz¹cy Andrzej
Kruszewicz). Do schroniska pod Siedlcami przywieziono ponad 30 poszkodowanych ptaków,
z których wiêkszoæ uratowano (wiêkszoæ bociany bia³e - pora¿one pr¹dem, z³amania nóg
skrzyde³ itp.). Sponsorzy: Fundacja EkoFundusz, Zak³ad Miêsny Zbuczyn, powiatowy lekarz
weterynarii. Wspó³pracownicy: Rejony Energetyczne: Siedlce, £uków, Soko³ów Podlaski, Bia³a
Podlaska, Przasnysz, Ostro³êka, Pruszków, Legionowo, Radom, ¯yrardów, Grójec, Kozienice,
Zwoleñ. Realizowano tak¿e projekt Przekazywanie ukraiñskim spo³ecznikom polskich
dowiadczeñ w budowaniu partnerstwa organizacji pozarz¹dowych, s³u¿b energetycznych
administracji publicznej na rzecz ochrony bociana bia³ego w ramach, którego odby³y siê
2 seminaria: w Okunince na polskim Polesiu oraz w Szackim Parku Narodowym po stronie
ukraiñskiej. W obydwu seminariach wziê³o udzia³ ponad 100 osób (przyrodniczy, s³u¿by ochrony
przyrody- Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody, przedstawiciele rejonów energetycznych,
organizacje pozarz¹dowe). W ramach projektu przet³umaczylimy na jêzyk ukraiñski program
edukacyjny Bocian, wydalimy broszurkê o bocianach w dwóch jêzykach polskim i ukraiñskim.
Przygotowalimy za³o¿enia programu na 2005 rok. Finansowanie: Polsko-Amerykañska Fundacja
Wolnoci - Program Przemiany w Regionie RITA.
Ochrona bociana czarnego. W roku 2004 w woj. mazowieckim skontrolowalimy 149
rewirów bociana czarnego. Przeprowadzilimy prace przy 10 gniazdach (wzmacnianie, monta¿
zastêpczych platform gniazdowych, usuwanie ga³êzi i drzew utrudniaj¹cych dolot do gniazd).
Rozpoczêlimy dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ siedlisk bociana czarnego, które polegaj¹ na
poprawianiu retencji wodnej w rejonach wystêpowania gatunku. Rozpoczêlimy przygotowywanie
dokumentacji niezbêdnej do wykonania zastawek i progów piêtrz¹cych na dwóch rowach
melioracyjnych (w nadl. Siedlce i Soko³ów). Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ochrona rzadkich gatunków ptaków drapie¿nych (projekt ogólnopolski koordynowany
przez Komitet Ochrony Or³ów). Przeprowadzilimy dwukrotn¹ kontrolê znanych stanowisk bielika
(19), orlika krzykliwego (32) i kani czarnej (1) w celu ustalenia, czy stanowisko by³o zajête oraz
sukcesu lêgowego ka¿dej pary, jak równie¿ wyszukiwanie nowych gniazd. Kontrolowalimy
tak¿e przestrzeganie zakazów obowi¹zuj¹cych w strefach ochronnych. Finansowanie: Wojewódzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ochrona zagro¿onych gatunków rolin naczyniowych na Nizinie Mazowieckiej.
Opracowalimy dokumentacje dla 12 obiektów wytypowanych do ochrony powierzchniowej
zabezpieczaj¹cych stanowiska zagro¿onych gatunków rolin naczyniowych. Na 2 istniej¹cych
3
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i 3 projektowanych u¿ytkach ekologicznych wykonalimy zabiegi czynnej ochrony polegaj¹ce na
powstrzymaniu sukcesji poprzez koszenie i wycinanie krzewów oraz na usuniêciu mieci.
Opracowalimy Strategiê ochrony zagro¿onych gatunków rolin naczyniowych dla powiatów:
³osickiego, miñskiego, siedleckiego i wêgrowskiego, która stanowi podstawowy materia³
wyjciowy do wszelkich dzia³añ w zakresie ochrony poszczególnych gatunków, jak i ca³ych grup
ekologicznych. Przeprowadzilimy inwentaryzacjê 25 stanowisk najbardziej zagro¿onych
wymarciem gatunków, 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. Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu.
Przeprowadzilimy 5 szkoleñ dla rolników na temat programów rolnorodowiskowych
(miejscowoci: Borsuki, Gnojno, Bubel Stary, Krzyczew, Neple). Zorganizowalimy wyciêcie
samosiewów sosny na pow. ok. 40 ha w Borsukach zapobiegaj¹c zarastaniu muraw napiaskowych.
Przeprowadzilimy kompleksow¹ waloryzacje przyrodnicz¹ projektowanego rezerwatu
Wajkowska Wyspa (pow. 93 ha). Zorganizowalimy i nadzorowalimy wykaszanie ³¹k
w projektowanym rezerwacie Trojan (ok. 20 ha). Pomagalimy w przygotowaniu formalnym
wdro¿enia pakietu rolnorodowiskowego utrzymanie pastwisk ekstensywnych spó³kom
gruntowym z Borsuk i Gnojna.
Ochrona innych zagro¿onych rodowisk i gatunków. Na terenach przyleg³ych do jeziora
Owin usunêlimy zarola g³ogowe na obszarze oko³o 10 ha. Uzgodnilimy z Zarz¹dem Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie przesuniêcie terminu ponownego nape³nienia modernizowanego
zbiornika retencyjnego Witulin-Terebela na czas po zakoñczeniu lêgów ptaków. Wykonalimy
inwentaryzacjê p³azów, gadów i rolin na terenie glinianek w Zielonce pod Warszaw¹.
Przygotowalimy pe³n¹ dokumentacjê planu ochrony dla powo³anego przez wojewodê rezerwatu
przyrody Stawy Gnojna.
Dzia³alnoæ wydawnicza. Biuletyn Informacyjny Kraska - wydalimy 1 zeszyt (11, 1-2/
2004). Czasopismo Kulon - wydalimy jeden zeszyt (tom 8, zeszyt 1). Ukoñczylimy film Bug
- przyrodnicza Par³a Polski. Wydalimy: p³ytê CD P³azy Polski (nak³ad 1350 egz); folder
edukacyjny Roliny naczyniowe zagro¿one wymarciem na Nizinie Mazowieckiej, (nak³ad 3000
egz.); folder edukacyjny Ochrona bociana bia³ego, dowiadczenia z Polski i Ukrainy (w dwu
wersjach jêzykowych - polskiej i ukraiñskiej, nak³ad po 500 egz.); folder Wartoci przyrodnicze
i krajobrazowe miasta Siedlce (wydano wraz z Urzêdem Miasta Siedlce, nak³ad 750 egz.); plan
lekcji Nasze ptaki (nak³ad 2 500 egz.); kalendarzyki listkowe (6 wzorów po 500 egz. ka¿dy).
Dzia³alnoæ edukacyjna. Przeprowadzilimy ponad 200 prelekcji w szko³ach, przedszkolach
i nadlenictwach. Wykonalimy 7 tablic informacyjno-edukacyjnych opisuj¹cych przyrodê
Glinianek w Zielonce. Ko³o Po³udniowopodlaskie zorganizowa³o wspólnie z Miejskim Domem
Kultury w Bia³ej Podlaskiej wystawê prac plastycznych uczniów z 4 szkó³ w galerii miejskiej.
Strona Internetowa. W roku 2004 na stronie Towarzystwa funkcjonowa³y nastêpuj¹ce
dzia³y: aktualnoci z ¿ycia Towarzystwa, opisy realizowanych i zrealizowanych projektów,
Elektroniczny Biuletyn Przyrodniczy Kraska (elektroniczna wersja Biuletynu Kraska),
najwa¿niejsze akty prawne z dziedziny ochrony przyrody oraz Forum Dyskusyjne Przyroda,
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bêd¹ce jedynym forum o tematyce ogólnoprzyrodniczej. Nasza strona ze wszystkimi podstronami
uzyska³a pod koniec roku oko³o 100 000 ods³on miesiêcznie.
Dzia³alnoæ interwencyjna. Przeprowadzilimy 32 interwencje dotycz¹ce ptaków (25 bocianów,
2 pustu³ki, 2 myszo³owy, 2 p³omykówki, puchacz, puszczyk, s³onka) oraz 33 dotycz¹ce nietoperzy.
Poszkodowane zwierzêta trafia³y do azylu dla nietoperzy, Azylu dla Ptaków przy warszawskim ZOO
oraz Powiatowego lekarza weterynarii - Bogdana Tarczyñskiego.
Zaanga¿owanie w mediach. Cz³onkowie TP Bocian uczestniczyli w 10 audycjach
radiowych, 12 telewizyjnych oraz napisali 40 popularnych artyku³ów prasowych.
Zarz¹d TP Bocian

POWSTANIE KO£A MA£OPOLSKIEGO TP BOCIAN
Ko³o Ma³opolskie TP Bocian powsta³o pod koniec 2005 roku. W lutym 2005 r. odby³o siê
zebranie za³o¿ycielskie Ko³a zainicjowane przez osoby mieszkaj¹ce w województwie ma³opolskim.
Na spotkaniu zdecydowano, i¿ siedziba Ko³a bêdzie
znajdowa³a siê w Burowie (Gajówka Grzybów,
Nadlenictwo Krzeszowice - 10 km od Krakowa),
a obszarem jego dzia³ania bêdzie województwo
ma³opolskie. Cz³onkami Ko³a s¹ lenicy, pracownicy
s³u¿b ochrony przyrody, pracownicy naukowi oraz
studenci. Opiekunem Ko³a zosta³ Marek Kowalski.
Celem dzia³ania Ma³opolskiego Ko³a TP Bocian
jest czynna ochrona przyrody (ochrona gatunkowa rolin
i zwierz¹t oraz ich siedlisk), powo³ywanie ró¿nych form
ochrony przyrody (pomników przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, u¿ytków ekologicznych), edukacja
ekologiczna (tworzenie cie¿ek przyrodniczych,
wydawnictwa) oraz turystyka ekologiczna. W naszych
dzia³aniach bêdziemy opieraæ siê o wieloletnie
dowiadczenia TP Bocian. W zakresie ochrony
przyrody chcemy cile wspó³pracowaæ z Wojewódzkim
Puszczyk uralski
Konserwatorem Przyrody, Dyrekcjami Parków
Rys. Szymon Beuch
Krajobrazowych, Lasami Pañstwowymi, jednostkami
samorz¹dów lokalnych oraz jednostkami naukowymi. Wszystkich zainteresowanych
przyst¹pieniem do Ko³a oraz uczestnictwa w ró¿nych jego dzia³aniach prosimy o kontakt.
Pawe³ Wieczorek
Adres: Ko³o Ma³opolskie TP Bocian - Burów 108, 32-083 Balice, Ma³opolska
Telefony: 0604448477 (Przewodnicz¹cy Ko³a - Pawe³ Byrtek)
0698901925 (Z-ca Przewodnicz¹cego - Pawe³ Wieczorek)
e-mail: malopolska@bocian.org.pl, www.bocian.org.pl/malopolska
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PROJEKT OCHRONY POPIELICY I KOSZATKI
W CENTRALNEJ POLSCE
Od kilku lat ssaki popielicowate poci¹ga³y nas swoj¹ tajemniczoci¹ i urod¹. Zaczê³o siê od
poszukiwañ tych gatunków w ró¿nych kompleksach lenych. Okaza³o siê, ¿e trafilimy na kilka
stanowisk nie znanych jeszcze badaczom tych
ssaków! Potem nasta³ okres zastanawiania siê
i planowania dzia³añ ochronnych. Wreszcie, na
pocz¹tku roku 2005, dojrzelimy do tego, aby ruszyæ
z pierwszymi dzia³aniami.
Naszym poligonem sta³y siê lasy na granicy
Radomszczyzny oraz Kielecczyzny - Puszcza
Kozienicka, Lasy Przysuskie, Lasy Koneckie. Tu
wykrylimy spore populacje popielicy i koszatki - dwu
z czterech gatunków wystêpuj¹cych w naszej faunie.
Stwierdzilimy tam równie¿ wystêpowanie orzesznicy
- trzeciego, najpospolitszego gatunku. Na mniejsz¹
skalê organizowalimy dzia³ania w okolicach
Garwolina, Ostrowi Mazowieckiej, Soko³owa
Podlaskiego i Miñska Mazowieckiego.
Popielica
Rys. Romuald Mikusek
Rozpoczêlimy wiosn¹ od rozwieszenia budek
lêgowych. Wczeniej, wraz z Adamem Tar³owskim,
zaplanowalimy dok³adnie ich wygl¹d. Przede wszystkim chodzi³o nam o uniemo¿liwienie
wchodzenia do nich ptaków. Otó¿ okaza³o siê, ¿e koszatka
bardzo lubi po¿ywiaæ siê w ptasich gniazdach - zjada
jaja i pisklêta. A nie chcielimy, aby wieszane przez nas
budki sta³y siê pu³apkami dla sikor czy mucho³ówek!
Postanowilimy zatem, ¿e otwór wejciowy bêdzie... od
strony pnia. Mielimy nadziejê, ¿e ptaki go nie znajd¹!
Rozwiesilimy 685 budek w 11 nadlenictwach:
St¹porków, Przysucha, Barycz, Skar¿ysko, Kozienice (po
100 budek), Radom (50), Zwoleñ, Ostrów Mazowiecka
i Miñsk Mazowiecki (po 30) oraz Soko³ów Podlaski (25)
i Garwolin (20).
Potem musielimy czekaæ... Czy pilchy zasiedl¹
budki? Liczylimy na to, ¿e w Puszczy Kozienickiej
pojawi¹ siê popielice, za w Lasach Przysuskich
i Koneckich - popielice i koszatki. Wyniki poznalimy na
prze³omie sierpnia i wrzenia. Popielice pojawi³y siê
w czterech nadlenictwach (Przysucha, Kozienice,
Radom, Zwoleñ), zajmuj¹c 20 budek. Koszatki zajê³y
9 budek (St¹porków, Przysucha, Skar¿ysko), za
orzesznice pojawi³y siê w trzech budkach
Koszatka
Rys. Romuald Mikusek
w Nadlenictwie Soko³ów.
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Kolejne nasze dzia³ania to edukacja - wydalimy plakat pokazuj¹cy popielicê i koszatkê,
opracowalimy stronê internetow¹ dotycz¹c¹ tych ssaków, a tak¿e przeprowadzilimy we
wszystkich nadlenictwach prelekcje o pilchach i ich ochronie. Do zrealizowania pozosta³o nam
jeszcze tylko jedno zadanie - wysadzenie kilku tysiêcy drzewek (dzikiej czereni oraz starych
odmian jab³oni), co zrealizujemy wiosn¹.
Co dalej? Plany s¹ spore... W porozumieniu z kilkoma innymi instytucjami (Zak³ad Badania
Ssaków PAN, PTOP Salamandra, PTPP pro Natura, Towarzystwo Badañ i Ochrony
Przyrody, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze) przygotowalimy koncepcjê dzia³añ
ogólnopolskich. Mamy nadzieje, ¿e rusz¹ one jeszcze w roku 2006...
Marek Kowalski

POZ£OCISTA NIETOPERZOWA ZIMA
Podczas ka¿dego z naszych zimowych liczeñ nietoperzy, które prowadzimy na Mazowszu, Podlasiu
oraz na Mazurach, co nas zaskakuje. Podczas zimy 2004/2005 by³y to niew¹tpliwie mroczki poz³ociste.
O ile dot¹d spotykalimy jednego, dwa lub wyj¹tkowo trzy osobniki podczas kontroli kilkudziesiêciu
zimowisk tych ssaków po³o¿onych w Kotlinie Biebrzañskiej, a tak¿e kilku na Mazurach, to teraz
wynik by³ imponuj¹cy. W grudniu, kiedy Mazur nie kontrolujemy, obserwowalimy 7 mroczków w
schronach, fortach i przydomowych piwnicach biebrzañskich. Za to w lutym - 16 na Mazurach, 11
nad Biebrz¹ i jeden nad Bugiem! Ciekawe co spowodowa³o taki wysyp mroczków poz³ocistych...
W grudniu dotarlimy do 205 zimowisk, w których zanotowalimy 2326 nietoperzy nale¿¹cych
do 10 gatunków. Dwa miesi¹ce póniej zwiedzilimy 246 podziemi z 3028 nietoperzami, wród których
by³o te same 10 gatunków. Dominowa³y jak zwykle mopki, stanowi¹ce oko³o po³owy zliczonych
nietoperzy, oraz nocki rude i nocki Natterera. W grudniu te pierwsze stanowi³y oko³o 25% nietoperzy,
za drugie oko³o 15%. W lutym nocków Natterera by³o wiêcej (spore zas³ugi mia³a tu Twierdza
Gi¿ycko, nie kontrolowana wczesn¹ zim¹) - wiêcej nawet ni¿ nocków rudych.
W grudniu ponad 100 nietoperzy mielimy okazjê podziwiaæ w czterech zimowiskach - by³y to
obiekty powojskowe (forty, schrony bojowe). W lutym takich obiektów by³o 8 - jedynym podziemiem
pochodzenia niemilitarnego by³y piwnice dawnego browaru w Drozdowie. Zimowy monitoring
nietoperzy zosta³ przeprowadzony dziêki zaanga¿owaniu i pomocy oko³o 30 osób. Du¿e wsparcie
dostalimy jak zawsze od: Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Zarz¹dów Parków Krajobrazowych
- Górznieñsko-Lidzbarskiego, Welskiego i £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Marek Kowalski

OCHRONA SÓW I NIETOPERZY ORAZ ZG£ÊBIANIE
TAJEMNIC ¯YCIA TYCH ZWIERZ¥T
Pod takim tytu³em Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian realizowa³o projekt finansowany ze
rodków Narodowej Agencji Programu M³odzie¿. Projekt rozpocz¹³ siê w maju 2005 roku i trwa³
do koñca tego¿ roku. Mia³ on na celu przede wszystkim rozpowszechnienie wród spo³ecznoci
Ziemi Dzia³dowskiej pozytywnego nastawienia do sów i nietoperzy. Poprzez przeprowadzenie
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czynnej ochrony sowy uszatej
i p³omykówki niejednokrotnie mielimy
okazjê rozmawiaæ z rolnikami, w³acicielami
obiektów, gdzie instalowalimy budy
lêgowe dla sów. W ka¿dym przypadku
dyskusja z rolnikami na temat przydatnoci
sów i nietoperzy przynosi³a pozytywne
efekty. Wyjanialimy, ¿e sowy nie s¹
symbolem z³a, nietoperze nie wpl¹tuj¹ siê
we w³osy, a ich ochrona mo¿e przynieæ
korzyci dla ludzi. W wiêkszoci
przypadków spotykalimy siê z sympati¹ i
zrozumieniem, a z³e nastawienie do tych
P³omykówka w locie
zwierz¹t by³o efektem wieloletnich tradycji
Rys. Rafa³ Ko³akowski
i wierzeñ.
W ramach projektu odby³ siê równie¿ obóz ptasio-nietoperzowy w Welskim Parku
Krajobrazowym. Podczas obozu skontrolowalimy ponad 300 budek dla nietoperzy na terenie
Welskiego i Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, regularnie odbywa³y siê nocne
od³owy nietoperzy po³¹czone z nauk¹ ich rozpoznawania. W trakcie obozu zamontowalimy
30 koszy dla uszatek, w trzech kwadratach po 10 sztuk. W ca³ym projekcie zawiesilimy 100
koszy lêgowych dla uszatki oraz skontrolowalimy 40 budek dla p³omykówki powieszonych rok
wczeniej. Odbywa³y siê tak¿e regularne od³owy ptaków wróblowych. Wiêcej szczegó³ów na
temat obozu mo¿na przeczytaæ w artykule Aleksandry Szarlik.
Podczas trwania projektu przeprowadzilimy prelekcje o sowach w szko³ach na terenie powiatu
dzia³dowskiego. Uczestniczy³o w nich ponad 300 dzieci z 5 szkó³. Z naszym pokazem multimedialnym
odwiedzilimy szko³ê podstawow¹ w Klêczkowie, Ksiê¿ym Dworze, Dzia³dowie (Szko³a
Podstawowa nr 3), Niech³oninie i Narzymiu. Na koniec ka¿dego pokazu odbywa³ siê konkurs
z rozpoznawaniem sów ze zdjêæ oraz po g³osie. Trzeba przyznaæ, ¿e znalaz³o siê kilku specjalistów
od tych piêknych ptaków nocy. Za ka¿d¹ dobr¹ odpowied dzieci otrzymywa³y naklejkê z logo
Towarzystwa lub plakat. Ka¿da szko³a otrzyma³a równie¿ zestaw plakatów z puchaczem, rybo³owem,
bocianem bia³ym, p³omykówk¹ oraz plakat informuj¹cy o obr¹czkowaniu ptaków. Nasze prelekcje
zosta³y przyjête bardzo serdecznie, a ka¿da z nich oceniona bardzo wysoko. Mamy nadziejê, ¿e
wiedza o sowach bêdzie procentowa³a, a sowom bêdzie siê ¿y³o lepiej.
Projekt zakoñczy³ siê wydaniem folderu Sowy Ziemi Dzia³dowskiej, w którym opisanych
jest 5 gatunków sów wystêpuj¹cych na tym obszarze. Dziêki krótkim opisom i du¿ym zdjêciom
ulotka jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Bêdziemy z niej korzystaæ
w nastêpnych latach podczas prowadzenia czynnej ochrony sów na terenie Ziemi Dzia³dowskiej.
Serdecznie dziêkujê Dyrekcji i Pracownikom Welskiego Parku Krajobrazowego za
udostêpnienie pomieszczeñ, kajaków i za wszelk¹ pomoc. Bez nich obóz nie móg³by siê
odbyæ w takiej formie. Dziêkujê tak¿e wszystkim uczestnikom obozu oraz osobom
odwiedzaj¹cym nas w trakcie. Wszyscy wymienieni s¹ na ostatniej stronie Kraski.
Sebastian Menderski
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AKTYWNA OCHRONA BOCIANA CZARNEGO
I JEGO SIEDLISK - I ETAP
Realizacja I etapu programu praktycznie siê zakoñczy³a. £¹cznie w dwóch obiektach le¿¹cych
na terenie nadlenictw Soko³ów i Siedlce (RDLP w Warszawie) zbudowalimy 35 drewnianych
progów i 2 betonowe zastawki. We wrzeniu 2005 zosta³y zbudowane urz¹dzenia piêtrz¹ce
w Nadlenictwie Siedlce. Na rowie o d³ugoci 650 metrów zosta³y wykonane 2 betonowe zastawki
z mo¿liwoci¹ regulacji przep³ywu wody za pomoc¹ tzw. szandorów. Pomiêdzy nimi znalaz³y siê
3 drewniane progi podpiêtrzaj¹ce wodê do wysokoci 30 centymetrów ponad dno rowu.
W Nadlenictwie Soko³ów na rowach odwadniaj¹cych o ³¹cznej d³ugoci 4 kilometrów
rozmiecilimy pozosta³e 32 progi. One równie¿ maj¹ piêtrzyæ wodê do wysokoci od 20 do 30
centymetrów. Te prace zosta³y przeprowadzone w grudniu 2005 roku, ale nie zosta³y zakoñczone.
Czêæ progów wymaga drobnych poprawek - obni¿enia o kilka centymetrów. Niestety d³uga
zima nie pozwoli³a na szybkie zakoñczenie tych prac. Prace budowlane s¹ jednak tylko
zwieñczeniem doæ ¿mudnej i d³ugotrwa³ej procedury formalnej. Aby mo¿na by³o zrealizowaæ
tego typu inwestycjê konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wodno-prawnej
i uzyskanie trzech decyzji administracyjnych (jednej - we w³aciwym urzêdzie gminy i dwóch w starostwie powiatowym). Ca³ej tej procedury nie da siê przejæ bez wspó³pracy
z hydrotechnikiem lub meliorantem posiadaj¹cym uprawnienia projektowe. Dla naszych potrzeb
dokumentacjê przygotowywa³ Pan Zbigniew Krupowicz. Ca³oæ od wykonania pierwszych
pomiarów w terenie do uzyskania ostatniej piecz¹tki trwa oko³o 6 miesiêcy. Budownictwo wodne
jest doæ specyficzn¹ bran¿¹. Dlatego równie wa¿nym kooperantem jest wykonawca robót
budowlanych. Zw³aszcza wykonywanie wiêkszych budowli, typu zastawki wymaga fachowej
wiedzy. Dla przyk³adu pod betonow¹ konstrukcj¹ zastawki widoczn¹ na powierzchni znajduje
siê tzw. cianka szczelna wykonana z drewnianych bali. Jej prawid³owe wykonanie jest niezbêdne
do póniejszego dobrego funkcjonowania zastawki.
Je¿eli bêdzie ona wykonana le to budowla mo¿e
byæ podmywana i nie bêdzie ona utrzymywaæ
wody. Nasze budowle wykona³a firma Komez
z Miñska Mazowieckiego. Teraz pozostaje nam
tylko czekaæ na roztopy i obserwowaæ czy to, co
wymylilimy i zrealizowalimy dzia³a prawid³owo.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki naszym dzia³aniom
poprawi¹ siê nie tylko warunki gniazdowania
bocianów czarnych, ale równie¿ poprawi siê
kondycja drzewostanów, a tak¿e wzronie
ró¿norodnoæ biologiczna terenów objêtych tymi
dzia³aniami.
Ca³oæ programu uda³o siê zrealizowaæ dziêki
przychylnej postawie Lasów Pañstwowych
(Nadlenictwa Siedlce i Soko³ów), które nie tylko
udostêpni³y teren, ale równie¿ sfinansowa³y
Bocian czarny
Rys. Katarzyna Kubicka
przygotowanie dokumentacji. Jak na razie jest to
chyba jedyna instytucja w Polsce czynnie
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Bocian czarny
Rys. Wioleta Pu³a

wprowadzaj¹ca w ¿ycie dzia³ania z zakresu ma³ej retencji.
rodki na realizacjê inwestycji pochodzi³y z dwóch róde³.
Obiekty zlokalizowane w nadlenictwie Siedlce sfinansowa³a
Ambasada Królestwa Holandii w Warszawie w ramach
programu KNIP/Matra. Progi zbudowane w Nadlenictwie
Soko³ów finansuje Program Ma³ych Dotacji Globalnego
Funduszu rodowiska (GEF/SGP, UNDP). Wypada
jeszcze podziêkowaæ urzêdnikom gminnym - z Winiewa
i Soko³owa Podlaskiego oraz powiatowym z Siedlec
i Soko³owa za przychylnoæ i pomoc w realizacji
programu.
Powoli nabieraj¹ tempa prace nad kontynuacj¹ dzia³añ
zwi¹zanych z ma³¹ retencj¹. W przygotowaniu jest
dokumentacja dla dwóch kolejnych obiektów
w Nadlenictwie Soko³ów. Kolejne dwa czekaj¹ na
rozpoczêcie prac. Jestemy te¿ po wstêpnych rozmowach
z Nadlenictwem £ochów. Tutaj chcielibymy zaj¹æ siê
du¿ym i ciekawym kompleksem Ruchna oraz jeszcze
jednym obiektem w okolicach wsi Topór.
Jaros³aw Paciorek

PROGRAM AKTYWNEJ OCHRONY BOCIANA CZARNEGO
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2005
W 2005 roku po raz czwarty z rzêdu realizowano program aktywnej ochrony bociana czarnego
w naszym regionie. W ramach programu przewidziano do realizacji: monitoring stanowisk
lêgowych, inwentaryzacjê, czyli wyszukiwanie nowych gniazd, remonty gniazd oraz wydanie
plakatu edukacyjnego.
Sponsorem programu by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
W trakcie ostatniego sezonu 2005 skontrolowano 156 stanowisk po³o¿onych na terenie 29
nadlenictw, w Kampinoskim Parku Narodowym, a tak¿e na terenach prywatnych. Na
skontrolowanych stanowiskach zlokalizowano 133 gniazda. Na 71 gniazdach stwierdzono obecnoæ
jednego lub pary ptaków, a 61 gniazd nie zosta³o zajêtych. Wykryto 3 nowe gniazda w znanych
dot¹d rewirach oraz 6 nowych rewirów z gniazdami.
Na kontrolowanym terenie liczbê par lêgowych bociana czarnego oszacowano na 55. Sukces
lêgowy osi¹gnê³o 40 par, a 20,0% par ponios³o straty w lêgach. rednia liczba m³odych
przypadaj¹ca na parê przystêpuj¹c¹ do lêgu wynios³a 2,00. Natomiast na parê z sukcesem
lêgowym przypada³o 2,53 m³odego. Najczêciej bociany czarne wyprowadza³y po 3 m³ode w 13 przypadkach oraz po 2 m³ode - w 11 przypadkach. 7 gniazd opuci³o po jednym m³odym
i równie¿ z 7 gniazd bociany wyprowadzi³y po 4 m³ode.
W roku 2005 wytypowano 10 gniazd wykazuj¹cych potrzebê renowacji, które znajdowa³y
siê na terenie 7 nadlenictw. Przeprowadzone prace w 4 przypadkach dotyczy³y zamontowania
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platformy i prze³o¿enia na ni¹ gniazda. W trzech przypadkach
istniej¹ce gniazda zosta³y wzmocnione, co sprawi, ¿e nie bêd¹
siê rozsypywaæ. Tak¿e w trzech przypadkach prace renowacyjne
odnosi³y siê do wyciêcia podrostu oraz nadmiaru pêdów, które
utrudnia³y ptakom dostêp do gniazda. Efekty przeprowadzonych
prac bêdzie mo¿na zaobserwowaæ w przysz³ym roku.
W celu uwiadomienia potrzeby ochrony tego gatunku,
g³ównie poprzez zwrócenie uwagi na potrzebê zachowania jego
rodowiska lêgowego i rodowiska ¿erowania wydano plakat
edukacyjny. Jego nak³ad wyniós³ 3 tys. egzemplarzy. Plakat jest
g³ównie skierowany do pracowników S³u¿by Lenej,
pracowników spó³ek wodnych, rolników oraz m³odzie¿y.
Nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów o ochronie
strefowej.
W programie uczestniczyli: Micha³ Falkowski, Andrzej
Górski, Mariusz Górski, Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga,
Bocian czarny
Bogdan Kamierczak, Micha³ Ko³buc, Grzegorz Kotas,
Rys. Romuald Mikusek
Waldemar Krasowski, Cezary Krawczyk, Przemys³aw
Kusiak, Jerzy Miko³ajczuk, Bogumi³a Olech, Krzysztof Olejnicki, Andrzej Owsiñski,
Jaros³aw Paciorek, Piotr Pagórski, Szymon Ró¿añski, Miros³aw Rzêpa³a, Anna Siwak,
Monika Stefaniak, Maciej Szczygielski, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski, Artur Warcho³,
Marcin Wierzbicki, Bart³omiej Woniak oraz Ryszard Wzi¹tek.
Wszystkim uczestnikom programu sk³adam serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski

WIEJSKIE SZKO£Y I S£U¯BY ENERGETYCZNE POLSKI
I UKRAINY NA RZECZ OCHRONY BOCIANA BIA£EGO
To ju¿ trzeci rok, w którym Towarzystwo Przyrodnicze Bocian realizuje, wspólnie
z przyrodniczymi organizacjami oraz s³u¿bami energetycznymi Ukrainy, projekt bociani. Jego
celem jest wymiana najlepszych dowiadczeñ zwi¹zanych z ochron¹ bociana bia³ego i zainicjowanie
ogólno-ukraiñskiego ruchu na rzecz ochrony gatunku na wzór polski. Naszymi partnerami jest
Zachodnioukraiñskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz Ekogal Oswind, które wspó³pracuj¹
z nauczycielami, energetykami, s³u¿bami ochrony przyrody oraz sympatykami bociana bia³ego.
Dotychczas wymiana dowiadczeñ pomiêdzy ww. instytucjami polega³a g³ównie na organizowaniu
i prowadzeniu miêdzynarodowych seminariów przybli¿aj¹cych podstawowe za³o¿enia programu
polskiego. W ci¹gu dwóch lat odby³o siê siedem spotkañ, w ró¿nych czêciach Ukrainy (Odessa,
Charków, Nietyszyn, Szacki Park Narodowy) oraz w Polsce, udzia³ wziê³o oko³o 250 osób
(energetycy, przyrodnicy, nauczyciele). W wyniku tych dzia³añ na Ukrainie dokonano monta¿u
³¹cznie oko³o 30 platform metalowych na czynne s³upy energetyczne. Wzorem dla tych gniazd
by³ model platform montowanych przez polskich energetyków. Odnotowano ju¿ wymierne efekty
tych dzia³añ - bociany chêtnie zajê³y wiêkszoæ gniazd.
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Na Ukrainie nie istnieje ruch na rzecz
ochrony bociana bia³ego, który
mobilizowa³by tak du¿e rodki i zasoby
ludzkie jak w Polsce (program trwa
od 1995 roku i mobilizuje kilkaset
tysiêcy z³otych rocznie oraz trudny
do oszacowania wk³ad pracy
ochotników). Akcje zabezpieczania
gniazd w tym kraju s¹ prowadzone
przypadkowo i sporadycznie. Jedyn¹
zorganizowan¹ akcj¹ by³a kampania,
która mia³a miejsce kilka lat temu.
Og³osi³o j¹ Ukraiñskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków w zwi¹zku z rokiem
bociana bia³ego. W jej trakcie
Monta¿ platform dla bocianów na s³upie energetycznym
nie zabezpieczano jednak gniazd
Rys. Sylwia Ilczuk
bocianich, a tak¿e nie prowadzono
szerszych dzia³añ edukacyjnych. Ukraina bierze udzia³ w kolejnych wiatowych liczeniach gniazd,
ale trudniej jest organizowaæ w tym kraju praktyczne dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ bociana bia³ego.
Obecnie, w kolejnym roku trwania naszego projektu, miêdzynarodowe dzia³ania nabieraj¹
szerszego charakteru i s¹ organizowane jako kontynuacja projektu z energetykami, a tak¿e jako
wersja edukacyjna z ofert¹ dla dzieci i m³odzie¿y obydwu krajów. Ostatnie dwa sezony szkolilimy
zaanga¿owanych energetyków Ukrainy prowadz¹c specjalne spotkania w ró¿nych czêciach
tego kraju. W bie¿¹cym roku przy udziale Zak³adu Energetycznego Warszawa Teren S.A.
zorganizujemy polsko-ukraiñskie spotkanie dla energetyków w Polsce. W trakcie spotkania
zostan¹ zaprezentowane metody rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych powodowanych przez
ptaki gniazduj¹ce na czynnych s³upach energetycznych. Energetycy siedleccy zaprezentuj¹ swoim
kolegom z zagranicy wypracowane, wspólnie z przyrodnikami, metody ochrony soko³a pustu³ki,
oraz kruków gniazduj¹cych na s³upach wysokiego napiêcia. Ponadto przedstawione zostan¹
zabezpieczenia linii biegn¹cych pomiêdzy stawami rybnymi. Obecnoæ nie zabezpieczonych takich
linii stwarza du¿e niebezpieczeñstwo dla przemieszczaj¹cych siê pomiêdzy stawami ptaków
wodnych, g³ównie ³abêdzi.
Najwa¿niejszym aspektem spotkania bêdzie jednak przybli¿enie metod ochrony bociana bia³ego
gniazduj¹cego na liniach redniego napiêcia. Nie bez znaczenia pozostaje te¿ próba przekazania dobrych
dowiadczeñ technicznych polskich energetyków, którzy s¹ znani w Europie ze swoich modelowych
rozwi¹zañ (m.in. od³¹czniki sterowane radiowo, nowoczesne stacje transformatorowe itp.).
Drugim wa¿nym w¹tkiem projektu jest zainicjowanie wspó³pracy pomiêdzy najaktywniejszymi
szko³ami polskimi i ukraiñskimi dzia³aj¹cymi w programie edukacyjnym Bocian. Dziesiêæ grup
szkolnych z ka¿dego kraju wyjedzie w okresie wakacji na kilkudniowe spotkania do bliniaczych
szkó³. Dzieci i m³odzie¿ bêd¹ w trakcie sezonu lêgowego bociana gromadziæ informacje dotycz¹ce
gniazd bocianich, a tak¿e poznawaæ jêzyk i kulturê narodu partnera. Za³o¿eniem jest, by m³odzie¿
zamieszkiwa³a bezporednio u swoich zagranicznych rówieników, co ma zintegrowaæ uczestników
programu. Mamy nadziejê, ¿e zaowocuje to nawi¹zaniem sta³ej wspó³pracy pomiêdzy
wytypowanymi szko³ami obydwu krajów, która z czasem przerodzi siê w przyjacielskie stosunki
podtrzymywane w kolejnych latach. Du¿e dowiadczenie nauczycieli polskich oraz udzia³ dzieci
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z wielu szkó³ w naszym kraju (ponad 35 tysiêcy uczniów w programie szkolnym) w dzia³aniach
zwi¹zanych z bocianem mo¿e dopomóc w rozwoju mo¿liwie szerokich dzia³añ tak¿e na Ukrainie.
Obecnie rozpoczynamy przygotowania do wizyty ukraiñskich energetyków, a tak¿e typowanie
szkó³, które wezm¹ udzia³ w programie.
Program wspiera Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci - Program Przemiany
w Regionie - RITA.
Ireneusz Ka³uga

OCHRONA PUSTU£KI W ROKU 2005
Projekt ochrony pustu³ki, pomimo niezbyt du¿ego rozg³osu, ca³y czas siê rozwija. Jak
informowa³em ju¿ wczeniej, po zakoñczeniu projektu ogólnopolskiego w roku 2004 (w ramach
którego zamontowanych zosta³o 240 skrzynek w rodkowo-wschodniej czêci Polski)
zdecydowalimy siê dzia³aæ dalej. Zakres naszych prac przedstawia za³¹czona poni¿ej tabela.

