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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO BOCIAN W ROKU 2006
Na dzieñ 31 XII 2006 Towarzystwo zrzesza³o 293 cz³onków, zatrudnia³o 6 osób w pe³nym
wymiarze godzin. W ramach Towarzystwa funkcjonowa³y: Oddzia³ Warszawski, Ko³o
Dzia³dowskie, Ko³o Po³udniowopodlaskie, Ko³o Ma³opolskie i Ko³o Ostrowskie oraz sekcje:
Botaniczna, Entomologiczna i Turystyki Przyrodniczej. W roku 2006 Towarzystwo realizowa³o
nastêpuj¹ce dzia³ania:
1.

2.

3.

2

Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu.
Od stycznia do koñca wrzenia 2006 roku prowadzono wykup gruntów na terenie projektowanego rezerwatu Trojan. W tym czasie kupiono 6 dzia³ek (³¹k) o ³¹cznej powierzchni
2,95 ha. W okresie IV-VIII 2006 roku na terenie projektowanego rezerwatu Wajkowska
Wyspa oraz projektowanego rezerwatu Trojan prowadzono monitoring ornitologiczny.
W maju 2006 roku w Nadlenictwie Sarnaki zakupiono ze rodków TP Bocian 220 sosnowych s³upków (wys. 2 m) przeznaczonych na grodzenie pastwisk w projektowanym rez.
Wajkowska Wyspa. Sfinansowano (ze rodków w³asnych TP Bocian) inseminacjê nasieniem ras miêsnych 10 sztuk byd³a. W sierpniu wykonano prace polegaj¹ce na odkrzaczaniu muraw napiaskowych w rezerwacie ornitologicznym Kózki. Prace by³y wykonywane
przez cz³onków i sympatyków TP Bocian (28 osób). Odkrzaczono kilkanacie hektarów
muraw. We wrzeniu wydano plakat pt. Tereny otwarte Podlaskiego Prze³omu Bugu. Kilkakrotnie aktualizowano stronê internetow¹ projektu  www.bocian.org.pl/programy/ppb
Ochrona b³otniaka ³¹kowego. Zabezpieczano
5 lêgów b³otniaka ³¹kowego przed drapie¿nikami naziemnymi (lisami, psami, kotami). We
wszystkich zabezpieczonych gniazdach nie odnotowano strat spowodowanych przez drapie¿niki. Pisklêta pomylnie opuci³y gniazda.
Zaobr¹czkowano 34 pisklêta oraz 2 ptaki doros³e. Ka¿demu osobnikowi zak³adana by³a obr¹czka ornitologiczna (metalowa) oraz
kolorowa. W prasie ukaza³o siê 10 artyku³ów
o b³otniaku ³¹kowym i jego ochronie, za
w TVP3 (Kurier Warszawski) ukaza³ siê materia³ na temat projektu. W czerwcu projekt by³
promowany podczas imprezy plenerowej
Dzieñ Otwartych Drzwi, organizowanej przez
Orodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.
W sierpniu wydano folder o ochronie b³otniaka
³¹kowego w nak³adzie 2000 egzemplarzy.
Ochrona pustu³ki. Rozwieszono 100 kolejnych
skrzynek na terenie woj. mazowieckiego, w kraB³otniak ³¹kowy (samiec)
Rys. Dawid Kilon
jobrazie rolniczym. Kontynuowano wspó³pracê
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4.

5.

6.

7.

z Rejonem Energetycznym Siedlce. Dziêki temu zamontowano na liniach energetycznych
kolejne 52 skrzynki. £¹cznie w sezonie lêgowym 2006, skontrolowano oko³o 600 budek,
z czego 97 zosta³o zajêtych. Zaobr¹czkowano 40 m³odych pustu³ek. W ramach projektu wydrukowano folder promuj¹cy ochronê pustu³ki w nak³adzie 3.000 egz.
Ochrona bociana bia³ego. Zinwentaryzowano gniazda bociana bia³ego w gminach Sucho¿ebry i Mokobody (pow. siedlecki). Na prze³omie roku przeprowadzono prace przy kilku
zagro¿onych gniazdach. Zorganizowano czwarty rajd rowerowy Szlakiem bocianich gniazd
(92 uczestników) oraz rajd w okolicy Warszawy pod identycznym tytu³em. Do schroniska
pod Siedlcami przywieziono ponad 30 poszkodowanych bocianów (g³ównie pora¿onych
pr¹dem oraz ze z³amaniami nóg lub skrzyde³), z których wiêkszoæ uratowano. Wydano
plakat dotycz¹cy ochrony tego gatunku. W ramach projektu Wiejskie szko³y i s³u¿by energetyczne Ukrainy i Polski na rzecz ochrony bociana bia³ego odby³o siê seminarium dla
energetyków z Ukrainy oraz wymiana dzieci i m³odzie¿y z czterech szkó³ polskich i czterech ukraiñskich. Na potrzeby projektu przet³umaczono na jêzyk ukraiñski broszurê Roliny i zwierzêta mojej okolicy i wydano j¹ w nak³adzie 1000 egz.
Ochrona bociana czarnego. W roku
2006 w woj. mazowieckim skontrolowano 150 rewirów bociana czarnego. Przeprowadzono prace przy 3 gniazdach
(wzmacnianie, monta¿ zastêpczych platform gniazdowych, usuwanie pêdów
utrudniaj¹cych dolot do gniazd). Kontynuowano dzia³ania zwi¹zane z ochron¹
siedlisk bociana czarnego, które polegaj¹
na poprawianiu retencji wodnej w rejonach wystêpowania gatunku w nadl. Siedlce i Soko³ów. Brano udzia³ w pracach
w ramach powszechnej inwentaryzacji
gatunku na terenie lasów pañstwowych
RDLP Warszawa.
Ochrona nietoperzy. Przeprowadzono
kontrole monitoringowe w zimowiskach
nietoperzy, zlokalizowanych w podziePortret bociana czarnego
miach na Mazowszu, Podlasiu i Mazurach
Rys. Dawid Kilon
(luty 2006  214 obiektów, grudzieñ 2006
 202 obiekty). Skontrolowano trzy piwnice, w których wczeniej przeprowadzono prace
remontowe, w celu poprawy warunków zimowania tych ssaków. Zorganizowano dwa obozy
chiropterologiczne: w Drawieñskim Parku Narodowym (kontrola 245 skrzynek dla nietoperzy oraz od³owy w sieci) oraz Naturpark Barnim w Niemczech (zaadoptowano na potrzeby
nietoperzy schron bojowy). Wydano ulotkê oraz plakat (w dwu wersjach jêzykowych  polskiej i niemieckiej), dotycz¹ce ochrony nietoperzy w DPN.
Ochrona p³omykówki. W roku 2006 skontrolowano ponad 60 budek rozwieszonych
w latach 2000-2003. Ponadto w powiecie dzia³dowskim, bialskim i ³osickim skontrolowano
ponad 50 obiektów, w których mog³y wystêpowaæ p³omykówki. Zaobr¹czkowano 36 piskl¹t p³omykówki.
3
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
4

Czynna ochrona p³azów w woj. mazowieckim. Kontynuowano dzia³ania projektowe dotycz¹ce budowy przejcia dla p³azów w G³oskowie. W ramach projektu przygotowana zosta³a dokumentacja techniczna planowanej inwestycji, bêd¹c¹ podstaw¹ do z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie. Wydano zestaw 5 plakatów, charakteryzuj¹cych krajowe p³azy w nak³adach po 1 500 ka¿dy.
Ochrona rzadkich gatunków ptaków
drapie¿nych (projekt ogólnopolski koordynowany przez Komitet Ochrony Or³ów).
Przeprowadzono 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. Kontrolowano tak¿e przestrzeganie zakazów obowi¹zuj¹cych w strefach ochronnych.
Ochrona kraski. W roku 2006 wywieszoPortret bielika
no 96 skrzynek lêgowych dla kraski na KurRys. Dawid Kilon
piach, a tak¿e prowadzono monitoring
populacji w tej czêci regionu.
Reintrodukacja soko³a wêdrownego. Wspólnie z RDLP Warszawa wykonano 5 skrzyñ
lêgowych na budynki dla soko³a wêdrownego. Przygotowano za³o¿enia dla kontynuacji
programu na terenie nadlenictwa Siedlce.
Ochrona innych zagro¿onych rodowisk i gatunków. Na terenach przyleg³ych do jeziora
Owin usuniêto zarola g³ogowe na obszarze oko³o 10 ha. Rozpoczêto przygotowania do
opracowania planów zarz¹dzania dla obszarów Doliny Omulwi i P³odownicy, a tak¿e dolina Liwca. Przeprowadzono inwentaryzacjê florystyczn¹ masywu Mogielicy, która ma byæ
podstaw¹ do wyznaczenia ostoi Natura 2000.
Dzia³alnoæ wydawnicza. Wydano 10 plakatów edukacyjnych, omawiaj¹cych biologiê, zagro¿enia i metody ochrony popielicy i koszatki, bociana bia³ego, nietoperzy oraz p³azów
(zestaw 5 plakatów), a tak¿e ochronê muraw napiaskowych w Podlaskim Prze³omie Bugu.
Wydano foldery o nietoperzach Drawieñskiego Parku Narodowego, b³otniaku ³¹kowym
i pustu³ce, a tak¿e przet³umaczono na jêzyk ukraiñski folder Roliny i zwierzêta mojej
okolicy. Zaanga¿owano siê w redagowanie cyklu Tajemnice polskiej przyrody (wydawanego przez DeAgostini, którego kolejne zeszyty ukazuj¹ siê w odstêpach tygodniowych.
Wydano jeden numer biuletynu przyrodniczego Kraska. W padzierniku 2006 roku rozpoczêto realizacjê pierwszego etapu projektu edukacyjnego Czynna ochrona zwierz¹t - dla
dobra przyrody i lasu, skierowanego do rodowiska leników. Projekt zak³ada na tym etapie przygotowanie zestawu 4 prezentacji multimedialnych, dotycz¹cych biologii, zagro¿eñ
i ochrony p³azów, pilchów i nietoperzy, oraz potrzeb i mo¿liwoci stosowania sztucznych
schronieñ dla zwierz¹t. Przygotowywane prezentacje bêd¹ tworzyæ pakiet edukacyjny, który zostanie przekazany pracownikom Lasów Pañstwowych, podczas spotkañ, które planujemy zorganizowaæ we wszystkich RDLP w drugim etapie projektu.
Dzia³alnoæ edukacyjna. Przeprowadzono ponad 70 prelekcji w szko³ach, przedszkolach
i nadlenictwach. Prezentowano nasz¹ dzia³alnoæ na Polach Mokotowskich w ramach ob-
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chodów Dnia Ziemi, na 6 konferencjach oraz zjazdach organizacji przyrodniczych. Wspó³pracowalimy przy organizacji Miêdzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmów Przyrodniczych w Warszawie, bylimy wspó³organizatorami Ostrowskich Spotkañ Ornitologicznych.
15. Strona Internetowa. W roku 2006 na stronie Towarzystwa funkcjonowa³y nastêpuj¹ce dzia³y: aktualnoci, opisy realizowanych i zrealizowanych projektów, Elektroniczny Biuletyn
Przyrodniczy Kraska (elektroniczna wersja Biuletynu Kraska), najwa¿niejsze akty prawne z dziedziny ochrony przyrody, struktury Bociana, Forum przyrodnicze, publikacje
i inne. Nasza strona ze wszystkimi podstronami uzyska³a pod koniec roku oko³o 128 000
ods³on miesiêcznie.
16. Dzia³alnoæ interwencyjna. Przeprowadzono oko³o 50 interwencji dotycz¹ce ptaków
(30 bocianów, 3 pustu³ki, 6 myszo³owów, s³onka) oraz kilkanacie dotycz¹cych nietoperzy.
Poszkodowane zwierzêta trafia³y do azylu dla nietoperzy, Azylu dla Ptaków przy warszawskim ZOO oraz odpowiednio przeszkolonych lekarzy weterynarii.
17. Zaanga¿owanie w mediach. Cz³onkowie TP Bocian uczestniczyli w 14 audycjach radiowych, 9 telewizyjnych oraz napisali oko³o 130 popularnych artyku³ów prasowych (Tajemnice Polskiej Przyrody, Tygodnik Siedlecki, S³owo Podlasia).

OSTROWSKIE KO£O TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO BOCIAN
W lipcu 2005 roku na spotkaniu w Zuzeli, którego
uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie z powiatu
ostrowskiego spisuj¹cy gniazda bociana bia³ego, zosta³a
wysuniêta potrzeba powo³ania Ostrowskiego Ko³a
Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Formalnie
powo³anie ko³a odby³o siê w kwietniu 2006 roku, na
szkoleniu nauczycieli z powiatu ostrowskiego. Inicjatywa
wysz³a z Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 im. Papie¿a Jana
Paw³a II w Ostrowi Mazowieckiej, a stosowny wniosek
przychylnie rozpatrzy³ Zarz¹d Towarzystwa.
Dotychczasowe inicjatywy i przedsiêwziêcia
rodowiska nauczycieli przyrodników z Ostrowi
Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego realizowane we
wspó³pracy z Towarzystwem:
organizowanie szkoleñ dla nauczycieli
zainteresowanych ekologi¹, a szczególnie ornitologi¹;
liczenie gniazd bociana bia³ego na terenie powiatu
ostrowskiego;
Bocian bia³y
rokroczne spotkania w Zuzeli podsumowuj¹ce liczenie
Rys. Dawid Kilon
gniazd bociana bia³ego i integruj¹ce rodowisko
nauczycieli i uczniów zainteresowanych tematem;
cykliczne konferencje popularno-naukowe pod nazw¹ Ostrowskie Spotkania
Ornitologiczne;
5
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-

wymiana m³odzie¿y z Ukrain¹;
publikowanie tekstów w biuletynie KRASKA;
dystrybucja materia³ów propaguj¹cych programy ochrony realizowane przez TP Bocian.