Objanienia:
* - budki wykonane przez Firmê Altadis w Radomiu, zawieszone na budynkach zak³adów tytoniowych,
gdzie przeprowadzono uszczelnianie okienek, gdzie gniedzi³y siê pustu³ki!
** - skrzynki montowane przez Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian.
*** - skrzynki przekazane dla Komitetu Ochrony Or³ów.
13
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W roku 2005 w nasze dzia³ania w³¹czy³a siê Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych
w Warszawie. Otrzymalimy nieodp³atnie ponad 300 skrzynek dla pustu³ek od firm kooperuj¹cych
z RDLP. Wsparcia udzieli³ nam Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, dziêki któremu moglimy powiesiæ otrzymane skrzynki oraz wydaæ folder
promuj¹cy projekt. Do naszych prac czynnie w³¹czy³ siê równie¿ Rejon Energetyczny Siedlce
- dziêki niemu powieszonych zostanie kilkadziesi¹t skrzynek na liniach energetycznych w okolicach
Siedlec. Z czterech skrzynek zawieszonych na linii energetycznej pod Siedlcami, w dniu 25
marca 2005 zosta³y zasiedlone 2.
Efekty zasiedlania skrzynek
Ten aspekt jest najbardziej interesuj¹cy. Reasumuj¹c wyniki z kolejnych sezonów wygl¹da on
nastêpuj¹co:

* - nie sprawdzono 28 budek w okolicach Kielc

Efekty lêgów
Na podstawie 14 sprawdzanych lêgów okrelono, ¿e rednia liczba jaj w zniesieniu wynios³a
5,2 jaja, natomiast liczba odchowanych m³odych na parê wynios³a rednio 5. Wielkoæ lêgu
wynosi³a od 2 (1 przypadek) do 8 jaj! (1 przypadek). Ponadto zanotowano trzy lêgi z 7 jajami,
trzy lêgi z 6 jajami, cztery lêgi z 5 jajami oraz jeden z 3 jajami.
W sezonie 2004 skrzynki szczêliwie opuci³o oko³o 75 m³odych pustu³ek, natomiast w roku 2005
oko³o 160.
Obr¹czkowanie
W sezonie 2005 przeprowadzono równie¿ akcjê obr¹czkowania m³odych ptaków.
Zaobr¹czkowano ³¹cznie 46 m³odych pustu³ek pochodz¹cych z 10 lêgów (gniazda w Z³akowie
Kocielnym oraz w okolicach Siedlec).
Straty w lêgach
Odnotowalimy tylko jeden pewny przypadek zrabowania lêgu. W jednej ze skrzynek
znalelimy 2 nak³ute i wypite jaja, co wskazuje, ¿e móg³ to byæ jaki ptak krukowaty, np. sroka.
Pomimo tego faktu budka by³a dalej pilnowana przez pustu³kê!
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Straty w budkach
Od pocz¹tku prowadzenia programu, do
koñca sezonu 2005 z pewnoci¹ stracilimy 21
skrzynek. Sporód nich 9 spad³o, 6 zosta³o
ciêtych z drzewami, 4 zosta³y zdjête z drzew,
2 roztrzaska³y siê na skutek upadku.
Interwencje
W odniesieniu do skrzynek przeprowadzonych
zosta³o dotychczas (sezon 2004 i 2005) oko³o
40 interwencji. Polega³y one g³ównie na
lepszym zamocowaniu skrzynki na drzewie,
ewentualnie ich przewieszaniu w inne miejsce
w wyniku upadku lub z³amania siê drzewa.
M³ode pustu³ki w skrzynce
W sezonie 2005 trafi³y do nas 3 m³ode
Rys. Katarzyna Kubicka
poszkodowane pustu³ki, które zosta³y
odwiezione do Azylu dla Ptaków w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
Nasz Kolega Piotr Gawlikowski interweniowa³ w Radomiu. Dziêki niemu Firma Altadis
wykona³a 11 skrzynek. Stanowi¹ one alternatywne miejsce dla pustu³ek, którym zabudowano
dotychczasowe miejsce gniazdowania w czasie remontu.
Promocja w mediach
W roku 2005 ukaza³y siê w Tygodniku Siedleckim 2 artyku³y nt. realizacji projektu. W czerwcu
wyemitowano równie¿ reporta¿ z akcji obr¹czkowania pustu³ek pod Siedlcami w TVP3.
Eksperymenty
Dwukolorowe budki
Aby siê przekonaæ, czy kolor skrzynki ma wp³yw na jej
zajmowalnoæ przez pustu³ki, postanowilimy w najbli¿szym
sezonie przeprowadziæ eksperyment terenowy. Otó¿ budki
wieszane jesieni¹ oraz te, które zostan¹ zawieszone przed
przylotem pustu³ek pomalowane s¹ na dwa kolory; jaskrawy
- pomarañczowy i ma³o rzucaj¹cy siê w oczy ciemnobr¹zowy. Ró¿nokolorowe budki zawieszane s¹ po dwie
w pobli¿u. Jeli w terenie istnieje mo¿liwoæ to wieszane s¹
w podobnych miejscach i zwrócone w tym samym kierunku
wiata.
Na sprawdzenie tego elementu wp³ynê³y wyniki zasiedlania
skrzynek. Otó¿ okaza³o siê, ¿e znacznie wiêcej skrzynek
zosta³o zasiedlonych w okolicach Siedlec, gdzie zawieszono
na pocz¹tku (lata 2003-2004) tylko budki jaskrawe, w kolorze
mahoniowym. W tym samym czasie, po zachodniej stronie
Wis³y powieszono budki ciemnobr¹zowe. Tylko w Z³akowie
Pustu³ka (samiec)
Rys. Dorota £ukasik
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Kocielnym, gdzie pustu³kom chyba obojêtny jest
kolor, bo ciemnobr¹zowe budki s¹ zamontowane
od wewn¹trz, zosta³y one zajête natychmiast.
Poza tym miejscem ko³o Brwinowa dopiero po 2
latach do budki wesz³a 1 para. Nie znamy te¿
pe³nych efektów z okolic Kielc, gdzie co najmniej
1 budka zosta³a zajêta przez pustu³ki. Ale ogólnie
odsetek gniazduj¹cych pustu³ek w budkach
ciemnych jest znacznie mniejszy. Czy to
przypadek? Nie wiadomo! W³anie to chcemy
wyjaniæ. £¹cznie zamontowanych bêdzie przed
sezonem oko³o 150 takich dwójek, czyli 300
skrzynek ³¹cznie.
Pustu³ka
Rys. Dorota £ukasik

Obielone budki
Wród ornitologów kr¹¿¹ pogl¹dy, do koñca niesprawdzone na jakiej wiarygodnej próbie,
¿e ptaki zajmuj¹ce gniazda po innych gatunkach akceptuj¹ te, w których szczêliwie wychowa³y
siê m³ode, czyli te obielone ka³em. W zwi¹zku z powy¿szym £ukasz Rejt zaproponowa³, aby
przeprowadziæ eksperyment, który tê teoriê mo¿e sprawdziæ. W tym celu na 13 odcinkach linii
energetycznych niedaleko Siedlec (od kilku do 30 km od miasta) powieszone zostan¹ grupowo
(po 4 szt.) jednakowego koloru (pomarañczowe lub ciemnobr¹zowe) budki dla pustu³ek w sumie 52 szt. Jednak 2 budki w ka¿dej grupie bêd¹ mia³y przedni¹ ciankê pomalowan¹ bia³¹
farb¹. Zostan¹ one zawieszone na s¹siaduj¹cych ze sob¹ s³upach i zwrócone w tym samym
kierunku wiata - na wschód (E), lub w kierunku zbli¿onym - na p³n. - wsch. (NE) i na p³d. wsch. (SE). Bêd¹ one odpowiednio oddalone od ludzkich gospodarstw. Kierunek wschodni jest
najbardziej preferowany przez pustu³ki (na podstawie wyników badañ prowadzonych przez
£ukasza Rejta w Warszawie).
Wieszanie budek, zgodnie z za³o¿eniami ww. eksperymentów, praktycznie nie wymaga
dodatkowych nak³adów czasowych w trakcie ich monta¿u. Jakie bêd¹ wyniki dowiemy siê
wstêpnie ju¿ pod koniec lata 2006 roku!
Wnioski ogólne
Wydaje siê, ¿e racjonalne jest wieszanie skrzynek tam, gdzie w okolicy znane s¹ stanowiska
lêgowe pustu³ek. Problem jest w tym, ¿e poza miastami stanowiska lêgowe pustu³ek s¹ bardzo
rozproszone w terenie, dlatego te¿ skupilimy siê na tym, aby skrzynki wieszane by³y na terenach
o bogatej bazie pokarmowej dla pustu³ek, krótko mówi¹c w rodowiskach teoretycznie najbardziej
optymalnych. Raz zajêta budka jest wykorzystywana w kolejnych sezonach do odbywania lêgu,
a budki wisz¹ce w niewielkiej odleg³oci s¹ zajmowane prawdopodobnie przez ptaki, które rok
wczeniej wychowa³y siê w s¹siedztwie. Na przyk³adzie populacji siedleckiej widaæ wyranie,
jak zajmowane s¹ kolejne skrzynki. W sezonie 2004 gniazdowa³o w Siedlcach i okolicy (do 20
km od miasta) 14 par w budkach, a w roku 2005 ju¿ 31 par, co daje wzrost o ponad 120 %.
Prawdopodobnie bêdziemy wiadkami zajmowania kolejnych skrzynek ju¿ w nadchodz¹cym
sezonie lêgowym. W roku 2005, poza skrzynkami lêgowymi na terenie tym gniazdowa³o, co
najmniej, 7 par pustu³ek w innych miejscach. Z tej liczby 4 pary na katedrze siedleckiej.
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Byæ mo¿e wp³yw na zajmowanie skrzynek ma równie¿ ich kolor, o czym napisa³em wczeniej.
Bardzo wa¿ne jest pozostawienie wyció³ki w budkach. Najlepiej, aby by³y to drobne
kamienie, które bêd¹ pokrywaæ ca³¹ powierzchniê dna. Mo¿na oczywicie zastosowaæ podrêczny
materia³ - ga³¹zki, igliwie, itp., który mo¿na znaleæ w miejscu montowania skrzyni. Okazuje siê
jednak, ¿e na skutek dzia³ania warunków atmosferycznych, ju¿ po 1-2 sezonach prawie nic
z takiego materia³u w skrzynce nie zostaje. To jest prawdopodobnie powodem, ¿e skrzynki,
nawet odwiedzane przez ptaki, nie s¹ w konsekwencji zajmowane.
Niezbêdne jest prowadzenie sta³ego monitoringu skrzynek. Na jego podstawie mo¿na
interweniowaæ w koniecznych przypadkach, gdy np. budka, z której pustu³ki szczêliwie
wyprowadzi³y m³ode nagle zniknê³a (zawieszamy nowa skrzynkê). Sprawdzanie efektu zasiedlania
pozwoli na zaplanowanie kolejnych prac, tj. dowieszanie kolejnych skrzynek, remonty lub wymiana
skrzynek wisz¹cych, uzupe³nianie wyció³ki, przewieszanie.
W roku 2005 skrzynki dla pustu³ek zosta³y wykonane przez nastêpuj¹ce firmy i instytucje:
Marek Pucion PPHU DREW-POL w P³atkownicy;
Henryk Pskiet SKR Kotuñ z siedzib¹ w Trzemuszce;
Kazimierz Ustaszewski TARTAK Spó³ka Jawna z Miastkowa;
Jerzy Abramczyk TARTAK Handel Drewnem, Eksport - Import z siedzib¹ w Wólce
Folwark ko³o Pniewa;
- Jan Mamaj MPPD £omianki.
W sprawach organizacyjnych dotycz¹cych g³ównie transportu skrzynek wspomaga³o nas
Nadlenictwo Siedlce;
W pracach terenowych w ostatnim sezonie udzia³ wziêli: Micha³ Babski, Piotr Czartoryjski
(Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian), Edyta Dudek (Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian), Micha³
Falkowski, Katarzyna Goworek, Tomasz Grabowski, Mariusz Gwardjan (TBOP), Jan
Jejno, Grzegorz Ilczuk, Marcin Ilczuk, Sylwia Ilczuk, Ireneusz Ka³uga, £ukasz Ko³akowski
(Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian), Rafa³ Ko³akowski (Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian),
Marek Kowalski, Dominik Krupiñski, Przemys³aw Kurdej, £ukasz Matusik (Dzia³dowskie
Ko³o TP Bocian), Sebastian Menderski
(Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian), Jerzy
Miko³ajczuk, Janusz Mokobodzki, Pawe³
Niski, Jaros³aw Paciorek, Dariusz
Przedziak, £ukasz Rejt, Micha³ Rewucki,
Ryszard Ry, Tomasz So³taniuk, Monika
Stefaniak, Adam Tar³owski, Katarzyna
W¹sowicz (Dzia³dowskie Ko³o TP
Bocian), Andrzej Wêgrzynowicz, Marek
Witkowski oraz ni¿ej podpisany.

-

Wszystkim osobom i instytucjom, którzy
wsparli nasze dzia³ania na rzecz ochrony
pustu³ki serdecznie dziêkujemy.
Miros³aw Rzêpa³a

Pustu³ka (samica)
Rys. Dorota £ukasik
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OCHRONA BIELIKA, ORLIKA KRZYKLIWEGO I KANI CZARNEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2005
W roku ubieg³ym po raz kolejny z rzêdu prowadzilimy w granicach województwa
mazowieckiego monitoring populacji bielika, orlika krzykliwego oraz kani czarnej. Prace nasze
realizowalimy w ramach dzia³añ podjêtych przez Komitet Ochrony Or³ów prowadzonych
w projekcie pt. Ochrona or³ów i innych rzadkich gatunków ptaków drapie¿nych w Polsce.
Sponsorem programu by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W dzia³aniach terenowych skupilimy siê g³ównie na sprawdzeniu, czy stanowiska
s¹ zajête przez ptaki, jaki jest ewentualny sukces lêgowy oraz czy nie naruszane s¹ przepisy
o ochronie strefowej.
Skontrolowalimy 18 stanowisk lêgowych bielika, 26 stanowisk lêgowych orlika krzykliwego
oraz 1 stanowisko kani czarnej. W roku ubieg³ym, po kilkuletniej przerwie, uda³o siê wykryæ
nowe stanowisko puchacza wraz z czynnym gniazdem (Maciej Rêbi).
Na 18 stanowiskach lêgowych bielika skontrolowano ³¹cznie 19 gniazd. Na 14 stanowiskach
stwierdzono obecnoæ ptaków. Wykryto 2 nowe rewiry z gniazdami, co wiadczy o sta³ej doæ
silnej ekspansji terytorialnej i wzrocie liczebnoci tego gatunku w naszym regionie. Dziewiêæ
z 12 lêgów zakoñczy³o siê sukcesem. Bieliki ³¹cznie wyprowadzi³y 15 podlotów, co stanowi
przeciêtnie 1,25 m³odego na parê przystêpuj¹c¹ do lêgu i 1,67 m³odego na parê z sukcesem.
Na 26 stanowiskach orlika krzykliwego skontrolowano 18 gniazd, wród których zaledwie 8 by³o
zajêtych przez ptaki. Wszystkie 4 lêgi, dla których uda³o siê ustaliæ sukces lêgowy, zakoñczy³y
siê powodzeniem. Ze wszystkich gniazd orliki wyprowadzi³y po 1 m³odym.
Jedyne, znane w ostatnich latach w regionie, stanowisko lêgowe kani czarnej by³o w ubieg³ym
roku zajête przez parê ptaków. Lêg zakoñczy³ siê pomylnie, ptaki wyprowadzi³y 1 m³ode. Tak¿e
wykryte w roku bie¿¹cym gniazdo puchacza pomylnie opuci³ 1 m³ody.
W skontrolowanych strefach ochronnych nie stwierdzono naruszenia przepisów.
W programie uczestniczyli:
Dariusz B¹k, Andrzej Borowski, Andrzej Górski, Marcin Ilczuk, Jan Jejno, Ireneusz
Ka³uga, Cezary Krawczyk, Dominik
Krupiñski, Przemys³aw Kusiak,
Micha³ Miecznik, Pawe³ Niski,
Bogumi³a Olech, Jaros³aw Paciorek,
Piotr Pagórski, Maciej Rêbi,
Miros³aw Rzêpa³a, Dariusz Sadowski,
Anna Siwak, Piotr Szczypiñski, Adam
Tar³owski, Piotr Twardowski,
B. Woniak, M. Zapart, Dorota
Zawadzka oraz Jerzy Zawadzki.
Wszystkim uczestnikom za ich
zaanga¿owanie i bezcenn¹ pomoc
sk³adam serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski
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Rys. Cezary Wójcik
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SOKO£Y WÊDROWNE W SIEDLCACH
To, co jeszcze wiosn¹ roku 2005 by³o dla nas tylko mglistym planem sta³o siê faktem.
W Siedlcach uda³o siê przeprowadziæ pierwsz¹ pomyln¹ próbê reintrodukcji soko³a wêdrownego.
Program zosta³ poprzedzony wielotygodniowym drobiazgowym planowaniem poszczególnych
zadañ. Wprowadzono go w ¿ycie we wtorek 5 lipca, gdy cztery m³ode soko³y przyby³y do Siedlec.
Odchowane w stacji hodowlanej PZ£ w Czempiniu przez znanego hodowcê Henryka M¹kê,
dwa samce i dwie samiczki umieszczono w specjalnie przygotowanej klatce do reintrodukcji na
dachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Sama akcja ustawiania z pozoru
niczym niewyró¿niaj¹cej siê klatki, w której m³ode przebywa³y jedynie czternacie dni, by³a nie
lada wyzwaniem. Niemal¿e godzinê zastêp stra¿aków z Powiatowej Komendy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Siedlcach przygotowywa³ siê i transportowa³ klatkê na wysokoæ siódmego
piêtra szpitala.
Po umieszczeniu ptaków
przyrodnicy z Bociana rozpoczêli
systematyczne karmienie soko³ów
przebywaj¹cych w klatce. Ka¿dego
dnia, oko³o godziny siedemnastej,
dostarczano m³odym ustalon¹
z sokolnikami porcjê pokarmu.
Mielimy ró¿ne obawy dotycz¹ce
zaplanowanego zadania. Jednen
Sokó³ wêdrowny
z m³odych soko³ów zdecydowanie
Rys. Katarzyna Kubicka
odbiega³ wielkoci¹ od pozosta³ych.
By³a to najm³odsza samiczka. Ponadto istnia³o niebezpieczeñstwo zwi¹zane z wypuszczeniem
ptaków przez osoby niepowo³ane. Nasze obawy siê jednak nie sprawdzi³y. Po dwóch tygodniach
moglimy wypuciæ soko³y na wolnoæ. Przez ostatnie trzy dni przebywania w klatce, ptaki
wyranie wykazywa³y chêæ odzyskania swobody - têsknie patrzy³y w otwart¹ przestrzeñ poza
szpitalem. 19 lipca, w pónych godzinach popo³udniowych w okolicach szpitala, co najmniej 10
osób zadawa³o sobie pytania: Odlec¹? Nie odlec¹? Zostan¹ na dachu? Nie zostan¹?
Kiedy zgodnie z wczeniej ustalonym harmonogramem ptaki zaczê³y jeæ wrzucony pokarm, klatka
zosta³a otwarta. Po pó³godzinnym oczekiwaniu jeden z m³odych wyszed³ na krawêd klatki, za nim
wysz³y nastêpne i wszyscy zgromadzeni mogli odetchn¹æ. Ptaki nie polecia³y od razu w powietrze, co
nale¿a³o uznaæ za sukces. Pierwsz¹ noc spêdzi³y na dachu szpitala i ca³y nastêpny dzieñ w strugach
deszczu tak¿e przebywa³y na dachu. Nieustannie obserwowano m³ode przez lunetê z biura, co znacznie
utrudnia³o codzienne obowi¹zki. 25 lipca, czyli w nieca³y tydzieñ po wypuszczeniu z klatki, soko³y zaczê³y
polowaæ. Pocz¹tkowo gania³y gnie¿d¿¹ce siê na szpitalnych oknach jaskó³ki, a nastêpnie od 27 lipca na
serio zaczê³y polowaæ na go³êbie. Ju¿ po trzech dniach na dachu przebywa³o piêæ go³êbi z wyrwanymi
ogonami. Ptaki te z noclegowiska na dachu przenios³y siê na okienko na pierwszym piêtrze szpitala.
Trzydzieci dni od wypuszczenia, jeden z ptaków by³ obserwowany jeszcze w okolicy dachu.
Po piêædziesiêciu dniach od wypuszczenia z klatki, jeden z m³odych (samica) zosta³ znaleziony
martwy w kominie kot³owni obok szpitala. Prawdopodobnie nieszczêliwie zelizn¹³ siê po jego
ciance. Bior¹c jednak pod uwagê powy¿sze fakty program siedlecki zosta³ zaliczony do udanych
i postanowiono go kontynuowaæ.
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W roku 2006 planujemy w Siedlcach ponowne osiedlenie co najmniej trzech m³odych soko³ów.
Byæ mo¿e uda siê dokonaæ reintrodukcji w dwóch miejscach - na dachu szpitala oraz na drzewie.
Siedlecki program w 2005 roku prowadzi³y wspólnie Urz¹d Miasta w Siedlcach oraz
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian.
Nasze dzia³ania wspieraj¹: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna w Siedlcach, firma Kozak Druk, Siedleckie Zak³ady Drobiarskie Drosed,
RDLP W-wa oraz sokolnicy Grzegorz Dzik i £ukasz Rejt.
Ireneusz Ka³uga

OCHRONA B£OTNIAKA £¥KOWEGO
W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM
B³otniak ³¹kowy wystêpuje na terenach otwartych. Dawniej gniazdowa³ g³ównie w dolinach
rzecznych i na rozleg³ych bagnach. Na skutek degradacji naturalnych siedlisk, b³otniaki ³¹kowe
zaczê³y gniazdowaæ na polach zbó¿ i rzepaku. Pierwsze, sporadyczne stwierdzenia pochodz¹
z lat 60-tych ubieg³ego stulecia, natomiast od lat 80-tych obserwujemy nasilenie tego zjawiska.
Obecnie w niektórych regionach kraju prawie 100% par wyprowadza lêgi w uprawach zbó¿.
Daje to szansê na przetrwanie gatunku w coraz bardziej przekszta³conym przez cz³owieka
krajobrazie, ale jednoczenie stwarza nowe zagro¿enia.
B³otniaki dosyæ póno przystêpuj¹ do lêgów i okres opuszczania przez pisklêta gniazd przypada
na czas rozpoczynania ¿niw. O przetrwaniu lêgów w du¿ej mierze decyduje pogoda. Je¿eli warunki
pogodowe sprzyjaj¹ szybkiemu dojrzewaniu zbó¿, wówczas ¿niwa rozpoczynaj¹ siê wczeniej
i du¿a czeæ lêgów jest nieumylnie niszczona. Najprawdopodobniej w ostatnich latach coraz
wiêkszym zagro¿eniem dla lêgów jest równie¿ drapie¿nictwo lisa. W latach 90-tych (g³ównie
I po³owa) zauwa¿alny by³ silny wzrost liczebnoci b³otniaka ³¹kowego w Polsce. Obecnie sytuacja
wydaje siê ustabilizowana, chocia¿ w niektórych regionach kraju zauwa¿ono zmniejszenie
liczebnoci. W Polsce b³otniak ³¹kowy najliczniej wystêpuje na pó³nocnym i po³udniowym Podlasiu,
Lubelszczynie oraz wschodniej czêci Mazowsza.
Projekt ochrony b³otniaka ³¹kowego w krajobrazie rolniczym realizowany jest w kilku krajach
Unii Europejskiej m.in.: Niemczech, Holandii, Danii, Francji i Hiszpanii. Organizacje realizuj¹ce
projekt w poszczególnych krajach wspó³pracuj¹ ze sob¹, organizuj¹c wspólne seminaria,
konferencje oraz badania. Do roku 2005 ¿adna organizacja w Polsce nie zajmowa³a siê na
wiêksz¹ skalê czynn¹ ochron¹ b³otniaka ³¹kowego, pomimo ¿e gniazduje u nas znacz¹cy procent
jego europejskiej populacji (szacunkowo 1300-1500 par). Dla porównania w Holandii, gdzie
gniazduje zaledwie ok. 30 par, ochron¹ zajmuje siê sztab ludzi, a praktycznie ka¿de gniazdo
poddane jest obserwacji i czynnej ochronie.
W Polsce w wielu okolicach rolnicy uznaj¹ b³otniaki za jastrzêbie i celowo niszcz¹ ich gniazda,
dlatego te¿ prowadzenie dzia³añ edukacyjnych i ich nag³anianie w mediach mo¿e w istotny
sposób pomóc w ochronie tego gatunku. Rozpoczêty przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
projekt ochrony b³otniaka ³¹kowego w krajobrazie rolniczym jest wzorowany na dzia³aniach
Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief z Holandii - www.grauwekiekendief.nl. G³ównymi
zadaniami naszego projektu jest: stworzenie grupy osób zainteresowanych aktywn¹ ochron¹
20

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

b³otniaka ³¹kowego, ochrona lêgów zlokalizowanych przede wszystkim w uprawach zbó¿
i rzepaku, nag³anianie problemu niszczenia lêgów podczas ¿niw w mediach (prasie, radiu,
telewizji), edukacja spo³eczeñstwa (g³ównie rolników i kombajnistów), przekonanie ich
o po¿ytecznej roli gatunku oraz potrzebie jego aktywnej ochrony, znakowanie piskl¹t obr¹czkami
metalowymi i kolorowymi, prowadzenie wspólnych badañ w celu pog³êbienia wiedzy o biologii,
ekologii i ochronie b³otniaka ³¹kowego, wspó³praca z organizacjami zagranicznymi realizuj¹cymi
podobne projekty ochronne oraz wymiana dowiadczeñ i informacji.
W ka¿dym regionie Polski rolnictwo ma trochê inn¹ specyfikê, dlatego te¿ dzia³ania ochronne
powinny zostaæ dopasowane do regionalnych uwarunkowañ. W przypadku znanej lokalizacji
gniazda, lêgi mo¿na uchroniæ poprzez opónienie zbioru na konkretnym polu. Czasami wystarczy
kilka dni, aby m³ode ptaki osi¹gnê³y zdolnoæ do lotu, a tym samym nie dosta³y siê pod kombajn.
Gorzej sprawa wygl¹da ze spónionymi lêgami. Je¿eli w czasie ¿niw m³ode s¹ zbyt ma³e i nie
mo¿na ju¿ zwlekaæ ze zbiorem zbo¿a wtedy mo¿na zastosowaæ inny wariant. W dniu koszenia,
przed przejciem kombajnu, m³ode nale¿y zabraæ z gniazda. Po wykoszeniu zbo¿a, w miejscu,
gdzie by³o gniazdo, nale¿y zrobiæ niewielkie zag³êbienie i przykryæ je s³om¹, ale w taki sposób,
aby nie zwraca³o uwagi z wiêkszej odleg³oci. Dla m³odych ptaków miejsce takie daje mo¿liwoæ
ukrycia siê. Pisklêta na pewno zostan¹ odnalezione przez rodziców i bêd¹ dokarmiane. Dla
upewnienia siê o skutecznoci poczynionych dzia³añ, nale¿y przeprowadziæ kontrolê
w nastêpnych dniach. Pozostawienie nieskoszonego fragmentu zbo¿a mo¿e przyci¹gaæ drapie¿niki,
zw³aszcza lisy i wa³êsaj¹ce siê psy. Dlatego te¿, je¿eli zostawiamy nieskoszony ³an zbo¿a wokó³
gniazda (minimum 5 m, najlepiej 10 m), to nale¿y zabezpieczyæ lêg przed drapie¿nikami!
Najlepszym rozwi¹zaniem jest otoczenie ³anu siatk¹, dobrze umocowan¹ do ko³ków lub drutów
i wkopanie jej w ziemiê. W praktyce wykonanie takiej os³ony jest ma³o prawdopodobne.
Ochrona wszystkich zagro¿onych gniazd nie jest mo¿liwa, dlatego te¿ wa¿nym elementem
dzia³añ jest uwiadamianie rolnikom potrzeby ochrony gatunku. W roku 2005 artyku³y o b³otniaku
³¹kowym oraz jego ochronie ukaza³y siê w S³owie Podlasia, Tygodniku Siedleckim, Dzienniku
Wschodnim, Gociñcu Bialskim oraz w wiadomociach portalu internetowego Wirtualna
Polska. Ponadto materia³ omawiaj¹cy dzia³ania TP Bocian zosta³ wyemitowany w Kurierze
Mazowieckim TVP3.
Oprócz ochrony czynnej planujemy
prowadziæ dzia³alnoæ badawcz¹.
W roku 2005 przyst¹pilimy do
koordynowanego przez Holendrów
miêdzynarodowego projektu znakowania
b³otniaka ³¹kowego kolorowymi
obr¹czkami. Dla Polski zosta³
przydzielony kolor pomarañczowy.
W Holandii ptaki znakowane s¹ ¿ó³tymi
obr¹czkami, w Niemczech zielonymi
(Dolna Saksonia) i czerwonymi
(Wschodnia Fryzja), a w Danii
niebieskimi. Kody na obr¹czkach s¹
dwuliterowe (np. AA) i maj¹ kolor
B³otniak ³¹kowy (samiec)
czarny (Holandia, Polska) lub bia³y
Rys. Katarzyna Kubicka
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(Dania, Niemcy). Ka¿demu pisklêciu zak³adane s¹ dwie obr¹czki: metalowa oraz kolorowa.
W 2005 r na po³udniowym Podlasiu zaobr¹czkowanych zosta³o w ten sposób 16 piskl¹t
z 6 gniazd. W lêgach przewa¿a³y samczyki (68,7%) N=11. Liczba m³odych na gniazdo z sukcesem
wynios³a 3. Przewa¿a³y gniazda w pszen¿ycie (N=4), jedno gniazdo znaleziono w szuwarze
trzciny oraz jedno w pszenicy.
Równie¿ w roku 2005 przeprowadzilimy liczenia b³otniaka ³¹kowego na terenie trzech
gmin (Korczew, Huszlew, Rokitno) le¿¹cych na po³udniowym Podlasiu. Wyniki, które otrzymalimy:
5-6 par w Gminie Rokitno (3,55 p./100 km2), 12 par w Gminie Huszlew (10,2 p./100 km2) oraz 6
par w Gminie Korczew (5,7 p./100 km2) potwierdzaj¹, ¿e w regionie tym wystêpuje liczna populacja
b³otniaka ³¹kowego. Wynika to zapewne z faktu bliskoci du¿ej i prê¿nej populacji poleskiej
oraz ekstensywnego rolnictwa prowadzonego na tym obszarze.
W roku 2006 planujemy wydanie materia³ów promocyjnych (m.in. folderu), w którym znajd¹
siê informacje na temat roli gatunku w agrocenozach (ograniczanie liczby gryzoni polnych),
biologii oraz jego ochrony, jak równie¿ instrukcja jak postêpowaæ w przypadku znalezienia gniazda
z m³odymi. Oprócz folderu planujemy wydanie naklejki z logo projektu oraz kalendarza na rok
2007. Materia³y bêd¹ rozprowadzane wród rolników, kombajnistów oraz w Orodkach Doradztwa
Rolniczego. W roku 2006 bêdziemy równie¿ kontynuowaæ kampaniê informacyjn¹ w mediach
oraz liczenia b³otniaka ³¹kowego.
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹, udzia³em w czynnej ochronie, liczeniach czy te¿
obr¹czkowaniu prosimy o kontakt. Liczymy na wspó³pracê, z osobami, które bêd¹ opiekowa³y
siê nawet pojedynczymi gniazdami! Dla u³atwienia wymiany informacji miêdzy b³otniakologami
na Forum Przyrodniczym Bocian forum.bocian.org.pl utworzylimy subforum B³otniak ³¹kowy,
na które serdecznie zapraszamy! Link do subforum znajduje siê równie¿ na stronie projektu
www.bocian.org.pl/programy/blotniak.
Dominik Krupiñski

USZATKI PO SEZONIE
W roku 2005, cz³onkowie i wspó³pracownicy Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, ju¿
kolejny rok z rzêdu kontrolowali wiklinowe kosze lêgowe wywieszone w 2001 roku dla uszatek.
Przeprowadzono jedn¹, majow¹ kontrolê wywieszonych koszy. Druga kontrola dotyczy³a jedynie
gniazd, w których podczas pierwszej stwierdzono lêgi.
Miniony sezon lêgowy nie ró¿ni³ siê specjalnie stwierdzonymi wynikami od lat poprzednich
z t¹ ró¿nic¹ ¿e z ka¿dym rokiem ronie liczba gniazd zajmowanych przez myszo³owy.
Wyniki kontroli przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Ogó³em skontrolowanych gniazd - 186
Gniazda zajête ogó³em - 26
Gniazda zajête przez uszatki - 9
Zajête przez grzywacze - 7
Zajête przez myszo³owy - 6
Zajête przez sójki - 4
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Uszatka
Rys. Wioleta Pu³a

W jednym z kontrolowanych koszy odnotowano drugi lêg
uszatek, a w innym prawdopodobnie lêg powtarzany
myszo³owa.
Liczba odchowanych piskl¹t uszatki waha³a siê
w granicach od 1 do 4 i wszystkie szczêliwie opuci³y swoje
gniazda (nie zaobserwowano przypadków drapie¿nictwa).
Warto zauwa¿yæ, ¿e uszatki zajmuj¹ te¿ innej konstrukcji
sztuczne gniazda. W roku 2005 stwierdzono trzy m³ode
w skrzynce dla pustu³ki wywieszonej w okolicy Siedlec.
Myszo³owy zajmuj¹ce kosze lêgowe wychowa³y po trzy
m³ode, które opuci³y sztuczne gniazda. Ciekawostk¹ jest fakt,
¿e jedno z gniazd by³o zajmowane przez parê myszo³owów
w sezonie 2003, 2004, a tak¿e w roku 2005 i we wszystkich
sezonach szczêliwie opuci³y je m³ode ptaki.
W innych rejonach kraju prowadzone s¹ tak¿e dzia³ania
zwi¹zane z uszatk¹. Kosze zosta³y wywieszane m.in.
w okolicach Dzia³dowa przez Dzia³dowskie Ko³o TP
Bocian oraz nad Noteci¹ przez Nadnoteckie Ko³o
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.
Jak donosz¹ koledzy z Salamandry kosze s¹ zajmowane
przez uszatki.
Ireneusz Ka³uga

MONITORING KRASKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO W ROKU 2005
Ostatni¹ kompleksow¹ inwentaryzacjê kraski na terenie Niziny Mazowieckiej przeprowadzono
w latach 1997-98. W zwi¹zku z faktem, ¿e kraska nale¿y do najbardziej zagro¿onych wyginiêciem
gatunków ptaków, celowe wydaje siê wdro¿enie sta³ego monitoringu tego gatunku, przynajmniej
w jego g³ównych wspó³czesnych ostojach, które znajduj¹ siê na Mazowszu.
Sponsorem programu by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Celem programu by³o ustalenie obecnej liczebnoci ca³ej mazowieckiej populacji kraski
i poprawienie warunków jej gniazdowania, co powinno zahamowaæ, przynajmniej w okresie
najbli¿szych kilku lat, spadek jej liczebnoci.
Monitoring kraski przeprowadzono na terenie 5 powiatów we wschodniej czêci
województwa mazowieckiego (Kozienice, Ostro³êka, Ostrów Mazowiecka, Wêgrów i Soko³ów).
W trakcie tegorocznego programu skontrolowano 46 stanowisk lêgowych kraski znanych z roku
1998. Obecnoæ ptaków (pojedynczego samca lub pary lêgowej) stwierdzono na 24 stanowiskach.
Ca³¹ populacjê gniazduj¹c¹ w roku 2005 na terenie województwa mazowieckiego oceniono na
19-23 pary. W porównaniu z rokiem 1998 oznacza to spadek z 57 par do 19-23. Obecnie g³ównym
rejonem lêgowym kraski na terenie województwa mazowieckiego jest Równina Kurpiowska,
gdzie stwierdzono 18-22 pary lêgowe. Pojedyncza para gniazdowa³a w rejonie Kozienic. Krótko
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po roku 1998 zanik³a populacja kraski
w Puszczy Pilickiej (J. Sosnowski, J. Tabor inf. ustna). Natomiast w tegorocznych
badaniach wykazano prawdopodobny zanik
lêgowych krasek tak¿e w Puszczy Bia³ej oraz
w Dolinie Dolnego Bugu.
W ramach tegorocznego programu
wydrukowano plakat edukacyjny w iloci 3 tys.
egzemplarzy. Plakat promuje ideê ochrony
kraski. Oprócz ca³ej serii doskona³ej jakoci
zdjêæ powiêconej krasce, jej rodowisku
lêgowemu oraz sk³adnikom jej pokarmu plakat
zawiera szereg interesuj¹cych informacji
o biologii gatunku, zagro¿eniach
i najskuteczniejszych sposobach ochrony.
Jednym z zadañ tegorocznego programu by³o
Kraska
wykonanie specjalnych budek lêgowych dla
Rys. Jerzy Dyczkowski
kraski. Niew¹tpliwie w niektórych miejscach,
gdzie dosz³o do zniszczenia drzewa z dziupl¹ zajmowan¹ przez kraski, szczególnie przy braku
alternatywnych dziupli w pobli¿u, wskazane, a nawet konieczne jest zawieszenie budki lêgowej,
jako zabiegu o charakterze ratunkowym. Wydaje nam siê, i¿ zastosowanie budek o specjalnej
konstrukcji (wydr¹¿onych z naturalnego pnia drzewa) mo¿e wp³yn¹æ na ich lepsz¹ akceptowalnoæ
przez kraski. W ramach tego zadania przygotowano 20 budek tego typu. Zawieszenie ich nast¹pi
w specjalnie do tego celu wytypowanych miejscach przed sezonem lêgowym roku 2006.
W programie uczestniczyli: Andrzej Górski, Marcin Ilczuk, Cezary Krawczyk, Maciej
Rêbi, Miros³aw Rzêpa³a.
Wszystkim uczestnikom sk³adam serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski

OCHRONA DUDKA W PODLASKIM PRZE£OMIE BUGU
Dudek wystêpuje w ca³ej Polsce, lecz przewa¿nie jest ptakiem nielicznym (1-10 pl./100
km2) lub bardzo nielicznym (0,1-1 pl./100 km2). Preferuje naturalne doliny wiêkszych rzek. Jest
gatunkiem charakterystycznym na terenach, gdzie prowadzony jest ekstensywny wypas zwierz¹t
gospodarskich, g³ównie byd³a i koni. Koniecznym warunkiem jest równie¿ wystêpowanie na
danym terenie dziuplastych drzew. Dudek gniedzi siê zazwyczaj w starych wierzbach lub topolach,
pojedynczo stoj¹cych na pastwiskach. Optymalnym rodowiskiem s¹ pastwiska na pod³o¿u
piaszczystym, na których wytworzy³y siê murawy napiaskowe. Na terenach takich wystêpuj¹
licznie du¿e bezkrêgowce: wierszcze, szarañczaki, chrz¹szcze i ró¿ne motyle, które stanowi¹
jego g³ówn¹ bazê pokarmow¹.
Na nadbu¿añskich pastwiskach liczba drzew z odpowiednio du¿¹ dziupl¹ jest niewielka. Ich brak
powoduje, ¿e ptaki zak³adaj¹ gniazda czêsto na ziemi pod stertami ga³êzi, chrustu, luno u³o¿onych
kamieni, a nawet mieci. Niestety takie lêgi s¹ czêsto niszczone przez lisy, ³asice lub ptaki krukowate.
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Projekt ochrony dudka realizowany przez Ko³o
Po³udniowopodlaskie TP Bocian polega na wieszaniu
skrzynek lêgowych w miejscach, w których wystêpuj¹
odpowiednie warunki siedliskowe. W 2004 roku
w Borsukach nad Bugiem powiesilimy 6 skrzynek
typu D (wg wzoru opracowanego przez prof.
J. Soko³owskiego). Budki zosta³y powieszone na wysokoci
4-6 m. W 2005 roku dowiesilimy kolejnych 6 skrzynek.
Ich konstrukcja oraz sposób zawieszenia by³ jednak
nowatorski. Otwór wlotowy w skrzynkach zosta³
zmniejszony z 80 mm do 55 mm. Wszystkie skrzynki zosta³y
powieszone na wysokoci ok. 1,5 m. Na przednich
ciankach skrzynek zamontowane zosta³y arkusze blachy,
które maj¹ zabezpieczaæ lêgi przed drapie¿nikami. Niskie
usytuowanie skrzynek ma wyeliminowaæ zajmowanie
budek przez szpaki. W kwietniu 2006 planujemy
powieszenie kolejnych 13 skrzynek. Bêdzie to równie¿
nowatorski model budek (autorstwa Miros³awa Rzêpa³y,
tym razem po³¹czenie skrzynki pójdkowej z tradycyjn¹
M³ody dudek (podlot)
budk¹ typu D). Skrzynki bêd¹ wieszane równie¿ nisko na
Rys. Katarzyna Tyl
wysokoci 1-1,5 m nad ziemi¹. Wyniki kontroli w 2005 roku
skrzynek typu D potwierdzi³y nasze obawy. 4 z 6 skrzynek zosta³y zajête przez szpaki, a jedna przez
szerszenie. Z niecierpliwoci¹ czekamy wiêc na wiosnê, kiedy to bêdziemy mogli siê przekonaæ
o dudkowych upodobaniach. Mamy nadzieje, ¿e nowe skrzynki przypadn¹ do gustu dudkom i du¿a
ich czêæ zostanie zajêta. O tym jak bêdzie, przekonamy siê ju¿ w maju! Trzymamy kciuki.
Dominik Krupiñski

KURKI ZIELONONÓ¯KI WRACAJ¥!
Od dwóch lat nasze Towarzystwo stara siê prowadziæ dzia³ania wspieraj¹ce rozwój
i zachowanie starych ras zwierz¹t gospodarskich. Planujemy przywracanie na terenach
nadbu¿añskich ocalonego ostatnio przez Akademiê Rolnicz¹ w Lublinie byd³a bia³ogrzbietego,
a poczynilimy ju¿ pierwsze kroki sprowadzaj¹c zielononó¿ki kuropatwiane - star¹ rasê kur
wywodz¹c¹ siê z Galicji. Dziêki uprzejmoci przyjació³ z Dolnol¹skiej Fundacji Ekorozwoju
z Wroc³awia, w roku 2005 pozyskalimy 180 piskl¹t tej rasy. Kurczaki szczêliwie dojecha³y
do Siedlec i zosta³y umieszczone w dwóch gospodarstwach. Obecnie sta³y siê ju¿ doros³ymi
kurami. Sprowadzone przez nas stado utrzymuje przez ca³y okres zimowy doskona³¹ nienoæ,
co mo¿e byæ dodatkow¹, dobr¹ zachêt¹ dla rolników. Kurki te, odznaczaj¹ siê du¿¹ odpornoci¹
na choroby, wytrzyma³oci¹ na niskie temperatury i doskonale nadaj¹ siê do utrzymania
w ma³ych i rednich gospodarstwach rolnych. Produkty (jaja i miêso) charakteryzuj¹ siê
doskona³ymi walorami smakowymi. Jaja maj¹ obni¿ony poziom cholesterolu i s¹ zalecane jako
sk³adnik diety przez lekarzy.
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Przeszkody w rozprzestrzenianiu tej starej rasy
zwi¹zane s¹ z problemem wystêpuj¹cej w kilku krajach
ptasiej grypy. W zwi¹zku z t¹ niebezpieczn¹ chorob¹,
tak¿e i w Polsce wprowadzano ju¿ dwukrotnie okresy,
w których nie wolno by³o wypuszczaæ drobiu na
zewn¹trz z uwagi na ryzyko zaka¿enia od dzikich
ptaków. Zielononó¿ki s¹ ras¹, która najbardziej nadaje
siê do utrzymania wolno-wybiegowego, dlatego
sytuacja ta nie sprzyja jej utrzymaniu. Mamy jednak
nadziejê, ¿e zagro¿enie epidemi¹ oddali siê od naszego
kraju i czynione przez nas próby zwi¹zane
z przywracaniem tej starej rasy zostan¹ uwieñczone
sukcesem.
Ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê osób, które wykaza³y
zainteresowanie pisklêtami zielononó¿ki, o ile pozwoli na
Zielononó¿ka-kogut
to skomplikowana sytuacja zwi¹zana z wprowadzanymi
Rys. Marcin Ilczuk
przez rz¹d zakazami, bêdziemy staraæ siê sprowadzaæ
kolejne pisklêta i przekazywaæ je rolnikom.
Ireneusz Ka³uga

OCHRONA P£AZÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
Wiosna roku 2005 by³a kolejnym sezonem, w którym wraz z zaprzyjanionymi szko³ami
przeprowadzilimy akcjê ochrony p³azów polegaj¹ca w tym roku g³ównie na ustawianiu p³otków
na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg, gdzie nauczeni dowiadczeniem, moglimy
spodziewaæ siê masowej wêdrówki tych zwierz¹t. Aura w tym sezonie okaza³a siê jednak bardzo
kapryna, jeli chodzi o warunki pogodowe, w zwi¹zku z tym migracja przebiega³a troszkê inaczej
ni¿ w ubieg³ych latach. Pomimo doæ wczesnego ustawienia p³otków, ci, którzy spodziewali siê
du¿ych iloci migruj¹cych p³azów trochê siê zawiedli, bo by³o ich bardzo ma³o. Równie¿ znacznie
mniej rozjechanych p³azów obserwowalimy na drogach. W³aciwie cieszyæ siê nale¿y,
¿e zwierzêta poradzi³y sobie z wêdrówk¹, omijaj¹c niebezpieczne dla nich drogi.
Uzupe³nieniem akcji prowadzonych przez szko³y by³y dzia³ania edukacyjne, realizowane
przez spotkania w szko³ach, w czasie których cz³onkowie Towarzystwa przybli¿ali uczniom
biologiê, zagro¿enia oraz mo¿liwoci ochrony tych zwierz¹t.
Prace ochroniarskie prowadzone przez poszczególne szko³y w sezonie 2005
Domanice (Gimnazjum) - gmina Domanice, powiat siedlecki.
Od po³owy marca do koñca maja uczniowie nale¿¹cy do Ko³a Ekologiczno - Przyrodniczego
przy gimnazjum pod opiek¹ pani Gra¿yny Zab³ockiej kontrolowali zbudowany i ustawiony przez
siebie p³otek. Dodatkowo wzd³u¿ p³otka co 3-4 metry wkopane zosta³y pojemniki, do których
mia³y wpadaæ migruj¹ce p³azy. P³otki kontrolowane by³y dwa razy dziennie przez dwu lub trzy-
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osobowe zespo³y wed³ug przygotowanego wczeniej
i skrupulatnie zaplanowanego grafiku. W czasie ca³ej akcji
przeniesiono 80 osobników (2-3 osobniki na dzieñ), wród
których odnotowano ¿abê trawn¹, ¿abê moczarow¹, ¿aby
zielone, ropuchê szar¹, ropuchê zielon¹ oraz grzebiuszkê ziemn¹.

Rzekotka
Rys. Katarzyna Kubicka

Myrcha (Szko³a Podstawowa) - gmina Winiew, powiat
siedlecki
Od 31marca do 5 maja uczniowie klas II - IV (w sumie 36
osób), pod opiek¹ nauczycieli: pani Gra¿yny Myrchy oraz pani
Bo¿eny Starêgi kontrolowali p³otki ustawione przy znajduj¹cym
siê niedaleko szko³y rowie melioracyjnym przecinaj¹cym
tamtejsz¹ drogê. W czasie trwania akcji uczniowie przenieli
ogó³em 43 osobniki, wród których by³o 26 ¿ab zielonych oraz
17 ¿ab brunatnych.

Okuniew (Zespó³ Szkolno-Przedszkolny) - gmina
Halinów, powiat miñski
Od 25 marca do 9 kwietnia uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie prowadzili
akcjê czynnej ochrony koordynowan¹ przez pani¹ Barbarê Podgórsk¹. Uczniowie przenosili
p³azy migruj¹ce przez drogê nr 637 na odcinku, który przecina miejscowy ciek wodny - rzekê
D³ug¹, przy którym znajduj¹ siê niewielkie stawy, stanowi¹ce miejsca rozrodu p³azów. Podczas
akcji przeniesionych zosta³o 350 osobników, wród których dominowa³y: ¿aba trawna, ¿aba
moczarowa oraz ropuchy szare.
Sabnie (Gimnazjum) - gmina Sabnie, powiat soko³owski
Akcja ochrony p³azów w Sabniach prowadzona by³a przez dwa zespo³y: pierwszy stanowi³o
dwóch uczniów klasy Ia - Pi¹tkowski £ukasz oraz Smolewski Bart³omiej, którzy kontrolowali
100 metrowy odcinek p³otków postawionych wzd³u¿ drogi Sabnie - Ho³owiecki. Akcja prowadzona
przez ten zespó³ w ci¹gu tygodnia zaowocowa³a przeniesieniem oko³o 400 p³azów (50-60 dziennie).
Drugi zespó³, sk³adaj¹cy siê z trzech uczniów klasy IIa: Mieszka Romaniuka, Kamila Koz³owskiego
oraz Piotra Romañczuka, kontrolowa³ 150-metrowy odcinek p³otków, wykonany przez wy¿ej
wymienionych uczniów i ustawiony przy drodze w pobli¿u szko³y. W trakcie trwania akcji
przeniesiono na tym odcinku 64
osobniki, wród których by³y 33 ¿aby
trawne, 1 ¿aba moczarowa oraz 30
ropuch szarych.
Radomyl (Szko³a Podstawowa) gmina Winiew, powiat siedlecki
11 kwietnia uczniowie z Ko³a
Przyrodniczego szko³y w Radomyli
wraz z pani¹ Jolant¹ Woniak oraz
przedstawicielami Towarzystwa

Traszka zwyczajna
Rys. Katarzyna Kubicka
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Przyrodniczego Bocian udali siê nad miejscowe oczko wodne, le¿¹ce w pobli¿u drogi, wzd³u¿
której ustawione zosta³y p³otki zabezpieczaj¹ce dla p³azów. Podczas tygodniowej akcji uczniowie
przenieli oko³o 200 osobników.
Niestety, nie zawsze trud wk³adany przez m³odych ludzi w ochronê przyrody jest doceniany
przez innych. Z przykroci¹ musimy tu napisaæ, ¿e po tygodniu p³otki ustawione w Radomyli
zosta³y przez kogo zniszczone. Informacje o zniszczonych p³otkach dociera³y równie¿ do nas od
innych szkó³, które prowadzi³y akcje czynnej ochrony. wiadczy to niestety o niewiedzy i niskiej
wiadomoci ekologicznej czêci naszego spo³eczeñstwa.
W latach ubieg³ych nasze dzia³ania na rzecz ochrony p³azów na terenie województwa
mazowieckiego wspiera³ finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
w Warszawie. W ostatnim sezonie ka¿da ze szkó³ prowadzi³a akcjê z w³asnych rodków. Tym
bardziej cieszy fakt, ¿e czêæ szkó³ nie zaprzesta³a dzia³añ ochroniarskich.
Wszystkim uczestnikom akcji prowadzonej na rzecz ochrony p³azów serdecznie dziêkujemy!
Marcin Ilczuk

BUDKI 2005
Wiosna roku 2005! Wszêdzie daje siê s³yszeæ coraz g³oniejszy i intensywny piew ptaków
- równie¿ tych, które wróci³y z zamorskich woja¿y. Dla przyrodników to nieodzowny znak, ¿e
rozpocz¹³ siê kolejny sezon lêgowy. Natomiast dla ekipy z biura TP Bocian to czas kolejnej
kontroli budek lêgowych, zawieszonych przez sympatyków i cz³onków Towarzystwa na piêciu
powierzchniach. Zadanie nie wydaje siê trudne. Pojechaæ na powierzchniê z drabin¹, zajrzeæ do
ka¿dej z powieszonych skrzynek i po sprawie. Jedynym problemem, w nawale ró¿nych
obowi¹zków, by³o znalezienie czasu na przeprowadzenie kontroli. W koñcu po ustaleniu kto,
gdzie i kiedy, poszczególne ekipy ruszy³y w teren.
Na terenowy samochód marki Fiat 126p
Mirka pakowana by³a drabina. Do
pojemnego wnêtrza siada³o zazwyczaj
dwóch jej u¿ytkowników, zaopatrzonych
w mapki z rozmieszczeniem budek, rubokrêt
lub szczypce do ich otwierania oraz m³otek
i gwodzie do wykonywania niezbêdnych,
bie¿¹cych prac konserwatorskich. Po
dotarciu na miejsce pozosta³o ju¿ tylko
zlustrowaæ powierzchniê odnajduj¹c
odpowiednie drzewa, co w sezonie pe³nej
wegetacji wcale nie jest ³atwe, zw³aszcza,
¿e na niektórych powierzchniach wystêpuj¹
spore ubytki w iloci, zarówno drzew jak
i zawieszonych na nich budek. Poszukiwania
budki - widma zajmowa³y niekiedy
Mucho³ówka ¿a³obna (samiec)
Rys. Rafa³ Ko³akowski
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znaczn¹ iloæ czasu. O perypetiach kontroli budek w parkach miejskich mo¿na poczytaæ siêgaj¹c
do poprzedniego numeru Kraski.
Efektem dzia³añ dwóch zespo³ów, licz¹cych w sumie piêæ osób, by³o skontrolowanie w tym
sezonie 114 skrzynek, z których 97 by³o zajêtych przez ró¿ne gatunki ptaków i owadów.
Zajêtoæ budek na poszczególnych powierzchniach przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
Liczba zasiedlonych budek w roku 2005 na 5 powierzchniach przez poszczególne gatunki

Analizuj¹c otrzymane wyniki i porównuj¹c je z poprzednimi zauwa¿alny jest przede wszystkim
coraz wiêkszy ubytek powieszonych przez nas skrzynek - zw³aszcza tych wieszanych na
powierzchniach lenych. W lesie ko³o Stoku Lackiego z 30 powieszonych tam budek przetrwa³y
ju¿ tylko 22. Pojedyncze skrzynki zginê³y równie¿ na pozosta³ych powierzchniach - z du¿ym
prawdopodobieñstwem swój udzia³ w tym mieli ludzie - np.w Stoku Lackim przez wycinanie
drzew, na których skrzynki wisia³y.
Zdecydowanym dominantem wród gatunków zasiedlaj¹cych budki jest szpak - iloæ jego
lêgów w budkach jest wiêksza ni¿ iloæ budek powieszonych dla tego gatunku. Swój udzia³ maj¹
w tym dziêcio³y, które czêsto rozkuwaj¹ wloty budek przeznaczonych dla ma³ych dziuplaków,
udostêpniaj¹c je wiêkszym gatunkom.
Podobnie jak w latach ubieg³ych w kilku budkach notowalimy przypadki drapie¿nictwa.
W lesie ko³o Stoku Lackiego jedna budka by³a spl¹drowana przez jakiego drapie¿nika najprawdopodobniej mysz len¹. Lêgi w pozosta³ych zrabowane zosta³y prawdopodobnie przez
dziêcio³y. Stopieñ zajêcia poszczególnych budek na wszystkich powierzchniach jest dosyæ wysoki
i nieco zwiêkszy³ siê w porównaniu z ubieg³ymi sezonami.
Stopieñ zajêcia budek na poszczególnych powierzchniach w kolejnych sezonach
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W roku 2005 w akcji kontrolowania budek lêgowych dla ptaków udzia³ wziêli: Monika
Stefaniak, Pawe³ Niski (kontrola budek w parku miejskim w Siedlcach), Jaros³aw Paciorek,
Miros³aw Rzêpa³a oraz ni¿ej podpisany (pozosta³e powierzchnie).
Marcin Ilczuk

ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH TERENÓW
OTWARTYCH PODLASKIEGO PRZE£OMU BUGU
Rok 2005 by³ drugim rokiem realizacji
projektu. W sierpniu odby³ siê obóz,
podczas którego wycinalimy
samosiewy
na
murawach
napiaskowych. Dziêki licznej ekipie
(w pracach uczestniczy³o 25 osób) oraz
odpowiedniemu sprzêtowi (kosy i pi³y
spalinowe) uda³o siê dokoñczyæ prace
rozpoczête w 2004 roku w Borsukach.
Jeden dzieñ powiêcilimy równie¿ na
odkrzaczanie muraw w rezerwacie
Kózki. Naszym celem jest
Pisklê sieweczki obro¿nej
Rys. Wioleta Pu³a
przywrócenie stanu z lat 80., kiedy to
na terenie rezerwatu gniedzi³o siê 18
par czajek oraz sieweczki obro¿ne i rzeczne. Zaprzestanie
wypasu oraz zarastanie muraw spowodowa³o, ¿e wymienione
gatunki wycofa³y siê z tego terenu. Pracy jest jeszcze bardzo
du¿o, ale mamy nadziejê, ¿e dziêki Waszej pomocy uda siê
nam osi¹gn¹æ ten cel.
Od wrzenia rozpoczêlimy starania o wykupienie dzia³ek
na rzecz Skarbu Pañstwa na terenie projektowanego
rezerwatu Trojan. W grudniu zakupilimy pierwsze 4 dzia³ki
ze rodków przyznanych przez Fundacjê EkoFundusz.
Wiêkszoæ gruntów le¿¹cych na tym obszarze nale¿y do
Skarbu Pañstwa lub Agencji Nieruchomoci Rolnej.
Wykupienie pozosta³ych, prywatnych i niekoszonych dzia³ek
stworzy mo¿liwoæ podejmowania dzia³añ ochronnych przez
Dyrekcjê Parku Krajobrazowego.
W grudniu wydalimy, wspólnie z Dyrekcj¹ Parku
Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu folder, którego
g³ównym celem jest promocja wród rolników programów
rolnorodowiskowych (g³ównie pakietów ³¹kowych
i pastwiskowego), NATURY 2000 oraz projektu. W roku 2006
Czajka
planujemy kontynuacjê wykupu gruntów na Trojanie oraz
Rys. Katarzyna Tyl
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prace na terenie rezerwatu Kózki. Obóz odbêdzie siê w sierpniu. Wiêcej informacji mo¿na znaleæ
na stronie projektu www.bocian.org.pl/programy/ppb. Znajduje siê tam równie¿ projekt
opisywanego folderu (format PDF). Projekt jest finansowany przez GEF/SGP, UNDP oraz
Fundacjê EkoFundusz.
Dominik Krupiñski

DZIEÑ ZIEMI 2005 - JAK TO BY£O...?
W ca³ej historii obchodów Dnia Ziemi by³a to ju¿ 35 impreza tego rodzaju. Po raz pierwszy
Dzieñ Ziemi obchodzony by³ w roku 1970 w Stanach Zjednoczonych. Wówczas za cel
organizowania tego wiêta stawiano sobie zachowanie, ochronê i odnowienie rodowiska
przyrodniczego oraz wyjcie naprzeciw potrzebom ludzkim bez niszczenia rodowiska!
W roku 1990 stworzono Miêdzynarodowe Biuro Koordynacyjne Dnia Ziemi, które zrzesza³o
organizacje pozarz¹dowe ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Kolumbii. Rok
póniej biuro utrzymywa³o ju¿ kontakt z ok. 2500 organizacji ze 141 krajów. W roku 1992 - na
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, w którym bra³o udzia³ 160 pañstw - do celów organizacji Dnia
Ziemi, przyjêtych w roku 1970, dopisano kolejne: pomoc wszystkim organizacjom na ca³ym wiecie
i prowadzenie listy wszystkich organizacji oraz popieranie i wspomaganie ludzi na ca³ym wiecie
przy organizowaniu ró¿nego rodzaju akcji zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska
W Polsce Dzieñ Ziemi, jako prawdziwe wiêto, odby³ siê w roku 1990. Kilkanacie polskich
grup i organizacji ekologicznych zorganizowa³o festyny i spotkania w wielu miejscowociach,
podczas których mówiono o problemach i zagro¿eniach, jakie stwarza cz³owiek Ziemi.
Od kilku lat w obchodach Dnia Ziemi aktywnie bierze udzia³ nasze Towarzystwo. Nie zabrak³o nas
równie¿ na tegorocznej imprezie, która odby³a siê 24 kwietnia, na Polach Mokotowskich w Warszawie.
Od pomys³ów do realizacji! Przygotowania do imprezy zaczê³y siê ju¿ du¿o wczeniej, ale
autentyczn¹ ich gor¹czkê mo¿na by³o poczuæ w biurze Towarzystwa na kilka dni przed wyjazdem.
Telefony, uzgodnienia: kto, co, kiedy! Za³atwianie materia³ów, przygotowywanie plakatów,
konkursów! Czêæ ekipy, z niezawodnym - jak zwykle - Adamem Tar³owskim, na Polach
Mokotowskich by³a ju¿ w sobotê. Kiedy w niedzielê rano dojechalimy do Warszawy, w Parku
sta³y ju¿ rozstawione namioty, stela¿e do ustawiania plakatów, platforma dla rybitw, s³up dla
bocianów - kawa³ dobrej roboty. Pozosta³o ju¿ tylko dopi¹æ wszystko na ostatni guzik, do czego
wszyscy zabrali siê z animuszem!
Przed godzin¹ zero na krótkim zebraniu ka¿dy dosta³ dyspozycje na dalsz¹ czêæ dnia i mo¿na powiedzieæ, ¿e bylimy gotowi do realizacji ustalonego planu. Rozpoczêlimy o godzinie
11.00 wodowaniem sztucznej wyspy dla rybitw. Platforma o specjalnej konstrukcji zosta³a
w spektakularny sposób zwodowana na staw w parku, przy którym znajdowa³o siê nasze
stanowisko. Kolejnym wydarzeniem, które przyci¹gnê³o bodaj¿e najwiêksz¹ uwagê i najwiêcej
obserwatorów by³o ustawianie s³upa i montowanie platformy pod gniazdo dla bocianów.
Pocz¹tkowo s³up mia³ byæ ustawiany przy pomocy samochodu terenowego Adama. Niestety,
ma³e nieporozumienie co do kierunku nachylenia cian do³u pod s³up zmusi³o nas do postawienia
go przy u¿yciu si³y miêni, co by³o niemniej widowiskowe. Po zamocowaniu platformy
i postawieniu s³upa Adam ustawi³ przy nim swój samochód, na dachu samochodu drabinê, po
której wszed³ do platformy, aby u³o¿yæ na niej wieniec z ga³êzi, s³omê i darñ. Tak przygotowane
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gniazdo czeka³o przez dalsz¹ czeæ dnia
na jakiego warszawskiego bociana. Po
ustawieniu s³upa zaprezentowalimy jedn¹
z metod czynnej ochrony p³azów ustawianie p³otka. P³otki takie ustawiane
s¹ przy drogach, na trasach migracji tych
zwierz¹t, uniemo¿liwiaj¹c im wchodzenie
na jezdniê. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³a siê równie¿ wystawa ¿ywych
owadów przygotowana przez Sekcjê
Entomologiczn¹ Towarzystwa.
Wodowanie platformy dla rybitw
Poza pokazami przygotowanymi przez
Rys. Micha³ Pasennik
cz³onków Towarzystwa, w czasie trwania
imprezy odbywa³y siê konkursy, w których udzia³ móg³ wzi¹æ ka¿dy odwiedzaj¹cy nasze stoisko.
M³odsi gocie brali udzia³ w konkursie lepienia owadów z modeliny oraz konkursie przygotowanym
przez studentów SGGW - Czy ¿aba ma odstaj¹ce uszy?, w którym dzieci rysowa³y p³azy
i odpowiada³y na pytania. Z kolei starsi mogli w³asnorêcznie okorowaæ - na czas - drewniane
¿erdzie, u¿ywane do budowy platform dla bocianów oraz wzi¹æ udzia³ w konkursie zbijania
takich platform (tutaj wymagana by³a umiejêtnoæ pos³ugiwania siê pilark¹). Zwyciêzcy konkursów
otrzymywali cenne nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê - jak zwykle - nasz sklepik, gdzie mo¿na by³o nabyæ
szereg publikacji, plakaty, znaczki, naklejki itp., jak i uzyskaæ odpowiedzi na wiele nurtuj¹cych
pytañ. By³a do równie¿ doskona³a okazja do zakupienia budki lêgowej - wybór by³ imponuj¹cy;
od budek dla tracza czy puszczyka, przez budki dla drobnych dziuplaków, na domkach dla
popielic i nietoperzy koñcz¹c.
Na pewno bardzo cenn¹ pami¹tk¹ z bocianiego stoiska na tegorocznych obchodach Dnia
Ziemi by³o zdjêcie z w³asn¹ twarz¹ umieszczon¹ w beciku niesionym przez bociana.
Wszystkie zaplanowane punkty imprezy uda³o nam siê zrealizowaæ bez ¿adnych problemów,
wywo³uj¹c jednoczenie du¿e zainteresowanie i mi³e s³owa uznania, które do nas dociera³y.
Warto wspomnieæ, ¿e nasze tegoroczne stoisko by³o najwiêksze w historii obchodów Dnia Ziemi,
i jednoczenie jednym z najchêtniej odwiedzanych przez uczestników. Niew¹tpliwie to zobowi¹zuje!
Na koniec nale¿¹ siê gor¹ce podziêkowania dla ca³ego sztabu ludzi, którzy wsparli
nas przyczyniaj¹c siê do organizacji tegorocznych obchodów - bez Was nie uda³o by siê
tego osi¹gn¹æ. Dziêkujemy równie¿ Fundacji Orodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie
za wsparcie w przygotowaniu naszego stanowiska.
Nastêpne obchody Dnia Ziemi ju¿ wkrótce!
Marcin Ilczuk

EDUKACJA EKOLOGICZNA 2005
W roku 2005 przeprowadzilimy oko³o 100 spotkañ z uczniami szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Wiêkszoæ z nich odby³a siê w ramach projektów dofinasowanych przez Wojewódzki
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zacznijmy od najm³odszych i Edukacja na u¿ytkach ekologicznych. Pierwszy z nich rozpocz¹³
siê jesieni¹ 2004 roku i zakoñczy³ wiosn¹ 2005. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 700 uczniów z 14
szkó³. W ramach tego programu wydalimy dodatkowo plan lekcji w formie sk³adanej kostki
przedstawiaj¹cy kilka gatunków ptaków. Jego projekt przygotowa³a Monika Stefaniak. Drugi
realizowalimy jesieni¹ 2005. Uczestniczy³o w nim 5 szkó³. Oprócz prelekcji dla uczniów elementem
tego programu by³o wydanie ulotki o szkodliwoci wypalania traw. Dziêki obydwu dotacjom
Towarzystwo wzbogaci³o siê w sprzêt optyczny (rzutnik do slajdów, lornetki) oraz literaturê
przyrodnicz¹. Zarówno sprzêt, jak i ksi¹¿ki, s¹ wykorzystywane w naszych dzia³aniach
edukacyjnych. Przeprowadzone spotkania dotyczy³y ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z przyrod¹,
z rozumieniem i docenianiem jej bogactwa i skomplikowanych powi¹zañ miêdzy jej elementami,
a tak¿e ró¿nych dzia³añ ochronnych (np. ochrona pustu³ki, p³azów).
Oprócz tych zorganizowanych akcji bylimy równie¿ zapraszani do innych szkó³, miêdzy
innymi z Siedlec, Sabni, Stoczka £ukowskiego, £ochowa, Wólki Dobrzyñskiej i Strachówki.
Jaros³aw Paciorek

BOCIANI RAJD - NA BIS RAZY DWA!
W roku 2005 Towarzystwo Przyrodnicze Bocian ju¿ po raz trzeci zorganizowa³o rajd rowerowy
Szlakiem bocianich gniazd. Podobnie jak w latach poprzednich trasa rajdu przebiega³a przez kilka
miejscowoci, znajduj¹cych siê na terenie gmin: Sucho¿ebry i Mokobody. Majowe rajdowanie pod
egid¹ Bociana staje siê powoli dla coraz wiêkszej grupy dzieci, m³odzie¿y
i nauczycieli ciekawym sposobem na spêdzenie wolnego
od nauki dnia 1 Maja. Z ka¿dym rokiem przybywa
uczestników (w ostatnim rajdzie wziê³o udzia³ ju¿ ponad
80 osób z 4 szkó³). Najliczniejsza, jak zwykle, ekipa
przyjecha³a do nas ze szko³y podstawowej
i gimnazjum w Zbuczynie, mniej liczne by³y SP
w Sucho¿ebrach i SP w Krzelinie.
Stosunkowo d³uga trasa przejazdu, wynosz¹ca oko³o
31 kilometrów, by³a pokonywana z licznymi
przystankami, na których odbywa³y siê ciekawe dyskusje
i poruszano zagadnienia zwi¹zane z ró¿nymi gatunkami
i ich ochron¹. Wiele w¹tków dotyczy³o historii
miejscowoci, przez które przeje¿d¿alimy. Szczegó³owo
omawiano genealogiê nazw miejscowoci, pochodzenie
i legendy dotycz¹ce poszczególnych osad oraz szczególne
walory przyrodnicze mijanych po drodze terenów.
Uczestnicy przeje¿d¿ali przez ró¿ne typy rodowisk.
Pocz¹wszy od typowego krajobrazu rolniczego
Bociany
stanowi¹cego mozaikê ³¹k, pastwisk i pól uprawnych
Rys. Romuald Mikusek
poprzez rodowiska dolin rzecznych, a skoñczywszy na
lasach. By³o to okazj¹ do przybli¿enia sk³adu gatunkowego wszystkich tych rodowisk, omówienia
zagro¿eñ, na jakie s¹ nara¿one gatunki, a tak¿e przybli¿enia metod ich ochrony.
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Na d³u¿ej zatrzymano siê ju¿ tradycyjnie w dolinie Starej Rzeki bêd¹cej dop³ywem Liwca
(obszar Natura 2000, wyznaczony ze wzglêdu na du¿¹ liczbê rzadkich i zagro¿onych gatunków
ptaków). W miejscu tym szczegó³owo dyskutowano nad rol¹ dolin rzecznych jako korytarzy
ekologicznych oraz rodowisk wystêpowania i zdobywania pokarmu dla wielu coraz rzadszych
gatunków. Na takich terenach gnie¿d¿¹ siê ptaki siewkowe - jeszcze kilkanacie lat temu pospolite
czajki i rycyki oraz rzadsze kuliki wielkie (w dolinie Starej Rzeki gnie¿d¿¹ siê wszystkie te gatunki).
Wilgotne doliny rzeczne s¹ te¿ obszarami wystêpowania ciekawych rolin, np. storczyków. Miejsca
takie stanowi¹ równie¿ najbardziej zasobne ¿erowiska bociana bia³ego (w obrêbie doliny gniedzi
siê oko³o 20 par tego gatunku), a lêgi ptaków, których gniazda znajduj¹ siê w pobli¿u rzeki, s¹
liczniejsze od lêgów par zajmuj¹cych odleglejsze gniazda. W trakcie wyprawy uczestnicy mieli
okazjê poznaæ zasady zabezpieczania i konserwowania bocianich gniazd, sposoby pomocy ptakom
kontuzjowanym oraz ró¿ne rodzaje lokalizacji bocianisk. Jak ka¿dego roku odwiedzilimy te¿
cmentarz ¿o³nierzy rosyjskich znajduj¹cy siê niedaleko miejscowoci Sucho¿ebry (maj¹cej te¿
bardzo ciekaw¹ historiê swojej nazwy). Po wielu emocjach na trasie rajdu ca³a wycieczka
w komplecie dotar³a do schroniska dla zwierz¹t prowadzonego wspólnie przez powiatowego
lekarza weterynarii Bogdana Tarczyñskiego oraz TP Bocian w Kolonii Kownaciska, gdzie
czeka³y na nas kie³baski oraz inne smakowite atrakcje przygotowane przez niezawodnych, jak
co roku, sponsorów. Dyskusje i rozmowy przy ognisku trwa³y do pónych godzin popo³udniowych,
kiedy to uczestnicy we wspania³ych humorach i z ¿yczeniami do zobaczenia w przysz³ym roku
rozjechali siê do domów.
W zorganizowaniu III rajdu Szlakiem bocianich gniazd dopomogli nam: Piekarnia Joñscy
Sucho¿ebry, Piekarnia Krzelin, Rzenik Zbuczyn, Zak³ad Nasz Drób Ujrzanów,
Zak³ad Miêsny Pluty, Lucjan Szewczyk, Stanis³aw £ugowski, Jan Putkowski, S³awomir
Izdebski, Adam Tar³owski, Monika Stefaniak, Lidia Siwiec, Magdalena Rajkiewicz,
Agnieszka Bo¿ek oraz niezawodny w takich sytuacjach dr Bogdan Tarczyñski.
Wszystkim, którzy wsparli organizacjê rajdu serdecznie dziêkujemy.
Ireneusz Ka³uga

STORCZYKI - WYMIERAJ¥CA GRUPA ROLIN
Rozwój cywilizacyjny i zwi¹zana z nim coraz wiêksza intensyfikacja wszystkich form
gospodarki, a przede wszystkim sta³y wzrost eksploatacji zasobów przyrodniczych, powoduje
gwa³towne ubo¿enie rodzimej szaty rolinnej poprzez wymieranie ca³ych zespo³ów gatunków.
Skala wymierania jest tak du¿a, ¿e istnieje pilna potrzeba uwiadomienia spo³ecznoci
o nieodwracalnych skutkach tego procesu. Szeroko rozumiana edukacja jest jednym
z kluczowych elementów strategii ochrony ró¿norodnoci biologicznej Mazowsza. Do
szczególnie zagro¿onych przez dzia³alnoæ cz³owieka rolin nale¿¹ storczyki. Wszelkie formy
oddzia³ywania cz³owieka powoduj¹ce zmiany ustabilizowanych warunków poci¹gaj¹ za sob¹
gwa³towne wymieranie storczyków. Zagro¿enia te s¹ efektem osuszania, intensywnego
nawo¿enia i podsiewania podmok³ych ³¹k, pastwisk i torfowisk, zaniechania lub zarzucenia
tradycyjnego, ekstensywnego modelu gospodarki ³¹kowo-pasterskiej; zamiana przed laty
naturalnych, wielogatunkowych drzewostanów liciastych i mieszanych na sztuczne
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monokultury drzew szpilkowych, zrêby zupe³ne
i zalesianie ródlenych polan. Obok oddzia³ywania
poredniego poprzez zmianê warunków siedliskowych,
storczyki na Mazowszu niszczone s¹ równie¿ w sposób
bezporedni. Ze wzglêdu na piêkne, barwne, zwykle
silnie pachn¹ce, a przede wszystkim nadzwyczaj
oryginalne w kszta³tach kwiaty, s¹ w wielu rejonach
województwa nadal zrywane, wykopywane
i przenoszone do ogródków przydomowych.
Wychodz¹c naprzeciw problemom zwi¹zanych
z wymieraniem storczykowatych na Mazowszu TP
Bocian rozpoczê³o w 2005 roku projekt pt. Storczyki,
jako gatunki parasolowe w ochronie ró¿norodnoci
biologicznej Mazowsza, w ramach którego zrealizowano
dotychczas nastêpuj¹ce zadania:
1) W zakresie praktycznej ochrony:
 Wykonano opracowania pt. Ró¿norodnoæ gatunObuwik pospolity
kowa storczykowatych, rozmieszczenie, zasoby, zaRys. Marcin Ilczuk
gro¿enia i metody ochrony obejmuj¹cej zakresem
powiaty: garwoliñski, ³osicki, miñski, ostrowski, siedlecki, soko³owski, wêgrowski i wyszkowski,
które jest pierwszym tego typu opracowaniem w skali województwa. Stanowi ono podstawowy materia³ wyjciowy do wszelkich dzia³añ w zakresie ochrony poszczególnych gatunków jak i ca³ych grup ekologicznych. Jego ewentualne braki lub zapisy wzbudzaj¹ce kontrowersje wywo³aj¹ z pewnoci¹ dyskusjê, której efektem bêdzie jak najlepiej pojmowany interes przyrody;
 W oparciu o najnowsze osi¹gniêcia naukowe z zakresu botaniki i ekologii rolin zinwentaryzowano 70 stanowisk storczykowatych na terenie powiatów: ³osickiego, miñskiego, ostrowskiego, siedleckiego, soko³owskiego i wêgrowskiego. Zgromadzono w ten sposób aktualne
dane o zasobnoci populacji, skali zagro¿eñ i tendencji dynamicznych, jakie w najbli¿szym
czasie bêd¹ zachodziæ;
 Przeprowadzono zabiegi czynnej ochrony (powstrzymanie sukcesji) na 4 stanowiskach
storczykowatych, w tym jedynego w rodkowo-wschodniej Polsce stanowiska storczyka
kukawki. Porednio poprzez zachowanie siedliska czynn¹ ochron¹ objêto ró¿ne grupy organizmów;
 Sporz¹dzono ankiety dla nauczycieli biologii s³u¿¹ce do opisania nowych i monitorowania
znanych stanowisk storczyków.
2) W zakresie edukacji:
 opracowano i wdrukowano folder powiêcony storczykom i ich ochronie;
 przeprowadzono 72 godziny prelekcji w 36 szko³ach wszystkich szczebli maj¹cych na celu:
zapoznanie uczniów z biologi¹ storczyków, ich strategiami ¿yciowymi, ewolucj¹, znaczeniem w przyrodzie, skal¹ zagro¿eñ i metodami czynnej ochrony oraz z podstawowymi aktami prawnymi dotycz¹cymi ochrony rolin naczyniowych, m.in.: rozporz¹dzeniami Ministra
rodowiska o ochronie gatunkowej rolin i siedlisk przyrodniczych, Dyrektyw¹ Siedliskow¹
UE oraz regionalnymi i krajowymi czerwonymi listami gatunków zagro¿onych wymarciem.
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Projekt Storczyki, jako gatunki parasolowe w ochronie ró¿norodnoci biologicznej
Mazowsza jest jednym z niewielu przyk³adów tego typu dzia³añ na rzecz ratowania flory tak
w skali regionu jak i kraju. Niew¹tpliwie jego niekwestionowanym atutem by³a wielow¹tkowoæ.
Znaczny nacisk po³o¿ony zosta³ na edukacjê spo³eczeñstwa. Lokalnie mierzona jest ona udzia³em
w spotkaniach 1911 osób, w tym 1833 uczniów i 78 nauczycieli. Dla potrzeb edukacyjnych
wykorzystana zosta³a niew¹tpliwie medialnoæ storczyków, co w praktyce oznacza, ¿e ich ochrona
zawsze bêdzie siê wi¹za³a przy okazji z ochron¹ wielu innych gatunków rolin i zwierz¹t
i obejmie ró¿ne grupy ekologiczne.
Micha³ Falkowski
Zak³ad Botaniki AP

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINKI KRAKOWSKIE
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie zosta³ utworzony na mocy uchwa³y nr 65 Rady
Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych w województwie miejskim krakowskim (Dz. Urz. RN m. Krakowa
Nr 14, poz. 76) oraz uchwa³y Nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia
2 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach
województwa katowickiego (Dz. Urz. w Katowicach Nr 3, poz. 16).
Podstawowym celem ochrony Parku jest zachowanie szczególnych walorów krajobrazowych,
bogatej szaty rolinnej oraz obiektów i zespo³ów zabytkowych, a w tym utrzymanie indywidualnych
cech krajobrazu Parku wyró¿niaj¹cych siê przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem, pielêgnacja
i konserwacja istniej¹cych wartoci, odtwarzanie wartoci utraconych oraz zapobieganie niszczeniu
i przekszta³ceniom krajobrazu.
Park ma powierzchniê 20686 ha, posiada tak¿e otulinê o powierzchni 13017 ha. Wed³ug
podzia³u geograficznego po³o¿ony jest w obrêbie: prowincji Wy¿yna Polska, podprowincji
Wy¿yna l¹sko-Krakowska, makroregionów: Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska i Wy¿yna
l¹ska oraz mezoregionów: Wy¿yna
Olkuska i Pagóry Jaworznickie.
Administracyjnie po³o¿ony jest na terenie
województwa ma³opolskiego, w powiatach:
olkuskim, chrzanowskim i krakowskim
(ziemskim i grodzkim), na terenie gmin:
Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia,
Kraków, Krzeszowice, Micha³owice,
Olkusz, Trzebinia, Wielka Wie, Zabierzów
i Zielonki. Park jest tak¿e jednym z szeciu
parków krajobrazowych po³o¿onych na
obszarze Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych.
W rzebie parku dominuj¹ faliste
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
wierzchowiny urozmaicone pagórami,
Rys. Marcin Ilczuk
garbami, ostañcami i dolinami, progi
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porozcinane licznymi parowami
i w¹wozami, którymi wierzchowiny opadaj¹
do zapadliska tektonicznego w Rowie
Krzeszowickim. Rzeki odwadniaj¹ce
obszar Parku stanowi¹ niewielki wycinek
lewobrze¿nej zlewni górnej Wis³y i obejmuj¹
zlewnie: Miêkiñki, Eliaszówki, Rac³awki,
Szklarki, Bêdkówki, Kluczwody, Bia³uchy
oraz Szto³y.
G³ównymi siedliskami przyrodniczymi
Parku s¹ siedliska lene, stanowi¹ce oko³o
32% powierzchni, a w tym: gr¹dy, buczyna
karpacka, bory mieszane, kwana buczyna
Wiewiórka ruda
ni¿owa, ciep³olubna buczyna naskalna, bór
Rys. Romuald Mikusek
wie¿y oraz ³êgi. Siedliska nielene zajmuj¹
oko³o 1% powierzchni i s¹ to m.in.: murawy kserotermiczne i ciep³olubne, murawy naskalne,
³¹ki, pastwiska, m³aki, suche murawy piaskowe i zarola ciep³olubne.
Obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, charakteryzuje siê bogactwem
i zró¿nicowaniem geobotanicznym i ekologicznym flory i zbiorowisk rolinnych. Wystêpuje tu 39
chronionych gatunków rolin, 5 gatunków znajduje siê w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Rolin s¹ to: brzoza ojcowska, zaraza goryczelowa, turzyca stepowata, bu³awnik czerwony i obuwik
pospolity. Bogactwo i zró¿nicowanie ekologiczne flory nale¿y oceniæ jako wybitne w skali
regionalnej i ogólnokrajowej.
W Parku wystêpuje wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, p³azów i bezkrêgowców,
wród których 158 podlega ochronie. Wystêpuj¹ tu unikatowe w skali kraju zwierzêta wpisane
do Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t - s¹ to: podkowiec du¿y, podkowiec ma³y, nocek
Bechsteina, nocek ³ydkow³osy, nocek orzêsiony, popielica, puszczyk uralski, gniewosz
plamisty, traszka grzebieniasta, oraz rzadkie: poczwarówka zaostrzona, poczwarówka
sklepiona, kr¹¿a³ek ostrokrawêdzisty, limak Lubomirskiego, limak ostrokrawêdzisty, trzmiel
rdzawoodw³okowy, trzmiel szary i kranik rzêsinowiec.
Na terenie Parku zosta³o powo³anych 5 rezerwatów przyrody: jeden leny i cztery
krajobrazowe.
Rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki o powierzchni 109,57 ha jest rezerwatem
krajobrazowym, utworzonym 3 marca 1989 r. w celu ochrony malowniczej doliny jurajskiej
z dobrze zachowan¹ szat¹ len¹ charakteryzuj¹c¹ siê wystêpowaniem reliktowych gatunków
i zespo³ów górskich. Rezerwat obejmuje czêæ doliny potoku Eliaszówka. Skaliste, stromo
opadaj¹ce zbocza doliny poroniête s¹ naturalnymi drzewostanami ³êgu, gr¹du, boru mieszanego,
buczyny karpackiej, sudeckiej, ciep³olubnej i ni¿owej. Wród rolin chronionych mo¿na spotkaæ
tu konwaliê majow¹, liliê z³otog³ów, wawrzynka wilcze³yko, nie¿yczkê przebinieg i bluszcz
zwyczajny. Znajduj¹ce siê w dolinie ród³o krasowe w. Eliasza uwa¿ane jest za zdrój
o nadzwyczajnych w³aciwociach. ród³o to jest licznie odwiedzane przez pielgrzymów
udaj¹cych siê do pobliskiego, zabytkowego zespo³u klasztornego Karmelitów Bosych.
Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody o powierzchni 35,22 ha jest rezerwatem
krajobrazowym, utworzonym 3 marca 1989 r. w celu ochrony dobrze zachowanych gr¹dów,
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zbiorowisk rolinnoci kserotermicznej z bogatym
wiatem zwierzêcym. Rezerwat obejmuje fragment
zachodniego zbocza g³êboko wciêtej doliny jurajskiej
oraz przyleg³¹ wierzchowinê. Strome ciany doliny
o malowniczych formach zbudowane s¹ z wapieni
górnej jury. Na terenie rezerwatu wystêpuj¹
zbiorowiska lene: buczyna karpacka, ciep³olubna,
ni¿owa oraz gr¹d, bór mieszany i las ³êgowy.
Zbiorowiska nielene reprezentuj¹ murawy i zarola
kserotermiczne. Wród rolin chronionych mo¿na
tu zobaczyæ liliê z³otog³ów, konwaliê majow¹,
bluszcz pospolity i wawrzynka wilcze³yko. Poza
rezerwatem, na szczycie Zamkowej Góry, znajduj¹
siê ruiny niewielkiego zamku obronnego z XIV w.
Rezerwat przyrody Dolina Rac³awki
o
powierzchni
473,92 ha jest rezerwatem
Puszczyk uralski
Rys. Katarzyna Kubicka
krajobrazowym, utworzonym 28 lipca 1962 r. w celu
zachowania naturalnych drzewostanów buczyny
karpackiej, ciep³ego lasu bukowego, kwanej buczyny ni¿owej, boru mieszanego i gr¹du oraz
zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych. Rezerwat, obejmuj¹cy dolinê potoku Rac³awka
i przyleg³¹ wierzchowinê porastaj¹ zbiorowiska lene: ³êg olszowy, jaworzyna górska, gr¹d oraz
buczyna karpacka, ciep³olubna i ni¿owa. Czêæ doliny potoku Szklarka, która równie¿ znajduje
siê w granicach rezerwatu porastaj¹ ³¹ki i zio³orola. Wród rolin chronionych wystêpuj¹ tu
m.in. pokrzyk wilcza jagoda, bu³awnik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny, konwalia majowa,
wawrzynek wilcze³yko, wid³ak godzisty i lilia z³otog³ów. Wród zwierz¹t m.in.: rzekotka, kumak
nizinny, traszka grzebieniasta, bocian czarny i dziêcio³ czarny. Rezerwat jest szczególnie interesuj¹cy
pod wzglêdem geologicznym. Wystêpuj¹ tu utwory zró¿nicowane pod wzglêdem wieku i genezy,
w tym wapienie i dolomity wieku dewoñskiego - najstarsze ska³y ods³aniaj¹ce siê na powierzchni
w regionie krakowskim. Jest to najwiêkszy rezerwat województwa ma³opolskiego.
Rezerwat przyrody Dolina
Szklarki o powierzchni 46,69 ha jest
rezerwatem lenym, utworzonym
3 marca 1989 r. w celu zachowania
drzewostanów jaworzyny górskiej,
buczyny karpackiej, buczyny
ciep³olubnej i gr¹du z bogatymi
stanowiskami wielu gatunków rolin
podlegaj¹cych ochronie prawnej oraz w
celu zachowania charakterystycznego
jurajskiego krajobrazu. Rezerwat
obejmuje fragment wschodniego,
stromego zbocza doliny potoku Szklarka.
Wystêpuj¹ tutaj liczne, malownicze
Pliszka górska
ska³ki wapieni górnojurajskich w formie
Rys. Romuald Mikusek
d³ugich grzbietów, rozleg³ych masywów
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i pojedynczych turni. Rezerwat porasta dobrze zachowany drzewostan jaworzyny górskiej, buczyny
karpackiej i ciep³olubnej oraz gr¹du, a tak¿e zarola i murawy kserotermiczne. Wród wielu
gatunków rolin chronionych na uwagê zas³uguje bardzo rzadki w Polsce obuwik pospolity
reprezentuj¹cy rodzinê storczykowatych. Wystêpuje tu tak¿e m.in. konwalia majowa, wawrzynek
wilcze³yko, lilia z³otog³ów, dziewiêæsi³ bez³odygowy oraz nie¿yczka przebinieg. W pobli¿u
pó³nocnej granicy rezerwatu wyp³ywa obfite, zboczowe ród³o krasowo - szczelinowe o nazwie
Pióro, tworz¹ce niewielkie rozlewisko.
Rezerwat przyrody W¹wóz Bolechowicki o powierzchni 22,44 ha jest rezerwatem
krajobrazowym, utworzonym 4 listopada 1968 r. w celu zachowania skalistego w¹wozu skalnego,
którego dnem p³ynie potok Bolechowicki. Rezerwat obejmuje malowniczy, krêty w¹wóz, którego
skalne ciany tworz¹ wapienie górnej jury. Szczególnym piêknem odznacza siê brama skalna
zwana Bram¹ Bolechowick¹, któr¹ mijamy wchodz¹c do w¹wozu od strony po³udniowej.
W rezerwacie wystêpuj¹ zbiorowiska lene reprezentowane przez ³êg olszowy, gr¹d i bór mieszany
oraz zbiorowiska zarolowe i muraw kserotermicznych. Wród rolin chronionych spotykamy tu
m.in. dziewiêæsi³a bez³odygowego, wawrzynka wilcze³yko, wid³aka godzistego, kruszczyka
mieczolistnego i rdzawoczerwonego, rojnika pospolitego, marzankê wonn¹ oraz bluszcz pospolity.
Wród zwierz¹t: nocka du¿ego, chronione gatunki trzmieli, modraszka batona, pazia ¿eglarza,
traszkê zwyczajn¹, dziêcio³a du¿ego i myszo³owa. W pobli¿u rezerwatu znajduje siê ród³o krasowe
- pomnik przyrody.
Na terenie parku Dolinki Krakowskie znajduje siê tak¿e 84 pomników przyrody (54 ska³ek
i grup skalnych, 23 drzew, 5 róde³ oraz 2 jaskinie), s¹ tu tak¿e 3 geologiczne stanowiska
dokumentacyjne (ods³oniêcia porfiru i martwicy wapiennej oraz stary kamienio³om).
Do szczególnych wartoci kulturowych w Parku zalicza siê zabytki architektury: zespó³
klasztorny O. Karmelitów w Czernej, kocio³y nale¿¹ce do szlaku architektury drewnianej:
w Rac³awicach, Paczó³towicach i Modlnicy (z dzwonnic¹), kocio³y: w Nowej Górze (z kaplic¹
i murem ogrodzeniowym), Bolechowicach, Zielonkach, Gorenicach (z dzwonnic¹)
i Jerzmanowicach, kaplice: w Modlnicy i Karniowicach, ruiny zamku w Bia³ym Kociele, zespo³y
dworskie: w Bolechowicach. Garlicy
Murowanej, Karniowicach, Modlnicy,
Tomaszowicach,
Radwanowicach
i Ujedzie, dawna austriacka komora celna
w Modlnicy oraz forty w Bibicach
i Pêkowicach.
Przez Park przebiega równie¿ wiele
szlaków turystycznych udostêpniaj¹cych
najciekawsze fragmenty przyrodniczokulturowe obszaru. Wymieniæ tu warto
szlaki turystyczne piesze: ¿ó³ty - Dolinek
Jurajskich przebiegaj¹cy przez Park od
Krzeszowic przez Czern¹, Dolinê Rac³awki,
Bêdkowsk¹, Kobylañsk¹, Bolechowick¹ do
Ojcowa i Pieskowej Ska³y oraz niebieski Warowni Jurajskich ci¹gn¹cy siê od
Rudawy poprzez Dolinê Bêdkowsk¹
Kl¹skawka (samiec)
Rys. Romuald Mikusek
i Jaskiniê Nietoperzow¹ do Ojcowa i dalej
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na pó³noc do Mstowa. Przebiega têdy tak¿e czerwony szlak rowerowy z Bolechowic przez
Kobylany, Dolinê Bêdkowsk¹ i jaskinie: Nietoperzow¹ oraz Wierzchowsk¹ Górn¹ do Doliny
Kluczwody i Bolechowic. Przez rezerwat Dolina Rac³awki wytyczono tak¿e specjalistyczn¹
cie¿kê geologiczn¹.
Park, le¿¹cy blisko Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa jest bardzo licznie odwiedzany
przez turystów, którzy mog¹ tu znaleæ obok piêknych krajobrazów i cennej przyrody równie¿
miejsce do wypoczynku oraz uprawiania turystyki kwalifikowanej, takiej jak wspinaczka ska³kowa
i speleologia.
Piotr Su³ek