W kolejnych latach planujemy:
uruchomienie podstrony internetowej Ostrowskiego Ko³a Towarzystwa Przyrodniczego
Bocian na stronie Towarzystwa;
kontynuowanie projektu Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne;
monitorowanie populacji bociana bia³ego na Ziemi Ostrowskiej;
organizowanie, we wspó³pracy z innymi instytucjami i osobami. Powiatowego Centrum
Edukacji Ekologicznej;
kontynuowanie budowy biblioteki zrównowa¿onego rozwoju w ramach biblioteki
szkolnej; szczególny akcent po³o¿ony zostanie na gromadzenie literatury ornitologicznej;
rozszerzenie na miasto i powiat realizowanych w ZSP nr 1 szkolnych konkursów o tematyce
ekologicznej:
- konkurs o parkach narodowych;
- konkurs na rozpoznawanie gatunków ptaków  Zagadki ornitologiczne;
- konkursowa forma promocji literatury ornitologicznej pt. Artyku³ miesi¹ca;
- sp³yw kajakowy po Krutyni dla cz³onków Ostrowskiego Ko³a TP Bocian.
Ma³gorzata Jamio³kowska

EKSPEDYCJA RATUNKOWA OWIN 2006
Rezerwat Siedmiu Wysp jest obszarem objêtym ochron¹, po³o¿onym wokó³ Jeziora Owin
na terenie gminy Wêgorzewo w województwie warmiñskomazurskim, niemal na granicy z Obwodem Kaliningradzkim,
nale¿¹cym do Rosji. Ochron¹ rezerwatow¹ objêtych jest ponad
1000 hektarów lasów, bagien i wód.
Sk¹d nazwa Rezerwat Siedmiu Wysp? Otó¿ centraln¹ czêæ
rezerwatu stanowi polodowcowego pochodzenia Jezioro Owin.
Jest to zbiornik wodny o powierzchni oko³o 350 hektarów,
sk³adaj¹cy siê z jednego du¿ego akwenu po³¹czonego w¹skimi
cieninami z kilkoma pomniejszymi. Na jeziorze tym znajduje
siê siedem poroniêtych lasem wysp, od których rezerwat wzi¹³
swoj¹ nazwê.
Szczególnym walorem przyrodniczym rezerwatu jest awifauna
tego terenu, wród której znajduje siê wiele gatunków rzadkich.
Gniedzi siê tam oko³o 130 gatunków. Ponad
20 z nich wpisanych jest do I Za³¹cznika Dyrektywy Ptasiej
UE. Kolejnych ponad 10 gatunków dyrektywowych zalatuje
na teren rezerwatu. Jezioro stanowi doskona³e miejsce ¿erowania
oraz odpoczynku ptaków. Mo¿na tam spotkaæ du¿e stada ¿urawi
Mewa ma³a
Rys. Dawid Kilon
 ich wielkoæ robi wra¿enie nawet na ornitologach, którzy ju¿
6
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niejedno widzieli. Równie liczne s¹ stada gêsi. Te dwie
grupy ptaków wodnych sta³y siê wizytówk¹ rezerwatu.
Z drapie¿ników sta³ymi bywalcami rezerwatu s¹: bielik,
orlik krzykliwy, trzmielojad oraz b³otniaki: stawowy
i ³¹kowy. Zalatuj¹ tutaj równie¿ kanie: czarna
i ruda, b³otniak zbo¿owy i rybo³ów. Ponadto wystêpuje tutaj
szereg innych gatunków zwi¹zanych z biotopami, jakie
mo¿na spotkaæ w otoczeniu jeziora, stanowi¹cymi dla nich
rodowisko ¿ycia lub wa¿ny przystanek na szlaku migracji.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe jeziora oraz
otaczaj¹cych je terenów zosta³y dostrze¿one dosyæ dawno,
a w po³owie XX wieku, dok³adnie w roku 1956, tereny te
zosta³y objête ochron¹ na mocy prawa polskiego. Znaczenie
tych terenów dostrze¿ono równie¿ poza granicami naszego
kraju, stawiaj¹c je w szeregu najcenniejszych przyrodniczo
Puszczyk uralski
obszarów Europy. Dlatego rezerwat podlega równie¿
Rys. Dawid Kilon
ochronie na mocy aktów miêdzynarodowych. Objêty jest
Konwencj¹ Ramsarsk¹ (Konwencja o obszarach wodno-b³otnych maj¹cych znaczenie
miêdzynarodowe, zw³aszcza jako rodowisko ¿yciowe ptaków wodnych), do której Polska
przyst¹pi³a w roku 1978. Rezerwat zosta³ objêty t¹ konwencj¹ w roku 1984, jako jeden z 8 obszarów
w Polsce o takim znaczeniu. Na mocy Ustawy o ochronie przyrody, w roku 2004 obszar ten zosta³
w³¹czony do sieci obszarów chronionych Natura 2000, jako obszar specjalnej ochrony ptaków.
Jednak same obostrzenia prawne nie mog³y zapewniæ utrzymania odpowiedniego stanu
tamtejszej przyrody. Wraz z biegiem czasu zmiana sposobu u¿ytkowania terenów nad jeziorem,
polegaj¹ca g³ównie na zaniechanie u¿ytkowania rolniczego (wypasu tamtejszych ³¹k oraz
zaprzestanie orki), przynios³a ze sob¹ pewne zagro¿enia dla rezerwatu. W wyniku nasilaj¹cego
siê procesu sukcesji drzew i krzewów tamtejsze ugory pokrywaj¹ siê ³anami podrostu, wród
których najbardziej ekspansywny jest g³óg. Program ochrony rezerwatu, polegaj¹cy na
ekstensywnym wypasie koników polskich, których zadaniem jest zgryzanie drzewek, nie przynosi
jak na razie wymiernych efektów. Niewielkie stado wolno
¿yj¹cych koników, które jest niew¹tpliw¹ atrakcj¹ rezerwatu, nie
radzi sobie z szybko odrastaj¹cymi g³ogami.
W jaki sposób mo¿na zatem pomóc rezerwatowi? Okazuje siê,
¿e taki sposób jest! Na pomys³ wpadli cz³onkowie i sympatycy
Towarzystwa. Po wizycie jednego z u¿ytkowników naszego
internetowego forum dyskusyjnego w rezerwacie opisa³ on
panuj¹c¹ tam sytuacjê. Szybka wymiana postów i kto rzuca
propozycjê: Robimy akcjê wycinania g³ogów. Od pomys³u do
realizacji droga nied³uga, i ju¿ kilka miesiêcy póniej, we
wczesnych godzinach jednego z padziernikowych dni roku 2004
wyruszaj¹ pierwsze osoby na I Ekspedycjê Ratunkow¹ nad
jezioro Owin. Efekt osi¹gniêty podczas tej akcji zachêci³ nas
do zorganizowania kolejnych. Spowodowa³o to, ¿e Ekspedycje
Sowa b³otna
Ratunkowe wpisa³y siê na sta³e w kalendarz akcji
Rys. Dawid Kilon
organizowanych przez Towarzystwo.
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Z pomoc¹ do rezerwatu udalimy siê równie¿ jesieni¹ 2006 roku.
W tej akcji wziê³y udzia³ 23 osoby, które powiêcaj¹c swój wolny
czas, a niejednokrotnie i rodki finansowe dotar³y na miejsce zbiórki
ju¿ 14 wrzenia. Dwa pe³ne dni ekipa prowadzi³a prace
w rezerwacie usuwaj¹c uci¹¿liwe g³ogi. Efekt prac okaza³ siê bardzo
satysfakcjonuj¹cy. Uda³o nam siê po³¹czyæ odkrzaczone
z poprzednich lat obszary w jedn¹ wiêksz¹ ca³oæ, co sprawia³o
imponuj¹ce wra¿enie na wszystkich (³¹cznie odkrzaczono ju¿ oko³o
50 ha). Tradycyjnie ostatni dzieñ ekspedycji powiêcono na
zwiedzanie okolicy jeziora Owin. Dokonano ciekawych
obserwacji ptaków, a zapaleni terenowcy nazbierali mnóstwo
grzybów, które a¿ do ostatniego dnia suszy³y siê nad weso³o
trzeszcz¹cym w piecu ogniem. Tradycyjnie ju¿ na zakoñczenie
prac gospodarze urz¹dzili ognisko, przy którym z zapa³em
¯uraw
dyskutowalimy nad przysz³oci¹ rezerwatu Siedmiu Wysp.
Rys. Dawid Kilon
Ekspedycja mog³a odbyæ siê dziêki wspó³pracy z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody  Mari¹ Mellin, Nadlenictwem Borki, Fundacj¹ Jeziora Owin, którym
to instytucjom serdecznie dziêkujemy za pomoc.
Kolejna ekspedycja ju¿ wkrótce. Serdecznie zapraszamy.
O tym jak wygl¹da³a ekspedycja 2006 mo¿na przeczytaæ na stronie:
http://www.bocian.org.pl/bocian/index/aktualnosci/2006/46.html
Ireneusz Ka³uga

SPOTKANIE PUSTU£KOWE
Po raz pierwszy w tym roku, po kilku latach ró¿norodnych dzia³añ na rzecz ochrony pustu³ki
prowadzonych przez TP Bocian, odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce dotychczasowe prace.
Jednodniowe sympozjum, w którym uczestniczy³y osoby zajmuj¹ce siê pustu³k¹, odby³o siê
w dniu 31 marca 2007 r. w sali konferencyjnej siedleckiego oddzia³u Wojewódzkiego Orodka
Doradztwa Rolniczego. Tematy poszczególnych wyst¹pieñ na spotkaniu dotyczy³y g³ównie pustu³ki.
Wyst¹pienie podsumowuj¹ce przedsiêwziêcia ochroniarskie (M. Rzêpa³a)
prowadzone od 2003 roku (wykonywanie budek, ich kontrola, wspó³praca ze szko³ami,
wspó³praca z mediami itp.) by³o najd³u¿sze. W programie, do koñca 2006 roku,
uczestniczy³o szereg instytucji i osób, dziêki którym zamontowano w terenie (w miastach
i w krajobrazie rolniczym) ponad 700 skrzynek dla pustu³ek. Dziêki tej akcji liczebnoæ
ptaków gniazduj¹cych w skrzynkach szybko wzrasta, w tempie ok. 120% rocznie.
W 2006 roku ju¿ blisko 100 par pustu³ek zasiedla³o zawieszone skrzynki, z tego 87 par
w woj. mazowieckim, gdzie zawieszona zosta³a najwiêksza partia budek. W ochronê
pustu³ek zaanga¿owani s¹ energetycy (Rejon Energetyczny Siedlce, Rejon Energetyczny
Soko³ów, Rejon Energetyczny Brodnica), którzy montuj¹ skrzynki dla pustu³ek na s³upach
energetycznych redniego napiêcia. Bardzo mo¿liwe, ¿e do akcji pomocy pustu³kom
w³¹cz¹ siê inne rejony energetyczne. Du¿y wk³ad ma RDLP w Warszawie. Dziêki
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wspó³pracy z t¹ instytucj¹ oraz
Nadlenictwem Siedlce otrzymalimy
nieodp³atnie ponad 400 skrzynek. Do
programu w³¹czy³o siê te¿ kilka szkó³ z powiatów: siedleckiego (Gimnazjum
w Domanicach), ³osickiego (Gimnazjum
w Huszlewie, Szko³a Podstawowa
w Próchenkach, Gimnazjum w Olszance)
i soko³owskiego (Gimnazjum w Repkach),
które wykona³y do tej pory blisko
70 skrzynek.
£ukasz Rejt  wspó³autor ksi¹¿kowej
monografii o pustu³ce  opowiedzia³
o ró¿nicach genetycznych miêdzy
pustu³kami siedleckimi i war-szawskimi.
Pustu³ka (samiec)
Wiedzê sw¹ zaczerpn¹³ z wyników badañ
Rys. Dawid Kilon
prowadzonych w ostatnich dwóch latach, na
podstawie analizy próbek krwi pobieranych od piskl¹t. Okaza³o siê, ¿e u pustu³ek
gniazduj¹cych w skrzynkach lêgowych w okolicach Siedlec zró¿nicowanie genetyczne
jest wiêksze ni¿ u ptaków z centrum Warszawy.
Na spotkaniu gocilimy tak¿e Rus³ana Shaykina - przedstawiciela jedynej dzia³aj¹cej
na Bia³orusi organizacji ornitologicznej APB (Ochrona Ptaków Bia³orusi). Rus³an
opowiedzia³ o kolonii pustu³ek licz¹cej 6-8 par w miejscowoci Maczuliszczy ko³o
Miñska Bia³oruskiego. Ptaki gniazduj¹ tam w ma³ej enklawie starych sosen, w gniazdach
ptaków krukowatych, gdzie teren woko³o podlega presji ze strony cz³owieka (rozwój
zabudowy, obecnoæ dwóch dróg dojazdowych do przystanku kolejowego). W odniesieniu
do pustu³ek prowadzone s¹ dzia³ania ochronne - budowa p³askich i otwartych
drewnianych platforemek gniazdowych zastêpuj¹cych niszczej¹ce gniazda ptaków
krukowatych oraz dzia³ania edukacyjne  spotkania z m³odzie¿¹ i odpowiednie
wydawnictwa.
Ni¿ej podpisany opowiedzia³ jeszcze o wyprawie na Krym w roku 2005. Jednym
z liczniejszych tam gatunków ptaków drapie¿nych jest w³anie pustu³ka. Prezentacja
z Ukrainy pokaza³a te¿ ptaki, które dla przeciêtnego obserwatora w Polsce stanowi¹
wielk¹ osobliwoæ i mog¹ byæ traktowane wrêcz jako egzotyczne. Na Krymie wystêpuj¹
jeszcze silne populacje takich gatunków jak: kulon, drop, strepet, kraska, dzierzba
czarnoczelna, pójdka czy kobczyk. Wszystkie te gatunki by³y notowane w Polsce,
a wiêkszoæ z nich u nas gniazdowa³a lub jeszcze gniazduje, ale bardzo nielicznie.
Spotkanie zosta³o okraszone prezentacj¹ multimedialn¹ Czarka Pióro i Mateusza
Matysiaka pt. Ptaki w obiektywie. Koledzy przedstawili znakomite zdjêcia ptaków
fotografowanych w Polsce.
Na koniec spotkania Dominik Krupiñski przedstawi³ problemy dotycz¹ce ochrony
b³otniaka ³¹kowego  ptaka drapie¿nego, dla którego podstawowym zagro¿eniem jest
presja ze strony drapie¿ników, g³ównie lisa niszcz¹cego jego gniazda, oraz mechaniczne
wykaszanie zbó¿, w których ptaki te na ziemi buduj¹ gniazda.W wyst¹pieniu tym nie
zabrak³o równie¿ informacji na temat programów rolnorodowiskowych, które powinny
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byæ podstawowym instrumentem ochrony bioró¿norodnoci w krajobrazie rolniczym,
w tym oczywicie b³otniaka ³¹kowego.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 50 osób. Wród nich obecni byli Ci, którzy
w wydatny sposób wspieraj¹ program ochrony pustu³ki. Wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji spotkania oraz tym, którzy w nim uczestniczyli serdecznie dziêkujê za
przybycie i czynny udzia³.
Miros³aw Rzêpa³a