POPULARYZACJA PIÊKNA PRZYRODY POPRZEZ
CIE¯KÊ EDUKACYJN¥ W REZERWACIE
STAWY RASZYÑSKIE
Rezerwat Stawy Raszyñskie to obiekt wyj¹tkowy, godny uwagi i ochrony ze wzglêdów
przyrodniczych, funkcjonalnych, jak równie¿ historycznych. Rezerwat zosta³ powo³any
Zarz¹dzeniem Ministra Lenictwa i Przemys³u Drzewnego z 16 stycznia 1978 r. (Monitor Polski
nr 4 z 1978 r., poz. 20).
Rezerwat po³o¿ony w terenie wysoko zurbanizowanym, 2 km od po³udniowej granicy
Warszawy. Stanowi w tej czêci woj. mazowieckiego jedyny w swoim rodzaju biotop nie tylko
dla ptaków wodno-b³otnych. Jego powierzchnia wynosi 110 ha, z czego oko³o 92 ha zajmuj¹
stawy rybne. Zosta³ zaliczony do rezerwatów typu faunistycznego, jako czêciowy rezerwat
ornitologiczny ze wzglêdu na bogactwo ornitofauny. Przebywa na tym terenie równie¿ wiele
gatunków p³azów, ssaków, gadów oraz bogata entomofauna. Ta wyj¹tkowo wysoka liczebnoæ
gatunkowa wiata zwierz¹t wynika z du¿ej ró¿norodnoci ekosystemów tego terenu. Tworz¹
one dogodne warunki przebywania wielu przedstawicieli fauny, zdobywania przez nie pokarmu,
rozrodu i rozwoju. Dla ptaków podstawowym warunkiem wystêpowania na danym terenie jest
mo¿liwoæ zak³adania gniazd i wyprowadzania lêgów. Oprócz stawów z wyspami i rolinnoci¹
szuwarow¹, znajduj¹ siê tu rowy z p³yn¹c¹ wod¹, zbiorowiska ³êgowe - od zwartych lasków
olszowych i kêp zarolowych do lunych zadrzewieñ wielogatunkowych oraz ³¹ki rednio- i silnie
wilgotne. W bezporednim otoczeniu rezerwatu znajduje siê park z zachowanym starodrzewem,
u¿ytki zielone i pola uprawne. Ró¿norodnoæ ta, mimo niewielkiej powierzchni rezerwatu nie
zajêtej przez stawy, umo¿liwia wspó³istnienie na tym terenie wielu przedstawicieli wiata zwierz¹t.
Rezerwat ornitologiczny ma równie¿ liczne, wartociowe elementy florystyczne,
wzbogacaj¹ce jego walory przyrodnicze. Wzd³u¿ al. Hrabskiej rosn¹ 150-170-letnie jesiony
wynios³e uznane za pomnik przyrody o szczególnej wartoci (80 drzew o rednim obwodzie na
piernicy - 275 cm). Innymi drzewami - pomnikami przyrody s¹: dwa dêby szypu³kowe (obwody
pni - 440 i 360 cm) oraz lipa drobnolistna o dwóch pniach (obwody - 340 i 330 cm), rosn¹ce
w parku przypa³acowym, klon zwyczajny (obwód 370 cm) rosn¹cy przy obiekcie rybackim
Odpijalnia oraz wierzba bia³a (obwód pnia - 700 cm!) rosn¹ca przy obiekcie rybackim
Zimochowy. Cenne s¹ równie¿ fragmenty pó³naturalnych lasów ³êgowych z potê¿nymi okazami
topól i wierzb - zbiorowiska rolinne o du¿ej bioró¿norodnoci, zanikaj¹ce ju¿ w skali Europy.
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Wieloletnia atrakcyjnoæ tego terenu, a póniej rezerwatu oraz zachowanie jego walorów
przyrodniczych jest wynikiem m.in. dba³oci o przyrodê i wykonywanych sukcesywnie prac
renowacyjnych stawów i grobel, dziêki którym teren ten ma tak wiele uroku. Zak³ad
Dowiadczalny Instytutu Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach, jako gospodarz terenu na
mocy zarz¹dzenia z 1978 r., otrzyma³ zezwolenie na prowadzenie wszelkich czynnoci zwi¹zanych
z ryback¹ gospodark¹ hodowlan¹ na terenie rezerwatu (stawy tworz¹ obrêb hodowlany
zatwierdzony przez Wojewodê Mazowieckiego). Zak³ad Dowiadczalny Falenty dba zatem od
wielu lat o stworzenie kompromisowego wspó³istnienia na tym samym obiekcie zarówno
ornitologicznego rezerwatu przyrody, jak i gospodarki rybackiej, z takim jej ukierunkowaniem, by
stawy mog³y pe³niæ istotn¹ rolê obiektów ma³ej retencji. Nie³atwym zadaniem jest pogodzenie
funkcji ekologicznej, produkcyjnej i retencyjnej w obiekcie z 11 stawami i sieci¹ rowów
doprowadzaj¹cych wodê.
Niektóre ze stawów powsta³y ju¿ w 1784 r., a od 1839 r. Jan Spiski, znany kupiec warszawski,
rozpocz¹³ hodowlê ryb na szerok¹ skalê. Dziêki prowadzonej zrównowa¿onej gospodarce
rybackiej, za³o¿one ponad 200 lat temu stawy nie zaros³y, a ci¹gle wstrzymywana sukcesja
naturalna umo¿liwia utrzymanie niespotykanie du¿ej bioró¿norodnoci terenu, stanowi¹cego
41

KRASKA  (1-2/2005)

podwarszawsk¹ zielon¹ wyspê na trasie ptasich
przelotów. Funkcjonowanie kompleksu kilkunastu
stawów oraz prowadzenie gospodarki rybackiej jest
mo¿liwe przede wszystkim dziêki naturalnym ródliskom
w Laszczkach, oddalonych o ok. 1,5 km od obiektu
stawowego. ródliska zasilaj¹ system hydrologiczny
stawów poprzez dwa cieki (Ciek Wschodni i Ciek
Zachodni spod Laszczek) i stanowi¹ kolejny pomnik
przyrody na tym terenie (na podstawie orzeczenia
prezydenta Miasta Warszawy z 12 maja 1978 r.), który
z lasem ochronnym zajmuje pow. 5,5 ha. ródliska
w Laszczkach, dolina Raszynki i rezerwat Stawy
Raszyñskie tworz¹ jeden wspólny ci¹g ekologiczny,
stanowi¹cy czêæ Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Walory tego terenu by³y i s¹ sta³ym obiektem
zainteresowañ wielu mi³oników przyrody, w tym
ornitologów. W ostatnich latach zaobserwowano
zwiêkszenie zainteresowania tym terenem jako
Czapla siwa
Rys. Katarzyna Tyl
miejscem spêdzania czasu nie tylko naukowców
z polskich orodków naukowo-badawczych, czy akademickich, ale równie¿ okolicznych
mieszkañców i przyjezdnych z Warszawy. Fakt ten oraz wyniki 3-letnich badañ przeprowadzonych
na terenie rezerwatu przyczyni³y siê do wykonania z inicjatywy kierownictwa Zak³adu
Dowiadczalnego i Instytutu cie¿ki edukacyjnej na terenie rezerwatu. Inicjatywê wykonania
cie¿ki popar³ Wojewódzki Konserwator Przyrody 7 maja 2002 r. i wyrazi³ zgodê na wykonanie
prac inwestycyjnych pod warunkiem zachowania przepisów wynikaj¹cych z ustawy o ochronie
przyrody i wykonania zadania w pe³nej zgodzie z ustaleniami z Wojewod¹ Mazowieckim.
Inwestycja, s³u¿¹ca celom owiatowym i rekreacyjnym, nie wp³ynê³a negatywnie na rodowisko
i nie naruszy³a istniej¹cego systemu obszaru chronionego, bowiem ustalony zosta³ zakaz
uszczuplania powierzchni biologicznie czynnych oraz nakaz ochrony wszelkich form rolinnoci
naturalnej. Celem tej inicjatywy by³o udostêpnienie rezerwatu jak najszerszej rzeszy ludzi, w tym
m³odzie¿y szkolnej i akademickiej. Stworzenie cie¿ki edukacyjnej, wykonanej profesjonalnie
pod wzglêdem merytorycznym i technicznym, przedstawiaj¹cej elementy przyrodnicze
w atrakcyjny sposób, opisane jêzykiem niespecjalistycznym, umo¿liwi³o uruchomienie
zorganizowanego ruchu edukacyjnego. Dotyczy to nie tylko grup zorganizowanych (szko³y,
uczelnie, ko³a zainteresowañ, towarzystwa i organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ przyrody itp.),
ale i osób indywidualnych zainteresowanych poznawaniem przyrody od jak najatrakcyjniejszej
strony. cie¿ka przyczynia siê do popularyzacji rezerwatu i gminy, pozwala na zaprezentowanie
walorów przyrodniczych, jak równie¿ historycznych tego terenu.
W celu informacyjno-popularyzacyjnym wydano folder pt. Rezerwat Stawy Raszyñskie.
cie¿ka edukacyjna a nastêpnie przewodnik prezentuj¹cy walory przyrodnicze i historyczne
rezerwatu Stawy Raszyñskie oraz album na CD-ROM pn.Stawy Raszyñskie. Popularyzacjê
rezerwatu ze cie¿k¹ edukacyjn¹ rozpoczêto od rozes³ania tych materia³ów do wszystkich
urzêdów gmin i orodków, zajmuj¹cych siê edukacj¹ w woj. mazowieckim, wojewódzkich
orodków edukacji ekologicznej i wojewódzkich orodków doradztwa rolniczego. Mia³o to na
42

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

celu przedstawienie walorów przyrodniczych rezerwatu i zaprezentowanie mo¿liwoci
odwiedzenia indywidualnego lub grupowego czy zamówienia wycieczki z przewodnikiem (ka¿da
zg³oszona grupa wycieczkowa otrzymuje nieodp³atnie przewodnik i folder od osoby
oprowadzaj¹cej).
Przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pruszkowie, jak równie¿
rodków finansowych Gminy Raszyn i w³asnych IMUZ wykonano do tej pory kilka elementów
zaplanowanego zadania. Zrealizowa³ je Zak³ad Dowiadczalny Instytutu Melioracji i U¿ytków
Zielonych w Falentach. S¹ to przede wszystkim dwa utwardzone odcinki cie¿ki szer. 2 m na
³¹cznej d³ugoci ponad 1 km (nad Stawem Falenckim wzd³u¿ al. Hrabskiej i na odcinku od pa³acu
w Falentach do koñca grobli miêdzy stawami parkowymi). cie¿ka na grobli Stawu Falenckiego,
wzd³u¿ alei jesionowej, umo¿liwia spokojne i bezpieczne podziwianie tego stawu wraz z malownicz¹
wysp¹. Na trasie cie¿ki wybudowano trzy drewniane k³adki z porêczami: jedn¹ nad ciekiem
z Laszczek za pa³acem przy Stawie Parkowym Górnym i dwie nad rowami opaskowymi wzd³u¿
tzw. Czarnej Drogi.
W najciekawszych i jednoczenie naj³adniejszych punktach widokowych rezerwatu
wybudowane zosta³y trzy zadaszone platformy obserwacyjne ze schodami wejciowymi (z drewna
i stali, na stopach fundamentowych). Pierwsza stanê³a na pocz¹tku cie¿ki przy Stawie Falenckim,
z której jest mo¿liwa obserwacja najpiêkniejszego stawu i jego wyspy z ca³ym bogactwem
gatunków ptaków oraz okolicznych ³¹k. Drug¹ usytuowano miêdzy stawami parkowymi. Z tej
platformy mo¿na obserwowaæ ptaki na Stawie
Parkowym Górnym i jego wyspie, na Stawie
Parkowym Dolnym i stawie nr 7. Trzecia zosta³a
wkomponowana na brzegu ³¹ki, na której znajduje
siê g³az upamiêtniaj¹cy bitwê z 1809 r., tu¿ przy
grobli falenckiej. Z tej platformy mo¿na za pomoc¹
lunety lub lornetki obserwowaæ Staw Raszyñski,
staw nr 13, jak równie¿ Staw Puchalski po drugiej
stronie al. Krakowskiej. Ustawione platformy
obserwacyjne zaciekawi³y ju¿ wiele osób
prywatnych i nauczycieli szkolnych a kilku
cz³onków OTOP-u zainteresowa³o siê nawet
projektem i wykonawstwem tych platform.
Wczesn¹ wiosn¹ 2003 r. wykonano
i rozwieszono, g³ównie w pobli¿u trasy cie¿ki
edukacyjnej, 50 skrzynek lêgowych dla dziuplaków.
Rozwieszenie tych skrzynek by³o zasadne,
poniewa¿ na tym terenie oprócz ptaków wodnob³otnych wystêpuje równie¿ oko³o 80 gatunków
ptaków l¹dowych, reprezentowanych przez du¿¹
grupê dziuplaków. Skrzynki umo¿liwiaj¹ bezpieczne
wyprowadzanie lêgów najpo¿yteczniejszym
dziuplakom, wystêpuj¹cym na terenie rezerwatu Dziêcio³ czarny
Rys. Romuald Mikusek
sikorom, pe³zaczom i kowalikowi. Ponadto skrzynki
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te pe³ni¹ rolê wychowawczo-edukacyjn¹, zw³aszcza, ¿e zosta³y zawieszone bez kaleczenia drzew
gwodziami - za pomoc¹ trwa³ych i mocnych linek z tworzywa sztucznego. Zgrupowanie czterech
ró¿nych typów skrzynek lêgowych (dla modraszki, bogatki, szpaka i pe³zaczy), zawieszonych
w okolicy k³adki pomiêdzy grobl¹ Stawu Parkowego Dolnego a tzw. Czarn¹ Drog¹, u³atwia
przewodnikowi wycieczek pokazanie ró¿nic i umo¿liwia wyjanienie potrzeby w³aciwego
wykonania i zawieszenia skrzynek na drzewach. Ju¿ w pierwszy poniedzia³ek po weekendzie,
tu¿ po zawieszeniu skrzynek lêgowych, rozdzwoni³y siê telefony w Zak³adzie Dowiadczalnym
od sobotnio-niedzielnych spacerowiczów z pytaniami. Dotyczy³y one poprawnoci wykonania
skrzynek, wielkoci otworów wlotowych, sposobu wykonania we w³asnym zakresie budek dla
ptaków, wysokoci zawieszenia, a przede wszystkim sposobu ich zawieszenia - bez u¿ycia listew
i gwodzi.
Tu¿ za bram¹ prowadz¹c¹ na dziedziniec pa³acowy w Falentach ustawione zosta³y dwie
du¿e tablice informacyjne. Jedna z nich z obrysem rezerwatu przedstawia przebieg trasy cie¿ki
edukacyjnej, na drugiej znalaz³o siê 56 tabliczek ze zdjêciami kolorowymi najbardziej popularnych
przedstawicieli flory i fauny rezerwatu, z nazwami i krótk¹ charakterystyk¹. Tablice te przydatne
s¹ nie tylko przewodnikowi grup zorganizowanych, ale przede wszystkim przyci¹gaj¹ uczestników
wypraw indywidualnych i rodzinnych. Natomiast przy al. Krakowskiej u wylotu al. Hrabskiej
ustawione zosta³y dwie kolorowe tablice (wym. 3x2 m) obok siebie w sprzê¿eniu bocznym
informuj¹ce wszystkich jad¹cych, z po³udnia kraju do Warszawy, jak równie¿ z niej
wyje¿d¿aj¹cych, o rezerwacie przyrody po³o¿onym nieopodal.
Nastêpn¹ inwestycj¹ by³ parking dla samochodów o powierzchni oko³o 1200 m2 z drog¹
dojazdow¹ od al. Hrabskiej, który wykonano w zadrzewieniach miêdzy Stawem Falenckim
a pracowniczymi ogródkami dzia³kowymi w miejscu by³ego budynku inwentarskiego
z wykorzystaniem istniej¹cego utwardzenia gruntu.
Urzêdnicy Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego
w swojej ocenie nie znaleli ¿adnego negatywnego wp³ywu wykonania cie¿ki edukacyjnej wraz
z inwestycjami jej towarzysz¹cymi na rezerwat przyrody Stawy Raszyñskie. Spe³nia ona wymogi
ustawowe i s³u¿y obserwowaniu ptaków i edukacji przyrodniczej bez wchodzenia poza wyznaczone
punkty obszaru rezerwatu. Stworzenie zorganizowanego miejsca wypoczynku i rekreacji dla

Perkoz dwuczuby - rodzina
Rys. Romuald Mikusek

44

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

mieszkañców gminy oraz innych osób odwiedzaj¹cych rezerwat jest najlepiej pojêt¹ ide¹ ³¹cz¹c¹
ochronê przyrody z zagospodarowaniem rekreacyjnym w granicach obszaru chronionego
krajobrazu.
Teren ten zawsze przyci¹ga³ wielu mi³oników przyrody i odpoczynku na ³onie natury. Jest
on dogodnym i ciekawym obiektem do prowadzania ró¿nego rodzaju badañ. Pierwszym, który
napisa³ o ptakach tego terenu, by³ Czes³aw £aszek (Przyroda Polska 4/1978: 12-13). Badania
awifauny rezerwatu Stawy Raszyñskie przeprowadzili w okresie 1977-1986 Dariusz i Monika
Bukaciñscy (Notatki Ornitologiczne, 32 (1991): 89-116). Stwierdzili oni wówczas wystêpowanie
129 gatunków ptaków na badanym terenie, w tym 53 wodno-b³otnych oraz 34 inne gatunki, które
by³y spotykane jedynie sporadycznie w okresie 10-letnich badañ.
Nastêpne badania przeprowadzili w latach 1999-2001 Aleksander Wasilewski i Bogdan
Huflejt (Monitoring, ochrona oraz gospodarcze wykorzystanie wód w rejonie Falent oraz
Kszta³towanie siê elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej
i ekologicznej, IMUZ 2003). W trakcie prowadzenia tych badañ okrelili oni obecny sk³ad
gatunkowy i ilociowy nie tylko ptaków wodno-b³otnych, ale i l¹dowych. Porównanie wyników
badañ pod k¹tem gatunkowym i liczebnoci ptaków z lat 1999-2001 z wynikami Bukaciñskich
nie zawsze jest mo¿liwe ze wzglêdu na odmiennoæ metodyki. Ostatnie wyniki badañ nie wskazuj¹
na pogorszenie siê walorów przyrodniczych na tym terenie w ci¹gu 13-letniej pauzy w badaniach.
Dowiod³y one wystêpowania 130 gatunków ptaków, w tym 48 wodno-b³otnych, które liczebnie
dominowa³y na terenie ca³ego obiektu. Wprawdzie niektóre gatunki ptaków obecnie nie wystêpuj¹,
ale w ich miejsce pojawi³y siê gatunki uprzednio nie notowane. Niewielkie zmiany, które nast¹pi³y,
wynikaj¹ g³ównie z ogólnych zmian liczebnoci populacji niektórych gatunków na obszarze kraju,
a nie z powodu zmian w rodowisku rezerwatu b¹d te¿ sposobu jego u¿ytkowania. Stwierdzono
spadek liczebnoci g³owienki, p³askonosa, czernicy i mieszki. Wzros³a natomiast liczebnoæ
perkoza dwuczubego, zausznika, perkozka, a zw³aszcza czapli siwej (liczba par wyprowadzaj¹cych
lêgi wzros³a z 3 w 1986 r. do 55 par w 2000 r.). Pojawi³ siê kormoran czarny (poprzednio
w grupie ptaków zaobserwowanych sporadycznie) w liczbie 4-6 sztuk, a jesieni¹ na przelotach
w liczbie kilkudziesiêciu osobników. Nie stwierdzono lêgowych par rybitwy bia³oczelnej i czarnej
oraz b¹czka. Gnie¿d¿enie siê aktualnie w rezerwacie takich gatunków, jak: gê gêgawa, tracz
nurogê, b³otniak stawowy, pustu³ka lub dziêcio³ czarny, jak te¿ przebywania poza okresem
lêgowym gatunków rzadkich, jak: czapla bia³a, czapla nadobna, czy bocian czarny, wskazuje, ¿e
Stawy Raszyñskie stanowi¹ w dalszym ci¹gu wa¿n¹ ostojê ptaków wodno-b³otnych, jak równie¿
innych, w najbli¿szym otoczeniu Warszawy.
Obecnie, gdy istnieje coraz wiêksza wiadomoæ ekonomicznej wartoci zasobów przyrody,
ekologiczna rola stawów rybnych, jako ostoi ptaków wodno-b³otnych oraz obszarów zarówno
lêgowych, jak i postojowych na trasach wêdrówek wiosenno-jesiennych wielu gatunków ptaków,
staje siê coraz bardziej istotna i popierana nie tylko przez organizacje ochrony przyrody. Nale¿¹c
do krajów o najmniejszych zasobach wody, nie mo¿na dopuciæ do eliminowania obiektów ma³ej
retencji i dlatego musimy stale doskonaliæ system ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski.
Bogdan Huflejt
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MASYW MOGIELICY I JASIENIA
Beskid Wyspowy - na pierwszy rzut oka ma³o ciekawy przyrodniczo teren - sk³ada siê
z licznych zalesionych szczytów, otoczonych rolniczymi dolinami. Jednak i tutaj znajduj¹ siê bardzo
ciekawe miejsca. Najcenniejszym obszarem jest rejon dorzecza górnej £ososiny i S³opniczanki
otoczony przez kilka najwy¿szych szczytów. Sporód nich wybitnie wyró¿nia siê masyw Mogielicy
(1170 m n.p.m.) i Jasienia, nawi¹zuj¹cy silnie do Gorców, od których oddzielaj¹ go tylko doliny
Kamienicy i Mszanki. Mogielicê i Jasieñ porastaj¹ w wiêkszoci pó³naturalne lasy bukowojod³owe, a tak¿e nieliczne jaworzyny (na po³udniowych zboczach) oraz regiel górny na pó³nocnym
zboczu Mogielicy (jedyne stanowisko w Beskidzie Wyspowym). Tam gdzie lasy maj¹ prywatnych
w³acicieli znajduj¹ siê zdegradowane wierczyny. Istnieje tutaj wiele górskich polan (borówczysk)
pod szczytami oraz pastwisk i torfowisk w rejonach prze³êczy i w niektórych dolinach. Teren w
samym s¹siedztwie masywu jest s³abo zaludniony, a wysoko w górach jedynym ladem gospodarki
cz³owieka s¹ tylko stare bacówki. Po³udniowy, stromy stok Mogielicy zajmowa³o niegdy
go³oborze, obecnie niestety sztucznie obsadzone wierkiem. W trakcie badañ terenowych,
prowadzonych regularnie od 2000 r. stwierdzono tu wystêpowanie ok. 110 gatunków ptaków
(szczegó³ow¹ charakterystykê awifauny bêdzie mo¿na znaleæ w pracy Awifauna Beskidu
Wyspowego - propozycje ochrony, a tak¿e na http://www.pzwl.republika.pl/). Z tej liczby ok.
105 to gatunki lêgowe lub prawdopodobnie lêgowe w masywie. Stwierdzono tu wiele rzadkich
gatunków ptaków. Dla niektórych z nich np. orlika krzykliwego (1-2 pary), g³uszca (kilka
osobników), cietrzewia (kilka osobników), puszczyka uralskiego (5-7 par), w³ochatki (4-6 par),
sóweczki (5-7 par), puchacza (2 pary), dziêcio³ów bia³ogrzbietego (3-4 pary) i trójpalczastego
(2-3 pary), siwerniaków (ok. 9 par) oraz czeczotek (1-2 pary), a byæ mo¿e i p³ochacza halnego
masyw stanowi jedn¹ z g³ównych ostoi w Ma³opolsce. Pospolicie wystêpuj¹ tu takie gatunki
górskie jak: jarz¹bek, drozd obro¿ny, orzechówka, pliszka górska i pluszcz. Wiêkszoæ z tych
gatunków nie by³a wczeniej podawana
z Beskidu Wyspowego (np. w Atlasie
Ptaków
Lêgowych
Ma³opolski).
Obserwowano tutaj tak¿e interesuj¹ce
gatunki podczas przelotów (gado¿er,
b³otniak ³¹kowy). W masywie wystêpuje te¿
wiele innych rzadkich zwierz¹t: niedwied
(zachodz¹cy z Gorców), ry, wilk, popielica,
wydra, kumak górski, traszki: górska
i karpacka. Znajduj¹ siê tu tak¿e cenne,
priorytetowo chronione siedliska górskie
(buczyny, regiel górny, jaworzyny, plany
górskie, tereny skaliste, potoki górskie,
torfowiska).
Na tym obszarze wystêpuje szereg
zagro¿eñ dla rodowiska przyrodniczego.
Intensywna gospodarka lena prowadzi do
Kogut g³uszca
usuwania z lasu najstarszych drzew, a tak¿e
Rys. £ukasz Kajtoch
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Puszczyk uralski na tle Mogielicy
Rys. £ukasz Kajtoch

niszczy podszyt i runo. Likwidowane s¹ stare powalone pnie, stanowi¹ce istotn¹ bazê ¿erow¹
dla wielu gatunków. W ostatnich latach trwa rozbudowano sieæ dróg lenych do zrywki drewna,
a tak¿e na u¿ytek kolarstwa górskiego. Z powodu dewastacji szlabanów z dróg tych korzystaj¹
tak¿e motocrossowcy. Kolejnym problemem jest zaniechanie pasterstwa i zarastanie polan
i pastwisk. Jednoczenie górskie borówczyska s¹ nadmiernie eksploatowane przez okoliczn¹
ludnoæ. W terenie tym istnieje tak¿e problem k³usownictwa prowadzonego przez mieszkañców
pobliskich wsi. Coroczne sierpniowe pielgrzymki na Mogielicê, organizowane przez okoliczne
parafie, powa¿nie zagra¿aj¹ tej górze (w 2005 r. wesz³o tam naraz 1500 osób, które ca³kowicie
zamieci³y polanê). Dodatkowo gminy Dobra i S³opnice d¹¿¹ do budowy dwóch wie¿ widokowych
na polanie i na szczycie Mogielicy. Najpowa¿niejszym jednak zagro¿eniem dla tutejszej przyrody
jest projekt budowy kompleksu narciarskiego Mogielica nad wsi¹ S³opnice. Projekt zak³ada
budowê infrastruktury hotelowej w S³opnicach oraz ponad 2 km wyci¹gu i trasy zjazdowej ze
stacj¹ koñcow¹ na wschodnim zboczu Mogielicy, niedaleko od szczytu. Jeli budowa ta dojdzie
do skutku zostanie zniszczony du¿y fragment
lasów górskich, a sama góra zostanie
przeciêta na dwoje co znacznie utrudni
migracjê zwierz¹t. Dodatkowo znaczne
liczby narciarzy i turystów wje¿d¿aj¹cych
na górê spowoduj¹ dewastacjê szczytu
i polany. Intensywny ruch turystyczny
wp³ynie negatywnie na wystêpuj¹ce tu
zwierzêta w tym na jedyn¹ w Beskidzie
Wyspowym populacjê g³uszca. Lokalizacja
stacji koñcowej kolejki jest planowa
w samym rodku ostoi tego wymieraj¹cego
w naszym kraju kuraka (http://
www.pzwl.republika.pl/wyciag_ostoje.jpg).
Kampaniê przeciw budowie tego kompleksu
narciarskiego prowadzi Pracownia na
W³ochatka
Rys. Romuald Mikusek
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Rzecz Wszystkich Istot (http://www.pracownia.org.pl/cip/index.php?d=dzialania&e=artykuly
&idm=183&id=250 ).
Przysz³y kompleks narciarski znajduje siê w bezporednim s¹siedztwie planowanego Obszaru
Specjalnej Ochrony Siedlisk (Ostoja Gorce) w sieci Natura 2000 obejmuj¹cego po³udniowe stoki
Mogielicy. Jednoczenie znajduje siê on
na terenie proponowanego Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków w sieci
Natura 2000, opracowanego wiosn¹ 2005
r. przez Ma³opolskie Ko³o TP Bocian
i zg³oszonego do OTOP oraz WKP.
W formularzu wymieniono 21 gatunków
ptaków z Za³¹cznika I DP. Po weryfikacji
przez OTOP okaza³o siê, ¿e masyw
spe³nia kryteria naturowe (stanowi ostoje
dla m.in. g³uszca, sóweczki, w³ochatki
i dziêcio³a bia³ogrzbietego) i bêdzie
zg³aszana przez TP Bocian i OTOP przy
kolejnym rozpatrywaniu wniosków
o poszerzenie ostoi ptaków w Polsce.
Strzy¿yk
Rys. Romuald Mikusek
Oprócz tego Ma³opolskie Ko³o TP
Bocian wykonuje inwentaryzacjê przyrodnicz¹ masywu Mogielicy, szczególnie podszczytowych
partii Mogielicy, a tak¿e Jasienia oraz górnego odcinka doliny Czarnej Rzeki
i okolic prze³êczy Rydza-mig³ego, które po opracowaniu zostan¹ zg³oszone do WKP
w Krakowie w celu objêcia ich ochron¹ rezerwatow¹ lub utworzenia tam u¿ytków ekologicznych.
Nadlenictwo Limanowa planuje z kolei utworzenie ma³ego rezerwatu na po³udniowym zboczu
Mogielicy. Ma³opolskie Ko³o TP Bocian zadeklarowa³o tak¿e chêæ wspó³pracy
z RDLP w Krakowie, Nadlenictwem
Limanowa i Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody przy opracowywaniu planów
ochrony masywu. W 2005 r. przeprowadzono
kilkakrotne tropienia, które potwierdzi³y
wystêpowanie na Mogielicy g³uszca,
a w rejonie Czarnej Rzeki i Jasienia cietrzewia. Na wiosnê planowane jest
odszukanie tokowisk tych kuraków i zg³oszenie
wniosków do WKP o wyznaczenie dla nich
stref ochronnych. Wszelkie te dzia³ania mog¹
jednak nie przynieæ rezultatów, jeli urz¹d
gminy S³opnice doprowadzi do budowy
kompleksu narciarskiego. Gmina S³opnice
po³o¿ona jest miêdzy kilkoma szczytami,
z których na lokalizacjê inwestycji wybrano
niefortunnie najbardziej cenn¹ przyrodniczo
Dzik
górê. W niedalekiej odleg³oci znajduje siê
Rys. Romuald Mikusek
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zdegradowana góra £opieñ, na której wytyczenie trasy wyci¹gu przynios³oby du¿o mniej
negatywnych skutków dla przyrody. Brak wiadomoci mieszkañców tutejszych wsi o wartoci
przyrodniczej otaczaj¹cych ich gór powoduje, ¿e nie dostrzegaj¹ oni innych mo¿liwoci czerpania
zysków z przyrody. Alternatyw¹ dla budowy destrukcyjnego wyci¹gu by³oby rozwiniêcie
proekologicznej turystyki górskiej, której zacz¹tki mo¿na ju¿ zauwa¿yæ w s¹siednich Chyszówkach
(np. stadnina koni, liczne gospodarstwa agroturystyczne).
£ukasz Kajtoch
Ma³opolskie Ko³o TP Bocian
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN, Kraków
Agata Piestrzyñska-Kajtoch
Ma³opolskie Ko³o TP Bocian
Instytut Zootechniki, Kraków-Balice

DOLINA RODKOWEJ RABY
rodkowy odcinek doliny Raby miêdzy Dobczycami a K³ajem ma ok. 30 km d³ugoci
i znajduje siê na tzw. progu karpackim - styku karpackich pogórzy z nizinn¹ Kotlin¹ Sandomiersk¹.
Z tego powodu Raba ma tutaj charakter przejciowy miêdzy typowo górsk¹ a nizinn¹ rzek¹.
Dawniej, jeszcze na pocz¹tku XX wieku, rzeka tworzy³a tu liczne roztokowe koryta, g³ównie w
rejonie Dobczyc, Gdowa i ujcia Stradomki. W tym ostatnim miejscu istnia³o kilka du¿ych wysp.
Niestety liczne regulacje i budowa Zbiornika Dobczyckiego zniszczy³y czêciowo naturalny
charakter doliny. Jednak do roku 2001 dolina Raby nadal pozostawa³a jedn¹ z najbardziej
naturalnych podgórskich dolin w Ma³opolsce. W rejonie dawnych wysp zachowa³y siê lasy ³êgowe
i utworzone w wyniku regulacji starorzecza. Najistotniejszymi takimi miejscami s¹ okolice ujæ
dop³ywów Stradomki i Krzyworzeki oraz najwiêksze starorzecze pod K³ajem na skraju Puszczy
Niepo³omickiej. Kilkuset hektarowy las ³êgowy w rejonie ujcia Stradomki stanowi unikalne
miejsce w skali regionu. Resztê doliny porastaj¹ g³ównie zarola wiklinowe, ale znajduj¹ siê tu
te¿ liczne mokrad³a i pastwiska. Tereny uprawne skupiaj¹ siê przewa¿nie powy¿ej drugiej terasy
i brak jest zabudowy wiejskiej w samym s¹siedztwie rzeki. Ciekawym miejscem s¹ te¿
kserotermiczne wzgórza w rejonie ujcia Stradomki. W trakcie badañ terenowych, prowadzonych
regularnie od 2000 r. stwierdzono tu
wystêpowanie ok. 180 gatunków
ptaków, a dalszych 40 obserwowano na
pobliskim
Zb.
Dobczyckim
(szczegó³ow¹ charakterystykê awifauny
mo¿na znaleæ w pracy Awifauna
Pogórza Wielickiego i Podgórza
Winickiego - zagro¿enia i propozycje
ochrony Chroñmy Przyrodê Ojczyst¹
58 (3) 2002 r. a tak¿e na http://
www.pzwl.republika.pl/). Z tej liczby
Kania czarna
Rys. £ukasz Kajtoch
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ok. 125 to gatunki lêgowe lub
prawdopodobnie lêgowe w dolinie.
Stwierdzono tu tak¿e wiele rzadkich
gatunków, a dla niektórych np. dla
b³otniaka zbo¿owego (1 stanowisko),
kani czarnej (1-3 rewiry), sieweczki
obro¿nej (1-2 pary), mewy
czarnog³owej (1-2 pary), rybitwy
bia³ow¹sej (1-2 pary) i dzierzby
czarnoczelnej (przypuszczalnie
1 stanowisko) dolina stanowi jedn¹
z g³ównych ostoi w Ma³opolsce.
Sieweczka rzeczna
Wystêpuj¹ tutaj te¿ bocian czarny
Rys. Wioleta Pu³a
(1-3 rewiry), brzegówka (do ok. 500
nor), srokosz (ok. 10 par), a pospolite s¹ derkacz i przepiórka. Od kilku lat najbardziej
charakterystycznym dla doliny gatunkiem jest tracz nurogê, który utworzy³ tu jedyn¹ sta³¹
i rozwijaj¹c¹ siê populacjê w Ma³opolsce. Populacja ta rozprzestrzenia siê nawet na podgórskie
dop³ywy (Kajtoch i Piestrzyñska-Kajtoch 2005). W latach 80-tych byæ mo¿e lêgowa by³a jeszcze
kraska. Wiêkszoæ z tych gatunków nie by³a wczeniej podawana z doliny Raby (np. w Atlasie
Ptaków Lêgowych Ma³opolski). Dolina jest tak¿e istotnym miejscem dla migruj¹cych ptaków na
trasie dolina Wis³y - Zb. Dobczycki oraz w trakcie zimowañ. Obserwowano tu m.in.: czaple
nadobne, kaniê rud¹, bieliki (2-5 os. zimuj¹cych), orlika krzykliwego, kobczyki, ¿wirowce, rybitwê
wielkodziob¹, sowy b³otne, ¿o³nê czy drozdonia pstrego. Nad Rab¹ wystêpuj¹ tak¿e inne ciekawe
zwierzêta: ³o (zachodz¹cy z Puszczy Niepo³omickiej), wydra i bóbr (obecnie pospolite), rzêsorek
rzeczek, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, g³owacz bia³op³etwy, brzana, brzanka i pstr¹g
potokowy.
Niestety miêdzy 2001 a 2003 r. w dolinie zasz³y drastyczne zmiany. Korzystaj¹c z po¿yczki
z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego sfinansowano
regulacje koryta Raby
i ujciowych odcinków
Stradomki w Pierzchowie
i Krzyworzeki w Stadnikach.
Wszystkie
potencjalnie
zagro¿one powodzi¹ miejsca
(mosty, okolice zabudowy) by³y
ju¿ uregulowane w latach
wczeniejszych. Wydano wiêc
ogromne sumy pieniêdzy na
regulacje odcinków rzek, które
nie stanowi³y zagro¿enia
powodziowego (szczegó³owy
raport tej sprawy opracowany
Nurogê (samiec)
zosta³ przez Towarzystwo na
Rys. £ukasz Kajtoch
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Rzecz Ziemi: http://www.tnz.most.
org.pl/nowa/ocena_5.pdf). Prace
regulacyjne w rodkowym odcinku
Raby równie¿ s¹ bezpodstawne
z uwagi na istniej¹cy powy¿ej od wielu
lat Zb. Dobczycki, który zmniejsza
potencjalne ryzyko powodziowe.
Regulowane miejsca w ujciach
dop³ywów by³y poroniête lasami
³êgowymi po³o¿onymi z dala od
pobliskich wsi. Zniszczono unikatowe,
dzikie ujcie Stradomki: zlikwidowano
wyspy, skarpy i ³achy, a na ich miejsce
za³o¿ono kamienne umocnienia.
Jednoczenie nast¹pi³o gwa³towne
wzmo¿enie prac górniczych tj.
Pokl¹skwy (para)
tworzenie kolejnych i rozbudowa ju¿
Rys. Romuald Mikusek
istniej¹cych odkrywek ¿wiru, co
przyczyni³o siê do dewastacji lasów ³êgowych i zniszczenia starorzeczy. Najwiêksze takie
¿wirownie, maj¹ce nawet po kilkadziesi¹t hektarów, istniej¹ w Nieznanowicach-Marszowicach,
K³aju, Winiarach i Gdowie. W latach 2004-2005 najstarszy zbiornik w Nieznanowicach, stanowi¹cy
dot¹d ostoje ptaków wodno-b³otnych, zosta³ przystosowany do u¿ytku wêdkarskiego i ogrodzony.
Do dewastacji doliny przyczynili siê tak¿e okoliczni mieszkañcy, w tym mieszkañcy jednej z wsi,
którzy nielegalnie wydobywali ¿wir w korycie i w s¹siedztwie rzeki. Efektem by³o ust¹pienie
z doliny Raby niektórych gatunków (np. b³otniaka zbo¿owego, rybitwy bia³ow¹sej) i drastyczne
zmniejszenie liczebnoci innych (m.in. brzegówki, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej).
Próby zainteresowania problemem ochrony przyrody doliny Raby w³adz (Urz¹d Gminy Gdów,
Wojewódzki Konserwator Przyrody) w 2001 r. nie przynios³y ¿adnych pozytywnych skutków.
Dolina zosta³a czêciowo zniszczona, w tym niektóre rodkowiska (starorzecza) prawdopodobnie
bezpowrotnie. Nadal jednak istnieje wiele cennych miejsc, które w przypadku objêcia ochron¹
maj¹ szansê przetrwaæ w niezmienionym stanie. Ma³opolskie Ko³o Towarzystwa Przyrodniczego
Bocian podjê³o inicjatywê ochrony doliny Raby. Wiosn¹ 2005 r. sporz¹dzono SDF
proponowanego Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków w sieci Natura 2000 i przekazano go do
OTOP oraz WKP. W formularzu wymieniono 17 gatunków lêgowych ptaków z Za³¹cznika
I Dyrektywy Ptasiej (DP) Unii Europejskiej oraz 18 gatunków nie lêgowych ptaków z Za³¹cznika
I DP. Po weryfikacji przez OTOP okaza³o siê, ¿e dolina spe³nia kryteria naturowe (stanowi
ostoje m.in. dla: derkacza, rybitwy rzecznej i dziêcio³a bia³oszyjego) i bêdzie zg³aszana przez TP
Bocian i OTOP przy kolejnym rozpatrywaniu wniosków o poszerzenie ostoi ptaków w Polsce.
Oprócz tego Ma³opolskie Ko³o TP Bocian wykonuje inwentaryzacjê przyrodnicz¹ doliny Raby,
szczególnie ocala³ych lasów ³êgowych i starorzeczy w rejonie Pierzchowa - Wieñca i Winiar Stadnik, które po opracowaniu zostan¹ zg³oszone do WKP w Krakowie w celu objêcia ich
ochron¹ rezerwatow¹ lub utworzenia tam u¿ytków ekologicznych. Prowadzone s¹ tak¿e starania
w celu odszukania gniazd kañ czarnych i bocianów czarnych w celu zg³oszenia wniosków do
WKP o wyznaczenie dla nich stref ochronnych. Jednak¿e wszystkie te dzia³ania mog¹ nie przynieæ
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Rzêsorek rzeczek
Rys. Romuald Mikusek

zamierzonych efektów, jeli na
terenach gmin le¿¹cych w dolinie
Raby nie zmieni siê nastawienie
mieszkañców. Brak edukacji
ekologicznej i szerzenia wiedzy
o rodowisku powoduje, ¿e
zarówno w³adze jak i mieszkañcy
widz¹ jedynie krótkoterminowe
zyski, jakie mog¹ czerpaæ z doliny.
Dewastacja
doliny
teraz
uniemo¿liwi wykorzystanie jej
zasobów przyrodniczych w przysz³oci.
£ukasz Kajtoch
Ma³opolskie Ko³o TP Bocian
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN, Kraków
Agata Piestrzyñska-Kajtoch
Ma³opolskie Ko³o TP Bocian
Instytut Zootechniki, Kraków-Balice

DOLINA GÓRNEJ WIS£Y - PTASI RAJ PO£UDNIA POLSKI
Górny l¹sk - zdecydowanie najbardziej przekszta³cony przez cz³owieka i uprzemys³owiony
region Polski nie cieszy siê zbytnim powodzeniem wród polskich przyrodników.
Czy faktycznie region ten to ksiê¿ycowy krajobraz ha³d, kominów i brudnych miast? Absolutnie
nie! Oko³o 50 km na po³udnie od zwartej katowickiej aglomeracji le¿y wyj¹tkowa kraina, per³a
wród polskich ostoi ptaków - Dolina Górnej Wis³y. Wystarczy zboczyæ z autostrady Katowice Wis³a na Zab³ocie lub Ochaby, by po chwili poczuæ na w³asnej skórze niezwyk³y urok Doliny. Po
obu stronach drogi rozci¹ga siê wspania³y widok - ma³e, gêsto rozsiane stawiki pokryte dywanem
grzybieñczyków wodnych i kotewki orzecha wodnego - rolin, dla których Dolina jest jednym
z wa¿niejszych stanowisk w Polsce.
Warto zatrzymaæ siê d³u¿ej na stawach w Dolinie i pos³uchaæ g³onego, zw³aszcza wiosn¹,
og³uszaj¹cego rechotu ¿ab i rwetesu, jaki czyni¹ najciekawsi mieszkañcy tej ziemi - ptaki!
W Dolinie Górnej Wis³y stwierdzono a¿ 318 gatunków z tej grupy, z czego a¿ 182 przystêpuje
tutaj do lêgów! Na tutejszych stawach, zw³aszcza takich z krzaczastymi wyspami, z pewnoci¹
dostrze¿emy prawdziwy symbol tej krainy - lepowrona. Jest to gatunek niewielkiej czapli
o krêpej budowie cia³a i sinoczarnym upierzeniu. Ten tajemniczy ptak prowadzi g³ównie nocny
tryb ¿ycia, dni przesypiaj¹c ukryty w gêstwinie krzewów lub w koronach drzew. Gdy wieczorem
wylatuje na ¿er mo¿na us³yszeæ jego g³one krakanie przypominaj¹ce odg³osy wrony, czemu
zawdziêcza sw¹ ciekaw¹, polsk¹ nazwê gatunkow¹.
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Dlaczego to akurat lepowron
nazywany jest królem Doliny Górnej
Wis³y? Otó¿ ju¿ od XVI wieku by³ i jest
to nadal rejon regularnego gniazdowania
tego ptaka. Obecnie jego liczebnoæ
z roku na rok ronie. W roku 2004,
w szeciu koloniach, znaleziono tu a¿ 558
gniazd.
DGW to jednak nie tylko kompleksy
licznych ma³ych stawów. Najwiêkszym
i równoczenie najcenniejszym akwenem
w rejonie jest Zbiornik Gocza³kowicki.
Najlepiej przyjechaæ tu od strony
po³udniowo-zachodniej (wie Frelichów)
Wodowanie platformy dla rybitw
lub pó³nocnej (Wis³a Ma³a) - st¹d
Rys. Szymon Beuch
rozpociera siê najlepszy widok i tu te¿
mo¿na zobaczyæ najciekawsze ptaki.
Wygl¹d zbiornika zmienia³ siê ostatnio z roku na rok, a co za tym idzie równie¿ sk³ad tutejszej
flory i fauny. Kilka lat temu poziom wody spuszczono do minimum, co stworzy³o idealne warunki
dla lêgów rybitw, sieweczek, a tak¿e takich rarytasów jak 2 pary szablodzioba, które potem
jeszcze przez dwa lata gniedzi³y siê w ró¿nych miejscach Doliny.
Oprócz tego obserwowano tu wówczas do 6 osobników warzêch - du¿ych bia³ych ptaków
o ³y¿kowatych dziobach, które próbowa³y nawet zagniedziæ siê na Zbiorniku. Póniej wody
zaczê³o przybywaæ, piaskowe wyspy zosta³y zalane, a powierzchnia zbiornika pokry³a siê zielonymi
³¹kami manny mielec i rdestu wodnego oraz gêstymi zarolami ³ozowymi.
Te ostatnie bardzo przypad³y do gustu piêciu parom
czapli purpurowej, które w 2004 roku pomylnie
wyda³y na wiat a¿ 18 piskl¹t. Dolina to ostatnio
jedyne miejsce regularnego gniazdowania tych
piêknych czapli w naszym kraju.
£¹ki manny sta³y siê z kolei wymarzonym
rodowiskiem dla rybitw bia³ow¹sych. Gatunek ten
jest obecnie w trakcie kolonizowania ca³ego kraju,
choæ i tak najsilniejsza populacja tej rybitwy zasiedla
w³anie Dolinê Górnej Wis³y. W roku 2004 doliczono
siê tu rekordowej liczby 629 par, z czego 436
gniazdowa³o na Zbiorniku Gocza³kowickim. Rybitwa
bia³ow¹sa jest wiêc jednym z powszechniejszych
gatunków ptaków w DGW i najliczniejsz¹ z rybitw.
Jaka jest jednak sytuacja innych gatunków rybitw,
zdecydowanie liczniejszych w innych czêciach
Polski? Niestety brak piaskowych i ¿wirowych ³ach,
Czapla nadobna
a tak¿e odpowiedniej iloci dywanów zgni³ych rolin
Rys. Szymon Beuch
jest powodem tego, ¿e tak powszechne gatunki jak
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rybitwa rzeczna i czarna staj¹ siê tu
coraz rzadsze.
Specjalnie dla tych gatunków
grupa robocza Doliny Górnej Wis³y
Czaplon zorganizowa³a specjalny
projekt ochrony - skonstruowano
specjalne p³ywaj¹ce platformy, które
zast¹piæ mia³y rybitwom naturalne
miejsca do za³o¿enia gniazda. Wynik
by³ osza³amiaj¹cy! W pierwszym
Szczud³aki
Rys. Szymon Beuch
roku projektu ze sztucznych wysp
skorzysta³o 65 par rybitw rzecznych,
a w 2004 roku a¿ 168 par. Mniej szczêcia mia³y rybitwy czarne, poniewa¿ przygotowane dla
nich platformy corocznie zajmuj¹ wczeniej mewy mieszki.
Do podjêcia tego projektu oraz do prowadzenia czynnej ochrony stawów rybnych w DGW
konieczne by³o nawi¹zanie przez Czaplon wspó³pracy z lokalnymi w³acicielami i dzier¿awcami
stawów. Powodzenie grupy w tej kwestii by³o z pewnoci¹ jej najwiêkszym osi¹gniêciem - pozwoli³o
to na swobodne prowadzenie akcji ochroniarskich, w czym zawsze mog¹ liczyæ na pomoc
rybaków.
Dowodem na to mo¿e byæ ubieg³oroczna akcja umacniania wyspy z koloni¹ lepowronów.
W tym celu Zak³ad Ichtiobiologii i Gospodarki Stawowej w Go³yszu wykona³ narzut ziemi, co
zwiêkszy³o powierzchniê wyspy. Dodatkowo wolontariusze umocnili wyspê zapobiegaj¹c jej
podmywaniu i osuwaniu u¿ywaj¹c do tego celu kilkuset palików i oko³o 30 ton kamienia.
Niezwyk³y sk³ad przyrodniczy Doliny to w du¿ej mierze zas³uga Czaplonowców, którzy wiele
czasu i si³ powiêcili na monitoring przyrodniczy zasobów ostoi i zabiegi jej ochrony.
Ich wysi³ek zosta³ jednak wynagrodzony w mi³y i zaskakuj¹cy sposób - w roku 2003 na
stawach w Palczowicach zagniedzi³ siê sam czaplon! Ta tajemnicza nazwa to nic innego jak
staropolskie okrelenie czapli nadobnej - rzadkiej ma³ej czapli o bia³ym upierzeniu
i charakterystycznym dwukolorowym ubarwieniu nóg. Lêg ten by³ pierwszym pewnym lêgiem
tej czapli w naszym kraju.
Dolina Górnej Wis³y to jedyne miejsce
w Polsce, które skupia tak bogaty zestaw
ptaków charakterystycznych dla Europy
Po³udniowej, bêd¹c niejednokrotnie jedynym
miejscem ich wystêpowania w naszym kraju.
Nic wiêc dziwnego, ¿e w rejonie tym
wytypowano a¿ cztery ostoje o znaczeniu
miêdzynarodowym (IBA), które zosta³y
zaproponowane przez OTOP jako Obszary
Specjalnej Ochrony Sieci Natura 2000.
Jednak ochrona prawna to nie wszystko!
Czynne dzia³ania ochroniarskie Czaplona,
pozytywny stosunek do ptaków miejscowej
Rybitwa bia³ow¹sa
ludnoci oraz brak wystêpowania bezRys. Szymon Beuch
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wzglêdnego ³upie¿cy ptasich gniazd - norki amerykañskiej rokuje korzystny rozwój ostoi
w przysz³ych latach. Olbrzymie bogactwo przyrodnicze Doliny sprawi³o, ¿e sta³a siê ona znanym
terenem wypadowym na ptasie wyprawy dla ornitologów z ca³ej Polski! Praktycznie codziennie
na stawowych groblach i na wale Zbiornika Gocza³kowickiego spotkaæ mo¿na jakiego zapalonego
ptasiarza z lunet¹. Najczêciej s¹ to mieszkañcy Górnego l¹ska, dla których ostoja stanowi
wspania³¹ odskoczniê od szarej blokowej rzeczywistoci. Niejednokrotnie jednak zje¿d¿aj¹ tutaj
tak¿e mi³onicy przyrody z ca³ego kraju - np. w maju tego roku odby³ siê tu pierwszy zlot abonentów
serwisu PPP.
Szymon Beuch

ZWIERZÊTA W PRZESTRZENI (CZ. 2) - CO WIDZI BADACZ?
W poprzednim artykule (Kraska 1-2/2004) rozwa¿a³em, miêdzy innymi, na jakie problemy
napotyka naukowiec podczas badañ zachowañ zwierz¹t wobec przestrzeni. Przyjrzyjmy siê wiêc
kilku konkretnym przyk³adom. Zacznê od krótkiego omówienia czterech g³ównych sposobów
badania zachowañ przestrzennych zwierz¹t. Ograniczê siê jednak do ssaków, poniewa¿ znam
siê na tym nieco lepiej, a i tak bêdzie o czym pisaæ.
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem okrelania, na przyk³ad, wielkoci area³ów, czy
odleg³oci wêdrówek wielu zwierz¹t jest tzw. metoda CMR (skrót od angielskiej nazwy
oznaczaj¹cej: schwytaæ, oznakowaæ, wypuciæ). W celu przeprowadzenia takich badañ, np. na
gryzoniach, ustawiamy pu³apki ¿ywo³owne w sieci, na przyk³ad co 10 m. Schwytane zwierzêta
znakujemy indywidualnie (np. ka¿dy ma swój wzór plamek namalowanych na futerku)
i wypuszczamy licz¹c na ich powtórne z³apanie - przyk³ad obrazu na rys. 1. Niestety metoda ta
daje nam tylko punktowy sztywny ogl¹d sytuacji (badamy tylko punkty, w których ustawione
s¹ pu³apki, a przestrzeñ jest przecie¿ mniej lub bardziej ci¹g³a), a ponadto mo¿e nieco fa³szowaæ
rzeczywistoæ, bo wyk³adana w pu³apce przynêta mo¿e ci¹gaæ zwierzêta, które normalnie tego
punktu by nie odwiedzi³y.
Bardzo powszechn¹ obecnie metod¹, nowoczesn¹, u¿ywaj¹c¹ zaawansowane technologie
jest radiotelemetria. Stosuje siê j¹ do badañ nad bardzo wieloma gatunkami zwierz¹t. Osobnik
zaopatrzony w nadajnik radiowy (najczêciej umieszczony na obro¿y lub plecaku, ale czasem
na nodze lub p³etwie) mo¿e byæ doæ dok³adnie lokalizowany, na przyk³ad co 15 minut, a jego
pozycja nanoszona na mapy - przyk³ad obrazu na rysunku 2. Metoda ta znów nosi piêtno
punktowoci. Co prawda mo¿na by j¹ okreliæ jako punktow¹ elastyczn¹ (lokalizujemy zwierzê
tam gdzie akurat przebywa w dowolnym punkcie przestrzeni niczym go nie ograniczaj¹c) niemniej
nie umiemy powiedzieæ gdzie zwierzê by³o i jak¹ pokona³o trasê w czasie pomiêdzy kolejnymi
nas³uchami (punktami).
Najstarszym sposobem obserwacji zwierz¹t, stosowanym np. przez myliwych, jest ich
tropienie. Od doæ niedawna metoda ta zdoby³a równie¿ uznanie naukowców. Mo¿na dziêki niej
przeledziæ doæ dok³adnie trasê wêdrówki lisa po jego rewirze ³owieckim, mo¿na odnaleæ miejsca
znakowañ moczem, podejmowanych prób polowania, odpoczynku itd. Niestety nigdy nie mamy
pewnoci, z jakim osobnikiem mamy do czynienia i gdy raz trop siê urwie to ju¿ nigdy nie dopiszemy
ci¹gu dalszego. Zazwyczaj odcinki udanych tropieñ nie s¹ d³ugie (dla lisa zwykle 2-4 km), wiêc

55

KRASKA  (1-2/2005)

opisuj¹ tylko niewielki fragment przestrzeni zajmowanej przez to zwierzê. Dodatkow¹ trudnoci¹
jest to, ¿e tropiæ mo¿na tylko w zimie i to tylko w sprzyjaj¹cych warunkach (wie¿y nieg).
Metoda ta zreszt¹ nadaje siê tylko do badañ nad niektórymi gatunkami - z kun¹ lub wiewiórk¹
ten numer nie przejdzie! Choæ mo¿na próbowaæ tropiæ gryzonie - przyk³ad obrazu na rys. 3.
Najtrudniejsz¹ i najrzadziej stosowan¹ metod¹, jest obserwacja przy pomocy znaczników
chemiluminescencyjnych. Przypomina to nieco tropienie. Schwytanemu zwierzêciu przymocowuje
siê niewielk¹ ampu³kê ze wiec¹c¹ substancj¹, a nastêpnie obserwuje siê je w jego areale.
Niestety metoda ta mo¿e byæ stosowana tylko wobec zwierz¹t nocnych i na tyle powolnych, aby
nie zd¹¿y³y uciec obserwatorowi (lub grupie obserwatorów). Sam z powodzeniem (?) stosowa³em
tê metodê do badañ nad pilchami, ale mo¿na jej u¿ywaæ do badañ je¿y i nietoperzy. Powa¿nym
mankamentem jest równie¿ fakt, ¿e ampu³ka wieci doæ krótko - powiedzmy jedn¹ noc,
a najczêciej z³apanie tego samego osobnika kilka dni z rzêdu jest po prostu niemo¿liwe.
Przyjrzyjmy siê zatem wynikom, które otrzymuje badacz stosuj¹cy metodê CMR. Na rysunki
1 widzimy dziesiêæ pu³apek, w które ³owi³ siê (43 razy) mysz X w ci¹gu szeciu tygodni
prowadzenia obserwacji. Co robi³ i gdzie chodzi³ nasz X, gdy nie siedzia³ w pu³apce? Na to
pytanie oczywicie nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Ale co ten obraz nam mówi? Jak go
interpretowaæ? Jeli pu³apki by³y ustawione, co 10 m, to najdalej od siebie oddalone punkty
³owienia siê X-a (B8 i K3) dzieli odleg³oæ ponad 100 m, czy zatem tê odleg³oæ nale¿y uznaæ
za przybli¿on¹ rednicê area³u? Ale przecie¿ punkt B8 zosta³ odwiedzony tylko raz, mo¿e wiêc
by³a to tylko jednorazowa wycieczka w nieznane? Jeli odrzucimy to pojedyncze stwierdzenie
to rednica area³u skraca nam siê o po³owê i wynosi oko³o 50 m! Z zaprezentowanego obrazu
widaæ wyranie dwa centra czego, penetracji?, a mo¿e ¿erowania? W punktach G5 i H7 X
³owi³ siê najczêciej, a wiêkszoæ punktów ³owienia ulokowanych jest po s¹siedzku - tu niew¹tpliwie
mo¿emy zakreliæ rdzeñ area³u, ma on ponad 30 m rednicy (ale dlaczego mówimy o rednicy,
dlaczego zak³adamy, ¿e area³ ma kszta³t ko³a czy te¿ elipsy). Jednak dwa punkty (J5 i K3)
równie¿ by³y odwiedzane nieprzypadkowo (wiadcz¹ o tym kilkakrotne z³owienia), choæ stanowi¹
jakby wyspy, to przecie¿ nale¿y je w³¹czyæ do area³u. Dlaczego w takim razie X nie ³owi³ siê
na przyk³ad w punktach J3, J4 i K4? Czy¿by te punkty nie nale¿a³y do jego area³u? Jak zatem
X przechodzi³by z wyspy na wyspê? Czy gdyby badania prowadziæ dwa tygodnie d³u¿ej
wyspy po³¹czy³yby siê w zwart¹ powierzchniê - X z³owi³by siê np. w punktach I5, I6, J4?
A mo¿e do tych dwu wyspiarskich punktów prowadz¹ tylko w¹skie cie¿ki? Jeli tak to którêdy?
Nigdy nie bêdziemy wiedzieæ! Wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi, taki jest los naukowca. M o ¿ e
jednak radiotelemetria daje lepsze rezultaty? Na rysunku 2 widzimy nieregularnie, skupiskowo
rozrzucone punkty, w których, tym razem nornik Z, zosta³ namierzony. Ile jest tych skupisk?
Jedni zapewne dolicz¹ siê trzech, inni szeciu, siedmiu, a mo¿e nawet omiu. Miêdzy tymi skupiskami
zionie pustka z maleñk¹ trzypunktow¹ wysepk¹. Jak wygl¹da area³ osobnika oznaczonego Z?
Czy skrajne pojedyncze punkty to wypady na terytoria niepenetrowane regularnie, czy trwa³e
elementy area³u? Sytuacjê tylko nieco poprawia po³¹czenie punktów lini¹, w kolejnoci ich
odnotowywania - zaznaczam, ¿e to tylko hipotetyczne, bo prostoliniowe, szlaki wêdrówki Z-a
(patrz rys. 5). Nadal nie wiemy czy niezarysowana przestrzeñ w centralnej czêci to rzeczywicie
czêæ nienale¿¹ca do area³u i przeciêta tylko szlakami komunikacyjnymi, a trzy punkty w jej
rodku maj¹ znaczenie stacji tranzytowej, czy te¿ jest to po prostu czêæ mniej uczêszczana,
bo na przyk³ad ubo¿sza w pokarm, lecz niew¹tpliwie penetrowana przez gospodarza? Teraz
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jednak wiêkszoæ zgodzi siê, ¿e skupiska penetracji s¹ trzy. Ale czy to prawda, czy tylko z³udzenie
wynikaj¹ce z rysunku? Widaæ natomiast, ¿e dwa centra by³y penetrowane gêciej ni¿ pozosta³e
obszary, to te miejsca gdzie nasz Z pokonywa³ bardzo niewielkie odleg³oci pomiêdzy kolejnymi
namierzeniami. Tylko czy rzeczywicie te odleg³oci by³y takie ma³e? Przez piêtnacie minut
nawet tak niewielkie zwierz¹tko potrafi przebiec, przynajmniej teoretycznie, do 800 m. Niestety
nie wiemy, co Z robi³ pomiêdzy namierzeniami. Znów k³opot. Znów mamy wiêcej w¹tpliwoci
ni¿ pewnoci.
Jeli zatem metody punktowe daj¹ tak mizerne rezultaty, to mo¿e tropienia rozjani¹ nam
sytuacjê. Niestety! Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e z rysunku 3. nic nie wyczytamy. Przebywane
odcinki miêdzy norami gryzoni s¹ zbyt krótkie, aby wyci¹gaæ wnioski. Nie mamy zreszt¹ pewnoci,
¿e wszystkie lady nale¿¹ do tego samego osobnika. Mog¹ równie dobrze nale¿eæ do trzech,
a nawet piêciu, z tym, ¿e jedn¹ z nor wykorzystywa³yby trzy osobniki, co nie jest wcale
wykluczone. Lepszy obraz otrzymujemy u¿ywaj¹c metody znaczników chemiluminescencyjnych.
Ale i tu jest wiele w¹tpliwoci przy próbach interpretacji. Co prawda w porównaniu
z radiotelemetri¹ mamy pewnoæ co do rzeczywicie przebywanych przez gryzonia (albo je¿a,
albo ) tras, niemniej wci¹¿ brakuje nam informacji, zw³aszcza, ¿e obserwacje s¹ prowadzone
noc¹ (aby by³o widaæ wiec¹cy znacznik), nie mo¿emy wiêc okreliæ co robi³o zwierzê w danym
miejscu. Pamiêtajmy zreszt¹, ¿e taka obserwacja pochodzi tylko z jednej nocy, a nie szeciu
tygodni jak na przyk³ad w eksperymencie z u¿yciem pu³apek. Jak¹ czêæ area³u pokaza³o nam
zwierzê? Czy miejsca z wyranie intensywniejsz¹ penetracj¹ s¹ rzeczywicie strategicznie wa¿ne,
czy mo¿e tylko ten jeden jedyny raz wzbudzi³y zainteresowanie naszego bohatera? Pytania, pytania,
pytania odpowiedzi wci¹¿ brak. Nawet stosunkowo dobrze opisane - tak jak na rysunku 6. tropienie lisa (czy te¿ innego sporego naziemnego ssaka) nie jest nam w stanie wszystkiego wyjaniæ.
Wszystkiego? Nawet ma³ej czêci! Znów powstaj¹ pytania. Jak¹ czêæ area³u pokaza³ nam tropiony
osobnik? Czy znakowanie w pobli¿u tropów drugiego osobnika to zaznaczony fragment granicy
area³u, czy tylko próba potwierdzenia w³asnoci przeznaczona dla intruza, który wtargn¹³ w sam
rodek rewiru? Czy obszar kluczenia ze ladami polowania na norniki to sta³e ³owisko, czy tylko
przypadkowa szar¿a na ³atwy k¹sek? Czy odcinki zdwojonego tropu to fragmenty utartych
cie¿ek, czy tylko przypadkowa zbie¿noæ tras? Pytania, pytania, pytania
Wci¹¿ jeszcze nauka jest doæ bezradna w opisie sposobów u¿ytkowania przestrzeni przez
zwierzêta. Jedyne, co mo¿emy opisaæ to zlepek wyników zebranych z wielu sezonów, dla wielu
osobników to najlepiej wieloma metodami. Dane takie istniej¹ dla wielu gatunków. Mamy wiêc
ogólny pogl¹d jak zwykle wygl¹da przeciêtny area³ na przyk³ad gryzonia - nornika. Przyjrzyjmy
siê ewolucji pogl¹dów na ten temat na bazie przypadku przedstawionego na rysunkach 2 i 5.
Dawniej s¹dzono, ¿e area³ najlepiej opisywaæ elips¹ (rys. 7). U¿ywano w tym celu specjalnych
wzorów i przeliczników tak, aby dobraæ odpowiednie do danych rednice i orientacjê elipsy,
a i tak czasami niektóre punkty pozostawa³y na zewn¹trz. Potem wyrysowywano najmniejszy
wielobok wypuk³y obejmuj¹cy wszystkie dane (rys. 8). Kolejnym etapem by³o wycinanie
i zaokr¹glanie owego wielok¹ta, oczywicie znów przy pomocy komputerów, matematyki,
wzorów i przeliczników (rys. 9). Obecnie wielu naukowców s¹dzi, ¿e area³y to pewnego rodzaju
kleksy, dynamiczne i wci¹¿ zmienne (rys. 10). Czy przekonanie powy¿sze odpowiada jednak
prawdzie? No có¿ nie wiemy.
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Rys. 1.
Schemat powierzchni badawczej i otrzymanych wyników
dla metody CMR. Kropka - punkt z pu³apk¹; X w kó³ku punkt ³owienia gryzonia (cyfra powy¿ej w lewo oznacza
liczbê z³owieñ w danym punkcie); litery u góry i cyfry z
boku - koordynaty.

Rys. 2.
Schemat przyk³adowych wyników otrzymanych metod¹
radiotelemetrii. Kropka - punkty, w których zwierzê zosta³o
namierzone.

Rys. 3.
Schemat przyk³adowych wyników tropieñ gryzoni na
niegu. Kropka - nora; linia ci¹g³a - trop.

Rys. 4.
Schemat przyk³adowych wyników otrzymanych metod¹
znaczników chemiluminescencyjnych.
Kropka - miejsce wypuszczenia zwierzêcia; linia ci¹g³a szlak wêdrówki.

Rys. 5.
Schemat przyk³adowych wyników otrzymanych metod¹
radiotelemetrii z wrysowanym hipotetycznym szlakiem
wêdrówki zwierzêcia (punkty namierzeñ po³¹czone
prostymi odcinkami w kolejnoci stwierdzeñ). Du¿a
kropka - pierwsze stwierdzenie; linia ci¹g³a - hipotetyczny
szlak; X - ostatnie stwierdzenie

Rys. 6.
Schemat przyk³adowych wyników tropienia lisa.
Kropka w kó³ku - nora; X - znakowanie moczem; kropka miejsce polowania na gryzonia; linia ci¹g³a - szlak
marszruty (trop); linia przerywana - trop innego osobnika
lisa; linia przerywana falista - trop zaj¹ca.
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Rys. 7.
Area³ osobniczy gryzonia - narysowany jako elipsa
z jednym punktem zewnêtrznym.

Rys. 8.
Area³ osobniczy gryzonia - narysowany metod¹
najmniejszego wielok¹ta wypuk³ego.

Rys. 9.
Area³ osobniczy gryzonia - narysowany jako wielok¹t
wklês³y zaokr¹glony.

Rys 10.
Area³ osobniczy gryzonia - narysowany jako
kleks.

Wojciech K. Nowakowski
Katedra Zoologii, Akademia Podlaska

CZY P£AZY JE¯D¯¥ KOLEJ¥?
O tym, ¿e na drogach gin¹ p³azy wiemy wszyscy. Wiosn¹ g³ono o tym w mediach,
a rozjechane przez samochody ¿aby, ropuchy, czy grzebiuszki ³atwo zaobserwowaæ. Ale p³azy
napotykaj¹ na trasie swoich wiosennych wêdrówek równie¿ inne przeszkody. W 2004 roku
zakoñczy³a siê gruntowna modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Siedlec. Prace objê³y
wszystkie elementy - stacje i przystanki, nasypy, torowiska, mosty i przepusty, przejazdy drogowe,
sieæ elektryczn¹ i system odwadniaj¹cy. I w³anie ten ostatni element spowodowa³, ¿e linia
kolejowa sta³a siê p³azim problemem. Po obu stronach nasypu znajduj¹ siê rowki odwadniaj¹ce.
Prawie na ca³ej d³ugoci (90%) maj¹ one postaæ betonowego koryta o g³êbokoci 50 centymetrów
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i prawie pionowych cianach. Taka
konstrukcja praktycznie uniemo¿liwia
samodzielne wydostanie siê p³azów,
które wpad³yby do takiego rowka.
Wiosn¹ roku 2005 zostalimy
poproszeni przez firmê konsultingow¹
Jacobs GIBB Polska, dzia³aj¹ca na
zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., o zbadanie wp³ywu linii
kolejowej na szlaki wêdrówek
p³azów. Obserwacjami zosta³ objêty
odcinek o d³ugoci 49 kilometrów od
Miñska Mazowieckiego do Siedlec.
W przedsiêwziêciu wziê³o udzia³
Ropucha szara na torach
9 osób (Judyta Gulatowska,
Rys. Katarzyna Kubicka
Izabela Olejniczak, Katarzyna Tyl,
Pawe³ Boniecki, Marcin Ilczuk, Ireneusz Ka³uga, Marek Kowalski, Jaros³aw Paciorek,
Monika Stefaniak) pod kierunkiem Mirka Rzêpa³y, który ca³oæ koordynowa³. Ka¿demu zosta³
przydzielony odcinek o d³ugoci kilku kilometrów le¿¹cy miêdzy dwoma stacjami. W praktyce
oznacza³o to kilkunastokilometrowy spacer - trzeba by³o skontrolowaæ obydwie strony torów.
Poniewa¿ zima d³ugo nie chcia³a ust¹piæ pierwsz¹ kontrolê przeprowadzilimy miêdzy 5 a 7
kwietnia. Druga odby³a siê 19 i 20 kwietnia, z wyj¹tkiem po³udniowej strony odcinka przylegaj¹cego
do rezerwatu Stawy Broszkowskie, gdzie obserwacje przeprowadzono 5 maja.
Zgodnie z wczeniejszymi przypuszczeniami w betonowych korytkach znalelimy uwiêzione
p³azy - ³¹cznie ponad 6.400 osobników nale¿¹cych do 12 gatunków. Najliczniejsze by³y oczywicie
gatunki najpospolitsze: ropucha szara, ¿aba trawna i ¿aba moczarowa. Te trzy gatunki stanowi³y
prawie 87% wszystkich stwierdzonych p³azów. Poza nimi by³y jeszcze: ¿aba wodna i mieszka,
grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropucha zielona, traszka grzebieniasta i zwyczajna oraz
rzekotka drzewna. Szczególnego podkrelenia wymaga fakt, ¿e p³azy nie skupia³y siê na krótkich
odcinkach, a wystêpowa³y w miarê równomiernie na fragmentach licz¹cych od kilkuset metrów
do kilku kilometrów. Jest to sytuacja zupe³nie odmienna od tej, jak¹ spotykamy na drogach.
Zapewne zwi¹zane jest to z tym, ¿e w przeciwieñstwie do dróg linia kolejowa przebiega przez
tereny s³abiej zabudowane.
Na ca³ym badanym fragmencie linii kolejowej wyró¿nilimy 27 odcinków ró¿ni¹cych siê
liczb¹ stwierdzonych p³azów lub zasadniczym kierunkiem ich wêdrówki. Zaledwie na d³ugoci
3.900 metrów nie stwierdzilimy uwiêzionych p³azów. By³y to albo odcinki po³o¿one w wiêkszych
miejscowociach lub takie, gdzie do odwadniania nasypu nie zastosowano betonowych koryt.
Najbogatszy, zarówno pod wzglêdem liczby gatunków, jak i liczby osobników, by³ odcinek torów
s¹siaduj¹cy z rezerwatem Stawy Broszkowskie. Na d³ugoci oko³o 5 kilometrów zanotowalimy
ponad 2.500 osobników z 9 gatunków, co daje rednie zagêszczenie 52 p³azów na 100 metrów
linii kolejowej. Oprócz ¿ab brunatnych i ropuchy szarej licznie na tym odcinku wyst¹pi³y: grzebiuszka,
¿aba wodna i traszka grzebieniasta. Stwierdzilimy tutaj równie¿ kumaka nizinnego, traszkê
zwyczajn¹ i jedynego osobnika ropuchy zielonej. Inne wyró¿niaj¹ce siê miejsca to okolice
El¿bietowa, Woli Ka³uskiej i Sosnowego. Pod El¿bietowem na odcinku o d³ugoci 3 kilometrów
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znalelimy ponad 500 osobników nale¿¹cych do 6 gatunków, w tym 16 osobników traszki
zwyczajnej. Odcinek ko³o Woli Ka³uskiej znalaz³ siê na drugim miejscu pod wzglêdem zagêszczenia.
Na odcinku 2.400 metrów stwierdzilimy prawie 800 p³azów, czyli rednio 33 osobniki na 100
metrów torów. By³o wród nich 5 traszek zwyczajnych i jedna traszka grzebieniasta. Ko³o
Sosnowego liczba p³azów by³a, co prawda niewielka (68 osobników na 2.500 metrów), ale nale¿a³y
one do 7 gatunków. Oprócz gatunków pospolitych stwierdzono tam kilka rzekotek oraz pojedyncze
osobniki ¿aby mieszki (jedyne na ca³ej trasie), kumaka i grzebiuszki.
W wielu miejscach uwiêzione ¿aby brunatne sk³ada³y skrzek. W wiêkszoci przypadków
jaja bardzo szybko obumiera³y. Tylko ko³o Stawów Broszkowskich dosz³o do wylêgu kijanek. Na
tym odcinku jest najwiêkszy przep³yw wody i jest ona czysta.
Stosunkowo ma³o znalelimy osobników martwych, zaledwie 210. Mo¿e to wynikaæ z szybkiego
rozk³adu cia³ p³azów le¿¹cych w wodzie oraz z ich wybieranie przez zwierzêta drapie¿ne
i padlino¿erne (lisy, kuny, gryzonie). Raz napotka³em resztki ropuchy, która zosta³a wyjedzona
przez larwy jakiej muchówki. Samodzielne wydostanie siê p³azów z betonowego korytka jest
praktycznie niemo¿liwe.
Oprócz p³azów w rowkach znajdowalimy równie¿ gady, ssaki i ptaki. Sporód gadów
stwierdzilimy jaszczurki ¿yworodne i zaskroñce. Wszystkie znalezione ssaki utonê³y w miejscach
gdzie zebra³a siê woda. By³y wród nich myszy, norniki, szczury, ryjówki, kret, karczownik ziemnowodny i 3 je¿e. W sumie prawie 40 osobników. Z ptaków znalelimy martwego drozda piewaka
i trznadla, ale nie ma pewnoci czy zginê³y próbuj¹c piæ wodê lub ¿erowaæ na dnie rowka czy
trafi³y do niego po potr¹ceniu przez poci¹g.
Obraz wy³aniaj¹cy siê z naszych badañ jest smutny. Zastosowanie betonowych korytek do
odwadniania nasypu spowodowa³o, ¿e ca³a linia kolejowa sta³a siê powa¿nym zagro¿eniem dla
bytuj¹cych w jej pobli¿u p³azów i innych drobnych zwierz¹t. Zaproponowalimy rozwi¹zanie
tego problemu polegaj¹ce na wymianie niektórych elementów rowka na elementy o mniejszym
nachyleniu cian, ¿eby ma³e zwierzêta mog³y siê samodzielnie z niego wydostaæ. Nieoficjalnie
dowiedzielimy siê, ¿e po d³ugich dyskusjach wybrano rozwi¹zanie polegaj¹ce na przykryciu
korytek betonowymi p³ytami, i ze PKP PLK przygotowuj¹ przetarg na wykonanie p³yt i ich
zainstalowanie. P³yty maj¹ byæ ciê¿kie, tak ¿eby nie zosta³y rozkradzione lub zniszczone. Czy
zdadz¹ one egzamin? Mamy nadziejê, ¿e tak. Równie¿ nieoficjalnie dowiedzielimy siê, ¿e do
Komisji Europejskiej wp³ynê³y dwie skargi na niew³aciwe wykonanie modernizacji linii kolejowej,
a inwestycja by³a realizowana za unijne pieni¹dze. Jaki bêdzie dalszy ci¹g ca³ej sprawy? Tego
nie wiemy. Mamy tylko nadziejê, ¿e fina³ bêdzie korzystny dla p³azów. I na koniec apel do
projektantów i Inwestora, czyli PKP PLK o stosowanie rozwi¹zañ bardziej sprzyjaj¹cych
przyrodzie ni¿ betonowe korytka odwadniaj¹ce typu krakowskiego.
Jaros³aw Paciorek

WYNIKI BOCIANIEGO SPISU W ROKU 2004
W 2004 roku na ca³ym areale wystêpowania bociana bia³ego odbywa³o siê VI wiatowe
Liczenie par lêgowych tego gatunku. W liczeniu tym bra³a udzia³ tak¿e i Polska. Akcjê na terenie
kraju koordynowa³o Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody pro Natura z Wroc³awia,
a partnerem, obok innych organizacji, by³o Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. Nasze
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stowarzyszenie podjê³o siê zadania policzenia bocianów w ca³ym województwie mazowieckim
(granice administracyjne) oraz w granicach regionu ornitologicznego Nizina Mazowiecka
obejmuj¹cego dodatkowo oko³o 30 gmin w woj. podlaskim, warmiñsko-mazurskim, lubelskim
i ³ódzkim. Zadanie to by³o trudne ze wzglêdu na to, ¿e w przeciwieñstwie do akcji sprzed dziesiêciu
lat, policzenie bocianów w ca³ym kraju zaplanowano tylko na jeden rok - a w zasadzie na
dwadziecia dni. Liczenie odbywa³o siê w dniach 10- 31 lipca, czyli w terminie, kiedy m³ode s¹
najlepiej widoczne na gniedzie i w zwi¹zku z tym naj³atwiej jest prowadziæ tak¹ akcjê. Spis
boæków w skali kraju uda³o siê bardzo sprawnie przeprowadziæ (zinwentaryzowano ponad 90%
powierzchni kraju).
TP Bocian uda³o siê zrealizowaæ za³o¿enia - powierzchnia ca³ego województwa zosta³a
zbadana w stopniu bardzo dobrym przez cz³onków i sympatyków Towarzystwa, ochotników,
pracowników parków krajobrazowych i narodowych. £¹cznie w akcji wziê³o udzia³ ponad 200
osób, które przekaza³y nam swoje dane wraz z mapami, na których naniesiono lokalizacjê gniazd.
Z uzyskanych w roku 2004 danych wynika, ¿e na terenie kraju gniazdowa³o oko³o 50 000 par
bociana bia³ego, a na terenie województwa mazowieckiego oko³o 7190 par. Porównanie wyników
z lat 1995 i 2004 wskazuje na wzrost liczebnoci bociana na terenie województwa wynosz¹cy
oko³o 50 %. Mazowieckie by³o czwartym województwem pod wzglêdem liczby
zinwentaryzowanych par lêgowych. Wyprzedzi³y nas jedynie województwa: warmiñskomazurskie, podlaskie i lubelskie.
Najwiêcej bocianich par odnotowano w pó³nocno-wschodniej czêci województwa
mazowieckiego, (gniedzi³o siê tu ponad 50% ca³ej populacji). W powiecie ostro³êckim stwierdzono
706 par lêgowych tego gatunku. Rekordow¹ okaza³a siê gmina Chorzele (powiat przasnyski),
gdzie przyst¹pi³o do lêgu a¿ 148 par. Na terenie naszego województwa odnotowano wystêpowanie
153 kolonii lêgowych (skupieñ powy¿ej 5 par w jednej miejscowoci) bociana bia³ego. Skupienia
od 5 do 10 par odnotowano w 141 miejscach. Najwiêksze kolonie liczy³y: 17 par - Surowe (gm.
Czarnia, pow. ostro³êcki), po 15
par - Lipniki (gm. £yse, pow.
ostro³êcki) i Stare Budy
(gm. Brañszczyk, powiat
wyszkowski). W 2964
miejscowociach województwa
nie odnotowano ¿adnego
gniazda. rednie zagêszczenie
par lêgowych przeliczone
na powierzchniê ca³ego
województwa
wynosi³o
2
20,2 par/100 km .
Na podstawie zgromadzonych
danych stwierdzono, ¿e na
terenie województwa ponad
60% par bociana bia³ego w roku
2004 gniazdowa³o na czynnych
Para bocianów
s³upach energetycznych. By³o
Rys. Katarzyna Tyl
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to zgodne z tendencj¹ dla kraju, gdzie wspó³czynnik ten by³ podobny. Gniazda na drzewach
stanowi³y 24,8 %, a na budynkach - 12,8%.
Obecnie jest przygotowywane obszerne, dwutomowe opracowanie zgromadzonych w ca³ym
kraju wyników. Publikacja na ten temat uka¿e siê w po³owie 2006 roku i bêdzie omawia³a
w sposób szczegó³owy sytuacjê bociana bia³ego w 2004 roku na terenie wszystkich województw.
Wszystkim uczestnikom spisu, których ze wzglêdu na iloæ osób nie sposób tutaj wymieniæ
z imienia i nazwiska serdecznie dziêkujemy. Bez Waszej pomocy i zaanga¿owania tak wielkie
przedsiêwziêcie by siê nie uda³o!
Ireneusz Ka³uga