ENERGETYCY W TROSCE O PUSTU£KÊ
W dniu 22 marca 2007 r. zakoñczy³y siê ostatnie prace przy monta¿u skrzynek lêgowych
dla pustu³ek przed sezonem 2007. W tym roku, poza wspó³pracuj¹cym z nami ju¿ trzeci rok
Rejonem Energetycznym Siedlce, podobnych zadañ podjê³y siê: Rejon Energetyczny Soko³ów
(Zak³ad Energetyczny Warszawa-Teren S.A.) oraz Rejon Energetyczny Brodnica (Koncern
Energetyczny ENERGA S.A., Oddzia³ w Toruniu). Poszczególne Rejony zamontowa³y w zasiêgu
swojego dzia³ania odpowiednio; 52 (tyle samo co rok wczeniej), 14 i 12 skrzynek na 23 odcinkach
linii energetycznych redniego napiêcia.
Zasad¹ jakiej starano siê trzymaæ by³o wieszanie skrzynek seriami - po cztery na s¹siaduj¹cych
ze sob¹ s³upach. Nie uda³o siê jednak dochowaæ tej zasady wszêdzie, gdzie zaplanowano
wieszanie, g³ównie z braku mo¿liwoci podjazdu. W niektórych przypadkach wieszano tylko po
trzy, a nawet po dwie budki na wczeniej wytypowanych odcinkach linii (z dala od zabudowañ,
w s¹siedztwie ³¹k i pastwisk).
Monta¿ skrzynek przez siedleckich energetyków prowadzony by³ w ci¹gu 7 dni w okresie
od 12 do 22 III. Uczestniczy³o w nim 6 pracowników Rejonu (po dwóch-trzech ka¿dego dnia).
Byli to: Antoni Kania, Zbigniew Grzegrzó³ka, Krzysztof
Str¹k, Waldemar Ksi¹¿czak, Jacek Chrul, Janusz
Florczuk. Skrzynki montowane by³y g³ównie na terenie
gm. Mordy, a tak¿e gm. Zbuczyn. Prace energetyków
koordynowa³ Ryszard Ry. Skrzynki wieszane
w powiecie siedleckim wykonane zosta³y nieodp³atnie
przez firmy: TARTAK - Handel Drewnem, Eksport 
Import pana Jerzego Abramczyka oraz SKR Kotuñ pana
Henryka Pskieta. Wykorzystano tak¿e czêæ skrzynek,
które przygotowa³o Gimnazjum w Domanicach.
Energetycy z Soko³owa w osobach: Antoni
Zawadzki, Miros³aw Maliszewski, Zbigniew Wierzbicki
i Andrzej Jurek, wykorzystali wysiêgnik (prace
przeprowadzili trochê wczeniej  28 II i 1 III, gdy ziemia
by³a jeszcze zamarzniêta). Prace w okolicach Soko³owa
przeprowadzono na terenie gmin Repki i Bielany. Mog³y
siê one odbyæ dziêki przychylnoci Kierowników:
p. Kazimierza Ksiê¿opolskiego oraz p. Huberta
Pustu³ka
Rosiñskiego. Przedsiêwziêcia te by³y koordynowane przez
Rys. Kamil Kryñski
Jurka Miko³ajczuka. Budki zawieszone pod Soko³owem
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wykonali uczniowie z Gimnazjum w Repkach, a przystosowanie budek do zawieszenia ich na s³upach
to wk³ad pracowników soko³owskiego Przedsiêbiorstwa Us³ug In¿ynieryjno-Komunalnych.
W bie¿¹cym roku, za spraw¹ Tomka Królaka, ochron¹ pustu³ki zainteresowali siê tak¿e
energetycy z Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) montuj¹c w swoim Rejonie pierwsze
12 skrzynek na 4 odcinkach linii energetycznych w okolicach miejscowoci: Kuligi (Gm. Brzozie),
£apinó¿ Rumunki (gm. W¹piersk), Tomki i Sumowo (gm. Zbiczno). Prace wykonane zosta³y
w dniach 20 i 21 marca. Uczestniczy³o w nich czterech pracowników Rejonu. Byli to: Mariusz
Borysiak, Marcin Dembek, £ukasz Czaiñski i Tomasz Królak.
W okolicach Siedlec w roku 2006 pustu³ki przyst¹pi³y do lêgów w 19 skrzynkach sporód
56 zamontowanych na s³upach energetycznych (4 zamontowane zosta³y przed sezonem 2005,
a 52 przed sezonem 2006) przez pracowników Rejonu Energetycznego Siedlce.
W chwili przygotowywania tego tekstu nie zosta³y jeszcze sprawdzone wszystkie budki
wisz¹ce na liniach energetycznych. Z ca³¹ pewnoci¹ wiadomo, ¿e pustu³ki zajê³y pojedyncze
budki na nowych odcinkach linii energetycznych a tam, gdzie budki wisia³y ju¿ rok wczeniej,
wzros³a liczba par, które przyst¹pi³y do lêgów.
Wszystkim ww. osobom i instytucjom serdecznie dziêkujê za dotychczasow¹, bardzo owocn¹
wspó³pracê na rzecz ochrony pustu³ki.
Miros³aw Rzêpa³a

OCHRONA PUSTU£KI W WYDANIU BRODNICKIEJ
ENERGETYKI
Wszystko zaczê³o siê w ubieg³ym roku, podczas mojej wizyty w Siedlcach. Mia³em
przyjemnoæ uczestniczyæ, wraz z przedstawicielami ukraiñskiej energetyki, w polsko-ukraiñskim
projekcie dotycz¹cym metod ochrony bociana bia³ego. Wtedy to Mirek Rzêpa³a pokaza³
uczestnikom wyprawy budki dla pustu³ek zamontowane
na s³upach redniego napiêcia, a w nich pustu³ki, te same,
o których tyle czyta³em na bocianim forum oraz
w biuletynie Kraska. Nie ukrywam, ¿e przesz³a mi przez
g³owê myl, i¿ dobrze by³oby i na w³asnym podwórku
podobn¹ akcjê przeprowadziæ, nale¿a³o jednak najpierw
przekonaæ do tego pomys³u w³adze brodnickiej
energetyki. Po kilku wizytach w gabinecie Zastêpcy
Dyrektora ds. Dystrybucji Pana Janusza Borowskiego
i przedstawieniu mu có¿ to takiego jest ta pustu³ka
i dlaczego nale¿a³oby siê przy³¹czyæ do jej ochrony,
uzyska³em zgodê na uczestnictwo brodnickiego Rejonu
Energetycznego w tym zacnym projekcie.
Dziêki uprzejmoci miejscowych zak³adów
stolarskich oraz osób prywatnych (tzw. z³otych r¹czek)
Pustu³ka (samica)
uda³o siê zgromadziæ 12 budek. Trochê problemów
Rys. Dawid Kilon
sprawi³o samo wytypowanie odpowiednich linii
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energetycznych, na których mia³y zawisn¹æ budki. Jeli w okolicy znajdowa³ siê odpowiedni dla
pustu³ek biotop, nie by³o niestety linii energetycznych i na odwrót.
Samo wieszanie, na s³upach napowietrznej linii SN (powszechnie stosowany skrót okrelaj¹cy
rednie Napiêcie, najczêciej osi¹gaj¹ce wartoæ 15 000 woltów), przeprowadzone zosta³o
w po³owie marca bie¿¹cego roku. Rejon Energetyczny ze swojej strony wykona³ uchwyty do
ww. budek oraz zaj¹³ siê ich monta¿em (co ze wzglêdu na koniecznoæ pracy w pobli¿u napiêcia
o wartoci 15 tys. woltów, mogli wykonywaæ wy³¹cznie uprawnieni pracownicy energetyki).
Kilka dni wczeniej w siedzibie Rejonu odby³a siê narada Dzia³ów Ruchu oraz Eksploatacji nt.
wszystkich szczegó³ów wieszania.
Byæ mo¿e artyku³ ten pos³u¿y jako swego rodzaju przewodnik dla innych Rejonów
Energetycznych w Polsce, zatem pozwolê sobie napisaæ kilka s³ów jak od strony technicznej
przebiega³a akcja wieszania budek w mojej energetyce.
Ustalono, i¿ budki zostan¹ zawieszone na s³upach o wysokoci min. 12 m, na wysokoci ok.
6 m. Wytypowane s³upy znajdowa³y siê zarówno na odga³êzieniach linii jak i w magistralnych
liniach g³ównych. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa monterów pogotowia energetycznego, na czas
monta¿u budek odstawiona zosta³a z linii automatyka SPZ (proszê nie drapaæ siê po g³owie
zastanawiaj¹c siê co poeta mia³ na myli, zapewniam i¿ ten enigmatyczny skrót o dziwacznej
sk³adni jest doskonale zrozumia³y dla ludzi z energetycznej bran¿y). Sk³ad osobowy przedstawia³
siê nastêpuj¹co: 2 monterów wieszaj¹cych budki na s³upie oraz jedna osoba koordynuj¹ca na
ziemi. Budki zosta³y zawieszone na ¿erdziach ¿elbetowych typu ¯N oraz ¿erdziach
strunobetonowych typu BSW, uchwyty do budek zosta³y przymocowane do s³upa za pomoc¹
zestawu mocuj¹cego, tj. tamy stalowej z klamerk¹ typu SOT.
¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, i¿ te 12 budek, które zosta³y ju¿ zamontowane w okolicach Brodnicy to
dopiero pocz¹tek, a samo wieszanie budek wejdzie na sta³e do kalendarza dzia³añ brodnickiej
energetyki, co prze³o¿y siê na wzrost populacji pustu³ki w pó³nocno-wschodniej Polsce. Liczê te¿ na
to, ¿e w lad za Rejonem Energetycznym w Brodnicy pod¹¿¹ równie¿ pozosta³e oddzia³y Koncernu
Energetycznego ENERGA S.A. W chwili pisania niniejszego tekstu nieznane by³y jeszcze wyniki
zasiedlenia zawieszonych budek, zainteresowanych zachêcam do ledzenia odpowiedniego tematu
na Forum Przyrodniczym Bocian.
Tomasz Królak