KA¯DA WA¯KA NA WAGÊ Z£OTA, CZYLI I TY MO¯ESZ BYÆ
WSPÓ£TWÓRC¥ ATLASU ROZMIESZCZENIA WA¯EK
W POLSCE
Badania nad rozmieszczeniem i ekologi¹ bezkrêgowców wymagaj¹ wykszta³cenia
przyrodniczego i specjalistycznej wiedzy. Dlatego wiêkszoci¹ z nich zajmuj¹ siê w Polsce
pojedyncze osoby, s¹ te¿ ca³e grupy taksonomiczne, które przez d³ugie lata pozostaj¹
nieobsadzone. Wyj¹tek stanowi¹ motyle (zw³aszcza dzienne) i czêæ rodzin chrz¹szczy.
Co dziwi, wa¿ki - ³atwe do obserwowania i bez w¹tpienia nale¿¹ce do najpiêkniejszych
owadów naszej strefy klimatycznej - do niedawna nie budzi³y
w Polsce szerszego zainteresowania. Ten stan uleg³ zmianie
dopiero w na pocz¹tku poprzedniej dekady, gdy kilku
odonatologów pojawi³o siê na wy¿szych uczelniach
i w instytutach naukowych (wczeniej rzadko dzia³a³o ich
równoczenie wiêcej ni¿ 1-2). Co wa¿ne, zacz¹³ te¿ od¿ywaæ
ruch amatorski, którego funkcjonowanie jest niezbêdne dla
wszelkich badañ inwentaryzacyjnych i ochroniarskich.
Stopniowo zbieralimy coraz wiêcej danych, a¿ sytuacja
dojrza³a wreszcie do podjêcia siê projektu nader potrzebnego
i oczekiwanego ju¿ od dawna - Atlasu rozmieszczenia
wa¿ek Polski.
Dlaczego potrzebujemy atlasu?
Tworzymy Atlas po to, by dane zoogeograficzne
o wa¿kach Polski zebraæ w jednym miejscu i podsumowaæ.
Jedyna monografia krajowa liczy sobie ju¿ 103 lata, ostatni
przegl¹d fauny - 57 lat. Dane s¹ rozproszone w ok. 500
publikacjach z lat 1839-2005. Dostêp do wielu z nich jest
trudny, czêæ znajduje siê tylko w zagranicznych bibliotekach.
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£atwo wiêc sobie wyobraziæ, jak uci¹¿liwe jest w tej sytuacji pisanie czegokolwiek o wa¿kach
naszego kraju. Nawet, gdy uda siê ju¿ zgromadziæ tê niema³¹ górê ksi¹¿ek i artyku³ów, dodajmy
- napisanych w wielu jêzykach, samo przekopanie siê przez ni¹ wymaga du¿ego samozaparcia.
St¹d pe³na znajomoæ danych o wa¿kach Polski to istna wiedza tajemna, któr¹ posiad³o niewiele
osób. A nie powinno tak byæ. Atlas ma byæ kompilacj¹ i przejrzyst¹ prezentacj¹ tej wiedzy.
Atlas rozmieszczenia wa¿ek Polski nie bêdzie s³u¿y³ jedynie krajowym odonatologom. Na skutek
w opisanej w poprzednim akapicie sytuacji rzadko zdarza siê, by obraz fauny Polski prezentowany
w publikacjach autorów zagranicznych by³ pe³ny i poprawny. Jest to bolesne i szkodliwe dla
wiedzy, zw³aszcza w przypadku monografii o szerszym zasiêgu. Ukazanie siê atlasu powinno
wreszcie poprawiæ ten stan rzeczy. A jeli kto nadal bêdzie wypisywa³ duby smalone - to bêd¹
podstawy, by go solidnie obsmyczyæ. Bo przecie¿ osoba taka bêdzie mia³a do dyspozycji ród³o
³atwo dostêpne, zrozumia³e i wiarygodne.
Wreszcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e wa¿ki s¹ grup¹ owadów wodnych najczêciej bran¹ pod uwagê
przy planowaniu i realizowaniu ochrony przyrody. Szereg gatunków jest obecnych w za³¹cznikach
do miêdzynarodowych aktów prawnych, jak Konwencja Berneñska (1979) i Dyrektywa
Siedliskowa (1992). Wiele podlega ochronie gatunkowej (u nas 15 gatunków) i jest
wykorzystywanych w waloryzacjach przyrodniczych. Tak wiêc bardzo czêsto poszukuje siê
danych o stanie populacji, rozsiedleniu, zmianach zasiêgu wielu gatunków. Czêæ takich informacji
bêdzie mo¿na zaczerpn¹æ z atlasu.
Jak atlas bêdzie wygl¹da³?
We wstêpnej czêci ksi¹¿ki omówimy za³o¿enia metodyczne projektu i ród³a danych oraz
zestawimy polskie i dotycz¹ce Polski pimiennictwo faunistyczne. W czêci systematycznej
znajd¹ siê prezentacje ka¿dego z 73 krajowych gatunków wa¿ek, na które z³o¿¹ siê:
 mapa UTM (siatka kwadratów 10x10 km) zawieraj¹ca podsumowanie ca³oci materia³ów,
ze zró¿nicowaniem kwadratów wed³ug aktualnoci pochodz¹cych danych, przy podziale na
trzy okresy czasu;
 mapa UTM (10x10 km) tylko z danymi wspó³czesnymi (okres ostatni), ze zró¿nicowaniem
kwadratów zale¿nie od statusu gatunku (stwierdzenie rozwoju, rozwój prawdopodobny, rozwój mo¿liwy);
 krótkie omówienie rozmieszczenia gatunku i jego zmian oraz wymagañ siedliskowych w dwóch jêzykach (równorzêdne teksty po polsku i angielsku).
Na zakoñczenie przedstawimy ogóln¹ analizê odonatofauny Polski i obraz jej zmian, wynikaj¹cy
z zebranych danych.
My - czyli kto?
W tym miejscu wypada wyjaniæ Czytelnikom, ¿e czêsto padaj¹ce w tym tekcie my nie
oznacza bynajmniej my, Pawe³ Buczyñski..., lecz grono osób pracuj¹cych nad atlasem od roku
1998, na które sk³adaj¹ siê: Rafa³ Bernard, ja, Andrzej £abêdzki, Stefan Mielewczyk, Grzegorz
Toñczyk i Jacek Wendzonka.
W ubieg³ym roku wyodrêbnilimy Centrum Atlasu, bezporednio kieruj¹ce pracami. Tworz¹ je:
 dr Rafa³ Bernard, Zak³ad Zoologii Ogólnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Fredry 10,
61-701 Poznañ; rbernard@amu.edu.pl, tel. (61) 829-45-52;
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dr Pawe³ Buczyñski, Zak³ad Zoologii,
Uniwersytet M. Curie-Sk³odowskiej,
Akademicka 19, 20-033 Lublin; pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl, (81) 53750-19;
 dr Grzegorz Toñczyk, Katedra Zoologii
Bezkrêgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet £ódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90237 £ód; tonczyk@biol.unilodz.pl, tel.
(42) 635-44-41.
Z Centrum Atlasu mo¿na siê kontaktowaæ
w sprawach zbierania danych oraz pomocy
merytorycznej. S³u¿ymy poradami
metodycznymi, informacjami o pimiennictwie,
mapami UTM, pomoc¹ w oznaczeniu
zakonserwowanych okazów lub zdjêæ wa¿ek.
Jak wzi¹æ udzia³ w projekcie?
Projekt ma charakter otwarty. Ka¿dy, kto przeka¿e nam dane, uzyskuje status Autora danych
i jako taki zostanie wymieniony na pierwszych stronach Atlasu. Przekazane dane traktujemy
jako poufne, zostan¹ u¿yte tylko do tworzenia map i opisów.
Opracowane dane lub materia³y do oznaczenia czy weryfikacji, mo¿na przes³aæ poczt¹ lub
e-mailem na adres jednego z cz³onków Centrum Atlasu.
Informacje o Atlasie i formularz zg³oszenia danych mo¿na uzyskaæ w Centrum Atlasu lub
w Sieci, na stronach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (www.pte.au.poznan.pl) i Sekcji
Odonatologicznej PTE (http://www.entomo.pl/wazki/atlas.php). Z tej drugiej mo¿na te¿ ci¹gn¹æ
biuletyn Sekcji, a w jednym z jego numerów - klucz do oznaczania wa¿ek.
Interesuj¹ nas wszelkie mo¿liwoci pozyskania danych, a wiêc: wyniki obserwacji, nieopracowane
i/lub nieopublikowane kolekcje pochodz¹ce z dowolnego okresu czasu, jak te¿ dokumentacja
fotograficzna - niekoniecznie perfekcyjna technicznie, o ile tylko mo¿liwe jest rozpoznanie
sfotografowanego gatunku. Przy tym cenne jest ka¿de stwierdzenie, nawet jeli wydaje siê ma³o
ekscytuj¹ce - zawsze mo¿e pochodziæ z niezbadanego dot¹d kwadratu UTM, albo wyd³u¿yæ
listê odnotowanych zeñ gatunków. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na martwe wa¿ki w terenie.
Niestety, sporo ich ginie w kolizjach z samochodami, i martwe osobniki mo¿na znaleæ na
poboczach dróg. Takie okazy równie¿ mog¹ dostarczyæ nam wiedzy o rozmieszczeniu wa¿ek.
Tak wiêc serdecznie zapraszamy do wspó³pracy. Uzyskalimy ju¿ gotowe dane lub materia³y do
opracowania od ponad 70 osób, równie liczne grono systematycznie je zbiera i przeka¿e
w póniejszym terminie. Razem mo¿emy stworzyæ co trwa³ego.
Pawe³ Buczyñski
Od Redakcji. Wszelkie materia³y mo¿na te¿ przekazywaæ do biura TP Bocian- na pewno
trafi¹ tam, gdzie trzeba!
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LOSY PACJENTÓW AZYLU DLA PTAKÓW W ROKU 2004
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Dr Andrzej G. Kruszewicz
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
tel. +48 22 6702207

ZOSTAÑ PRZYJACIELEM PTAKÓW - KONKURS 2004/2005
Ju¿ po raz czwarty, jesieni¹ roku 2005, Tygodniki zrzeszone w Porozumieniu Tygodników
Mazowsza (Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik Ostro³êcki, Tygodnik P³ocki, Tygodnik Radomski,
Tygodnik Siedlecki i ¯ycie ¯yrardowa) og³osi³y konkurs pt. Zostañ przyjacielem ptaków.
Celem konkursu jest promocja dokarmiania ptaków zim¹, a jednoczenie edukacja obejmuj¹ca
poznawanie ptaków przylatuj¹cych do karmników oraz zasad w³aciwego dokarmiania.
W trzeciej edycji konkursu, który by³ realizowany na prze³omie roku 2004 i 2005 wziê³o
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udzia³ 400 uczestników. Z tej liczby do
Tygodnika Siedleckiego, który jest
inicjatorem ca³ej akcji wp³ynê³y prace
168 uczestników. Wród nich
dominowa³y opracowania zbiorowe
(przedszkola, szko³y podstawowe
i gimnazja). Wp³ynê³o tylko 26 prac
uczestników indywidualnych. Podobnie
jak w poprzednich edycjach oceniane
by³y przez Komisjê comiesiêczne
Bogatka, grubodziób i modraszka przy karmniku
raporty nadsy³ane do redakcji. W sk³ad
Rys. Wioleta Pu³a
Komisji
wchodzi³y
4 osoby - dwie z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian oraz po jednej z WFOiGW i redakcji
Tygodnika Siedleckiego.
Motywacj¹ dla bior¹cych udzia³ w konkursie by³y atrakcyjne nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali certyfikaty Opiekuna ptaków, p³yty CD z filmami
S³awomira W¹sika: Ptaki wód i ³¹k i Ptaki lasu oraz przewodnik ornitologiczny pt. Ptaki
wokó³ domu. Du¿a liczba uczestników (najlepsi) otrzyma³a tak¿e sprzêt optyczny, w tym 5 lunet
ze statywami oraz 32 lornetki.
Wszystkim bior¹cym udzia³ w tak cennym przedsiêwziêciu edukacyjnym sk³adamy szczere
gratulacje. Trzeba siê by³o sporo napracowaæ, ale by³o warto! Ronie nam grupa mi³oników
ptaków, którzy dziêki konkursowi, maj¹ dostêp do odpowiednich narzêdzi, aby dziêki nim
rozpoznawaæ rodzime gatunki ptaków i zg³êbiaæ ich tajemnice.
Sponsorem konkursu tradycyjnie by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Miros³aw Rzêpa³a

OBÓZ W JELENIU
Lato 2005 obfitowa³o w organizowane przez TP Bocian wyjazdy przyrodnicze, które
dostarcza³y okazji zarówno do obcowania z natur¹, zdobywania praktycznej wiedzy na jej temat,
oraz podejmowania dzia³añ na rzecz ochrony przyrody, jak równie¿ prze¿ywania mi³ych chwil
w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Na prze³omie lipca i sierpnia, w samym rodku s³onecznego lata, a przyznaæ trzeba, ¿e po
deszczowym lipcu, pogoda wyj¹tkowo dopisa³a, mia³am przyjemnoæ uczestniczyæ w obozie
chiropterologiczno-ornitologicznym w Welskim Parku Krajobrazowym. Obóz ten stanowi³ czêæ
realizowanego przez Dzia³dowskie Ko³o TP Bocian projektu ochrony sów i nietoperzy na
terenie powiatu dzia³dowskiego. Dziêki wsparciu finansowemu Wspólnoty Europejskiej oraz
¿yczliwoci Dyrekcji Parku, która udostêpni³a miejsca w wie¿o wyremontowanych pokojach
swojej siedziby oraz s³u¿y³a wszelk¹ pomoc¹, uda³o siê zgromadziæ liczn¹ ekipê wolontariuszy
i wykonaæ sporo pracy inwentaryzacyjnej i ochroniarskiej.
Ju¿ podczas wieczorku zapoznawczego wród dwiêków gitary, fletu i przeszkadzajek
da³o siê s³yszeæ zdecydowany ton kierownika - Sebastiana Menerskiego i okrzyki m³odych adeptek
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chiropterologii, oznajmiaj¹ce z³owienie
kolejnego nietoperza - pracowaæ
zaczêlimy bowiem od pocz¹tku,
z powodu lekko jeszcze deszczowej
pogody, rozstawiaj¹c nietoperzowe sieci
przy miejscu noclegu. Mo¿na powiedzieæ,
¿e uczestnicy obozu przejawiali
ca³odobow¹ aktywnoæ - kiedy ornitolodzy
udawali siê na zas³u¿ony odpoczynek
grupa mi³oników nietoperzy wyrusza³a
w teren. Pocz¹tkowo nie spodziewalimy
siê owocnych od³owów, jednak kolejne
noce przynosi³y coraz wiêkszy entuzjazm,
jak równie¿ rosn¹cy deficyt snu.
Borowiec wielki
Rys. Romuald Mikusek
Doprowadzi³ on jedn¹ z uczestniczek do
beztroskiego pozostawienia w lesie
profesjonalnego aparatu fotograficznego z cennymi zdjêciami, który szczêliwie odnalaz³ siê
podczas akcji poszukiwawczej.
By³o warto - w trakcie obozu od³owilimy oko³o setki nietoperzy. Mi³o zaskoczy³ nas
najwiêkszy udzia³ karlików wiêkszych, za z³apanie stwierdzonego na tym terenie po raz pierwszy
karlika drobnego dostarczy³o okazji do nauki odró¿niania obu gatunków. Uda³o nam siê równie¿
odnaleæ dziuple, bêd¹ce schronieniem kolonii borowca wielkiego, a w czasie prac dziennych
skontrolowaæ ok. 300 budek dla nietoperzy. Szczególnie interesuj¹ca by³a trzecia w Polsce
obserwacja mroczka pónego w budce, jest to bowiem gatunek, który jako dzienne schronienia
wybiera najczêciej w¹skie szczeliny w stropach dachów.
Podzia³ na dwie grupy: mi³oników ptaków i nietoperzy czêsto siê zaciera³, gdy¿ dzieñ przynosi³
mo¿liwoæ ró¿norodnej pracy. Co odwa¿niejsi wspinali siê na sosny w celu wieszania koszy
lêgowych dla uszatek, a amatorzy wody, oprócz k¹pieli w Jeziorze Jeleñskim, uczestniczyli tak¿e
w sp³ywie piêkn¹, dzik¹ rzek¹ Wel, którego
celem by³o odnalezienie po³o¿onych w jej
piaszczystych brzegach norek zimorodków.
Oprócz nich odkrylimy licz¹c¹ 40 par
koloniê jaskó³ek brzegówek, gdzie nastêpnie
odby³y siê od³owy tych ptaków po³¹czone z
nauk¹ oznaczania wieku jaskó³ek. Sp³yw
dostarczy³ nam wielu niezapomnianych
wra¿eñ - w jego wyniku weekendowe
ogniska odbywaæ siê musia³y bez dwiêków
fletu i recytacji literatury piêknej, gdy¿ wiry
wody poch³onê³y okulary £ukasza obozowego recytatora. Co wiêcej pod
nieobecnoæ magazyniera (tak¹ bowiem
funkcjê piastowa³) w obozie zapanowa³a
¿ywieniowa samowolka.
Pa królowej
Rys. Katarzyna Kubicka
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Mielimy równie¿ mo¿liwoæ wziêcia udzia³u w od³owach i obr¹czkowaniu ptaków
prowadzonych na stawach rybnych w Koszelewach oraz w otulinie rezerwatu Bagno Koziana.
Chyba najwiêksz¹ satysfakcjê sprawi³o ornitologom od³owienie wszystkich piêciu wystêpuj¹cych
w Polsce gatunków pokrzewek. Podczas od³owów po niebie szybowa³y ptaki drapie¿ne: jastrzêbie,
orliki krzykliwe, b³otniaki stawowe, krogulce, myszo³owy i zaskakuj¹co du¿o trzmielojadów.
Z ciekawszych gatunków obserwowano tak¿e kwokacze, brodce niade, kuliki wielkie, kszyki
i piskliwce.
Koñcowe dni obozu, kiedy to wiêkszoæ zaplanowanej pracy zosta³a ju¿ wykonana, pozwoli³y
nam nieco odetchn¹æ. Wtedy te¿ najczêciej u¿ywanym przedmiotem sta³a siê siatka do ³apania
motyli i wa¿ek, a najchêtniej odwiedzanymi miejscami ³¹ki. Obozowicze zainteresowani tymi
owadami uczyli siê je oznaczaæ za pomoc¹ niedawno opracowanego klucza do wa¿ek w polskiej
wersji jêzykowej. Na terenie Welskiego PK szczególnie interesuj¹c¹ by³a obserwacja ogoñczyka
wi¹zowca (gatunku bardzo rzadko spotykanego w Polsce). Z wa¿ek cieszy³o nas spotkanie
ka¿dego gatunku, gdy¿ stawialimy dopiero pierwsze kroki w oznaczaniu tych owadów. Ró¿ne
gatunki szablaków pozwoli³y na zbieranie dowiadczeñ z tym bardzo trudnym do oznaczania
rodzajem.
Podczas trwania obozu by³o równie¿ miejsce na dyskusje o ochronie przyrody w Polsce,
a tak¿e planowanie podjêcia w tej dziedzinie kolejnych dzia³añ. Wycieczka do u¿ytku ekologicznego
Bladowo up³ynê³a pod znakiem rozwa¿añ na temat roli, jak¹ mog³oby spe³niaæ to miejsce podczas
wiosennych przelotów ptaków siewkowych.
5 sierpnia przysz³o nam spakowaæ plecaki, a wraz z nimi wszystkie wra¿enia i dowiadczenia
zdobyte w ci¹gu minionych 12 dni. Dla jednych by³y one okazj¹ do poszerzania swojej wiedzy na
temat przyrody, dla innych miejscem na realizacjê pasji, dla nas wszystkich szans¹ na bli¿sze
poznanie siê i podzielenie wspólnych zainteresowañ.
Aleksandra Szarlik

ZWRACAJMY UWAGÊ NA WYROBISKA!
Akces Polski do Unii Europejskiej z pewnoci¹ w perspektywie czasowej spowoduje rozwój
intensywnego rolnictwa na du¿¹ skalê, opartego na rosn¹cych nak³adach zewnêtrznych. Z drugiej
strony nieop³acalnoæ u¿ytkowania s³abych gleb oraz zmiana struktury w³asnoci sta³y siê przyczyn¹
porzucania znacznych area³ów pól, które s¹ zalesiane lub ulêgaj¹ procesom naturalnej sukcesji
w kierunku zbiorowisk lenych. Zmiany te prowadz¹ do niekorzystnych, a czêsto nawet
drastycznych przemian w krajobrazie kulturowym prowadz¹c do jego monotonii i zak³ócenia
równowagi biocenotycznej. W dobie przemian polskiej wsi zaistnia³a pilna potrzeba szczegó³owych
studiów nad procesami ubo¿enia i ujednolicania oraz metod ochrony flory i fauny krajobrazu
kulturowego. Badania takie na szerok¹ skalê przeprowadzono w krajach Europy Zachodniej
i Skandynawii. Jednak badania w polskim krajobrazie rolniczym skupi³y siê niemal wy³¹cznie na
pozosta³ociach (wyspach) naturalnych ekosystemów, rozproszonych na obszarach rolniczych.
Tym samym przedmiotem szczegó³owych opracowañ sta³y siê kocio³ki polodowcowe,
zadrzewienia, zakrzaczenia, bezodp³ywowe zg³êbienia wraz z ich szat¹ rolinn¹ i zespo³em
zamieszkuj¹cych je zwierz¹t.
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Niemal zupe³nie nie zwraca siê uwagi
na obecnoæ w krajobrazie rolniczym
cennych sk³adników przyrody
w obiektach powsta³ych w wyniku
celowej dzia³alnoci cz³owieka, jakimi s¹
miedze oraz wyrobiska powsta³e po
eksploatacji kruszywa (piasku i rzadziej
¿wiru) pozyskiwanego dla celów
budownictwa
mieszkaniowego
i drogowego. Stanowi¹ one swoiste
ekologiczne oazy lub wyspy poród
upraw. Nie docenia siê ich ogromnego
¯o³na
Rys. Rafa³ Ko³akowski
znaczenia w zwiêkszaniu ró¿norodnoci
biologicznej na poziomie lokalnym
i regionalnym. W centrum uwagi by³y jedynie zagadnienia dotycz¹ce spontanicznej sukcesji
zachodz¹cej na terenie wyrobisk piasku oraz ich uproduktywnienia poprzez zalesienie. Tymczasem
w nieczynnych wyrobiskach odnaleziono stanowiska gatunków figuruj¹cych w Polskich
Czerwonych Ksiêgach Rolin i Zwierz¹t. Uwa¿a siê, ¿e dla niektórych gatunków, tak jak to ma
miejsce w przypadku wid³aczka torfowego czy ¿o³ny, wyrobiska mog¹ stanowiæ wrêcz jedyn¹
szansê na ich przetrwanie. Badania te s¹ konieczne równie¿ ze wzglêdu na fakt, ¿e w licznych
przypadkach zaprzestanie eksploatacji wyrobisk stwarza grobê zupe³nego ich zlikwidowania,
ca³kowitego zaroniêcia przez drzewa i krzewy na drodze sukcesji lub zamienienia w dzikie
wysypiska mieci. Jest to o tyle niepokoj¹ce, ¿e stopieñ rozpoznania ró¿norodnoci biologicznej
i funkcjonalnej tych obiektów oraz ich zwi¹zków z krajobrazem jest w ogóle nie znany.
W chwili obecnej trwa realizacja projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badañ
Naukowych Ró¿norodnoæ biologiczna wyrobisk na tle zmian zachodz¹cych w krajobrazie
rolniczym terenów wysoczyznowych Niziny Po³udniowopodlaskiej, którego celem jest m.in.
dostarczenie dowodów pozwalaj¹cych uznaæ wyrobiska za obiekty wa¿ne dla zachowania
ró¿norodnoci biologicznej w krajobrazie rolniczym, co niew¹tpliwie umo¿liwi podjêcie kroków
w celu przyznania im statusu u¿ytków ekologicznych oraz opracowanie optymalnego modelu
czynnej ich ochrony.
Micha³ Falkowski
Zak³ad Botaniki AP

EDUKACJA PRZYRODNICZA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Od kilku ju¿ lat nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zespo³u Szkó³ Publicznych
Nr 1 im. Papie¿a Jana Paw³a II w Ostrowi Mazowieckiej poszukuj¹ nowych, ciekawych form
edukacji przyrodniczej. W tym celu powo³ano w szkole Sekcjê Przyrodnicz¹ im. Wiktora
Godlewskiego, która skupia nauczycieli i uczniów zainteresowanych pog³êbianiem wiedzy
przyrodniczej. Sekcja kieruje swoj¹ ofertê zarówno do spo³ecznoci szkolnej jak i poza ni¹.
W plan pracy szko³y na trwa³e wpisa³y siê ju¿ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
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regularna praca ko³a ornitologicznego;
Konkurs wiedzy o polskich parkach narodowych;
 wieloetapowy, rozpisany na kilka miesiêcy,
konkurs Zagadki ornitologiczne;
 konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej;
 promocja literatury przyrodniczej zgromadzonej w bibliotece szkolnej.
Co roku staramy siê organizowaæ wycieczkê
szkoln¹ do parku narodowego: bylimy
w Biebrzañskim i Narwiañskim, a na rok 2006
planujemy wyjazd do Wigierskiego.
Sekcja prowadzi w³asn¹ gablotê, w której
zamieszczane s¹ ró¿norodne artyku³y o tematyce
przyrodniczej, sprawozdania, plakaty, foldery
wistun (samiec)
Rys. Bogdan Kamierczak
i doniesienia z akcji, wycieczek i badañ, np. z liczenia
bocianów, zbiórki ¿o³êdzi.
W lutym 2005 r. nasza Sekcja we wspó³pracy z Mazowieckiem Kuratorium Owiaty
Delegatur¹ w Ostro³êce i Towarzystwem Przyrodniczym Bocian zorganizowa³a konferencjê
metodyczn¹ dla nauczycieli przyrody z terenu powiatu ostrowskiego.
Wa¿nym partnerem szko³y w realizowaniu edukacji przyrodniczej jest Nadlenictwo Ostrów
Mazowiecka. To we wspó³pracy z Nadlenictwem realizowana jest koncepcja Terenowej Stacji
Edukacji Ekologicznej, usytuowanej na zapleczu leniczówki w Nowinach k. Porêby, gmina
Brañszczyk, niemal w bezporednim s¹siedztwie doliny Bugu i stawów Jegiel.
Przedsiêwziêciem realizowanym z dobrym skutkiem s¹ organizowane od kilku lat Ostrowskie
Spotkania Ornitologiczne, na które zaproszenia przyjmuj¹ szko³y z terenu ca³ego powiatu.
Wspó³organizatorami trzech dotychczasowych edycji by³y: TP Bocian, Nadlenictwo i Miasto
Ostrów Mazowiecka, Miejski Dom Kultury
(MDK).
Spotkania maj¹ charakter sesji popularno naukowej. Od roku 2005 realizowanej w dwóch
czêciach - teoretycznej, w sali kinowej MDK
i praktycznej, w dolinie Bugu i nad stawami Jegiel.
W czêci teoretycznej wyst¹pili:
 dr Miko³aj Pruszyñski, Narwiañski Park
Narodowy z wyk³adem Ptaki Narwiañskiego Parku Narodowego;
 mgr in¿. Ireneusz Ka³uga, V-ce Prezes Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, Siedlce - VI wiatowy Spis Gniazd Bociana
Bia³ego - wyniki wstêpne;
 mgr in¿. Miros³aw Rzêpa³a, V-ce Prezes
Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, SieCyraneczka (samiec)
Rys. Bogdan Kamierczak
dlce - Ochrona pustu³ki w Polsce.
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Warsztaty w plenerze sta³y siê doskona³ym uzupe³nieniem czêci teoretycznej. Dwustu
uczestników w omiu grupach z przewodnikami podpatrywa³o ptaki na nadbu¿añskich ³¹kach
i nad stawami Jegiel nieopodal Wyszkowa, przy trasie Warszawa - Bia³ystok. Obydwa miejsca
stanowi¹ wymarzone miejsce do obserwacji przyrody, w tym ptaków. Wyposa¿eni w lornetki
moglimy z du¿ej odleg³oci dostrzec m.in. ³abêdzie, czaple, bociana czarnego, dudka, czajki,
rycyki, ró¿ne gatunki kaczek i wiele innych, mniej lub bardziej powszechnie wystêpuj¹cych
gatunków ptaków. Moglimy te¿ obserwowaæ z bliska rodowisko ¿ycia bobrów, w tym du¿¹
iloæ zgryzionych przez nie drzew.
Przy tak intensywnych zajêciach nie mog³o zabrakn¹æ poczêstunku - wszyscy zachwalali
kuchniê polow¹, zorganizowan¹ w leniczówce w Nowinach.
Podkreliæ nale¿y profesjonalizm prelegentów wyra¿aj¹cy siê zarówno w wiedzy merytorycznej
jak i metodyce przedstawienia tematów. M³odzi uczestnicy w wieku od lat 9 do 16 z zapartym
tchem ledzili wyk³ady ilustrowane du¿¹ liczb¹ przezroczy i prezentacjami multimedialnymi. Wszystkie
zosta³y przyjête gromkimi brawami. Zebrane po Spotkaniach opinie wskazuj¹ na pe³en sukces
imprezy. Pog³êbiona zosta³a wiedza przyrodnicza, rozbudzono zainteresowania oraz utrwalono dobre
nawyki w zakresie stosowania w³aciwych zasad spêdzania czasu w rodowisku przyrodniczym
i prowadzenia jego obserwacji. Sta³o siê to dziêki osobistemu zaanga¿owaniu przewodników
terenowych, wród których byli, oprócz w/w prelegentów pañstwo: Ma³gorzata Jamio³kowska,
Karolina Barc, Andrzej Barc, Olgierd Jab³oñski, Rafa³ Wyszyñski, Rados³aw Kozik. Jest
wiêc nadzieja, ¿e nie zabraknie chêtnych do udzia³u w IV OSO w kolejnym roku.
Serdecznie dziêkujê wszystkim instytucjom i osobom, dziêki którym sesja ornitologiczna
mog³a siê odbyæ w takim kszta³cie. Oprócz osób wymienionych w relacji ze Spotkañ pragnê
podziêkowaæ pañstwu: Beacie Kaczyñskiej, Ma³gorzacie Sad³owskiej, Andrzejowi
Dañczyszynowi, Jackowi Kis³o, Ma³gosi So³owiej, Oli Kowalskiej i harcerzom ZHR z ZSP Nr 1.
Rozje¿d¿aj¹c siê do domów, mówilimy sobie: Do zobaczenia za rok.
Beata Kaczyñska
Jerzy Bauer
nauczyciele ZSP Nr 1
Ostrów Mazowiecka

TERENOWA STACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Oczywiste jest stwierdzenie, i¿ skutecznoæ nauczania zale¿y bezporednio od poziomu
aktywnoci ucznia. I w³anie potrzeba uaktywnienia uczniów stanê³a u podstaw poszukiwania
rozwi¹zañ w zakresie edukacji przyrodniczej w ZSP Nr 1 im. Papie¿a Jana Paw³a II w Ostrowi
Mazowieckiej. Od 2001 roku zastosowanie aktywizuj¹cych metod w szeroko rozumianej edukacji
ekologicznej sta³o siê dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych spraw¹ priorytetow¹.
Problemem zasadniczym jest znalezienie takich form zajêæ praktycznych, aby przekazywanie
wiedzy jak i kszta³towanie postaw mia³o charakter atrakcyjnego spêdzania czasu. We wspó³pracy
z Nadlenictwem Ostrów Mazowiecka (kluczowym dla powodzenia przedsiêwziêcia by³o osobiste
zaanga¿owanie Nadleniczego p. Piotra Uciana-Szaci³owskiego) rozpoczê³o siê na terenie
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Lenictwa Nowiny k. Udrzyna nad
Bugiem tworzenie Terenowej Stacji
Edukacji Ekologicznej (TSEE).
Dolina Dolnego Bugu odznacza
siê znaczn¹ ró¿norodnoci¹
przyrodnicz¹, zw³aszcza siedlisk
rolinnych. Ponadto jest jedn¹
z najcenniejszych ptasich ostoi
w Polsce. W celu zachowania tych
unikatowych terenów objêto je
ochronnym programem NATURA
2000.
Bug
jest
typow¹
nieuregulowan¹ rzek¹ nizinn¹, silnie
meandruje tworzy liczne zakola
Dolina Bugu
Rys. Katarzyna Kubicka
i starorzecza. Miejscami powstaj¹
³achy i piaszczyste skarpy. Brzegi poroniête s¹ zarolami, ³¹kami zalewowymi i lasami ³êgowymi.
Fauna doliny Bugu najliczniej reprezentowana jest przez ptaki, zamieszkuje j¹ oko³o 200 gatunków
w tym 150 zak³ada tu gniazda. Przyrodniczymi atrakcjami tego terenu s¹: kolonijne gniazdowanie
brzegówek, mo¿liwoæ obserwowania zimorodka, ptaków drapie¿nych oraz wielu ssaków,
w tym bobra. St¹d te¿ miejsce to stwarza idealne warunki do prowadzenia zajêæ edukacyjnych
i rekreacji.
Stacja umiejscowiona jest na zapleczu leniczówki. Na jej potrzeby decyzj¹ Nadleniczego,
wydzielony zosta³ drewniany budynek gospodarczy (dawna stodo³a) oraz teren pod pole biwakowe,
przysz³e arboretum i staw. Teren ten, z jednej strony zamkniêty, jest drog¹ prowadz¹c¹ do lenictwa,
a z drugiej niewielkim dop³ywem Bugu - Tuche³k¹. W bezporednim s¹siedztwie po³o¿one s¹
zró¿nicowane gatunkowo lasy. Od wiosny 2004 r. trwaj¹ prace nad przysposobieniem tego miejsca
dla potrzeb edukacji. Prowadzenie ich przez uczniów i nauczycieli stanowi jeden z celów wycieczek
szkolnych uczniów starszych klas szko³y podstawowej i gimnazjalistów. Wspólnie z nauczycielami
wykonali oni nastêpuj¹ce prace:
 wyciêcie zaroli okalaj¹cych przysz³e pole namiotowe;
 wkopanie i zainstalowanie cembrowiny, do której bêdzie doprowadzona woda;
 uprz¹tniêcie stodo³y;
 zasypanie s¹sieków (zasieków) ¿wirem na g³êbokoæ 30 cm w celu wyrównania powierzchni
(pomieszczenie to bêdzie pe³ni³o rolê izby edukacyjnej TSEE);
 wykonanie i ob³o¿enie ceg³¹ paleniska pod ognisko;
 wstawienie sto³ów i krzese³ do pomieszczenia TSEE.
Ze stacji korzystaj¹ uczniowie wszystkich trzech etapów kszta³cenia, tj. tzw. nauczania
pocz¹tkowego, klasy IV - VI szko³y podstawowej i uczniowie gimnazjum. Szczególny charakter
maj¹ wyjazdy uczniów nauczania pocz¹tkowego - wychowawcy tych klas we wspó³pracy
z rodzicami wyje¿d¿aj¹ zarówno wiosn¹ jak i jesieni¹. Sta³ymi punktami takich wyjazdów s¹
oczywicie; ognisko z pieczeniem kie³basek oraz zabawy i spacery po okolicy. W perspektywie
organizowane bêd¹ wyjazdy zimowe: na kuligi, obserwacje tropów zwierz¹t oraz towarzyszenie
lenikom przy dokarmianiu zwierz¹t.
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Wielu sporód naszych
uczniów nie mo¿e doczekaæ siê
wyjazdów do TSEE, miejsca które
w³asnorêcznie przygotowuj¹ dla
siebie i swoich kolegów. Jest to
praca po³¹czona z nauk¹
i wypoczynkiem. W chwili obecnej
stacja jest skromnie wyposa¿ona, ale
stanowi
zacz¹tek
du¿ego
przedsiêwziêcia. Czeka nas jeszcze
sporo pracy, m.in. planujemy
posadzenie krzewów w celu
os³oniêcia pola namiotowego oraz
dosadzenie kilkunastu gatunków
Brzegówki - kolonia
drzew i krzewów w celach
Rys. Marcin Bobryk
edukacyjnych.
Koncepcja TSEE ³¹czy w sobie dzia³ania o bardzo ró¿norodnym charakterze - od zadañ
praktycznych na rzecz przygotowania bazy, poprzez wycieczki po lesie i w dolinê Bugu,
wykonywanie prostych badañ wody i gleby, organizowanie zbiórek ¿o³êdzi i ziemniaków, jako
karmy dla zwierz¹t, wieszanie budek lêgowych dla ptaków, prowadzenie obserwacji fauny
i flory (w tym m.in. sta³y monitoring populacji bociana bia³ego na obszarze powiatu ostrowskiego),
wykonywanie zielników i tablic dydaktycznych po wyjazdy terenowe w ramach cyklicznej sesji
popularno - naukowej pn. Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne. Do realizacji tak ró¿norodnych
przedsiêwziêæ niezbêdna jest w³aciwie wyposa¿ona i zorganizowana baza dydaktyczna. Jej
powstanie, to jakby odrêbne zadanie. Wymaga czasu i pieniêdzy.
Wa¿n¹ rolê w naszym projekcie odgrywa wspó³praca z Towarzystwem Przyrodniczym
Bocian. Pracownicy Towarzystwa zapewniaj¹ nam zaplecze merytoryczne w osobach
prelegentów na doroczn¹ sesjê ornitologiczn¹, a tak¿e w miarê mo¿liwoci doposa¿aj¹ nasz¹
szko³ê w literaturê i filmy przyrodnicze.
W roku 2005 Towarzystwo udostêpni³o nam tablice informuj¹ce o Programie Ochrony
Bociana Bia³ego i Jego Siedlisk. W oparciu o nie wszyscy uczniowie naszej szko³y (oko³o 600
osób) zapoznali siê z tym programem podczas regularnych lekcji. Dodatkowym efektem zajêæ
prowadzonych metodami aktywizuj¹cymi by³o wykonanie dodatkowych prac zwi¹zanych
z ochron¹ bociana bia³ego i jego siedlisk. Dla uczniów SP najczêstsz¹ form¹ prac okaza³ siê
album za uczniowie gimnazjum czêciej wybierali referat o tej tematyce. Zajêcia cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem.
Kontynuowanie dzia³añ ju¿ podjêtych oraz podejmowanie nowych inicjatyw i poszukiwanie
kolejnych instytucji i osób wspó³pracuj¹cych w dziedzinie edukacji przyrodniczej dzieci i m³odzie¿y
mo¿e przybli¿yæ nas do powstania jak¿e oczekiwanego Powiatowego Centrum Edukacji
Przyrodniczej.
Ma³gorzata Jamio³kowska
Jerzy Bauer
nauczyciele ZSP Nr 1
Ostrów Mazowiecka
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JASKÓ£CZE PERYPETIE
Jaskó³ka dymówka jest powszechnie znanym i lubianym mieszkañcem wiejskich osiedli.
Swoje gniazdko w kszta³cie czary z b³ota przylepia do ciany lub osadza na belce zawsze wewn¹trz
budynku, (rzadko na zewn¹trz); najczêciej w oborach lub stajniach. Podgl¹danie ¿ycia dymówek
jest bardzo ³atwe, poniewa¿ ptaszki nie okazuj¹ du¿ego lêku przed cz³owiekiem i toleruj¹ jego
obecnoæ w pobli¿u gniazda.
Wielu ludzi, zw³aszcza mieszkañców wsi, z pewnoci¹ s¹dzi, ¿e w obserwowaniu dymówek
nie ma nic godnego uwagi. Ot, zwyk³e jaskó³ki, które wci¹¿ uganiaj¹ siê za muchami i tyle. Je¿eli
ju¿ zwracaj¹ uwagê na ptaki, s¹ to najczêciej bociany bia³e i go³êbie. Natomiast jaskó³ki dymówki,
podobnie jak i inne skrzydlate bractwo wiêkszych i mniejszych rozmiarów, s¹ bardzo ciekawym
i interesuj¹cym obiektem obserwacji. Wystarczy powiêciæ trochê czasu i przypatrzeæ siê dok³adniej
tym zwinnym, podniebnym akrobatom, a na pewno zauwa¿ymy, ¿e tak¿e i ich ¿ycie wype³nione
jest najró¿niejszymi k³opotami i zmartwieniami, z którymi z wielk¹ determinacja próbuj¹ sobie
poradziæ.
Od bardzo dawna dymówki gnie¿d¿¹ siê na mojej posesji (Roguziec, gmina Mordy, woj.
mazowieckie) w oborze. Co roku powracaj¹ do tego samego gniazda (co kilka lat buduj¹ nowe,
obok starego) i wychowuj¹ najczêciej dwa lêgi licz¹ce od 4 do 6 piskl¹t. W roku 2005 by³o
podobnie. Ptaszki pojawi³y siê przy gniazdku w ostatnich dniach kwietnia. Wkrótce samiczka
z³o¿y³a jajeczka, a po pewnym czasie wyklu³y siê pisklêta, których tym razem by³a czwórka.
Rodzice karmili je niezmordowanie, a one ros³y jak na dro¿d¿ach. Oko³o 16 czerwca m³ode
jaskó³eczki by³y ca³kowicie opierzone i lada dzieñ powinny zacz¹æ naukê latania. Kiedy dzieñ
póniej zajrza³em do obory, ani gniazdka, ani piskl¹t ju¿ nie zauwa¿y³em. Zacz¹³em rozgl¹daæ siê
uwa¿nie. Szcz¹tki gniazda le¿a³y na ziemi, ale po m³odych jaskó³kach nie by³o ladu. Nagle do
obory przyfrun¹³ samiec dymówki z owadem w dziobie. Przysiad³ w odleg³oci oko³o 50 cm od
miejsca, w którym znajdowa³o siê gniazdko, na szerokiej, wystaj¹cej listewce pod sufitem. Po
chwili spostrzeg³em tam te¿ dwie m³ode jaskó³ki. Bardzo mnie zdziwi³o, ¿e pisklêta nie domaga³y
siê nakarmienia. Dopiero, gdy doros³y ptak odezwa³ siê do nich, jedna z jaskó³eczek dyskretnie
otworzy³a dziób i zosta³a nakarmiona.
Zastanawia³em siê, co spowodowa³o
odpadniêcie gniazdka i zaginiêcie dwóch
pozosta³ych piskl¹t. Obserwuj¹c ca³¹
zaistnia³¹ sytuacjê do wieczora,
stwierdzi³em, ¿e oprócz dwóch m³odych
jaskó³ek zginê³a tak¿e ich matka. Opiekuj¹cy
siê pozosta³ymi przy ¿yciu jaskó³eczkami
samiec, po ka¿dym ich nakarmieniu l¹dowa³
w miejscu zniszczonego gniazdka i zachêca³
pisklêta swoim g³osem, aby do³¹czy³y do
niego. Pos³uszne dzieci podlatywa³y i tak jak
on czepia³y siê pazurkami nielicznych grudek
b³ota pozosta³ych po gniedzie. M³ode
jaskó³eczki nie wytrzymywa³y d³ugo w takiej
M³oda dymówka
pozycji i po chwili powraca³y na poblisk¹,
Rys. Marcin Ilczuk
wystaj¹c¹ listewkê, która nie by³a dla nich
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zbyt bezpiecznym miejscem, poniewa¿ grozi³ im tam atak ze strony kota. Postanowi³em wiêc,
w miejscu dawnego gniazdka, przymocowaæ niewielka deseczkê, aby m³odym ptakom by³o siê
tam lepiej utrzymaæ. Mia³em nadziejê, ¿e przed zapadniêciem zmroku samczyk przywo³a na ni¹
m³ode. Jednak tak siê nie sta³o.
Wieczorem, kiedy pisklêta przesta³y byæ karmione, zabra³em je do pude³ka wycielonego
miêkkim materia³em, aby bezpiecznie przeczeka³y noc. Rankiem oko³o godziny 4 wsta³em, aby
wypuciæ jaskó³ki. Gdy wszed³em z pude³kiem do obory, zasta³em ju¿ samczyka dymówki
w rodku, który nawo³ywa³ pisklêta. Odkry³em pude³ko i m³ode jaskó³eczki po chwili zastanowienia,
trochê trzepotliwym i chwiejnym lotem, dotar³y do ojca.
Do jaskó³ek zajrza³em oko³o 9 rano. Pisklêta siedzia³y cicho na deseczce, która przymocowa³em
poprzedniego dnia. Z wielkim zdziwieniem stwierdzi³em, ¿e m³odych jaskó³ek by³o trzy! Tego
dnia wieczorem postanowi³em zaryzykowaæ i pozostawiæ pisklêta na noc w oborze. Uwa¿a³em,
¿e s¹ bezpieczne, poniewa¿ znajdowa³y siê w miejscu dawnego gniazdka. Jak siê póniej okaza³o,
grubo siê pomyli³em. Przed pójciem spaæ oko³o godziny 23:00 ostatni raz zajrza³em do dymówek,
ale ¿adnego z piskl¹t nie zauwa¿y³em na deseczce.
Nastêpnego dnia rankiem szybko pobieg³em do obory, mia³em nadziejê, ze które z piskl¹t
prze¿y³o tajemnicze znikniêcie. Nie pomyli³em siê. Jedna jaskó³eczka siedzia³a na deseczce
i by³a karmiona przez samca.
Od tego dnia codziennie wieczorem zabiera³em m³od¹ jaskó³kê na noc do pude³ka, aby
bezpiecznie przeczeka³a noc. Czynnoæ t¹ powtarza³em oko³o tygodnia, a¿ m³oda dymówka
ca³kowicie siê usamodzielni³a i przesta³a powracaæ na nocleg do obory. W ci¹gu dnia czêsto
obserwowa³em j¹, jak wspólnie ze swym jaskó³czym tat¹ ³owi³a owady nad podwórkiem.
Po odchowaniu jednej m³odej jaskó³eczki samczyk zacz¹³ rozgl¹daæ siê za nowa partnerk¹.
Po kilku dniach intensywny piew i zaloty zosta³y uwieñczone sukcesem. Now¹ samiczkê ³atwo
by³o rozpoznaæ po tylko jednej wyd³u¿onej, skrajnej sterówce. Na pocz¹tku jaskó³cza para zaczê³a
budowaæ gniazdo na deseczce, na której wychowa³y siê pisklêta. Pewnego dnia lataj¹c po ca³ej
oborze, ptaszki spostrzeg³y drugie gniazdko w ca³kiem dobrym stanie, niezajête w tym sezonie.
Szybko siê do niego przenios³y. Wkrótce samiczka usiad³a na jajkach. Mia³em nadziejê, ¿e
w koñcu uda siê im wyprowadziæ m³ode. 22 lipca samiczka nie powróci³a do gniazdka. Samczyk
przez oko³o dwa dni próbowa³ sam wysiadywaæ jajka. Wkrótce porzuci³ zajêcie. Przez kilka
kolejnych dni znowu stara³ siê zwabiæ nastêpn¹ partnerkê. Tym razem szczêcie mu nie dopisa³o.
Samotny samczyk dymówki d³ugo trzyma³ siê mojej posesji. Czêsto obserwowa³em go, jak
przelatywa³ kilka razy nad podwórkiem tu¿ nad ziemi¹ w pogoni za owadami; czasami wlatywa³
do obory i przysiada³ na deseczce, w miejscu zniszczonego gniazdka.
Kamil Kryñski

ZIMA Z BEKASIKIEM
Polska zima nie jest zbyt gocinna dla ptaków i wielu ich mi³oników (w tym i ja) zwykle
narzeka na pierwszy opad bia³ego puchu. Wprawdzie na miejsce naszych wiosennych znajomych
przylatuj¹ nowi pó³nocni gocie - jemio³uszki, czeczotki, czy¿e - to po 6 miesi¹cach mrozów
mo¿na doznaæ pewnego znu¿enia tym monotonnym towarzystwem!
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Zima potrafi jednak mile zaskakiwaæ!
Mnie taka niespodzianka spotka³a
podczas bo¿onarodzeniowego spaceru w
grudniu 2004. Skracaj¹c sobie drogê przez
cienki, niezamarzaj¹cy ciek wodny
nieopodal mojej miejscowoci
wyp³oszy³em wprost spod moich nóg
bekasika! Myla³em wtedy, ¿e to
przelotny, spóniony osobnik i nie
spodziewa³em siê wtedy, ¿e spotkanie to
wp³ynie na spêdzanie wolnego czasu
Bekasik
Rys. Szymon Beuch
przez kolejne dwie zimy!
Gdy w styczniu chwyci³y prawdziwe
mrozy i spad³o mnóstwo niegu, podczas zimowych liczeñ na pobliskim stawie, znów w tym
samym miejscu wydepta³em bekasika! Kolejne kontrole wykaza³y, ¿e w miejscu tym mog¹
zimowaæ a¿ 2 osobniki tego gatunku. Styczniowe obserwacje przekona³y mnie ju¿, ¿e ptaki te
zdecydowa³y siê zimowaæ w mojej miejscowoci. Literatura uznaje zjawisko zimowania bekasika
w Polsce za regularne, choæ raczej rzadkie, a naturalnymi terenami, gdzie ptaki te spêdzaj¹ zimê
jest zachodnia i po³udniowa Europa.
Najprawdopodobniej bekasiki zimuj¹ w naszym kraju zdecydowanie czêciej, a brak ich stwierdzeñ
mo¿e wynikaæ z omijania przez obserwatorów charakterystycznych, wykorzystywanych przez nie
zim¹ rodowisk. ¯eby ten ma³y ptaszek prze¿y³ mrozy musi mieæ dostêp do stale p³yn¹cej,
niezamarzaj¹cej i p³ytkiej wody o b³otnistym dnie, koniecznie w obecnoci bujnej, maskuj¹cej rolinnoci.
W takim ukryciu czuje siê na tyle bezpiecznie, ¿e mo¿na podejæ do niego na naprawdê ma³¹ odleg³oæ!
Najpierw jednak trzeba go wypatrzyæ, co ³atwe nie jest, bo ptak ten jest mistrzem kamufla¿u!
To, ¿e zimowy postój bekasików w mojej miejscowoci nie by³ przypadkiem okaza³o siê
nastêpnej zimy, kiedy w tym samym strumyczku znów napotka³em dwa te liczne ptaszki.
Choæ wizyty i niepokojenie tych skrytych ptaków wola³em ograniczyæ do minimum, to jednak
bywa³y momenty krytyczne, w których musia³em interweniowaæ. Podczas silnych, ponad
dwudziestostopniowych mrozów ¿yciodajny dla bekasików ciek zamarza³! Postanowi³em wtedy
pomóc mym pupilom i w miejscach ich regularnego przebywania podrzuca³em ¿ywe czerwone
robaki zakupione w sklepie wêdkarskim! O dziwo nastêpnego dnia pokarm znika³, a wokó³
pozostawa³y tylko odciski bekasikowych nó¿ek!
Chc¹c nie chc¹c zwi¹za³em siê z bekasikami bardzo emocjonalnie i coraz bardziej
przejmowa³em ich losem.
Tym bardziej zabola³ mnie niemi³y fina³ tej przygody, gdy podczas kontroli zimowiska
w lutym 2006 roku znalaz³em na brzegu cieku oskubane szcz¹tki jednego z moich milusiñskich .
Podejrzewam, ¿e oprawc¹ by³ lis, który regularnie pojawia³ siê w tym miejscu zwabiony przez
¿eruj¹ce tu ba¿anty.
Jedyne, co zosta³o mi po bekasikach to kilka piórek, które znalaz³em i fotki, jakie zd¹¿y³em
zrobiæ niemal w ostatniej chwili
Wierzê jednak, ¿e w nastêpnym sezonie jakie inne bekasiki zdecyduj¹ siê ponownie zostaæ
tu na zimê i, mam nadziejê, szczêliwie j¹ prze¿yæ
Szymon Beuch
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Z NOTATNIKA SZALONEGO ORNITOLOGA...
Smród z samochodu a kontrola budek na Mazurach
Wszystko zaczê³o siê kilka dni wczeniej, kiedy to zaczê³o mierdzieæ zgni³ymi jajami
w maluchu. Za nic nie mog³em dojæ, co to takiego. Czyci³em go, za³o¿y³em nowy zapach i nic.
Dalej cuchnê³o. No có¿, widaæ taka jego natura - pomyla³em i go ochrzci³em Smrodzik.
Widaæ taka nazwa by³a mu pisana.
Nadszed³ dzieñ wyjazdu na kontrole mazurskich budek dla p³omykówki. Dojechalimy do
Koz³owa w pi¹tek oko³o 16. Zgasi³em silnik, aby zapytaæ gdzie jest plebania, przekrêcam kluczyk
i.... cisza. Silnik nie reaguje. Wniosek - akumulator pad³. Czym prêdzej zapalilimy na popych
i wio do Dzia³dowa pod³adowaæ akumulator. Zajechalimy do Piotrka, którego tata jest
mechanikiem. Tata Piotrka zajrza³ do akumulatora i co? Pusto! Woda wyparowa³a. Kilka dni
upa³u zrobi³o swoje. Piotrek skoczy³ po destylat i dolalimy wody (nawiasem mówi¹c nie
wiedzia³em, ¿e w akumulatorze jest woda!). Wesz³o a¿ 1,5 litra, co oznacza, ¿e jechalimy prawie
na pusto. Gdybymy pojechali dalej to pewnie by³oby ju¿ po akumulatorze. I tu rozwi¹zanie
tajemniczego smrodu przysz³o samo. To elektrolit z powodu braku wody zacz¹³ siê zasiarczaæ
i st¹d ten smród zgni³ych jaj. Potem jak rêk¹ odj¹³, nic nie cuchnê³o... Tak wiec pomys³ nazwania
autka Smrodzikiem zosta³ zarzucony! Akumulator trzeba by³o pod³adowaæ, choæ przez godzinê
i w drogê.
Tak wiêc do Koz³owa wrócilimy o 17:30. Niestety ksiêdza nie by³o, a my musielimy jechaæ
dalej. Nidzica - godz. 18, w³anie siê zaczê³a msza... Krótka narada - jedziemy dalej! Do Nidzicy
i Koz³owa zawsze mo¿na podjechaæ. Jak widaæ by³o ju¿ póno, a my nie skontrolowalimy
¿adnego kocio³a. Na szczêcie los siê do nas umiechn¹³ i w Wielbarku ju¿ siê uda³o. Koció³ek
liczny, ca³y z ceg³y, nawet wie¿a! Pierwsze nadzieje na sowy... i nic. Pusto. Buda i wie¿a bez
¿adnego ladu sów. No có¿, jedziemy dalej. Niestety akumulator znowu pad³.... Nie mielimy
jednak zamiaru wracaæ. Bêdziemy zapalali na pych! Tego wieczoru uda³o nam siê skontrolowaæ
jeszcze 4 kocio³y. Niestety w ¿adnym nie by³o sów. Nasze nadzieje na zobaczenie m³odych
p³omykówek powoli mala³o. Gdyby by³a, choæ jedna wypluwka...
Nadszed³ wieczór i czas powrotu do Olsztyna na nocleg. Wraz z wieczorem nadesz³y kolejne
problemy. Podczas jazdy wiat³a zaczê³y bledn¹æ i gdy bylimy pod Szczytnem ju¿ zblad³y tak, ¿e
dalsza jazda grozi³a wypadkiem lub mandatem. Zatrzymalimy siê i czekalimy, a¿ kto nas
podholuje do najbli¿szej stacji benzynowej. Niestety nikt siê nie zatrzyma³ i postanowilimy wzi¹æ

Rys. Micha³ Pasennik
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sprawy w swoje rêce. Udalimy siê do pobliskiego gospodarstwa, gdzie (jak siê okaza³o) odbywa³a
siê rodzinna impreza zakrapiana alkoholem, i opowiedzielimy nasza sytuacjê. Na to us³yszelimy,
¿e akumulator to my mamy dobry, ale alternator co szwankuje. Nie znaj¹c siê kompletnie na
samochodach uwierzylimy we wszystko, co us³yszelimy. Podpowiedzieli nam, abymy siê udali
do lokalnego Pana Tadzia, który pracuje na szrocie. Id¹c do Pana Tadzia z dusz¹ na ramieniu
ca³y czas powtarzalimy sobie w mylach Nawali³ nam alternator, nawali³ nam alternator, bo
alternator to takie trudne dla nas s³owo, ¿e moglibymy zapomnieæ. Pan Tadziu lekko nawiany ze
szczer¹ chêci¹ przyby³, ¿eby zobaczyæ nasz problem. Spojrza³ i powiedzia³ - nawali³ regulator od
alternatora, po czym skierowa³ siê do domu po telefon i powiedzia³ ¿ebymy czekali to on
przywiezie drugi. Zjawi³ siê po 10 minutach i zainstalowa³ nowy stary regulator. Niestety nie
podzia³a³o. Tu Pan Tadek siê zdziwi³ i podrapa³ w g³owê. Wykluczaj¹c przypadek, ¿e drugi alternator
te¿ móg³ byæ zepsuty, Pan Tadek zasmuci³ nas wieci¹, ze pewnie ca³y alternator nawali³ i bêdzie
to dro¿ej kosztowaæ. Có¿ z Wami zrobiæ? - powiedzia³ i uda³ siê do owego gospodarza
w niewiadomo jakim celu... Przyszed³ za mocniej zawiany ni¿ wczeniej. Cel siê wyjani³...
Decyzja by³a krótka - nocujemy w maluchu, a rano jedziemy do Szczytna (na popych, bez wiate³)
do mechanika. Tak te¿ siê sta³o. Ja umy³em siê w resztce wody pitnej i po³o¿y³em do autka.
Ch³opaki za postanowili jeszcze pogadaæ z naszym gospodarzem. Otó¿ opiewany przeze mnie
Pan Tadek okaza³ siê bardzo szczerym i mi³ym, trzydziestoletnim dekarzem, który dorabia jako
mechanik. Opowiada³ nam swoje ¿ycie, jak to wyrywa³ panny na pierwszego malucha we wsi
(oczywicie o Fiacie 126p mowa), jak wozi³ papierosy z Rosji (nota bene te¿ maluchem) itd. Ja
odpad³em i uda³em siê na spoczynek, ch³opaki za gadali z nim do 3, a potem zrobili sobie ognisko
i sma¿yli chleb z pasztetem. Noc up³ynê³a spokojnie, rano mia³em okazjê ogl¹daæ dwa ataki
samca krogulca, z czego jeden by³ udany.
O godzinie 6 gospodarze ju¿ wstali, pod³adowalimy akumulator, dostalimy kawkê, ciasto,
pogadalimy z gospodarzami, poogl¹dalimy ich koniki. Wtedy uwierzy³em w ludzi i nabra³em
chêci do ¿ycia.
W Szczytnie uda³o nam siê naprawiæ samochód, koszt 40 z³. Rzeczywicie by³ to regulator,
widaæ ten drugi te¿ by³ zepsuty. Potem by³o ju¿ z górki, sz³o niele a¿ do momentu, kiedy zrobi³ siê
skwar i postanowilimy zajechaæ do Olsztyna na prysznic i prowizoryczny obiad. Pomog³o.
Suma sumarum: uda³o nam siê skontrolowaæ 15 kocio³ów, w ¿adnym z nich nie znalelimy
ladów p³omykówek. Jedynie w jednym kociele by³y stare lady puszczyka. Tylko w jednej
budzie by³y kawki. Zwiedzilimy okolice Szczytna, Mr¹gowa, Nidzicy i Olsztyna. Zjechalimy do
domu maj¹c na liczniku prawie 500 km.
Sebastian Menderski

DODA KONTRA MANDARYNA
Na sopockim festiwalu w 2005 roku star³y siê dwa talenty polskiej muzyki rozrywkowej Mandaryna i Doda. Obserwuj¹c ich sceniczne zmagania nasunê³o mi siê wiele porównañ
dotycz¹cych kondycji naszej muzyki i praw ochrony przyrody. Tak¿e postacie obu wokalistek
uto¿sami³em z aktami prawnymi tycz¹cymi siê rodowiska naturalnego.
Znalaz³em wiele analogii: w moich oczach Doda uosabia rodzime przepisy ochrony przyrody
dotycz¹ce uniowst¹pienia. Pani Dorota Doda Rabczewska gra³a ju¿ od jakiego czasu, gdzie
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tam ponoæ by³o o niej s³ychaæ i podobno odnosi³a sukcesy.
Ponadto by³a naszym lokalnym wytworem i - jak nasze
przepisy - by³a w miarê strawna i zrozumia³a. Tymczasem
Marta Mandaryna Winiewska jest w zamyle
przebojowym produktem na miarê Dyrektywy
Siedliskowej z programu NATURA 2000 realizowanego
obecnie w naszym kraju. Do programu i do piosenkarki
mo¿na odnieæ nastêpuj¹ce stwierdzenia: mimo ¿e bytuj¹
na polskim gruncie nios¹ niezrozumiale treci w obcych
jêzykach, promuj¹ zachodnie wzorce, s¹
przereklamowane i nieprzewidywalne. Ich twórcy chcieli
uzyskaæ przebój z retorty, lecz sens, moc oddzia³ywania
i przes³anie zagubi³y siê gdzie w efekciarskim be³kocie.
Otrzymalimy produkty ³adnie opakowane, medialne, ale
puste w rodku i nieprzydatne.
I tak staremu przeciwstawilimy nowe. Nie twierdzê,
¿e prostota, przanoæ, powierzchownoæ
i jednokierunkowoæ powinna zwyciê¿yæ nad zawi³¹,
sformalizowan¹, nielogiczn¹, komercyjn¹ utopi¹. Jednak
Rys. Adam Woniak
potencjalne wiêksze wartoci widzê w szlifowaniu
warsztatu i poprawie niedoci¹gniêæ, a nie w lepym przejmowaniu narzuconych wzorców.
W odró¿nieniu od muzyki, której s³uchaæ mo¿emy, lecz nie musimy, do przestrzegania przepisów
ochrony przyrody jestemy zobowi¹zani. Kiepski utwór w fatalnym wykonaniu wyciszymy lub
wy³¹czymy, czego niestety nie da siê zrobiæ z bzdurnymi i nie¿yciowymi prawami. W Sopocie
wygra³a Doda, a na naszym poletku przyrodniczym zatriumfowa³y unijne doktryny. Sta³o siê,
lecz to ju¿ historia, a przed nami przysz³oæ pe³na ró¿nych festiwali...
Na koniec ostatnie porównanie. Celowo s³owa talenty, wokalistki itp. uj¹³em
w cudzys³ów, bowiem jakoæ i poziom naszych gwiazd odpowiada doskona³oci przyrodniczych
praw, a ich twórcy i promotorzy zapatrzeni w sukces dostarczaj¹ nam jak dot¹d jedynie buble. Innymi
s³owy: nie najwy¿szych lotów sztuka lansowana na ogólnopolskim festiwalu daje nam ograniczony
wybór miêdzy jednym kiczem, a drugim i w zasadzie to samo dzieje siê na niwie przyrodniczej.
PS.
Jako osoba zajmuj¹ca siê entomologi¹ nie wypowiadam siê na temat sensownoci tzw.
Dyrektywy Ptasiej i chêtnie us³yszê na jej temat zdanie tych, którzy widzieli or³a cieñ.
Adam Woniak

WSPÓLNE ZWYCIÊSTWO S¥DOWE OTOP I LOP
URATOWA£O DWA REZERWATY ORNITOLOGICZNE
NA WILE
Polskie prawo ochrony rodowiska daje szereg uprawnieñ organizacjom ekologicznym dla
realizacji ich statutowych obowi¹zków. Pomimo, ¿e zakres tych uprawnieñ jest wskutek wielu
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nagonek prowadzonych przez krêgi inwestorskie coraz bardziej ograniczany przez ustawodawcê
(parlament R.P.), to jednak - korzystaj¹c tak¿e z regulacji unijnych - mamy wci¹¿ szereg mo¿liwoci
prowadzenia dzia³añ prawnych na rzecz ochrony przyrody, w tym tak¿e zagro¿onych siedlisk
ptaków. Jedn¹ z nich jest prawo z³o¿enia pozwu cywilnego do s¹du o zaprzestanie naruszania
rodowiska - przeciwko podmiotowi, który prowadzi niszcz¹ce dla przyrody dzia³ania.
W roku 1998 OTOP wybra³o ten rzadko stosowany przez organizacje pozarz¹dowe sposób, aby
obroniæ przed zniszczeniem dwa wilane rezerwaty przyrody (Kêpê Rakowsk¹ oraz Kêpê
Antoniñsk¹), chroni¹ce ostoje ptaków siewkowych w ówczesnym województwie (obecnie
powiecie) p³ockim, utworzone - te¿ z inicjatywy OTOP - w koñcu 1994 r. Jak zwykle w warunkach
Wis³y zagro¿enie pochodzi³o ze strony rozpoczêtych i planowanych w du¿ym zakresie na tych
terenach prac hydrotechnicznych, których inwestorem by³ Skarb Pañstwa, reprezentowany przez
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do naszego powództwa postanowi³
przy³¹czyæ siê tak¿e Zarz¹d G³ówny Ligi Ochrony Przyrody, kierowany przez Prezesa tej
organizacji W³adys³awa Skalnego.
Poniewa¿ w procesie cywilnym to na powodzie (= stronie sk³adaj¹cej powództwo, w tym
przypadku ¿¹danie zaprzestania naruszania rodowiska) spoczywa obowi¹zek udowodnienia
swoich racji - z³o¿ylimy do S¹du szereg materia³ów i opracowañ, wiadcz¹cych o szkodliwoci
rozpoczêtych prac hydrotechnicznych. Z dokumentów tych wynika³o, ¿e mo¿liwe jest przyjêcie
innego, ni¿ zatwierdzony do realizacji, sposobu koniecznego zabezpieczenia przez niszcz¹cym
dzia³aniem wody tamtejszych brzegów i wa³ów przeciwpowodziowych. Istota sporu sprowadza³a
siê wiêc do rozstrzygniêcia, w jaki sposób mo¿na w obszarach chronionej przyrody prowadziæ
dzia³ania przeciwpowodziowe, nie za do próby wprowadzenia z naszej strony ca³kowitego zakazu
tego typu dzia³añ, co by³o by rzecz¹ wysoce nierozs¹dn¹ i skazan¹ w procesie s¹dowym na
niepowodzenie. Tak sformu³owane racje, przedstawione w wiarygodnej dokumentacji, zosta³y
podczas d³ugiego, bo prawie siedmioletniego, procesu przed S¹dem Rejonowym w P³ocku
potwierdzone tak¿e przez dwóch bieg³ych,
powo³anych przez ten S¹d.
W czasie procesu pokonany zosta³
bardzo powa¿ny problem, polegaj¹cy na tym,
¿e przy d³ugich procedurach rozstrzygniêcia
sporu, inwestor mo¿e w dalszym ci¹gu
dzia³aæ wed³ug swoich za³o¿eñ technicznych,
które sta³y siê powodem z³o¿enia do S¹du
omawianego pozwu - czyli stosowaæ strategiê
faktów dokonanych. Na nasz wniosek, po
ostatecznym poparciu go przez s¹d II instancji
(Okrêgowy w P³ocku), zosta³o wydane
postanowienie o zabezpieczeniu powództwa,
polegaj¹ce na zakazie kontynuacji robót
w omawianych rezerwatach w czasie
trwania procesu. Zd¹¿ono wiêc odbudowaæ
tylko trzy ostrogi, podczas gdy plan dzia³añ
przewidywa³ modernizacjê lub budowê
Rybitwa rzeczna
dalszych ponad 20 tego typu budowli.
Rys. Jerzy Dyczkowski
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Muszê przyznaæ, mia³em chwile
zw¹tpienia, czy bez pomocy
profesjonalnego prawnika mo¿na
pokonaæ w S¹dzie Olbrzyma - Skarb
Pañstwa, którego prawie zawsze na
rozprawie reprezentowa³ radca prawny.
Okaza³o siê, ¿e mo¿na, bo w koñcu
2004 r. S¹d I instancji uzna³ w ca³oci
racje OTOP i LOP, stwierdzaj¹c,
¿e chocia¿ sprawa dzia³añ maj¹cych
Rybitwa bia³oczelna
zabezpieczyæ przed powodzi¹ dolinê
Rys. Bogdan Kamierczak
Wis³y jest oczywista i bezdyskusyjna, to
jednak na terenach, gdzie przyroda podlega specjalnej ochronie inwestor jest zobowi¹zany wybraæ
taki wariant robót, który nie bêdzie jej szkodzi³. Takie stanowisko, przedstawione w sporz¹dzonym
przez S¹d Rejonowy w P³ocku uzasadnieniu wyroku, jest to¿same z zasadami gospodarowania
w obszarach specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000, w sk³ad których wchodzi tak¿e znaczna
czêæ Wis³y rodkowej i Dolnej oraz wszystkie (14) wilane rezerwaty, utworzone w³anie ze
wzglêdu na ochronê gin¹cych na naszym kontynencie ptaków wodno-b³otnych.
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie od tak niekorzystnego dla niego wyroku,
zas¹dzaj¹cego miêdzy innymi rozbiórkê ju¿ trzech wybudowanych ostróg, z³o¿y³ apelacjê, wskutek
czego sprawa trafi³a, tym razem ju¿ szybko, do S¹du Okrêgowego (= II instancji). Tam wystarczy³a
tylko jedna rozprawa - na pocz¹tku marca 2005 r. - aby wymiar sprawiedliwoci potwierdzi³
w pe³ni prawid³owoæ wydanego przez S¹d Rejonowy orzeczenia, uznaj¹cego nasze powództwo
i apelacja zosta³a w ca³oci oddalona. A wiêc pe³ny sukces, chocia¿ zaraz pojawi³ siê kolejny
problem - jak sk³oniæ inwestora, aby wype³ni³ zas¹dzon¹ rozbiórkê ukoñczonych ju¿ trzech budowli.
Jestem jednak dobrej myli, najtrudniejszy etap zosta³ pokonany.
Poza trwa³ym zachowaniem szeregu rezerwatowych wysp i kêp na ponad 10- km odcinku Wis³y
P³ockiej, otrzymalimy tak¿e przydatn¹ na przysz³oæ wyk³adniê s¹du o koniecznoci wyboru takiego
wariantu zagospodarowania terenu, aby nie niszczyæ walorów przyrodniczych, równie¿ miejsc
wystêpowania ptaków. W tej sytuacji gospodarka wodna bêdzie w przysz³oci d³ugo zastanawiaæ siê,
czy rozpocz¹æ regulacjê rzeki w najprostszy i najtañszy dla niej sposób, czy te¿ najpierw podj¹æ dialog
z przyrodnikami i wspólnie wybraæ taki wariant robót, który nie zubo¿y rodowiska, w szczególnoci
nie zniszczy roztokowego charakteru wolno p³yn¹cej rzeki, o wielu walorach naturalnoci. Zarazem
przedstawiciele Skarbu Pañstwa otrzymali lekcjê, ¿e administruj¹c narodowymi zasobami
(np. wodami), nale¿¹cymi do tego Skarbu, nie maj¹ z tego powodu monopolu na urz¹dzanie przyrody
na gruntach pañstwowych - które nie stanowi¹ ich w³asnoci lecz faktycznie nale¿¹ do nas wszystkich.
Dawniej pañstwowe oznacza³o niczyje, gdzie garstka urzêdników mog³a rz¹dziæ dowolnie, nie
zawsze rozs¹dnie i zgodnie z zasadami ekorozwoju... Dzisiaj za, miêdzy innymi, dziêki tego typu
s¹dowym zwyciêstwom, coraz wiêksza czêæ spo³eczeñstwa patrzy uwa¿nie na rêce urzêdniczym
administratorom koryta, nawet gdy jest to tylko koryto wód wielkich Wis³y. Okaza³o siê te¿, doæ
nieoczekiwanie dla hydrotechników, ¿e interes ptaszków i ich obroñców (oszo³omów) mo¿e byæ
przez majestat s¹du uznany za s³uszny, stoj¹cy ponad niewzruszone dotychczas pogl¹dy tych
technokratów, np. o jedynej szkole zbawiennej regulacji wód dzikiej Wis³y.
Wies³aw Nowicki
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LUBELSKA NAGRODA EKOLOGICZNA SUSE£ 2005
W czerwcu ubieg³ego roku, w Lubelskim Trybunale Koronnym, odby³o siê og³oszenie listy
laureatów Lubelskiej Nagrody Ekologicznej Suse³ za rok 2004. Pomys³ przyznawania takiej
nagrody powsta³ z inicjatywy Towarzystwa dla Natury i Cz³owieka z Lublina, która to organizacja
chce promowaæ pozytywne postawy s³u¿¹ce przyrodzie
regionu. Nagroda wziê³a swoj¹ nazwê od sus³a pere³kowanego
- jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny
gatunków zwierz¹t, prawdziwej per³y lubelskiej przyrody, nie
wystêpuj¹cego w ¿adnym innym miejscu Polski.
Nagroda ma s³u¿yæ wyró¿nianiu konkretnych inicjatyw,
dzia³añ i postaw s³u¿¹cych ochronie rodowiska
i zrównowa¿onemu rozwojowi, które mia³y miejsce na
Lubelszczynie. Mog¹ to byæ dzia³ania na szczeblu
województwa, jak i na bardzo lokaln¹ skalê. Wyró¿nienie ma
za zadanie m.in. promocjê dzia³añ ma³o spektakularnych, ale
mog¹cych byæ inspiracj¹ dla innych. Nagrodê mog¹ otrzymaæ
zarówno osoby jak i instytucje wystêpuj¹ce indywidualnie b¹d
grupowo. Tytu³(y) nadaje corocznie Kapitu³a sk³adaj¹ca siê
z reprezentantów dzia³aj¹cych w regionie organizacji
ekologicznych. Nominacje mog¹ zg³aszaæ zarówno instytucje
(organizacje, samorz¹dy, uczelnie, szko³y) jak i osoby prywatne.
Nagrodê za rok 2004 wrêczy³a Kapitu³a, w sk³adzie której znaleli
siê przedstawiciele omiu organizacji pozarz¹dowych w tym
tak¿e Towarzystwa Przyrodniczego Bocian.
Laureatami Nagrody Sus³a za rok 2004 zostali w kolejnoci:
Janusz Szostakiewicz - nagroda g³ówna statuetka sus³a
Nagroda sus³a
Wyró¿nienia:
Rys. Katarzyna Kubicka
Marek Kokoszkiewicz
Anna Szczuka, Urszula Bunia - Zespó³ Szkó³ w Ostrowie Lubelskim
Zespó³ Zamojskich Parków Krajobrazowych.
Dominik Krupiñski

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KRASKOWA
W dniach 5 i 6 listopada 2005 r. odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Kraskowa,
zorganizowana przez Akcjê Kraska Polska Po³udniowo-Wschodnia. Miejscem konferencji
by³ Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, a jej celem podsumowanie dotychczasowej wiedzy na
temat kraski i stworzenie ogólnopolskiego planu ochrony tego ptaka. W konferencji wziê³o udzia³
ok. 30 osób, w znacznej czêci bezporednio zajmuj¹cych siê ochron¹ kraski w Polsce (przede
wszystkim na Podkarpaciu). Wyg³oszonych zosta³o szereg referatów, traktuj¹cych m.in.:
o rozmieszczeniu i liczebnoci kraski w Polsce, jej ekologii lêgowej, behawiorze, wydawanych
g³osach czy rodowiskach wystêpowania, jak równie¿ o realizowanym projekcie ochrony kraski
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na terenie Podkarpacia. Referaty
urozmaicane by³y pokazami slajdów,
filmów i animacji z krask¹ w roli g³ównej.
Uczestnicy dowiedzieæ siê mogli tak¿e
wielu ciekawostek o tym piêknym
ptaku. Z referatem dotycz¹cym
aktywnej ochrony dudka w Podlaskim
Prze³omie Bugu wyst¹pi³ te¿ Dominik
Krupiñski z Po³udniowopodlaskiego
Ko³a TP Bocian. Po obiedzie
i zakoñczeniu czêci referatowej
rozpoczê³a siê burzliwa dyskusja, której
celem by³o opracowanie planu ochrony
Czapla siwa
kraski w Polsce. W jej wyniku
Rys. Rafa³ Ko³akowski
wytypowanych zosta³o szereg dzia³añ,
jakie nale¿a³oby podj¹æ, by skutecznie chroniæ tego rzadkiego, a jak¿e piêknego ptaka. Po
zakoñczeniu dyskusji uczestnicy udali siê do Hotelu Sportowego, gdzie po kolacji odby³y siê
pokazy zdjêæ i slajdów o tematyce przyrodniczej i nie tylko. Rozmowy, przebiegaj¹ce w mi³ej
i kole¿eñskiej atmosferze, trwa³y do pónych godzin nocnych. Nazajutrz rano odby³a siê wycieczka
na ptaki na teren stawów w Budzie Stalowskiej i Osadnika k. Tarnobrzega. Na pocz¹tku
wycieczki, pogoda by³a niesprzyjaj¹ca - mg³a gêsta jak mleko skutecznie uniemo¿liwia³a
obserwacje. Lecz po 30 minutach, pierwsza obserwacja bielika lec¹cego nad nami odwróci³a los
- mg³a zaczê³a siê przerzedzaæ i uczestnikom wycieczki ukaza³ siê widok kilkunastu du¿ych
stawów. Woda z niektórych zbiorników by³a spuszczona, co dawa³o idealne warunki dla siewek
(niestety, zobaczylimy tylko siewnice). W przybrze¿nych trzcinach grasowa³y w¹satki i niekiedy
przelatywa³y stada raniuszków, na tafli wody nurkowa³y kormorany, g¹go³y i bielaczki oraz
spokojnie p³ywa³y krakwy, krzy¿ówki, ³yski i ³abêdzie. Nad g³owami przelatywa³y mewy pospolite,
mieszki i bli¿ej nieoznaczone rybitwy oraz czaple bia³e (32 osobniki) i siwe (te¿ sporo). Walka
jastrzêbia z krogulcem i kruka z bielikiem skutecznie dostarcza³y wra¿eñ. Na dok³adkê, na brzegu
zbiornika usiad³a samica b³otniaka zbo¿owego, no i trzeba wspomnieæ o z³oliwym p³askonosie,
który skutecznie utrudnia³ obserwacje go przez lunety, raz po raz chowaj¹c siê za krzy¿ówki.
A piskliwe, szybko przelatuj¹ce nad wod¹ zimorodki sprawia³y, ¿e odnosi³o siê wra¿enie,
i¿ znajdujemy siê w ptasim raju.
Podsumowuj¹c: konferencja by³a bardzo udana i wietnie zorganizowana, a przemylenia
i ustalenia, jakie zapad³y na pewno zaprocentuj¹ w przysz³oci. TP Bocian podczas Konferencji
reprezentowali przedstawiciele Kó³: Po³udniowopodlaskiego i Ma³opolskiego.
Tomasz Figarski, Piotr Guzik

SPOJRZENIE Z BOKU NA REINTRODUKCJÊ SOKO£A
WÊDROWNEGO W SIEDLCACH
Sokó³ wêdrowny Falco peregrinus jest jednym z najpiêkniejszych ptaków drapie¿nych
wystêpuj¹cych na terenie Polski. Jego liczebnoæ w ostatnich latach uleg³a jednak drastycznemu
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spadkowi, dlatego te¿ wszystkie próby
maj¹ce na celu reintrodukcjê soko³a na
dawne tereny jego wystêpowania s¹ godne
pochwa³y.
Reintrodukcji soko³a wêdrownego na
terenie Siedlec podjê³o siê Towarzystwo
Przyrodnicze Bocian wspólnie z Urzêdem
Miasta Siedlce. Cztery m³ode soko³y
wypuszczone zosta³y z klatki umieszczonej
na dachu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego19 lipca 2005 r.
Na pocz¹tku wrzenia nieoczekiwan¹
Sokó³ wêdrowny
Rys. Dorota £ukasik
przyjemnoæ sprawi³a nam mo¿liwoæ
obserwacji soko³a wêdrownego lec¹cego
majestatycznie nad siedleckim parkiem. By³a to niewys³owiona radoæ dla takich zafascynowanych
ptakami studentów biologii, jak my. Kolejna obserwacja zasta³a dokonana w po³owie grudnia na ulicy
Pi³sudskiego. Nie bacz¹c na przedwi¹teczny gwar i harmider, panuj¹ce na g³ównej ulicy miasta,
ma³y drapie¿nik przeszybowa³ 4 m nad g³ow¹ naszego oniemia³ego z zachwytu kolegi.
Jednak najciekawsza obserwacja mia³a miejsce 25 stycznia 2006 r. na ulicy Broniewskiego. Wracaj¹c
z zajêæ, uda³o siê zaobserwowaæ Kasi udan¹ próbê polowania soko³a na go³êbia. Ca³e zdarzenie
obserwowane by³o przez oko³o 3 minuty z odleg³oci 5-7 m. Zrobi³o to na mnie niesamowite wra¿enie.
By³ to przepiêkny obraz zdobywcy przestworzy ze swoj¹ ofiar¹.
Mamy nadziejê, ¿e nie bêd¹ to ostatnie obserwacje tego piêknego ptaka, poczynione na
terenie Siedlec i ¿e ptak ten, wraz z nale¿¹c¹ do tej samej rodziny pustu³k¹, zdobêdzie serca
tak¿e innych mieszkañców naszego miasta.
Katarzyna Kubicka, Wioleta Pu³a,
Rados³aw Matejek