PRUSZKÓW PRZY£¥CZY£ SIÊ DO PROGRAMU
OCHRONY PUSTU£KI
Od kilku lat na terenie naszego kraju prowadzony jest projekt czynnej ochrony pustu³ki
Falco tinnunculus. Zosta³ on zapocz¹tkowany w roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody Salamandra. Pocz¹tkowo prace w ramach programu polega³y na rozwieszeniu
skrzynek lêgowych na stanowiskach, gdzie ptaki gniazdowa³y wczeniej. Do programu w³¹czy³o
siê kilka innych organizacji. Jedn¹ z nich, dzia³aj¹c¹ na rzecz ochrony pustu³ki w rodkowowschodniej Polsce, jest Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. Projekt prowadzony przez nas
realizowany jest w sposób ci¹g³y od roku 2003. Przy³¹czaj¹ siê do niego z ka¿dym rokiem
kolejne instytucje i firmy oraz szko³y i jednostki samorz¹dowe.
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W bie¿¹cym roku w gazecie lokalnej G³os Pruszkowa
ukaza³ siê artyku³ na temat pustu³ek w miecie. Autor wskaza³
w nim potrzebê czynnej ochrony pustu³ki. Miasto niemal
natychmiast odpowiedzia³o na ten apel i przy³¹czy³o siê do
programu. Pierwszym dzia³aniem by³o zainstalowanie
13 kwietnia b.r. dwóch skrzynek lêgowych na kociele
w centrum miasta. Jak siê póniej okaza³o jedna ze skrzynek
zosta³a zainstalowana zaledwie w odleg³oci siedmiu metrów
od gniazda, z którego ptaki korzysta³y dotychczas. Co prawda
Pustu³ka (samiec)
w tym roku nie nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e ptaki zajm¹
Rys. Dawid Kilon
przeznaczone dla nich skrzynki, tym bardziej, ¿e ju¿
przyst¹pi³y do lêgu w starym gniedzie. Jest jednak nadzieja,
¿e za rok budki bêd¹ cieszy³y siê wiêkszym uznaniem, tym bardziej, ¿e pustu³ki ju¿ je odwiedza³y.
Oczywicie na tym siê nie skoñczy³o. Na prze³omie kwietnia i maja zosta³a przeprowadzona
szczegó³owa inwentaryzacja stanowisk lêgowych pustu³ki na terenie ca³ego Pruszkowa. W wyniku
inwentaryzacji stwierdzono wystêpowanie siedmiu stanowisk lêgowych. Ju¿ teraz planowane s¹
kolejne dzia³ania na rzecz ochrony tego gatunku. Bêd¹ to m.in.: instalowanie kolejnych skrzynek
lêgowych dla ptaków zarówno w miejscach ich dotychczasowego wystêpowania, jak i w innych
zak¹tkach miasta oraz przeprowadzanie kontroli zarówno naturalnych gniazd, jak i skrzynek
lêgowych. Wszystkie prace s¹ wykonywane na zlecenie Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego.
Byæ mo¿e za jaki czas uda siê zaobr¹czkowaæ pisklêta. Kto wie czy za kilka lat nie bêdzie
g³ono o pruszkowskich soko³ach.
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ wszystkim osobom, które uczestniczy³y w powy¿szych
pracach, szczególnie Adamowi Tar³owskiemu i Pani Barbarze S³otwiñskiej.
Mariusz Grzeniewski

POLSKO-UKRAIÑSKA WSPÓ£PRACA W DZIEDZINIE
OCHRONY PTAKÓW I EDUKACJI
W latach 2004-2005, podczas realizacji wspólnych projektów, pomiêdzy Towarzystwem
Przyrodniczym Bocian a Zachodnioukraiñskim Towarzystwem Ornitologicznym wytworzy³y
siê bardzo cis³e robocze i towarzyskie stosunki. Pierwszym wspólnym projektem by³a wymiana
dowiadczeñ pomiêdzy polskimi i ukraiñskimi organizacjami spo³ecznymi w dzia³aniach na
rzecz ochrony bociana bia³ego. W realizacji projektu z ukraiñskiej strony bra³o udzia³ ponad 100
osob, wród których znaleli siê przyrodnicy, energetycy oraz przedstawiciele samorz¹dów.
W ci¹gu dwóch lat zorganizowano 6 naukowo-praktycznych seminariow  dwa w Polsce
(Okuninka nad jeziorem Bia³ym) cztery w ró¿nych czêciach Ukrainy (Szack, Odessa, Charkow,
Netiszyn). Zamontowano wówczas 15 platform pod gniazda bocianów na s³upach energetycznych
w piêciu ob³astiach Ukrainy. Opracowano i wydano broszurkê Ochrona bociana bia³ego dowiadczenia z Polski i Ukrainy w jêzyku polskim i ukraiñskim. Przet³umaczono i adaptowano
do ukraiñskich warunków wersjê robocz¹ Programu edukacyjnego Bocian (w wersji ukraiñskiej
13
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Program edukacyjny Leleka). W 2006 roku
przygotowano ostateczn¹ wersjê tego programu, a jego
wydanie wspar³a Fundacja Ciconia (Lichtenstain).
Nasza wspó³praca by³a szeroko pokazywana
w prasie i zosta³a wsparta przez organizacje spo³eczne
oraz samorz¹d lokalny. Dla poszerzenia idei ochrony
bociana bia³ego, w roku 2006 by³ realizowany kolejny
wspólny projekt wymiany dowiadczeñ pomiêdzy
polskimi, a ukraiñskimi uczniami i energetykami. Grupa
6 wo³yñskich energetyków odwiedzi³a w Siedlcach
swoich polskich kolegów w celu nabycia dowiadczeñ
zwi¹zanych z ochron¹ ptaków na liniach
energetycznych. Nastêpnym etapem tego projektu by³a
wymiana m³odzie¿y szkolnej. Cztery ukraiñskie szko³y,
najbardziej aktywne w realizacji programu
edukacyjnego Leleka, mia³y mo¿liwoæ przebywaæ
w jednej z polskich szkó³, które ju¿ wiele lat skutecznie
pracuj¹ z programem edukacyjnym Bocian. Nastêpnie
Gniazdo bociana bia³ego na s³upie energetycznym polscy uczniowie, którzy gocili grupy ukraiñskie,
Rys. Dawid Kilon
jedzili do swoich ukraiñskich kolegów, by zapoznaæ
siê z ich dowiadczeniami. Oprócz dowiadczeñ
zwi¹zanych z ochron¹ bociana, dzieci mia³y mo¿liwoæ zapoznania siê z kultur¹, tradycjami
i jêzykiem swoich partnerów.
Wra¿enia uczestników tego etapu wspó³pracy by³y bardzo pozytywne. Polskie i ukraiñskie
szko³y nawi¹za³y cis³e stosunki i dzisiaj wspó³pracuj¹ ze sob¹ ju¿ samodzielnie. Troje
z ukraiñskich nauczycieli, którzy jedzili do Polski, mia³o mo¿liwoæ wziêcia udzia³u w konkursie
Notebook dla nauczyciela, przeprowadzanego przez Fundacjê Edukacja dla Demokracji.
Ka¿dy z nich otrzyma³ komputer.
Zachodnioukraiñskie Towarzystwo Ornitologiczne kontynuuje wspó³pracê z energetykami na
rzecz ochrony bociana bia³ego na liniach energetycznych. W roku 2006 energetycy zamontowali
35 platform pod gniazda na s³upach energetycznych, w 2007  kolejne 150. Oznacza to, ¿e po
czterech latach pracy, mamy w Ukrainie ju¿ ponad 200 bocianich gniazd na sztucznych platformach.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wszystkie prace s¹ wykonywane na koszt energetyków.
W planach dalszej wspó³pracy pomiêdzy ZUTO a TP Bocian s¹ ju¿ kolejne dzia³ania. Jednym
z g³ównych bêdzie wymiana dowiadczeñ w tworzeniu stref ochronnych wokó³ gniazd du¿ych
drapie¿ników i bociana czarnego. Bêdzie to wstêp do wprowadzenia ochrony strefowej na Ukrainie.
Partnerskie stosunki pomiêdzy Zachodnioukraiñskim Towarzystwem Ornitologicznym
i Towarzystwem Przyrodniczym Bocian maj¹ solidne podstawy, co zapowiada trwa³¹ i skuteczn¹
wspó³pracê na polu ochrony przyrody.
Andrij Bokotej
ZachodnioUkraiñskie Towarzystwo Ornitologiczne
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SZLAKIEM BOCIANICH GNIAZD  2007
W roku 2007 po raz pi¹ty odby³ siê rajd rowerowy Szlakiem bocianich gniazd po terenie
gmin Sucho¿ebry i Mokobody. Tradycyjnie rajd odbywa siê ka¿dego roku w pierwszych dniach
maja. Z ka¿dym rokiem gromadzi on coraz wiêcej uczestników, którzy nie zwa¿aj¹c na warunki
atmosferyczne bior¹ udzia³ w imprezie. Poza pierwszym
rajdem, w którym wziê³o udzia³ zaledwie kilkunastu
uczestników, nie zdarzy³o siê póniej, by uczestniczy³o
w nim mniej ni¿ 80 osób. Od pierwszej edycji rajdu
niezawodnymi jego uczestnikami jest m³odzie¿ ze szko³y
podstawowej i gimnazjum ze Zbuczyna. Silna reprezentacja
w liczbie co najmniej 50 osób w ka¿dym roku przybywa
tradycyjnie na miejsce zbiorki w Krzelinie. Peleton
uzupe³niaj¹ zawsze uczniowie ze szkó³ podstawowych
w Krzelinie i Sucho¿ebrach oraz osoby doros³e, g³ównie
cz³onkowie i sympatycy TP Bocian.
Jak ju¿ wspomniano, trasa przebiega po terenie gmin
Sucho¿ebry i Mokobody, gdzie wystêpuje stosunkowo liczna
populacja bociana bia³ego (³¹cznie oko³o 80 par). Odleg³oæ
od miejsca startu do miejsca zakoñczenia rajdu w kolonii
Kownaciska wynosi oko³o 30 km. W ka¿dym roku, trasa jest
czêciowo modyfikowana, aby by³a atrakcyjna dla wszystkich
Bocian bia³y
uczestników. W roku 2007, poza tradycyjnymi miejscami
Rys. Krzysztof Turlewicz
postoju w Brzozowie oraz Sucho¿ebrach, jechalimy do
miejscowoci Patrykozy, gdzie uczestnicy podziwiali pa³ac Teodora Lubicz-Szyd³owieckiego, który
obecnie jest w³asnoci¹ prywatn¹ i prze¿ywa czas swojego renesansu.
Podobnie jak w latach poprzednich, uczestnicy wycieczki w trakcie przystanków zapoznali
siê z realizowanymi przez Towarzystwo programami ochroniarskimi, dotycz¹cymi zwierz¹t
krajobrazu rolniczego oraz dyskutowali o historii mijanych miejscowoci. Zastanawiano siê nad
rol¹ dolin rzecznych, bêd¹cych korytarzami ekologicznymi, a tak¿e rodowiskiem ¿ycia
i ¿erowiskiem wielu gatunków. Aspekt historyczny majowego rajdu wzbogaci³ pobyt na cmentarzu
¿o³nierzy rosyjskich w Sucho¿ebrach oraz w miejscowym kociele.
W godzinach popo³udniowych, zmarzniêci, ale w doskona³ych humorach, uczestnicy
wycieczki dotarli do posesji powiatowego lekarza weterynarii Bogdana Tarczyñskiego.
W miejscu tym znajduje siê orodek rehabilitacji poszkodowanych zwierz¹t, a szczególnie
kontuzjowanych bocianów. W orodku czeka³o na nas przygotowane przez gospodarza ognisko
z kie³baskami, które zakoñczy³o oficjalnie bociani rajd.
Rajd nie móg³by odbyæ siê bez ¿yczliwego wsparcia osób i firm prywatnych którym w tym
miejscu sk³adamy serdeczne podziêkowania. S¹ to w kolejnoci: Bogdan Tarczyñski - powiatowy
lekarz weterynarii, Jacek wirski - wójt Gminy Sucho¿ebry, Piekarnia Krzelin - Dariusz i Leszek
Mlonek, Piekarnia Joñscy Sucho¿ebry, Rzenik Zbuczyn, Zak³ad Miêsny Mocibrody, Zak³ad
Miêsny Pluty, Zak³ad Drobiarski Nasz Drób  Ujrzanów, Janusz Szewczak, Ryszard Ry.
Ireneusz Ka³uga
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PROGRAM AKTYWNEJ OCHRONY BOCIANA CZARNEGO
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU
Zasadniczym celem programu by³o okrelenie liczebnoci i rozpoznanie rozmieszczenia
lokalnej populacji bociana czarnego oraz prowadzenie sta³ej, aktywnej ochrony jego miejsc
gniazdowania. W ramach realizacji tegorocznego programu przewidziano do realizacji monitoring
stanowisk lêgowych, remonty gniazd, zakup sprzêtu (odbiorniki GPS oraz luneta), a tak¿e,
w ramach wk³adu w³asnego, inwentaryzacjê. Strategicznym sponsorem by³ Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W trakcie realizacji programu skontrolowano ³¹cznie 150 stanowisk po³o¿onych na terenie
29 nadlenictw, w Kampinoskim Parku Narodowym, a tak¿e na terenach prywatnych. Podobnie
jak w latach ubieg³ych, tylko w nadlenictwach Lidzbark i Ostro³êka nie stwierdzono stanowisk
lêgowych tego gatunku. Na skontrolowanych stanowiskach zlokalizowano 140 gniazd.
Na 72 gniazdach stwierdzono obecnoæ jednego lub pary ptaków, a 66 gniazd nie zosta³o zajêtych.
Na kontrolowanym terenie ³¹czn¹ liczbê par lêgowych bociana czarnego oszacowano na 58.
Sukces lêgowy osi¹gnê³o 46 par, a 8,0% par ponios³o straty w lêgach. rednia liczba m³odych
przypadaj¹ca na parê przystêpuj¹c¹ do lêgu wynios³a 1,79. Natomiast na parê z sukcesem lêgowym
przypada³o 2,26 m³odego. Najczêciej bociany czarne wyprowadza³y po 2 m³ode 
w 22 przypadkach oraz po 3 m³ode  w 15 przypadkach. Z 7 gniazd wylecia³o po jednym m³odym,
a z 2 gniazd bociany wyprowadzi³y po 4 m³ode.
Stwierdzono 1 przypadek naruszenia przepisów o ochronie strefowej w kontrolowanych
nadlenictwach.
W roku 2006 wytypowano 3 gniazda wykazuj¹ce potrzebê renowacji. Dwa z nich znajdowa³y
siê na terenie 2 nadlenictw, a jedno w lesie prywatnym. Przeprowadzone prace w dwóch
przypadkach dotyczy³y zamontowania platformy gniazdowej bêd¹cej podstaw¹ gniazda,
a w jednym wykonania konstrukcji wzmacniaj¹cej istniej¹ce.
W ramach wk³adu w³asnego organizacji w niniejszy program, przeprowadzono
inwentaryzacjê 13 stanowisk bociana czarnego. W wyniku przeprowadzonych prac uda³o
siê wykryæ 7 nowych stanowisk z czynnymi gniazdami bociana czarnego. Znajdowa³y
siê one w nadlenictwach: Dobieszyn, Kromnów (KPN), Laski (KPN), Ostrów Mazowiecka
oraz Wyszków.
W tej chwili niestety ci¹gle jeszcze nie wiemy, czy program bêdzie dalej realizowany w takim
zakresie jak obecnie, gdy¿ raczej trudno liczyæ na jego dofinansowanie ze strony dotychczasowego
sponsora. Poszukiwanie sponsorów trwa.
W programie uczestniczyli: Karolina Barc, Micha³ Falkowski, Julia Geyer, Andrzej Górski,
Marcin Ilczuk, Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga, Bogdan Kamierczak, Micha³ Ko³buc, Waldemar
Krasowski, Cezary Krawczyk, Kamil Kryñski, Przemys³aw Kusiak, Jerzy Miko³ajczuk, Bogumi³a
Olech, Krzysztof Olejnicki, Andrzej Owsiñski, Jaros³aw Paciorek, Szymon Ró¿añski, Miros³aw
Rzêpa³a, Anna Siwak, Monika Stefaniak, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski, Bart³omiej Woniak.
Wszystkim uczestnikom sk³adam serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski
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WARSZTATY B£OTNIAKOWE
W dniach 23-24 lutego 2007 r. w Siedlcach w ramach projektu Polsko-s³owacka ochrona
b³otniaka ³¹kowego odby³y siê pierwsze w Polsce warsztaty powiêcone b³otniakowi ³¹kowemu.
Uczestniczy³o w nich ponad 40 osób. Gocilimy m.in.: S³owaków z Micha³em Nog¹ na czele
(opiekun projektu), Bena Koksa, Erika Vissera (Holandia) i Christine Trierweiler (Niemcy)
z Dutch Montagu's Harrier Foundation (Holenderska Fundacja B³otniaka £¹kowego) oraz Dimitra
Vintchevskiego  wieloletniego badacza b³otniaka ³¹kowego na Bia³orusi. Na warsztaty przyby³o
równie¿ du¿o osób z ró¿nych stron Polski, zainteresowanych wspólnym dzia³aniem na rzecz
ochrony tego gatunku.
Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy do pónych godzin nocnych zje¿d¿ali siê do hotelu
Hetman. Sesja referatowa odby³a siê drugiego dnia w sali konferencyjnej Wojewódzkiego
Orodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Wys³uchalimy piêciu prelekcji. Sesjê otworzy³
referat Dimitra Vintchevskiego (ABP-Birdlife Belarus) o synchronicznych lêgach b³otniaka
³¹kowego. Dimitri przedstawi³ bardzo ciekawe dane z Bia³orusi zgromadzone na przestrzeni
kilkunastu lat badañ! W tym kraju istnieje jeszcze bardzo silna populacja b³otniaka ³¹kowego,
co u³atwia w znacznym stopniu zbieranie danych o lêgach tego gatunku. Kolejnym prelegentem
by³ Jan Lontkowski z Komitetu Ochrony Or³ów. Przedstawi³ on krótko sytuacjê b³otniaka
³¹kowego na l¹sku w przeci¹gu 20 lat. Wyrany wzrost liczby gniazduj¹cych b³otniaków
³¹kowych nast¹pi³ na pocz¹tku lat 90-tych, po czym obecnie liczebnoæ powróci³a do stanu
poprzedniego  4 par.
O sytuacji b³otniaka ³¹kowego na S³owacji mówi³ Micha³ Noga (Raptor Protection
of Slovakia). RPS jest prê¿nie dzia³aj¹c¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê wszystkimi szponiastymi
oraz sowami. Micha³ przedstawi³ wyniki monitoringu b³otniaka ³¹kowego z kilku lat. Wynika
z niego, ¿e na S³owacji gniazduje co roku 5-25 par. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wiêksza czêæ
S³owacji to tereny górzyste, sytuacja b³otniaka ³¹kowego nie przedstawia siê najgorzej, choæ
w przeci¹gu ostatnich lat liczba miejsc, gdzie b³otniaki przystêpowa³y do lêgów, zmniejszy³a siê.
Po S³owakach przyszed³ czas na gospodarzy spotkania. Przedstawilimy za³o¿enia projektu
ochrony b³otniaka ³¹kowego w Polsce oraz dotychczasowe dzia³ania i plany na przysz³oæ. Sesjê
referatow¹ zamkn¹³ Ben Koks z Dutch Montagus Harrier Foundation. Ben przedstawi³ wyniki
prac ochroniarskich, badañ oraz rezultaty dwóch wypraw do Afryki. Dzia³ania Holendrów nie
ograniczaj¹ siê jedynie do dzia³añw Europie, ale dotycz¹
równie¿ zagadnieñ zwi¹zanych z zimowiskami b³otniaka
³¹kowego w Afryce! W tym roku b³otniaki ³¹kowe
z
zachodniej
Europy
zimowa³y
g³ównie
w Senegalu, gdzie ¿erowa³y na szarañczakach, których
wyst¹pi³ masowy pojaw. Podczas tegorocznej wyprawy
Ben i Christine obserwowali nawet do kilku tysiêcy
b³otniaków ³¹kowych nocuj¹cych w jednym miejscu!
Takie stwierdzenia nie by³yby mo¿liwe bez wykorzystania
telemetrii satelitarnej. Holendrzy ju¿ drugi rok z rzêdu
zak³adaj¹ ptakom doros³ym nadajniki satelitarne, dziêki
którym poznaj¹ dok³adn¹ trasê migracji oraz lokalizacjê
Portret b³otniaka ³¹kowego
Rys. Kamil Kryñski
zimowisk zachodniej populacji b³otniaka ³¹kowego.
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Najprawdopodobniej zimowiska tego gatunku
znajduj¹ siê co roku w innym miejscu, a ich lokalizacja
zale¿y w du¿ej mierze od obecnoci szarañczaków.
Po prelekcjach uczestnicy warsztatów wybrali siê
na zas³u¿ony posi³ek do Hotelu Hetman, gdzie ju¿
przy obiedzie rozpoczê³y siê dyskusje na temat
przedstawionych referatów. Nastêpnie w hotelu odby³
siê pokaz bezpiecznej metody chwytania doros³ych
b³otniaków ³¹kowych w celu zaobr¹czkowania lub
za³o¿enia nadajnika telemetrycznego. Metoda ta
wykorzystywana przez Holendrów, Niemców
i Francuzów z powodzeniem mo¿e byæ stosowana
równie¿ i u nas. Po pokazie rozpoczê³y siê dyskusje.
Najwiêcej pytañ kierowanych by³o do Bena Koksa,
B³otniak ³¹kowy (samiec)
który z ogromn¹ pasj¹ opowiada³ o ekologii
Rys. Dawid Kilon
wêdrówek, poszukiwaniu przez samice dogodnych
siedlisk na lêgi oraz poszukiwaniu zimowisk w Afryce. Po dyskusji uczestnicy warsztatów
obejrzeli dwa filmy: jeden o b³otniaku ³¹kowym na Bia³orusi, drugi o orle cesarskim na S³owacji.
Podsumowuj¹c, mo¿na z pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e warsztaty by³y udane i wszyscy byli
zadowoleni. Przede wszystkim cieszy nas fakt, ¿e o problemie ochrony b³otniaka ³¹kowego
moglimy podyskutowaæ w szerokim gronie tak wymienitych specjalistów.
Sebastian Menderski
Dominik Krupiñski