BU£GARSKIE CINIENIE
Podczas jednego z comiesiêcznych, warszawskich spotkañ entomologicznych odbywanych
w mieszkaniu jednego z naszych kolegów Adam Woniak i Pawe³ Górski przedstawili nam swój
projekt trzytygodniowej wyprawy przyrodniczej do Bu³garii. Pomys³ bardzo spodoba³ siê i wielu
z obecnych zg³osi³o chêæ uczestnictwa w planowanym przedsiêwziêciu. Jednak, jak to w takich
przypadkach bywa, czas zweryfikowa³ liczbê uczestników. Gdy 15 maja 2005 roku wyruszalimy
z Warszawy nasza ekipa liczy³a szeæ osób - obaj pomys³odawcy - Adam i Pawe³, Grzegorz
Bistu³a-Prószyñski, do³¹czaj¹cy w ostatniej chwili Marcin Jakubowski wraz z dziewczyn¹ oraz
pisz¹ca te s³owa. Trasê Warszawa - Sofia pokonalimy rejsowym autokarem. To podczas niej
pad³o po raz pierwszy okrelenie mieæ cinienie na robaka, co w wolnym t³umaczeniu znaczy
byæ ¿ywotnie zainteresowanym poznawaniem entomofauny danego obszaru. Ka¿dy postój by³
wykorzystywany do badania terenu pod k¹tem entomologicznym i nawet po wielogodzinnej,
nocnej jedzie, kiedy zatrzymalimy siê na pierwszym dziennym postoju w Serbii, nikt nie myla³
o myciu zêbów i porannej toalecie, ca³a szóstka rozpierzch³a siê w poszukiwaniu owadów.
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Wreszcie 17 maja, po d³ugiej i mêcz¹cej podró¿y odbywanej kolejno autokarem, poci¹giem,
busem i pieszo, nasza grupa zakotwiczy³a nad brzegiem Morza Czarnego w miejscowoci
Smokinite, niedaleko Sozopola. Muszê tu wspomnieæ, ¿e mielimy ma³e k³opoty ze znalezieniem
kwater, gdy¿ wiêkszoæ orodków przeprowadza³a remonty i dopiero przygotowywa³a siê do
sezonu letniego. Jednak cenowo bylimy usatysfakcjonowani; koszt noclegu dla jednej osoby 5 LEWA (tj. ok. 10 PLN) w domku z aneksem kuchennym i TV. Tak niskie ceny kwater nie by³y
jedynie spowodowane przedsezonow¹ obni¿k¹, nie bez znaczenia by³ fakt, ¿e jestemy Polakami.
Moglimy siê o tym przekonaæ w Melniku, kiedy gocilimy Belgów, od których miejscowi ¿¹dali
po 17 EURO za nocleg. Ka¿dy ze spotkanych przez nas Bu³garów dowiedziawszy siê sk¹d
pochodzimy okazywa³ nam ¿yczliwoæ i sympatiê. Co do wy¿ywienia to polecam bu³garskie
knajpki i restauracyjki, gdzie mo¿na smacznie i w miarê tanio zjeæ. Jednak osobom lubi¹cym
czarn¹ herbatê zalecam zabranie zapasu z Polski, poniewa¿ mielimy k³opoty ze zdobyciem tego
napoju (chyba, ¿e lubicie miêtê i herbatki owocowe).
Kolejnym miejscem naszego zakwaterowania by³o Kiten - nadmorski kurort po³o¿ony na
po³udnie od Sozopola. Tutaj w³anie rozstalimy siê z Grzegorzem, który musia³ wróciæ do Polski
po otrzymaniu wiadomoci, ¿e jego syn postanowi³ przyspieszyæ swoje narodziny. Szczêliwym
rodzicom gratulujê!
Ju¿ w piêcioosobowym sk³adzie udalimy siê do Sveti Vlas - miejscowoci po³o¿onej na
pó³noc od Burgas. Tutaj odby³a siê najbardziej owocna, ca³odzienna ekspedycja podjêta przez
trzon wyprawy - obu pomys³odawców, która zakoñczy³a siê odnotowaniem najwiêkszej liczby
gatunków chrz¹szczy. Bêd¹c tak blisko nie moglimy nie wst¹piæ do nadmorskiego Neseber,
który wpisany jest na Listê wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Ostatnim miejscem naszego postoju by³ usytuowany w g³êbi l¹du, u podnó¿y gór Piryn Melnik. Spêdzone tu chwile up³ywa³y nam nie tylko na badaniu entomofauny, ale tak¿e na degustacji
produkowanego w tym miasteczku wina Melnik. Jednorazowo dalimy siê te¿ skusiæ na tamtejsz¹
rakijê, co dla niektórych okaza³o siê dowiadczeniem doæ bolesnym.
W ci¹gu siedemnastu dni spêdzonych w Bu³garii nasza ekipa podjê³a szereg jednodniowych
ekspedycji, które pozwoli³y na odnotowanie wielu ciekawych gatunków owadów - g³ównie
chrz¹szczy ze szczególnym zwróceniem uwagi na kózkowate. Przebadany teren obejmuje okolice
Smokinite, Kiten, Jasnej Polany, Primorsko, Sveti Vlas, Irakli, Melnika i Rozen. Sporód
uczestników wyprawy najzdrowszym cinieniem w poszukiwaniu i zbieraniu owadów - co
by³o g³ównym celem tego wyjazdu - wykazali siê Adam Woniak i Pawe³ Górski, którzy spêdzili
wiele godzin w terenie oddaj¹c siê swojej pasji. Efektem ich pracy s¹ dostarczone mi przez nich
dane, które prezentuje poni¿sza tabelka.
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Lista gatunków chrz¹szczy z rodziny kózkowatych odnotowanych w Bu³garii w dniach 17
V - 02 VI 2005 przez A. Woniaka i P. Górskiego. Miejsca obserwacji: A - Smokinite ad Sozopol,
B - Kiten ad Primorsko, C - Jasna Polana ad Primorsko, D - okolice Primorsko, E - Svety Vlas
i Elenite ad Nesebar, F - Irakli - p³w. Emine, G - Melnik ad Sandansky, H - Rozen (Monastyr) ad
Sandansky. Oznaczenie gatunków: J.M.G. - Jerzy M. Gutowski, K.Sz. - Krzysztof Sztaba,
Sz.Z. - Szczepan Ziarko, A.W. - Adam Woniak, P.G. - Pawe³ Górski
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Kozierodka ¿a³obna (Moris funereus)
Rys. Adam Woniak
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W tym miejscu sk³adamy serdeczne
podziêkowania Dr J. M. Gutowskiemu,
Szczepanowi Ziarko i Krzysztofowi Sztabie za
pomoc w oznaczaniu niektórych gatunków. Prace
nad oznaczeniem kilku problematycznych
gatunków z rodzajów Vadonia i Dorcadion jeszcze
trwaj¹.
Poniewa¿ drug¹ pasj¹ Paw³a Górskiego jest
herpetologia, nasze obserwacje dotyczy³y tak¿e
gadów i p³azów. Podczas trzytygodniowego
pobytu uda³o siê stwierdziæ obecnoæ co najmniej
6 gatunków p³azów i 13 gatunków gadów. Ze
wzglêdu na bardziej suchy i gor¹cy klimat,
w Bu³garii wystêpuje mniej (!) gatunków p³azów
ni¿ w Polsce, ale za to kilkakrotnie wiêcej
gatunków ciep³olubnych gadów. Przy
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rozpoznawaniu p³azów brano pod uwagê zarówno osobniki
doros³e, jak i ich g³osy godowe, zniesiony skrzek i kijanki. Nie
okrelono gatunku licznie spotykanej miejscowej ¿aby
zielonej. Obserwowane okazy morfologicznie najbardziej
przypomina³y nasz¹ ¿abê mieszkê, lecz poniewa¿ w ostatnich
latach badania genetyczne prowadzone na grupie europejskich
¿ab zielonych wykaza³y wystêpowanie oko³o 20 ró¿nych
gatunków, nie podjêto siê jego precyzyjnego okrelenia. Byæ
mo¿e by³a to po prostu ¿aba mieszka, choæ
o zupe³nie innych ni¿ w Polsce preferencjach rodowiskowych
(ma³e, okresowe zbiorniki). K³opotów przysporzy³y te¿ bardzo
licznie spotykane wê¿e. Najczêciej wynik kilkusekundowej
obserwacji mo¿na by okreliæ tak: zaobserwowano koniec
ogona szybkiego wê¿a. Jedynie jadowite ¿mije nosorogie nie
ucieka³y przed nami w pop³ochu i da³y siê dok³adnie obejrzeæ
i sfotografowaæ. Doæ licznie (ok. 10 okazów) spotykano
najwiêkszego europejskiego padalca - ¿ó³topuzika. Ten
Kurtek kiesenwettera (Molorchus
kiesenwetteri - samica)
flegmatyczny gad zas³yn¹³ z filmowej roli wyj¹tkowo
Rys. Adam Woniak
jadowitych ¿mij w pierwszej czêci przygód Indiany Jonesa
(¿ó³topuziki k³êbi³y siê tam w egipskim grobowcu). Ucieszy³o nas to, ¿e licznie spotykalimy
tak¿e ¿ó³wie l¹dowe (wszystkie napotkane okazy to ¿ó³wie ródziemnomorskie) oraz bardzo
rzadko w Polsce wystêpuj¹ce ¿ó³wie b³otne, w Bu³garii ¿yj¹ce w ka¿dym potoku, rzeczce czy
mierdz¹cym bajorku. Trochê nerwów kosztowa³y nas - entomologów - obserwacje polowañ na
zwabione do wiat³a owady uskutecznianych przez gromadz¹ce siê na cianach domów w Melniku
gekony Kotschyja. Generalnie ma³o przez ludzk¹ dzia³alnoæ zniszczona przyroda Bu³garii oferuje
wiele atrakcji nie tylko dla entomologa, ale tak¿e herpetologa.
Gatunki p³azów i gadów stwierdzone podczas wyprawy do Bu³garii
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Podczas pobytu w Bu³garii po³¹czylimy realizacjê pasji przyrodniczych z wypoczynkiem. Kraj
ten urzek³ nas wspania³¹ przyrod¹, czystym morzem, przyjanie nastawionymi ludmi
i dobr¹ kuchni¹ oraz co nie jest bez znaczenia - przystêpnymi cenami. Dlatego te¿ w czerwcu
2006 roku planujemy kolejn¹ wyprawê na tê czêæ Pó³wyspu Ba³kañskiego.
El¿bieta Wanat, Pawe³ Górski
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WYPRAWA NA KRYM
W dniu 7 maja wyruszylimy w podró¿ na Krym. Najpierw autobusem z Siedlec dotarlimy
w godzinach przedpo³udniowych do Lublina, sk¹d autobusem kursowym o godz. 11.00 mielimy
wyjechaæ do Lwowa. I tak te¿ siê sta³o. Wsiedlimy do autobusu myl¹c, ¿e bêd¹ k³opoty ze
znalezieniem wolnego miejsca, a tu ku naszemu zdziwieniu, mówi¹c potocznie, by³o pusto. Oprócz
nas wsiad³y jeszcze dwie osoby. I by³o tak niemal do samej granicy w Hrebennem, gdzie nagle
autobus zape³ni³ siê. Oczywicie nie oby³o siê bez przygód. Z polskimi celnikami nie by³o k³opotów,
ale po stronie ukraiñskiej ju¿ tak. W owiadczeniu o celu podró¿y nie wpisalimy, gdzie przez
okres kilku dni bêdziemy przebywaæ, co wzbudzi³o podejrzenia celnika. Niewiele brakowa³o,
a mielibymy k³opoty z tego powodu, gdyby nie kierowca. Zasugerowa³ on: Wpiszcie Hotel
Ukraina. Co prawda darmo by by³o szukaæ takowego na stepie, gdzie niebawem siê znalelimy,
ale przecie¿ hoteli o tej nazwie na Ukrainie jest wiele!
We Lwowie odebra³ nas z przystanku nasz ukraiñski Przyjaciel Andrij Bokotej. Zajechalimy
do jego domu, gdzie w mi³ym rodzinnym gronie zjedlimy pyszn¹ kolacjê, jednoczenie s³uchaj¹c
wielu ciekawych historii o badaniach ptaków prowadzonych we Lwowie przez zespó³ Andrija.
Dowiedzielimy siê, ¿e w miecie w starych parkach gniazduj¹ dziêcio³y czarne, pójdki, a nawet
siniaki. Na wie¿y telewizyjnej porodku miasta gniazduje para kruków. W pobli¿u dworca
kolejowego znajduje siê du¿e noclegowisko wróbli, które jeszcze 10 lat temu liczy³o kilkanacie
tysiêcy ptaków, a ostatnio pozosta³o tylko kilka tysiêcy. Lwów jest piêknym miastem, gdzie nie
brakuje zieleni i starych kamienic. Na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e wiele z nich wymaga remontu.
Na przedmieciach, gdzie znajduj¹ siê ogródki dzia³kowe ronie wiele drzew owocowych, które
akurat znajdowa³y siê w pe³ni kwitnienia.
Nastêpnego dnia wsiedlimy do poci¹gu, który mia³ nas zawieæ do D¿ankoj - miasta w p³n.
czêci Pó³wyspu Krymskiego (podró¿ ta trwa³a 28 godzin). Zanim zapad³y ciemnoci z okien
moglimy ogl¹daæ Zachodni¹ Ukrainê. W sumie nic szczególnego. Wzd³u¿ torów znajdowa³y siê
pasy zadrzewieñ, g³ównie liciastych, a dooko³a rozpociera³y siê ogromne pola. Wypatrywalimy
oczywicie ptaków. By³o ich, jak siê wydaje, bardzo ma³o. Niemal zupe³ny brak ptaków
drapie¿nych. Równie¿ trudno by³o
dostrzec jakiekolwiek ptaki piewaj¹ce.
Gdzie tam w jednym miejscu przemknê³a
kl¹skawka. Ciekawostk¹ by³y betonowe
s³upy linii energetycznych biegn¹ce wzd³u¿
torów. Znajdowa³y siê w nich otwory
okupowane w wiêkszoci przez mazurki.
Niemal ka¿dy taki s³up by³ miejscem
gniazdowania pary tych ptaków. Nasz¹
uwagê zwraca³y równie¿ ptaki krukowate.
W ka¿dej chyba miejscowoci, przez któr¹
przeje¿d¿alimy znajdowa³a siê kolonia
gawronów licz¹ca od kilkudziesiêciu do
kilkuset gniazd. W zadrzewieniach,
w pobli¿u zabudowañ widoczne by³y
Kulon
Rys. Wioleta Pu³a
gniazda srok. Nie brakowa³o te¿ gniazd
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Drop
Rys. Katarzyna Kubicka

bocianich - niemal w ka¿dej miejscowoci
znajdowa³o siê od jednego do kilku gniazd.
Wiêkszoæ z nich posadowiona by³a na drzewach.
Najciekawszym miejscem widocznym
z poci¹gu by³y bagna ko³o Tarnopola (oko³o 200
km na wschód od Lwowa), rozpocieraj¹ce siê
po obydwu stronach torów kolejowych. Uda³o
nam siê zobaczyæ tu 2-krotnie (równie¿ jad¹c
z powrotem) czaplê purpurow¹, ponadto
widzielimy tu jeszcze b³otniaki stawowe, czaple
bia³e, rybitwy bia³oskrzyd³e. Kiedy zapad³ zmrok,
siedzielimy w przedziale i dumalimy, co bêdzie
nam dane wkrótce ogl¹daæ. Przy okazji
wyedukowalimy pod k¹tem przyrodniczym
biznesmena jad¹cego do Kijowa. Potem
zmêczeni, u³o¿ylimy siê do snu. Najgorsze by³o
to, ¿e nie da³o siê otworzyæ okien w dusznym
przedziale. Po zapadniêciu zmroku zrobi³o siê

jednak ch³odno i rzeko.
Obudzilimy siê skoro wit. Krajobrazy zmieni³y siê trochê. Teren sta³ siê bardziej zamieszka³y
przez ludzi. Wyranie widaæ by³o coraz wiêcej ptaków. Zwraca³y uwagê wróble, sierpówki,
grzywacze, dymówki i inne pospoliciaki. Ciekawy krajobrazowo by³ te¿ odcinek ³¹cz¹cy sta³y
kontynent z pó³wyspem, charakteryzuj¹cy siê du¿¹ iloci¹ kana³ów i zatok. W zwi¹zku
z tym, pojawi³y siê nowe ptaki. Zwraca³y uwagê ohary, czaple bia³e, nie brakowa³o te¿ du¿ych
mew. Gdy wjechalimy na pó³wysep, da³o siê od razu odczuæ, ¿e jest on opanowany przez
soko³y. Najpierw, co jaki czas, zwraca³y na siebie uwagê zawisaj¹ce nad polami pustu³ki,
które póniej by³y obserwowane ca³y czas. Wzd³u¿ torów rozci¹ga³y siê pasy zadrzewieñ licznie
zamieszkiwane przez ptaki krukowate, wrony siwe, kolonie gawronów oraz sroki. Gdy
zobaczylimy pierwsze kobczyki przy jakim wronim gniedzie dech nam zapar³o. Ale ju¿ dalej
by³a to normalka: gniazdo wrony,
kobczyk, para pustu³ek, sroka, kolonia
gawronów, dwie pary kobczyków itd., na
przemian, a¿ do stacji docelowej - D¿ankoj,
gdzie czeka³ ju¿ na nas Jurij Andruszczenko
z samochodem marki £ada. Znowu
przygoda - trzeba by³o j¹ odpalaæ
z popychu... No ³adnie, mruczelimy pod
nosem, a co bêdzie w terenie?!
Podjechalimy do sklepu spo¿ywczego,
gdzie zrobilimy niezbêdne zakupy,
nastêpnie przek¹silimy w chiñskiej
restauracyjce obiadek i wyruszylimy w g³¹b
pó³wyspu, a dok³adnie na sam jego wschodni
Dzierzba czarnoczena
Rys. Wioleta Pu³a
kraniec, blisko granicy z Rosj¹, w okolice
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miejscowoci Kercz. Po drodze mijalimy
kolejne kolonie gawronów w wiêkszoci
usytuowane w oddaleniu ludzkich
zabudowañ, ale przy drodze. I oczywicie
kolejne kobczyki i pustu³ki - w liczbie co
najmniej kilku par w ka¿dej kolonii. Po
drodze zatrzymalimy siê przy stacji
benzynowej, gdzie przywita³a nas para
biegaj¹cych dzierlatek, a za p³otem piewa³a
pliszka ¿ó³ta - podgatunek Motacilla flava
feldeg. Przy okazji Jura próbowa³ te¿
znaleæ mechanika, aby wyleczy³ nasz
pojazd terenowy. Niestety, nie uda³o siê,
wiêc ruszylimy dalej.
¯uraw stepowy
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
Po po³udniu wjechalimy w g³¹b stepu.
Jura wybra³ miejsce obozu, którym by³o
zbocze wzgórza poroniêtego krzewami tarniny i g³ogu. Poniewa¿ jeszcze by³o dosyæ wczenie,
wiêc objechalimy najbli¿sz¹ okolicê. Od razu wyhaczylimy szereg bytuj¹cych tutaj gatunków.
Du¿e emocje wzbudzi³a dzierzba czarnoczelna. Dla nas to super rzadkoæ - w Polsce jeszcze nie
uda³o siê nam ogl¹daæ tego ptaka. A tutaj, jak siê wkrótce okaza³o, jeden z czêciej obserwowanych
ptaków. Zaliczylimy sowê b³otn¹, dropie, strepeta, na kobczyki i pustu³ki przestalimy zwracaæ
szczególn¹ uwagê. Tego dnia by³o niezwykle zimno, jak na tê porê roku, wiêc i ptaki nie by³y zbyt
aktywne.
Przez nastêpne 3 dni mielimy okazjê ogl¹daæ wiele wspania³ych rzeczy. Z nadmiaru wra¿eñ
trudno nam opisaæ wszystko ze szczegó³ami. Uwagê zwraca³y dziwnie piewaj¹ce skowronki
- najliczniejsze ptaki na stepie i na polach uprawnych. O wicie od ich piewu hucza³o. Do
swojego piewu czêsto wplata³y g³osy innych gatunków. Czêsto naladowa³y np. g³os samotnika
(brodca samotnego). Jak siê okaza³o by³y to kalandry szare lataj¹ce niczym du¿e motyle, sposobem
zachowania bardzo przypominaj¹ce naszego skowronka polnego, ale wyranie od niego wiêksze.
Drugim pod wzglêdem liczebnoci, ptakiem na stepie by³ potrzeszcz - jeden z najwdziêczniejszych
do obserwacji ptaków. piewaj¹ce samczyki, które siada³y na stercz¹cych badylach
zesz³orocznych uschniêtych rolin idealnie pozowa³y do zdjêæ. Samochodem mo¿na by³o zbli¿yæ
siê do nich na odleg³oæ zaledwie kilku metrów. Podobnie pozowa³y te¿ g¹siorki, które spotykalimy
przy ka¿dej, wiêkszej kêpie krzewów. Du¿ych wra¿eñ dostarcza³y nam trznadle czarnog³owe.
Piêknie, ¿ó³to ubarwione samczyki z czarn¹ g³ówk¹ pozwala³y siê podejæ na niewielk¹ odleg³oæ.
Obserwowalimy je w miejscach sk¹po poroniêtych krzewami i drzewami. Sporód innych
gatunków trznadli tu i ówdzie spotykalimy tylko ortolany. Sporód ma³ych ptaków bardzo ³adne
by³y bia³orzytki pstre. Spotykalimy je na ska³ach, wród opuszczonych gospodarstw, na skrajach
wsi, na przemian ze zwyk³¹, znan¹ z Polski, bia³orzytk¹. W niektórych miejscach oba gatunki
wystêpowa³y razem. Nie sposób nie wspomnieæ o kraskach, które spotykalimy w wielu miejscach.
Na Ukrainie nikt nie zajmuje siê tym gatunkiem, na Krymie jest on wszêdzie pospolity. Podobnie
jak, czêciej jeszcze spotykane, dudek i ¿o³na.
W czasie naszych terenowych eskapad odwiedzilimy kilka opuszczonych kamienio³omów.
Ciekawe by³y zestawy zasiedlaj¹cych je ptaków, np.: kulon, kraska, dudek, pójdka, bia³orzytka
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Ohar w locie
Rys. Miros³aw Rzêpa³a

pstra, bia³orzytka, na skraju potrzeszcze.
W innym z kolei: dwie pary kulona, pójdka,
bia³orzytka pstra, wiergotek polny. Ten ostatni
gatunek czêsto spotykalimy na piaszczystych
drogach. Sporód ptaków drapie¿nych
królowa³y (w sensie liczebnoci) kobczyki
i pustu³ki. Wystarczy³a kêpa drzew lub
krzewów, któr¹ zasiedla³a para wron lub srok,
a ju¿ krêci³a siê para soko³ów. Jura zawióz³
nas do znanej mu, doæ du¿ej, kolonii
gawronów. Co siê okaza³o - w w¹skim pasie
niezbyt wysokich drzew znajdowa³o siê jakie
300-400 gniazd (szybki szacunek). Ale poza
gawronami by³o kilkadziesi¹t par kobczyka.
Na podstawie dok³adnego liczenia
z poprzedniego sezonu by³o tam oko³o 60

gniazd tego gatunku!
Podczas naszego krótkiego pobytu nie sposób by³o policzyæ wszystkich ptaków - z pewnoci¹
by³o kilkadziesi¹t par, a dodatkowo kilkanacie par pustu³ek. Jako ozdobnik wyst¹pi³y: para krasek
i para grzywaczy - te ostatnie z gniazdem w rodku kolonii gawronów. Kuzynkê grzywacza turkawkê, spotykalimy w wielu miejscach, jednak mniej licznie od niego. Sporód innych ptaków
drapie¿nych widzielimy: jednego myszo³owa zwyczajnego, kurhannika (jedna obserwacja Irka),
myszo³owa wschodniego i kilka przelotnych trzmielojadów. Liczna na stepie okaza³a siê przepiórka.
Widzielimy te ptaki a¿ 4 razy (p³oszylimy je jad¹c samochodem). Jak czêsty jest to ptak mo¿na
by³o przekonaæ siê wieczorem, kiedy to ze wszystkich stron dochodzi³y do nas charakterystyczne
g³osy pit pi bit, pit pi bit... Nieco mniej liczna od przepiórki, ale doæ czêsto obserwowana by³a
równie¿ kuropatwa.
Ciekawym ptakiem obserwowanym
codziennie by³ ohar. Gatunek ten od pewnego
czasu dynamicznie zwiêksza swoj¹ liczebnoæ na
Krymie. Wbrew naszym wyobra¿eniom, jak siê
okaza³o z opowiadañ Jury, nie jest to ptak
specjalnie wymagaj¹cy. W Polsce jest on
kojarzony z wod¹, ale na Krymie zak³ada czêsto
gniazda na polach w pozostawionych na nich
snopkach, a na stepie, oprócz zajmowania
opuszczonych lisich nor, spotykane s¹ te¿ gniazda
w wysokiej rolinnoci zielnej. S¹ one oddalone
od wody od kilku do nawet kilkunastu kilometrów.
Po wykluciu siê piskl¹t rodzinka maszeruje przez
step do zatok pobliskiego Morza Azowskiego.
Wraz z rozwojem populacji ohara, równolegle
Trznadel czarnog³owy
spada liczebnoæ kazarki, która gniazduje
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
w podobnych do ohara, rodowiskach. Parê tych
ptaków widzia³ jeden raz tylko Irek.
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Warte podkrelenia jest bardziej szczegó³owe przebadanie najbli¿szej okolicy naszego obozowiska.
W promieniu do 300 m wokó³ niego stwierdzilimy: 7 zajêtych gniazd pustu³ki (okaza³o siê, ¿e 10 m
za namiotem, na wys. 1,5 m pustu³ka twardo wysiadywa³a jaja na gniedzie, pomimo tego, ¿e ca³y
czas siê krêcilimy w pobli¿u), 3-4 tokuj¹ce pary kobczyków (jak siê okaza³o gniazda, którymi siê
interesowa³y, by³y ju¿ pozajmowane przez pustu³ki i po 2 dniach ptaki siê wynios³y),
2-3 gniazda grzywacza, gniazdo uszatki (ta polowa³a wieczorem w pobli¿u ogniska), 1-2 pary srok,
noclegowisko ponad 20 wron (¿adnego zajêtego gniazda), na wzgórzu siada³a codziennie para
oharów - stwierdzilimy tam lisie nory. W pobli¿u zaobserwowalimy te¿ samicê strepeta - jej
zachowanie wskazywa³o, ¿e zosta³a sp³oszona z gniazda. W krzewach wokó³ namiotu licznie
urzêdowa³y przelotne mucho³ówki ma³e i szare, piecuszki i s³owiki szare. Kilka razy pojawi³y siê
przelotne ¿o³ny. Wieczorem, oprócz wszechobecnych przepiórek, z g³êbi stepu dochodzi³ g³os kulona.
Najciekawsze spotkania dotyczy³y jednak gatunków, którymi interesowa³ siê Jura.
Drop - na terenie, gdzie przebywalimy widzielimy ³¹cznie kilkadziesi¹t osobników tego
gatunku. Wed³ug szacunków Jurija liczebnoæ tych ptaków w porze lêgowej wynosi oko³o 200
osobników. Na przezimowanie przylatuj¹ tu jeszcze ptaki z g³êbi Rosji - zim¹ liczba dropi zwiêksza
siê nawet do 800 osobników. Ptaki te s¹ niezwykle p³ochliwe. Na widok cz³owieka zrywaj¹ siê
do lotu ju¿ z odleg³oci oko³o 1000 m. Maksymalnie widzielimy kilkanacie osobników w jednym
stadzie (g³ównie samce). Ciekawostk¹ jest gniazdowanie na tym terenie samicy-albinosa, która
obserwowana jest tam od kilku lat. I my równie¿ mielimy okazjê spotkaæ tego ptaka. Uda³o nam
siê równie¿ przypadkowo odnaleæ gniazdo dropia.
Strepet - wyranie mniej liczny od dropia. O ile dropia mo¿na stwierdziæ g³ównie na podstawie
obserwacji wizualnych, to strepeta ³atwiej stwierdziæ na podstawie jego terkocz¹cego,
charakterystycznego g³osu. W czasie naszego pobytu stwierdzilimy strepety w 4 miejscach.
Pomimo, ¿e ptak ten jest blisko spokrewniony systematycznie z dropiem, to zwyczaje ma zupe³nie
inne. Ptaki ³¹cza siê w sta³e pary, gdzie samiec g³osem okrela granice terytorium i ca³y czas
przebywa w pobli¿u samicy.

Kalandra szara
Rys. Miros³aw Rzêpa³a
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¯uraw
stepowy
liczba
gniazduj¹cych ptaków okrelona zosta³a
na 14-16 par lêgowych. Ptaki te ³¹cz¹
siê w sta³e pary i przebywaj¹ na
otwartych terenach stepowych oraz na
rozleg³ych polach. S¹ niezwykle ostro¿ne
i p³ochliwe. Uda³o nam siê znaleæ
2 gniazda tego gatunku - widzielimy
oko³o 6-8 par.
Kulon - szeroko rozpowszechniony
gatunek. Przebywalimy w rewirach
oko³o 10 par. Ptak ten nie jest na Ukrainie
szczegó³owo badany. Jurij kulonem
zajmuje siê jedynie przy okazji. Na
powierzchni, gdzie bylimy liczba par na
stanowiskach
(wg
naszych
subiektywnych
odczuæ)
mo¿e
dochodziæ
Uszatka b³otna
Rys. Sylwia Ilczuk
do 20. Wydaje siê, ¿e kulon jest doæ
plastycznym gatunkiem. Terytoria,
w których przebywalimy znajdowa³y siê: na stepie - obejmowa³y miejsca, gdzie nie by³o ¿adnej
rolinnoci (3 pary) w kamienio³omach (2-3 pary); na nieczynnej p³ycie wojskowego lotniska (34 pary) na wie¿o zaoranych polach uprawnych (1-2 pary). W czasie naszego pobytu kulony
rozpoczyna³y dopiero sezon lêgowy, który znacznie siê opóni³ z powodu niesprzyjaj¹cej aury.
Wed³ug relacji naszego przewodnika kulon jest rozpowszechniony na ca³ym Krymie (czêsto
tak¿e na polach) oraz na obszarze po³o¿onym dalej na pó³noc. Opowiada³ on, ¿e wszêdzie, gdzie
przebywa³ noc¹ w terenie s³ysza³ g³osy tego gatunku.
Spotkalimy ponadto jeszcze takie gatunki jak: rybitwa krótkodzioba (ptaki zalatuj¹ce znad
Morza Azowskiego), b³otniak stawowy (prawdopodobnie lêgowe ptaki widzielimy w pobli¿u
niewielkich zbiorników wodnych, których brzegi poroniête by³y trzcin¹), b³otniak ³¹kowy (kilka
razy przelotne ptaki), bocian czarny (jeden przelotny ptak), kl¹skawka (para na stanowisku
lêgowym), pokl¹skwa (przelotne i byæ mo¿e lêgowe ptaki - ich status na Krymie nie jest jasny!),
s³owik szary i rdzawy (przelotne - wed³ug Jurija oba s¹ lêgowe na Krymie), kuku³ka, wilga
(wiele przelotnych ptaków), jerzyki (¿erowa³y nad stepem), derkacz (s³yszelimy ptaki w kilku
miejscach w optymalnym rodowisku - jego status na Krymie równie¿ nie jest jasny!), czajka
(spotkalimy je w 2 miejscach nad zbiornikami wodnymi), oknówka (widzielimy je tylko
w miastach, ale poza penetrowan¹ przez nas powierzchni¹). Wród zakrzaczeñ stepu doæ liczne
s¹ pokrzewki - cierniówka i jarzêbatka.
Warto wspomnieæ jeszcze o pasterzach ró¿owych, na które tak liczylimy. Nie uda³o nam
siê ich zobaczyæ. Kilka lat temu kolonia tych ptaków licz¹ca oko³o 1700 par lêgowych zwi¹zanych
z budynkami gospodarczymi, opuci³a ca³kowicie teren. Sta³o siê to w tym samym czasie, gdy
zabudowania opucili ludzie.
Widzielimy tak¿e szereg nieznanych nam rolin. Rzuca³y siê w oczy ³any storczyków oraz
kwitn¹ce, dzikie tulipany. Jeli chodzi o ssaki, to z pewnoci¹ dominowa³y gryzonie - step
w wielu miejscach podziurawiony by³ jak sito. Biega³o sporo zajêcy, tu i ówdzie przemkn¹³ lis.
Raz zaobserwowalimy prawdopodobnie jakiego sus³a.
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Droga powrotna do Polski nie by³a ju¿ tak pasjonuj¹ca. Do D¿ankoj przywióz³ nas Jura.
St¹d poci¹giem znowu 28 godzin jechalimy do Lwowa. Tam nocleg u Andrija Bokoteja. Rano
autobus do Polski. Do Siedlec dotarlimy pón¹ noc¹, korzystaj¹c z uprzejmoci kierowcy autobusu
kursowego Lublin-Warszawa oraz szwagra Irka, który nas odebra³ w Garwolinie.
Mamy nadzieje, ¿e jeszcze wrócimy na Krym, aby pomóc Jurze w zmaganiach, których
celem jest utworzenie Parku Narodowego na stepach w okolicach miasta Kercz. Jak siê
przekonalimy jest tam co chroniæ.
Miros³aw Rzêpa³a, Ireneusz Ka³uga

Strepet
Rys. Sylwia Ilczuk
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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 ................................................ 30 z³
* Wspieraj¹ca (minimum dwukrotna wartoæ sk³adki
normalnej)
* Sk³adka rodzinna (dla osób z jednym adresem
korespondencyjnym) - pierwsza 30 z³, kolejne osoby 15z³

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

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

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

Miejsce na korespondencjê:
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Nowi Cz³onkowie:
Monika Baranek, Szymon Beuch, Romana Bielecka, Sylwia Borowska, Pawe³ Buczyñski, Pawe³ Byrtek, Robert
Chmura, Piotr Cho³uj, Krzysztof Czarnocki, Piotr Czartoryjski, Bart³omiej Æwikliñski, Ma³gorzata Dobosz, Grzegorz
Dratnal, Rados³aw Drê¿ek, Mariusz Dzieniszewski, Tomasz Figarski, Kamila Fura, Krzysztof Furmañczyk, Jolanta
G³uchowska, Grzegorz Go³êbniak, Katarzyna Goworek, Anna Grabowska, Tomasz Grabowski, Piotr Guzik, Katarzyna
Ilczuk, Henryka Jankowska, £ukasz Kajtoch, Danuta Kalicka, Pawe³ Kmiecik, Ewa Kominek, Anna Karolina Kopeæ,
Maja Kosieradzka, Ida Kowalczyk, Katarzyna Kubicka, Anna Lipiec, Krzysztof £o, £ukasz Matusik, Marcin
W³odarczyk, Martyna Musiejczyk, Dawid Niedba³a, Dariusz Otto, Ma³gorzata Pawluk, Agata Piestrzyñska-Kajtoch,
Olga Oleszczuk, Joanna Popko, Wioleta Pu³a, Krzysztof Radzki, Helena Rajkiewicz, Gra¿yna Katarzyna Rant,
£ukasz Rejt, Jacek Rykaczewski, Anna Salwa - Ostrowska, Krzysztof Smaga, Piotr Su³ek, Tomasz Szel¹g, Jacek
liwowski, Jessica Tomecka, Robert Troæ, Andrzej Trzeciak, Robert Walus, Anita Wieczorek, Pawe³ Wieczorek,
Jerzy Wróblewski, Mariusz Zega, Agnieszka ¯mijewska
Instytucje i osoby prywatne, które wspar³y dzia³alnoæ TP Bocian w okresie 1 I 2005- 31 XII 2005
Instytucje:
Akademia Podlaska
Ambasada Królestwa Holandii
Bialskie Centrum Informacji
Dolnol¹ska Fundacja Ekorozwoju
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om
Bugu
Firma Altadis
Foto Lab Mariusz Marciszewski
Fundacja EkoFundusz
Fundacja Jeziora Owin
Fundacja Orodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie
Henryk Pskiet SKR Kotuñ z siedzib¹ w Trzemuszce
Jan Mamaj MPPD £omianki
Jerzy Abramczyk TARTAK Handel Drewnem, Eksport
- Import z siedzib¹ w Wólce Folwark ko³o Pniewa
Kazimierz Ustaszewski TARTAK Spó³ka Jawna
z Miastkowa
Klub Podró¿y Horyzonty
Firma Ogrodnicza Glusiowy Ogród
Kozak Druk
Kuratorim Owiaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach
Marek Pucion PPHU DREW-POL w P³atkownicy
Nadlenictwo Barycz
Nadlenictwo Garwolin
Nadlenictwo Kozienice
Nadlenictwo £ochów
Nadlenictwo Miñsk Mazowiecki
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka
Nadlenictwo Przysucha
Nadlenictwo Radom
Nadlenictwo Siedlce
Nadlenictwo Skar¿ysko
Nadlenictwo Soko³ów
Nadlenictwo St¹porków
Nadlenictwo Zwoleñ
Narodowa Agencja Programu M³odzie¿
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Siedlcach
PH Plastikon
Piekarnia Joñscy Sucho¿ebry
Piekarnia Krzelin
Piekarnia Braci Zaciurów z Bia³ej Podlaskiej

Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci - Program
Przemiany w Regionie - RITA
Powiatowy lekarz weterynarii - Bogdan Tarczyñski
Program Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu
rodowiska (GEF/SGP, UNDP)
Przedsiêbiorstwo Melioracyjno-Budowlane KOMEZ
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Radomiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Rejon Energetyczny Garwolin
Rejon Energetyczny £uków
Rejon Energetyczny Ostro³êka
Rejon Energetyczny Siedlce
Siedleckie Zak³ady Drobiarskie Drosed S.A.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Bia³ej
Starostwo Powiatowe w Dzia³dowie
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Starostwo Powiatowe w Soko³owie Podlaskim
Stolarnia Kozaczyñski,
Sylaba Internet
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Urz¹d Gminy w Soko³owie Podlaskim
Urz¹d Gminy w Winiewie
Urz¹d Miasta w Siedlcach
Urz¹d Miasta Zielonka
Warmiñsko- Mazurski Wojewódzki Konserwator
Przyrody - Maria Melin
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
Zak³ad Nasz Drób Ujrzanów
Zak³ad Energetyczny Warszawa-Teren S.A.
Zak³ad Miêsny Pluty
Zak³ad Miêsny Rzenik SJ, Zbuczyn
Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego
Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny
Narwi
Zarz¹d Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu
Zarz¹d Welskiego Parku Krajobrazowego
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Osoby prywatne:
Marcin Adamczyk, Jurij Andruszczenko, Pawe³ Artych, Micha³ Babski, Bart³omiej Maciej Bara, Jerzy Bauer,
Dariusz B¹k, Szymon Beuch, Alicja Biedrzycka, Romana Bielecka, Grzegorz B³achowski, Krzysztof
Bolechowski, Marcin Bonczyk, Tomasz Bonczyk, Pawe³ Boniecki, Andrzej Borowski, Agnieszka Bo¿ek,
Katarzyna Brocka, Pawe³ Buczyñski, Tadeusz Charkiewicz, Dorota Chmielowiec, Wojciech Cholewka, Marcin
Czajkowski, Piotr Czartoryjski, Mariusz Piotr D¹browski, Barbara Diehl, Rados³aw Drê¿ek, Edyta Dudek,
Maciej Dudkiewicz, Jerzy Dyczkowski, Agnieszka Dymek, Miros³awa Maria Dziedzic-Hanc, Mariusz
Dzieniszewski, Grzegorz Dzik, Micha³ Falkowski, Marek Fereniec, Tomasz Figarski, El¿bieta Fuszara, Maciej
Fuszara, Tomasz Gajkowski, Piotr Gawlikowski, Iwona Gembiec, Bartosz Golec, Grzegorz Go³êbiak, Katarzyna
Goworek, Witold Marian Goworek, Mariusz Górski, Pawe³ Górski, Tomasz Grabowski, Gra¿yna Janina
Gulatowska, Judyta Gulatowska, J.M.Gutowski, Piotr Guzik, Mariusz Gwardjan, Dorota Halimoniuk, Bogdan
Huflejt, Grzegorz Ilczuk, Sylwia Ilczuk, S³awomir Izdebski, Eliza Jaczynowska, Aleksandra Jagielska, Dominika
Jakubowska, Ma³gorzata Jamio³kowska, Zenon Jaros³awski, El¿bieta Jarzombkowska, Filip Jarzombkowski,
Jan Jejno, Marta Józefaciuk, Dorota Józefik, Beata Kaczyñska, £ukasz Kajtoch, Krzysztof Klimaszewski
i studenci SGGW, Dariusz Koby³ecki, Anna Kogut, Kamila Kolêda, £ukasz Ko³akowski, Rafa³ Ko³akowski,
Micha³ Ko³buc, Justyna Anna Kopeæ, E., M. Kowalscy, Genowefa Kowalska, Józef Kowalski, M.
Koziarkiewicz, Ryszard Kozikowski, Katarzyna Kolicka, Cezary Krawczyk, Edyta Krawczyk, Joanna Król,
Krzysztof Król, Tomasz Królak, Gra¿yna Krupiñska, Zbigniew Krupowicz, Andrzej Kruszewicz, Kamil
Kryñski, Mateusz Kryspin, Marcin Krzy¿añski, Katarzyna Kubicka, Justyna Kulesza, Pawe³ Kulesza, £ukasz
Kulisiewicz, Przemys³aw Kurdej, Przemys³aw Kusiak, Sylwia Kwiatkowska, Krzysztof Lach, Tomasz Legacki,
Grzegorz Lesiñski, Jerzy Lewak, Katarzyna £azarska, Stanis³aw £ugowski, Dorota £ukasik, Jan £ukasik,
Anna Maj-Kulisiewicz, Cezary Ma³olepszy, Rados³aw Matejek, Grzegorz Matejczuk, Robert Matracki, £ukasz
Matusik, Stanis³aw M¹czka, Sebastian Menderski, Micha³ Miecznik, Andrea Mieros³awska - Radulovic,
Jerzy Miko³ajczuk, Anna Miko³ajewska, Artur Miko³ajewski, Romuald Mikusek, Norbert Mital, Ireneusz
Mitura, Janusz Mokobodzki, Micha³ Monczewski, Jaros³aw Mydlak, Jerzy Nawrocki, Pawe³ Niski, Halina
Nitkiewicz, Tomasz Nitkiewicz, Iwona Nowakowska, Wojciech K. Nowakowski, Ma³gorzata Nowicka,
Wies³aw Nowicki, Izabela Nowik, Izabela Olejniczak, Katarzyna Olejniczak, Miros³awa Ostoja-Mitkiewicz,
Andrzej Owsiñski, Marek Paciorek, Piotr Pagórski, Micha³ Pasennik, Marta Pasiak, Ma³gorzata Pestkowska,
Barbara Pêkal, Jan Pêkal, Jacek Piechocki, Agata Piestrzyñska-Kajtoch, Jolanta Pojetrzyk, Olga Mira
Poleszczuk, Pawe³ Powa³ka, Dariusz Przedziak, Micha³ Przybysz, Wojciech Przybysz, Wioleta Pu³a, Jan
Putkowski, Grzegorz Pyzio³ek, Victoria Radulovic, Magdalena Rajkiewicz, £ukasz Rejt, Micha³ Rewucki,
Maciej Rêbi, Szymon Ró¿añski, Mieczys³aw Rutkowski, Ryszard Ry, Dariusz Sadowski, Anna Siwiec,
Lidia Siwiec, Micha³ Skrobun, Tomasz So³taniuk, Barbara Stefaniak, Jan Stefaniak, Marcin Stefaniak, Micha³
Stefaniak, Przemys³aw Stolarz, Piotr Su³ek, Anna Szabuñko, Aleksandra Szarlik, Marian Szarlik, W³odzimierz
Szczepaniak, Maciej Szczygielski, Lucjan Szewczyk, Marian Szokalski, Janusz Szostakiewicz, Justyna
Szpringiel, Krzysztof Sztaba, Jacek Tabor, Ma³gorzata Tabor, Adam Tar³owski, Jerzy Tar³owski, Krzysztof
Tomaszowski, Rafa³ Turkiewicz, Piotr Twardowski, Katarzyna Tyl, Piotr Tyszko, Tomasz Umiñski, El¿bieta
Wanat, Artur Warcho³, Andrzej W¹sowski, Katarzyna W¹sowicz, Andrzej Wdowiñski, Andrzej
Wêgrzynowicz, Marcin Wierzbicki, Marcin Pawe³ Wierzbicki, Marek Witkowski, Piotr Witkowski, Adam
Woniak, Bart³omiej Woniak, Cezary Wójcik, Ryszard Wziêtek, Gra¿yna Zab³ocka, Jerzy Zab³ocki, Micha³
Zaj¹czkowski, Andrzej Zabierowski, Miko³aj Zapart, Stanis³aw Zawadka, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki,
Szczepan Ziarno, Jerzy Zieliñski, Krzysztof Zieliñski.
Wszystkim, którzy wsparli nasz¹ dzia³alnoæ serdecznie dziêkujemy
Zarz¹d TP Bocian
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PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINKI KRAKOWSKIE”
ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KRAKOWIE

Rezerwat Przyrody „Dolina Eliaszówki”
Rezerwat Przyrody „Dolina Racławki”
Rezerwat Przyrody „Dolina Szklarki”
Rezerwat Przyrody „Wąwóz Bolechowicki”
Rezerwat Przyrody „Dolina Kluczwody”
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Radwanowice
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ZIELONKI

EDYCJĘ BIULETYNU DOFINANSOWAŁY:
NADLEŚNICTWO SIEDLCE
NADLEŚNICTWO SOKOŁÓW PODLASKI
NADLEŚNICTWO MIŃSK MAZOWIECKI

KRAKÓW