CZYNNA OCHRONA ZWIERZ¥T  DLA DOBRA
PRZYRODY I LASU
Wspó³czesny las zmienia swoje funkcje, wracaj¹c do tych pierwotnych, sprzed intensywnej
eksploatacji i modyfikacji przez cz³owieka. Dzieje siê tak dziêki zmianie podejcia pracowników
Lasów Pañstwowych. Obecnie traktowany jest on nie tylko jako ród³o pozyskiwania drewna,
ale równie¿ jako element krajobrazu o okrelonych funkcjach spo³ecznych oraz nieodzowny
element przyrody. Nadrzêdnym celem gospodarowania w lesie sta³o siê ³¹czenie jego
wielofunkcyjnej roli, co wpisuje siê w standardy europejskie i stanowi nowy obszar dzia³alnoci
lenej, stanowi¹c wyzwanie dla leników.
Na koniecznoæ ochrony zasobów i procesów przyrodniczych w lasach zwracano uwagê od
dawna, ale dopiero od oko³o 11 lat pozaprodukcyjne funkcje lasu zosta³y uznane za bardzo
wa¿ne. Do tego czasu w wielu kompleksach lenych wiele gatunków zniknê³o bezpowrotnie.
Osuszanie terenów lenych, wprowadzanie na du¿ych obszarach upraw monokulturowych
i jednowiekowych, eliminowanie starych drzew dziuplastych czy usuwanie martwego drzewa
w lesie spowodowa³o, ¿e wiele gatunków straci³o miejsca schronienia, gniazdowania i rozrodu.
Dzia³ania takie doprowadzi³y do zmniejszenia siê liczby ptaków drapie¿nych, sów, dziuplaków,
nietoperzy, rzadkich gryzoni czy owadów.
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W porê zauwa¿one niekorzystne
zamiany w populacjach poszczególnych
gatunków, oraz czynne dzia³ania
ochroniarskie, podejmowane g³ównie
przez liczne proekologiczne organizacje
pozarz¹dowe, jeli nie poprawi³y
sytuacji tych gatunków, to przynajmniej
zatrzyma³y niekorzystne zmiany ich
liczebnoci. Ochrona tych gatunków
przyniesie du¿o wiêksze efekty, je¿eli
z du¿ym zaanga¿owaniem w³¹czy siê
w ni¹ rodowisko leników.
Podczas licznych spotkañ z lenikami, wynikaj¹cych ze specyfiki
prowadzonych przez TP Bocian
projektów, zauwa¿amy wzrost
zainteresowania pracowników lenych
ochron¹ przyrody. Spotkania te
Bocian czarny
Rys. Dawid Kilon
pozwoli³y równie¿ na zebranie i analizê
g³ównych problemów z zakresu ochrony
przyrody, na które w swojej pracy napotykaj¹ lenicy. Widz¹c potrzebê wspierania ich dzia³añ
powsta³a koncepcja wymiany dowiadczeñ zebranych przez przyrodników i pracowników s³u¿b
lenych. Mo¿liwe jest to do zrealizowania poprzez organizacjê spotkañ nas, przyrodników z jak
najwiêksz¹ liczb¹ osób pracuj¹cych w lenictwie, zw³aszcza przez spotkania z osobami
odpowiedzialnymi za ochronê przyrody w lasach.
Dlatego powsta³a koncepcja przygotowania projektu edukacyjnego, który zatytuowalimy
Czynna ochrona zwierz¹t  dla dobra przyrody i lasu. Jego g³ównym za³o¿eniem jest
przekazanie lenikom praktycznej wiedzy oraz dowiadczeñ zebranych przez przyrodników
z zakresu biologii i metod ochrony (wypracowanych przez organizacje proekologiczne
i przynosz¹cych wymierne efekty) gatunków cennych i szczególnie zagro¿onych,
zamieszkuj¹cych ekosystemy lene. Nasze dzia³ania maj¹ na celu stworzenie wród leników
grupy osób, które propagowa³yby dzia³ania ochroniarskie i przekazywali dowiadczenia we
w³asnym rodowisku.
Projekt sk³ada siê z dwóch etapów. Pierwszy zak³ada przygotowanie materia³ów
edukacyjnych, bêd¹cych podstaw¹ do przeprowadzenia dalszych dzia³añ. Bêdzie to zestaw
4 prezentacji multimedialnych, wydanych na p³ytach CD, stanowi¹cych razem pakiet edukacyjny.
W sk³ad pakietu wchodziæ bêd¹ cztery prezentacje dotycz¹ce: biologii, zagro¿eñ oraz mo¿liwoci
ochrony p³azów, gryzoni z rodziny popielicowatych, nietoperzy oraz ró¿norodnoci i mo¿liwoci
stosowania sztucznych schronieñ dla zwierz¹t.
Zawartoæ ka¿dej p³yty podzielona bêdzie na kilka dzia³ów tematycznych, pozwalaj¹cych
bli¿ej poznaæ gatunki z poszczególnych grup zwierz¹t. Bêd¹ to opisy obejmuj¹ce: preferencje
¿yciowe (pokarmowe i siedliskowe), zagro¿enia, na które mog¹ siê natkn¹æ podczas dzia³añ
gospodarczych w lesie oraz okrelenie mo¿liwoci ochrony tych gatunków, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzia³añ ochroniarskich, mo¿liwych do realizowania w ekosystemach lenych.
19

KRASKA "(1/2007)

Ka¿de zagadnienie podejmowane na poszczególnych p³ytach obrazowane bêdzie seri¹ zdjêæ.
Je¿eli mo¿liwoci techniczne pozwol¹, na p³ytach zamieszczane bêd¹ krótkie sekwencje filmowe
oraz nagrania g³osów gatunków, u³atwiaj¹ce ich rozpoznawanie w terenie. Ponadto na ka¿dej
p³ycie znajdzie siê dzia³ powiêcony edukacji z wykorzystaniem zawartoci p³yt.
Nieco odmienny charakter bêdzie mia³a p³yta dotycz¹ca sztucznych schronieñ dla zwierz¹t.
Na p³ycie tej zostan¹ okrelone i pokrótce przedstawione grupy zwierz¹t, w stosunku do których,
jako metodê czynnej ochrony, mo¿na zastosowaæ sztuczne schronienia. P³yta bêdzie zawiera³a
przede wszystkim rozbudowany dzia³ powiêcony poszczególnym rodzajom sztucznych
schronieñ. W dziale tym z osobna zaprezentowane zostan¹ poszczególne typy skrzynek lêgowych
dla ptaków, pilchów i nietoperzy oraz inne niestandardowe schronienia. Przy ka¿dym z nich
znajdzie siê opis, dla jakich gatunków mo¿na je stosowaæ, jak je wykonaæ i w jakich miejscach
je montowaæ. Przedstawione zostan¹ równie¿ g³ówne problemy w ich stosowaniu, sposób
czyszczenia i konserwacji. Wszystkie omawiane zagadnienia obrazowane bêd¹ odpowiednimi
zdjêciami. Podczas przygotowywania materia³ów staramy siê zwracaæ uwagê na jak najlepsze
uwzglêdnienia problemów i rozwi¹zania wynikaj¹ce ze specyfiki ekosystemu, jakim jest las.
Drugi etap zak³ada zorganizowanie spotkañ we wszystkich 17 Regionalnych Dyrekcjach Lasów
Pañstwowych. Uczestnikami spotkañ bêd¹ osoby odpowiedzialne za ochronê przyrody ze
wszystkich nadlenictw w poszczególnych RDLP. G³ównym celem spotkañ bêdzie zapoznanie
pracowników s³u¿b lenych z zagro¿eniami w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierz¹t
lenych, mo¿liwociami ich ochrony oraz zaprezentowanie praktycznych mo¿liwoci
wykorzystania pakietów edukacyjnych nie tylko do celów ochroniarskich, ale równie¿ w edukacji,
prowadzonej przez leników.
Program koñczy siê wraz z koñcem 2007 roku. Plany na przysz³oæ zak³adaj¹ podjêcie
analogicznych dzia³añ w stosunku do innych aspektów przyrodniczych, m.in. zwi¹zanych
z zagro¿eniami i ochron¹ rzadkich, chronionych gatunków owadów, rolin, czy zagadnienia
zwi¹zane z ochron¹ ptaków drapie¿nych. Czas poka¿e, ile z zak³adanych dzia³añ uda siê
zrealizowaæ.
Koñcz¹c, chcemy podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania prezentacji
multimedialnych, pisz¹c i konsultuj¹c teksty, a przede wszystkim udostêpniaj¹c materia³y
fotograficzne.
Marcin Ilczuk

POWSZECHNA INWENTARYZACJA GATUNKÓW
I SIEDLISK W LASACH
W lipcu ubieg³ego roku rozpoczêto w Lasach Pañstwowych powszechn¹ inwentaryzacjê
gatunków rolin, zwierz¹t i siedlisk przyrodniczych maj¹cych znaczenie wskanikowe przy ocenie
stanu lasów i prognozowaniu zmian w ekosystemach lenych.
Inwentaryzacja dotyczy 15 typów siedlisk lenych, 15 typów siedlisk nielenych, 8 gatunków
rolin lenych, 16 gatunków rolin nielenych, 6 gatunków ptaków (bociana czarnego, bielika,
orlika krzykliwego, ¿urawia, puchacza, cietrzewia) oraz 30 gatunków pozosta³ych zwierz¹t lenych
i 10 gatunków zwierz¹t nielenych. Zosta³a ona zaplanowana na lata 2006-2007,
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z za³o¿eniem, ¿e dla wymienionych
wczeniej
gatunków
ptaków
wyznaczano obszary funkcjonalne do
koñca wrzenia roku 2006.
W myl zarz¹dzenia Dyrektora
Generalnego LP na poziomie poszczególnych
nadlenictw powo³ano komisje z³o¿one
z przyrodników, przedstawicieli jednostek
naukowych, dyrekcji parków krajobrazowych
itp. Komisje w ka¿dym nadlenictwie
i wyznaczaj¹ tzw. obszary funkcjonalne dla
poszczególnych gatunków rolin
i zwierz¹t.
Dla ptaków w sk³ad takiego obszaru
wchodz¹ lêgowiska i ¿erowiska,
dodatkowo dla ¿urawia - pierzowiska
Portret puchacza
i miejsca koncentracji, a dla cietrzewia Rys. Dawid Kilon
tokowiska. Pracê komisji powsta³ych
w nadlenictwach nadzoruj¹ zespo³y
regionalne powo³ane przy ka¿dej Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych, a ca³oæ wyników
jest weryfikowana przez zespó³ centralny powsta³y przy Generalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych.
Po prawie rocznych dowiadczeniach zwi¹zanych z inwentaryzacj¹ mo¿na wyci¹gaæ ju¿ pewne
doæ konkretne wnioski. Najwa¿niejszy z nich jest taki, ¿e w ró¿nych Regionalnych Dyrekcjach
Lasów Pañstwowych uda³o siê zebraæ bardzo ró¿norodne wyniki. Powodów takiego stanu rzeczy
jest kilka. Pierwszym to nieprecyzyjna metodyka inwentaryzacyjna dla ptaków (w³aciwe jej brak
w roku 2006), a co za tym idzie ró¿na interpretacja zebranych danych na poziomie ró¿nych Dyrekcji.
Bez w¹tpienia na jakoæ wyników ma tak¿e wp³yw popiech oraz okres, w jakim prowadzono
prace. Wyznaczanie obszarów funkcjonalnych dla ptaków w nieca³e pó³ roku od ukazania siê
oficjalnego zarz¹dzenia budzi uzasadnione kontrowersje. Dla niektórych gatunków, jak np. dla
¿urawia, by³o ju¿ za póno, aby gromadziæ dane. Tak¿e i pozosta³e wymienione gatunki koñczy³y
ju¿ sezon swojej aktywnoci i wyznaczenie obszarów mo¿na by³o przeprowadziæ tylko w oparciu
o ju¿ istniej¹ce dane. Istotne by³o te¿ i to, ¿e dane o gatunkach by³y gromadzone przez osoby
nieprzeszkolone. Wra¿enie, ¿e takie gatunki jak bocian czarny, bielik czy puchacz s¹ powszechnie
znane okaza³o siê myl¹ce i mia³o bez w¹tpienia wp³yw na koñcowy efekt. Wed³ug zestawieñ
przygotowanych przez Komitet Ochrony Or³ów, prawie 15% nadlenictw nie wykry³o na swoim
terenie bielika, 30% orlika krzykliwego oraz 15% puchacza. Dane te odnosz¹ siê do obszarów,
z których Komitet posiada³ potwierdzone wystêpowanie wymienionych gatunków. Powa¿nym
mankamentem jest te¿ brak w wielu zespo³ach na ró¿nych poziomach przyrodników-specjalistów,
którzy mogliby weryfikowaæ zebrane przez leników dane.
Po zakoñczeniu prac i pierwszym ich podsumowaniu okaza³o siê, ¿e odpowiednie (nie zawsze
jednak kompletne) wyniki odnosz¹ce siê do szeciu wymienionych gatunków ptaków uda³o siê
uzyskaæ tylko tam, gdzie aktywnymi cz³onkami zespo³ów byli przyrodnicy, na co dzieñ
prowadz¹cy monitoring jednego lub kilku wymienionych w metodyce ptaków.
Zestawienie niedoskona³ej metodyki, nieprzeszkolonych osób zbieraj¹cych dane i krótkiego
okresu czasu ich zbierania musia³o zaowocowaæ w wiêkszoci dyrekcji zebraniem ma³o
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przydatnego w opracowaniach materia³u porównawczego. Na tej podstawie wyci¹gniêto
odpowiednie wnioski i w roku 2007 przygotowano Instrukcjê inwentaryzacji ptaków. Bez
w¹tpienia dokument ten mog¹cy stanowiæ pomoc dla leników zosta³ przygotowany zbyt póno
i sta³o siê to ju¿ w momencie, gdy zaplanowano tylko uzupe³nianie danych zebranych w roku
poprzednim. Pojawi³y siê tak¿e instrukcje inwentaryzacji nietoperzy, wydry i bobra, ¿ó³wia
b³otnego oraz kumaków: nizinnego i górskiego. Te dokumenty trafi³y do leników przed sezonem
i o ile zostan¹ dobrze wykorzystane mog¹ dopomóc w zgromadzeniu przynajmniej danych
fragmentarycznych. Obecnie zakoñczy³y siê prace inwentaryzacyjne, których celem by³o
wyznaczenie obszarów wystêpowania rzadkich gatunków nietoperzy w schronieniach zimowych,
w trakcie jest inwentaryzacja p³azów, wydry i bobra, ¿ó³wia b³otnego oraz siedlisk przyrodniczych.
Jak bêd¹ wygl¹daæ zebrane wyniki tego jeszcze dzisiaj nie wiemy.
Pocieszaj¹cym jest fakt, ¿e czêæ z tych prac prowadz¹ przyrodnicy dobrze znaj¹cy
wymienione gatunki czy siedliska przyrodnicze. Mamy nadziejê, ¿e jest to gwarancj¹
odpowiedniego zebrania danych.
Ireneusz Ka³uga

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA W LASACH NIETOPERZE
Og³oszona w zesz³ym roku inwentaryzacja przyrodnicza w lasach mia³a na celu rozpoznanie
wystêpowania naturowych gatunków i siedlisk na terenach administrowanych przez Lasy
Pañstwowe. Niektóre jej etapy mamy ju¿ za sob¹, jest zatem okazja do pierwszych podsumowañ.
Nietoperze mia³y byæ wykonane modelowo. Pierwsze ustalenia z Generaln¹ Dyrekcj¹ Lasów
Pañstwowych mówi³y o tym, ¿e ona zajmie siê organizacj¹ przedsiêwziêcia, np. inwentaryzacji
zimowisk i kryjówek letnich tych ssaków. Mielibymy wówczas pewnoæ, ¿e przebiegnie ona
wszêdzie w podobny sposób, zastosowana metodyka bêdzie podobna, a uzyskane wyniki porównywalne. Niestety - w ostatniej chwili przekazano ca³¹ sprawê szczebel ni¿ej, ten czêsto
przekaza³ jeszcze ni¿ej. Najgorsze by³o to,
¿e przekazywanie trwa³o, a w Polsce zaczê³y pojawiaæ
siê skowronki i ¿urawie Ale ostatecznie wszystko
zosta³o wyjanione, i przy s³onecznej pogodzie
moglimy rozpocz¹æ kontrole.
Za³o¿enie by³o nastêpuj¹ce. W pierwszym etapie
zbierane by³y informacje o potencjalnych zimowiskach
(zarówno przez pracowników Lasów Pañstwowych, jak
i przez chiropterologów), nastêpnie za specjalici mieli
za zadanie zajrzeæ do ka¿dego obiektu i poszukaæ
nietoperzy, a tak¿e oceniæ jego przydatnoæ jako
zimowiska tych ssaków.
Przy wspó³pracy z ca³¹ grup¹ mazowieckich
chiropterologów dostalimy zadanie skontrolowania
Gacek brunatny (portret)
wszystkich czternastu nadlenictw Warszawskiej
Rys. Dawid Kilon
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RDLP, a tak¿e kilku nadlenictw Dyrekcji w Olsztynie i Bia³ymstoku. W RDLP Warszawa
skontrolowalimy 95 obiektów (piwnice, obiekty militarne, studnie czy lodownie na szkó³kach).
Czêæ obiektów pozosta³a nieskontrolowana z uwagi na nieobecnoæ w³aciciela czy mo¿liwoci
obserwatorów. W 27 obiektach stwierdzono nietoperze (podczas kontroli lub na podstawie zdjêæ
czy filmów, pochodz¹cych z zimy 2006-2007). By³y to w wiêkszoci przydomowe piwnice
(17 obiektów), obiekty militarne (9) i jeden strych. Wykryto 56 nietoperzy, nale¿¹cych do
7 gatunków:

- nocek du¿y - 1
- nocek Natterera  5
(w tym 1 martwy)
- nocek rudy  6
- mroczek póny - 2
- gacek brunatny  34
(w tym 2 martwe)
- gacek szary  3
- mopek - 2
- nieoznaczone  3
(w tym 1 martwy)
Wiêkszoæ obiektów, w których
stwierdzono nietoperze, nie by³a dot¹d
Mroczek póny
znana chiropterologom, jednak wykryte
Rys. Dawid Kilon
obiekty grupuj¹ najczêciej pojedyncze
osobniki tych ssaków. Podobna sytuacja
mia³a miejsce w Nadlenictwach RDLP Bia³ystok oraz Olsztyn, którymi siê zajêlimy.
Tu skontrolowalimy 43 obiekty (32 piwnice, 9 studni i dwie lodownie na szkó³kach), nietoperze
obserwowalimy w 16: nocek Natterera  7 os., nocek rudy  9 os., gacek brunatny  13, mopek
 3 oraz 2 nieoznaczone. 10 innych obiektów by³o nam ju¿ znanych i kontrolowane s¹ corocznie
w ramach naszych badañ monitoringowych. Tu wyniki by³y ciekawsze  w 6 piwnicach
i 4 studniach stwierdzilimy 112 nietoperzy, jednak nasze wyniki pochodzi³y z lutego, a wiêc
z rzeczywistej zimy.
Inwentaryzacja zosta³a podjêta w celu wykrycia gatunków naturowych. W centralnej Polsce
w grê wchodzi³y jedynie nocek du¿y, nocek ³ydkow³osy i mopek. Jak widaæ, nasza praca pozwoli³a
na stwierdzenie trzech nowych stanowisk mopka  stanowiska pozosta³ych gatunków by³y nam ju¿
znane. Mo¿emy zatem przyj¹æ, ¿e teren mamy niele rozpoznany, przynajmniej na terenach lenych.
Obecnie przed nami kolejny etap inwentaryzacji - kontrole kryjówek letnich i ewentualnie
od³owy. Zobaczymy co z tego wyniknie... 
Marek Kowalski
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DZIEÑ ZIEMI 2007  ZIEMIA ODZYSKANA
Jak co roku, tak i tegorocznej
wiosny, zebralimy siê na Polach
Mokotowskich w Warszawie, aby wzi¹æ
udzia³ w festynie z okazji Dnia Ziemi.
W tym roku has³em przewodnim by³a
Ziemia odzyskana  nie dotyczy³o to
jednak twórczoci W³adys³awa
Reymonta, ale odzyskiwania cennych
surowców wtórnych. Poniewa¿ temat
ten nie by³ zwi¹zany bezporednio
z nasz¹ dzia³alnoci¹, tym razem by³o
u nas nieco spokojniej ni¿ zwykle
Nasze stoisko sk³ada³o siê z dwóch
namiotów  ogólnego i entomoRybitwa czarna na gniedzie
logicznego. Nasi entomolodzy, jak
Rys. Dawid Kilon
zawsze, pokazywali ¿ywe owady, które
przyci¹ga³y zwiedzaj¹cych  nie tylko dzieci, ale i doros³ych. ¯ywe zwierzêta zawsze przyci¹gaj¹
ludzi, ale ¿ywe zwierzêta, które mo¿na dotkn¹æ, czy wzi¹æ do rêki To ju¿ jest super atrakcyjne.
W tym roku uwagê przyci¹ga³y ró¿ne egzotyczne straszyki oraz trzy gatunki chrz¹szczy z szeroko
rozumianej grupy ¿ukowatych  du¿e, kolorowe, a jeden nawet rogaty.
Na przeciwleg³ym krañcu naszego stoiska znajdowa³a siê stocznia Rybitwa, w której
budowano platformy lêgowe dla rybitw czarnych. Platformy takie s¹ bardzo proste do zbudowania
 stela¿ z kilku akacjowych ko³ków, na nim od góry gruba warstwa trzciny, a od do³u dwie
plastikowe butelki zwiêkszaj¹ce wypornoæ jednostki p³ywaj¹cej. Ca³a konstrukcja na planie
kwadratu o boku oko³o 50 cm. Platformy takie, puszczone na zbiorniki wody stoj¹cej, stanowi¹
chêtnie zasiedlan¹ podstawê pod pojedyncze gniazda tego gatunku (poszczególne gniazda
w koloniach rybitwy czarnej s¹ doæ mocno oddalone od siebie). Niestety  tym razem technika
sp³ata³a nam figla, i po kilku zmontowanych platformach pad³ agregat pr¹dotwórczy niezbêdny
do montowania stela¿u. Zatem musielimy poprzestaæ na przygotowaniu trzciny na wierzchnie
pokrycie, a reszta zosta³a zmontowana w póniejszym terminie.
Pogoda dopisa³a  po kilku ch³odnych dniach mielimy s³oneczko i du¿o ciep³a. Dziêki
temu dopisali tak¿e zwiedzaj¹cy, licznie odwiedzaj¹cy Pola Mokotowskie. Nasze stoisko,
zwyczajowo po³o¿one nieco z boku od g³ównej alejki, nie prze¿ywa³o wielkich oblê¿eñ, ale
dziêki temu, osoby które do nas trafi³y, mog³y uzyskaæ wyczerpuj¹c¹ odpowied na nurtuj¹ce je
pytania. A pytano nas najczêciej o ró¿ne budki dla ptaków (wystawa ró¿norodnych ich typów
znajdowa³a siê na naszym stoisku) i o platformy dla bocianów, ale nie brakowa³o pytañ o inne
problemy zwi¹zane z przyrod¹ i jej ochron¹.
Marek Kowalski
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SOBIBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Sobiborski Park Krajobrazowy (SoPK) zosta³ utworzony w roku 1983. Zosta³ on
zaprojektowany jako ogniwo Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych by³ego
województwa che³mskiego. By³o to pierwsze zrealizowane w Polsce rozwi¹zanie metodyczne
tego typu. Po³o¿ony jest na terenie gmin: Hañsk, Wola Uhruska i W³odawa, zajmuje powierzchniê
10 000 ha. Jego otulinê o powierzchni 9 500 ha stanowi
wschodnia czêæ Poleskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Nadrzêdnym celem utworzenia Parku by³o zachowanie
najcenniejszych fragmentów wschodniej czêci Pojezierza
£êczyñsko-W³odawskiego, w tym zw³aszcza rozleg³ego
kompleksu Lasów Sobiborskich z po³o¿onym wród nich
zespo³em jezior, torfowisk i bagien.
Du¿e walory przyrodnicze tego terenu wp³ynê³y na
uznanie go za ostojê przyrody o znaczeniu
miêdzynarodowym w systemie CORINE (na terenie parku
le¿¹ trzy ostoje czêciowe ¯ó³wiowe B³ota, Lasy
Sobiborskie, Jeziora Brudno i P³otycze), obszar
wêz³owy rangi miêdzynarodowej w systemie ECONETPOLSKA (27M) oraz wêze³ ekologiczny w Rezerwacie
Biosfery Polesie Zachodnie który ³¹czy Poleski Park
Narodowy z Szackim Parkiem Narodowym na Ukrainie.
Znaczna czêæ obszaru Parku zosta³a równie¿ wytypowana
Kosaciec syberyjski
do sieci obszarów Natura 2000 pod nazw¹ ,,Lasy
Rys. Anna Krupa
Sobiborskie (PLH 060043).
Rzeba rejonu SoPK ma charakter równinny i mo¿na
zaliczyæ j¹ do najmniej urozmaiconych hipsometrycznie w Polsce. Lokalne deniwelacje terenu
dodatkowo maskowane s¹ przez pokrywê rolinn¹. Mimo to, wystêpuje tu wiele drobnych
elementów, które w niewielkiej skali urozmaicaj¹ krajobraz. Decyduj¹cy wp³yw na ukszta³towanie
powierzchni mia³o zlodowacenie rodkowopolskie. Pozostawi³o ono po sobie specyficzne typy
osadów, jeziora, wydmy, moreny. Dominuj¹cym elementem krajobrazu po³udniowej czêci parku
jest ,,Wa³ Uhruski rozci¹gaj¹cy siê w formie ³uku o d³ugoci oko³o 25 km i szerokoci do 5 km.
Ukszta³towanie powierzchni oraz pod³o¿e w postaci polodowcowych osadów spowodowa³o
wykszta³cenie siê specyficznych gleb. Tereny wierzchowinowe pokrywaj¹ ró¿nego rodzaju gleby
bielicowe o ma³ej przydatnoci rolniczej, obni¿enia zajmuj¹ gleby torfowe.
Szata rolinna
Obszar Parku charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem siedlisk. Dominuj¹ tu siedliska
borowe, s¹siaduj¹ce w wielu miejscach z olsami, terenami podmok³ymi, torfowiskami, jeziorami,
ciekami i ³¹kami.
Sobiborski Park Krajobrazowy jest typowym parkiem lenym. Lasy zajmuj¹ oko³o 85% jego
powierzchni. Wystêpuj¹ tu niemal wszystkie typy borów ni¿owych. Na siedliskach o wzrastaj¹cej
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wilgotnoci pod³o¿a spotykamy bór suchy, bór
wie¿y, bór wilgotny i bór bagienny. W ka¿dym
z nich w drzewostanie dominuje sosna,
a w zale¿noci od zasobnoci siedliska
i wilgotnoci zmieniaj¹ siê gatunki stanowi¹ce
domieszkê. W lokalnych obni¿eniach terenu
w pobli¿u cieków wystêpuj¹ olsy, gdzie
dominuje olcha czarna i brzoza omszona, za
sosna stanowi domieszkê. Liciaste lasy gr¹dowe
zajmuj¹ niewielk¹ powierzchniê w po³udniowej
czêci parku. Du¿e zró¿nicowanie siedlisk
G¹go³ (samiec)
znajduje odbicie w bogactwie gatunkowym
Rys. Dawid Kilon
rolin. Charakterystyczn¹ formacj¹ rolinn¹
parku s¹ torfowiska. Wystêpuj¹ tutaj wszystkie trzy ich typy: niskie, przejciowe i wysokie.
Naj¿yniejsze  torfowiska niskie wykszta³ci³y siê na terenach obni¿onych, zasilanych wod¹
przep³ywow¹. Gatunkowo rolinnoæ tych torfowisk jest bardzo bogata, z dominuj¹cymi
gatunkami turzyc i mchów. Wiêksze kompleksy turzycowisk spotykane s¹ w rejonie Jeziora
Brudno i rezerwatu ,,Magazyn.
Wokó³ jezior dystroficznych rozwijaj¹ siê torfowiska przejciowe. S¹ to uginaj¹ce siê pod
ciê¿arem cz³owieka trzêsawiska, tzw. spleja, zbudowane ze spl¹tanych ze sob¹ mchów torfowców
i korzeni rolin naczyniowych, g³ównie turzyc. Torfowiska przejciowe wykszta³ci³y siê na
brzegach jezior Orchowe i P³otycze. W warunkach ca³kowitego zahamowania przep³ywu wody
powstaj¹ w obni¿eniach terenowych torfowiska wysokie. Zasilane s¹ one wy³¹cznie wodami
opadowymi. Zadrzewienia stanowi¹ kar³owate sosenki. W runie dominuj¹ mchy torfowce,
we³nianka, ¿urawina b³otna, borówka bagienna i modrzewnica.
Na terenie Parku wystêpuje wiele gatunków rolin rzadkich. Czêæ z nich objêta jest ochron¹
prawn¹ - 37 gatunków rolin naczyniowych ochron¹ cis³¹, 12 gatunków czêciow¹. Rosn¹ce na
torfowiskach wierzby  lapoñska i borówkolistna, rosiczka porednia oraz brzoza niska to relikty
okresu polodowcowego. Na wilgotnych ³¹kach w okolicach Kosynia spotkaæ mo¿na kosaæce
syberyjskie, godziki pyszne i pe³niki europejskie. W borach sosnowych wystêpuj¹ wid³aki:
ja³owcowaty i godzisty. O wiele rzadszymi s¹: wid³ak wroniec i wid³ak sp³aszczony. Rzadkie
roliny chronione w gr¹dach reprezentuj¹ storczyki: gnienik leny, bu³awnik czerwony i podkolan
bia³y. Na suchych piaszczystych siedliskach, na skrajach dróg czy polanach, spotkamy piêknie
kwitn¹c¹ pónym latem chronion¹ lepnicê litewsk¹. We wschodniej czêci Lubelszczyzny ma
ona najliczniejsze stanowiska.
Zwierzêta parku
Niewielki stopieñ przekszta³cenia rodowiska, trudno dostêpny teren i du¿e zró¿nicowanie
warunków siedliskowych decyduj¹ o bogactwie faunistycznym parku. O ,,dzikoci terenu
wiadczy chocia¿by sta³a obecnoæ wilków. Podmok³e drzewostany stanowi¹ ostojê
kilkudziesiêciu ³osi. Sporód gryzoni spotkamy tutaj najwiêkszego ich przedstawiciela - bobra
i jego okaza³e ¿eremia, a tak¿e smu¿kê len¹ i popielicê. Dosyæ czêsto obserwowane s¹ równie¿
lady obecnoci wydry. Ponadto w parku i jego okolicach ¿yje 13 gatunków nietoperzy,
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do najciekawszych z nich nale¿¹: nocek Bechsteina, nocek Natterera, nocek ³ydkow³osy, mroczek
poz³ocisty i mroczek posrebrzany.
Bardzo bogata jest awifauna lêgowa parku. O jej cennoci zadecydowa³a obecnoæ wielu
gatunków ptaków rodowisk wodnych i podmok³ych oraz ptaków drapie¿nych. Dotychczas
udokumentowano lêgi ponad 130 gatunków ptaków. Na sta³e Lasy Sobiborskie zamieszkuje
bielik, orlik krzykliwy i puchacz. Podmok³e tereny  miejsca ¿erowania i zak³adania gniazd, s¹
podstaw¹ pomylnych lêgów dla bociana czarnego i ¿urawia. Na podkrelenie zas³uguje
gniazdowanie rzadkiej w tej czêci Polski kaczki  g¹go³a, który gniazda zak³ada w starych
dziuplastych drzewach. Ponadto na uwagê zas³uguj¹: b¹k, b³otniak ³¹kowy, kropiatka, zielonka,
jarz¹bek, siniak, dziêcio³ bia³ogrzbiety, mucho³ówka bia³oszyja, mucho³ówka ma³a, podró¿niczek,
w³ochatka, rycyk, samotnik, dudek i lelek.
Wród podmok³ych terenów parku znakomite warunki rozwoju znalaz³y p³azy i gady.
Ze wzglêdu na obfitoæ obszarów podmok³ych p³azy znajduj¹ tu wyj¹tkowo cenne miejsca do
rozwoju. Z gatunków rzadszych wystêpuj¹ tutaj: traszka grzebieniasta, ropucha zielona
i ropucha paskówka.
Herbowym gatunkiem parku jest ¿ó³w b³otny. W rejonie Sobiborskiego PK bytuje i pomylnie
przechodzi pe³en cykl reprodukcji najliczniejsza w Europie rodkowej populacja tego gatunku,
której liczebnoæ szacowana jest na ponad 500 doros³ych osobników.
Na terenie parku prowadzona jest aktywna ochrona ¿ó³wia b³otnego. Prace nad rozpoznaniem
stanowisk ¿ó³wia b³otnego trwaj¹ nieprzerwanie od po³owy lat osiemdziesi¹tych. Przez kilkanacie
lat obserwacji rozpoznano najwa¿niejsze miejsca lêgowe, poznano trasy migracji oraz zwyczaje
¿ó³wi. W ramach czynnej ochrony ¿ó³wia b³otnego prowadzone s¹ dzia³ania ochronne polegaj¹ce
na: wycinaniu zakrzaczeñ i zadrzewieñ na lêgowiskach, inwentaryzacji miejsc wystêpowania
¿ó³wi, obserwacji lêgowisk, zabezpieczaniu gniazd, kontroli zaawansowania inkubacji jaj
i zdejmowaniu os³on tu¿ przed wylêgiem,
zabezpieczaniu odnalezionych gniazd
repelentami chemicznymi, obserwacji wylêgu
m³odych oraz ewentualnym przenoszeniu
m³odych ¿ó³wi z lêgowisk do zbiorników
wodnych. Oprócz ¿ó³wia w parku spotkaæ
mo¿na równie¿ ¿mijê zygzakowat¹,
zaskroñca, jaszczurki; zwinkê i ¿yworodn¹
oraz padalca.
Bogaty w jeziora i ró¿nego rodzaju
podmok³oci park obfituje w wiele gatunków
ryb. Szczególn¹ rolê odgrywa tu rzeka
Tarasienka z Kosyñskim Rowkiem.
Stwierdzono tutaj wystêpowanie 16 gatunków
ryb, a wród nich chronione: ró¿anka, piskorz,
s³onecznica, liz i koza. Tak¿e wród
bytuj¹cych w wodach SoPK napotkaæ mo¿na
gatunek bardzo rzadki, wpisany na czerwon¹
listê gin¹cych zwierz¹t Europy. Jest to
Jarz¹bek (portret)
Rys. Dawid Kilon
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niepozorna strzebla b³otna bytuj¹ca
w torfiankach i ma³ych rzeczkach.
Równie¿ bogata, jest fauna zwierz¹t
bezkrêgowych. Wystêpuje tutaj wiele rzadkich
gatunków motyli. Dla niektórych z nich
Sobiborski PK jest jedynym stanowiskiem
w kraju. Stwierdzono tu 320 gatunków sówek
Noctuidae, co stanowi 64 % gatunków
stwierdzonych w Polsce.
Najcenniejsze fragmenty parku chronione
s¹ w postaci szeciu rezerwatów przyrody:
Brudzieniec, ¯ó³wiowe B³ota, Ma³oziemce, Jezioro Orchowe, Magazyn,
Trzy Jeziora. Wymienione rezerwaty
utworzono w celu ochrony najcenniejszych
ekosystemów wodno-torfowiskowych, jak
równie¿ zachowania lêgowisk i miejsc
zimowania ¿ó³wia b³otnego.

Mucho³ówka bia³oszyja (samiec)
Rys. Dawid Kilon

Turystyka
Sobiborski Park i jego okolice to tereny o znakomitych warunkach do uprawiania turystyki.
W s¹siedztwie SoPK po³o¿one s¹ malowniczo wkomponowane w dolinê Bugu niewielkie
miejscowoci: Wola Uhruska, Zbere¿e i Stulno, gdzie miejscowi gospodarze oferuj¹ wypoczynek
w gospodarstwach agroturystycznych. Mo¿na tutaj zakosztowaæ potraw tradycyjnej polskiej
kuchni regionalnej. Gospodarze oferuj¹ wycieczki piesze i rowerowe, przeja¿d¿ki zaprzêgiem
konnym a zim¹ kuligi. Doskona³e miejsce na wypoczynek dla grzybiarzy, zielarzy oraz mi³oników
wêdkowania.
Jednym z g³ównych i najatrakcyjniejszych elementów turystycznych jest Jezioro Bia³e
W³odawskie po³o¿one w otulinie parku. Do dyspozycji turystów pozostaj¹ orodki
wypoczynkowe, domy wczasowe, pola namiotowe, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, obiekty
sportowe, restauracje i kawiarnie.
W po³udniowej czêci parku, w bezporednim s¹siedztwie rezerwatu ,,Trzy Jeziora biegnie
cie¿ka przyrodnicza ,,Stulno. Wyznaczona wzd³u¿ wysokiej skarpy Bugu umo¿liwia poznanie
ródlenych malowniczo po³o¿onych i niezagospodarowanych jezior, otaczaj¹cych je torfowisk,
oraz ró¿nych typów borów sosnowych i bagiennych olsów.
Przez park przebiega trasa cie¿ki rowerowej, której d³ugoæ wynosi 32 km. Trasa cie¿ki
rozpoczyna siê w Woli Uhruskiej  malowniczo po³o¿onej miejscowoci nad Bugiem
i w wiêkszoci przebiega przez Sobiborski PK. Wiêkszoæ trasy rowerowej to leny trakt, dok³adnie
oznakowany, przy którym znajduj¹ siê wie¿e widokowe, zadaszenia i tablice informacyjne.
Robert Bochen
Zespó³ Parków Krajobrazowych Polesia z/s w Che³mie
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DZIÊKUJÊ ZA ROSPUDÊ
Od tego czy ocalimy dolinê Rospudy zale¿eæ bêdzie los ochrony przyrody w Polsce.
Je¿eli wygramy tê bitwê to mo¿e wreszcie zatrzymamy bezsensowne niszczenie tego,
co w naszym kraju najwartociowsze.
Do doliny Rospudy, a w³aciwie jej bagiennej czêci, mo¿na podejæ na dwa sposoby.
Pierwszy to czysto przyrodniczy: mieszkaj¹ tam takie zwierzêta jak rysie, wilki, ³osie. Gniazda
zak³ada bielik, orlik krzykliwy, dziêcio³ bia³ogrzbiety, w³ochatka. Jest te¿ g³uszec. Do tego jeszcze
na torfowiskach ronie 19 gatunków storczyków, w tym jest to jedyne miejsce wystêpowania
w naszym kraju miodokwiatu krzy¿owego. Szczególnie w³anie liczba gatunków storczyków
robi wra¿enie, bo w wielokrotnie wiêkszym Biebrzañskim Parku Narodowym mamy tylko
13 gatunków. Ale to nie wszystko. Rospuda to unikalne niskie torfowiska przep³ywowe. Kiedy
przed tysi¹cami lat takie torfowiska w³anie w dolinach rzek by³y widokiem doæ czêstym
w Europie. Wraz z rozwojem rolnictwa by³y jednak przekszta³cane tak, ¿e traci³y swoj¹ naturaln¹
zdolnoæ do zapobiegania poprzez du¿¹ wilgotnoæ zarastaniu drzewami. Dzi z tym problemem
borykaj¹ siê na przyk³ad Bagna Biebrzañskie, bo w³anie one s¹ takimi przekszta³conymi
torfowiskami. A Rospuda? Wed³ug specjalistów zarówno z Polski, jak i z Europy to najlepiej
zachowane tego typu torfowisko na zachód od Uralu. Co to oznacza? Mniej wiêcej tyle,
¿e mamy szczêcie mieæ w naszym kraju bagiennego mamuta. Nie ma w tym s³owa przesady.
Nad Rospud¹ mo¿emy zobaczyæ krajobraz z czasów, gdy po ziemi chodzi³y jeszcze mamuty.
I nasz kraj postanowi³ tego mamuta, cudem odnalezionego i uratowanego, przez przypadek zar¿n¹æ.
Tu pojawia siê drugi aspekt Rospudy ju¿ nie przyrodniczy, ale urzêdniczo-polityczny.
By by³o ³atwiej, bo kto mia³ jaki interes, postanowiono przez te torfowiska poprowadziæ
obwodnicê Augustowa. Nikt poza kilkoma naukowcami i jedn¹ organizacj¹ przyrodnicz¹ (tak
siê sk³ada, ¿e wykonuj¹ oni prace na zlecenie inwestora) nie ma w¹tpliwoci, ¿e to oznacza
zag³adê dla tego ekosystemu. Nasi politycy i to nie tylko
rz¹dz¹cy po pierwsze postanowili udowodniæ, ¿e jest
inaczej. Maj¹c usta pe³ne frazesów o gin¹cych ludziach
w Augustowie, forsuj¹ t¹ szalon¹ inwestycjê. Specjalnie
piszê o frazesach, bo wystarczy przejechaæ siê przez
Augustów tras¹ S8, któr¹ jad¹ tiry by zobaczyæ, ¿e na
jej 8 km s¹ tylko jedne wiat³a, a pasów po prostu
czasami nie widaæ. I jako takich prostych rzeczy
ci obroñcy ludzi nie potrafi¹ od lat za³atwiæ.
Wbrew wiêkszoci polskiego spo³eczeñstwa,
wbrew Komisji Europejskiej oraz polskiemu i unijnemu
prawu chc¹ zniszczyæ Rospudê. Mo¿na by siê
doszukiwaæ jakich ciemnych interesów, ale mylê,
¿e powód jest prosty - oni nie potrafi¹ przyznawaæ siê
do b³êdów! Ma³y b³¹d pope³niony kilkanacie lat temu
przez kogo z projektuj¹cych sta³ siê wielkim b³êdem
rz¹dz¹cych dzi. Ten b³¹d mo¿e nas wszystkich
kosztowaæ zbyt du¿o. Dlatego nie mo¿emy im pozwoliæ
£abêd niemy z pisklêciem
Rys. Dawid Kilon
by wygrali. I nie pozwalamy. Bitwa nad Rospud¹,
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w której tak naprawdê spo³eczeñstwo nie tylko wyst¹pi³o w obronie przyrody, ale równie¿
w obronie wspólnego dobra jest czym niezwykle wa¿nym. Od tego bêdzie zale¿a³ los ochrony
przyrody w Polsce, a byæ mo¿e we wszystkich nowych krajach cz³onkowskich Unii. Dlatego
wierzê, ¿e j¹ wygramy, bo j¹ musimy wygraæ. Tak¿e dziêki Wam, czytelnikom Kraski i cz³onkom
Bociana. A za to, co ju¿ zrobilicie bardzo Wam dziêkujê i proszê o jeszcze.
Adam Wajrak

PO CO NAM LAS W MIECIE?
Las Marceliñski znajduje siê w granicach
administracyjnych Poznania, w zachodniej czêci
miasta. Otoczony jest lun¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
(domki jednorodzinne) oraz ogródkami dzia³kowymi.
Zajmuje powierzchniê 230 ha, posiada bogat¹ sieæ
dróg i cie¿ek, z których korzysta wielu mieszkañców
Poznania. Przyci¹ga on do siebie ró¿nych ludzi, nie
tylko mieszkañców osiedli przylegaj¹cych do lasu,
ale tak¿e tych z drugiego koñca miasta. Rowerzyci,
chodziarze, mi³onicy przyrody, fotografowie, ca³e
rodziny ze swoimi czworonogimi pupilami,
wêdkarze, ludzie g³odni s³oñca i wie¿ego powietrza.
Raniuszek
W ciep³e i s³oneczne dni mo¿na tu spotkaæ ludzi
Rys. Dawid Kilon
opalaj¹cych siê na le¿akach, starsze panie regularnie
obchodz¹ce górkê dooko³a, ludzi w ró¿nym wieku
umawiaj¹cych siê na grê w pi³kê no¿n¹. Jesieni¹ nie brak grzybiarzy. Zim¹, szczególnie gdy
spadnie nieg, tak¿e nie brak tu umiechniêtych twarzy, przede wszystkim dzieci  górka zim¹
to nie lada gratka dla mi³oników sanek i bia³ego szaleñstwa.
Las Marceliñski to nie tylko miejsce wypoczynku i rekreacji, ale tak¿e edukacji. Odbywaj¹
siê tu specjalnie przygotowane zajêcia dla dzieci, przeja¿d¿ki konne. Przy cie¿kach mo¿emy
siê natkn¹æ na tablice informacyjno-edukacyjne, np. pokazuj¹ce etapy wzrostu lasu czy ucz¹ce
odró¿niaæ gatunki drzew. Nieopodal p³ynie Strumieñ Junikowski, objêty ochron¹ przyrody jako
u¿ytek ekologiczny. Nie brak w jego otoczeniu wielu rzadkich i cennych gatunków rolin
i zwierz¹t. Na ³¹kach mo¿na tu podziwiaæ m.in. storczyki, jest te¿ niewielkie torfowisko
przejciowe z najliczniejsz¹ w Polsce populacj¹ klejnotnika Theridiosoma gemmosum.
Stwierdzono tu wystêpowanie wielu gatunków p³azów i ptaków (w tym wilgê, piecuszka,
grubodzioba, raniuszka, dziêcio³y: du¿ego, zielonego, czarnego, dziêcio³ka i krêtog³owa oraz
sowy: puszczyka i uszatkê).
Jednak nad lasem zawis³y czarne chmury: jeszcze w latach osiemdziesi¹tych zrodzi³ siê
projekt poprowadzenia wokó³ miasta nowej trasy obecnie zwan¹ III ram¹ komunikacyjn¹. Poznañ
siê rozrasta³ i III rama przesta³a przebiegaæ obrze¿ami miasta, a ju¿ w jego bli¿szej czêci.
Z czasem na wielu odcinkach zmieniono jej przebieg, a na terenie lasku zmieniono tyle, ¿e nie
przecina go na pó³ w rodkowej czêci, ale przebiega przez wiêksz¹ czêæ zagospodarowan¹ na
potrzeby rekreacyjne. Niestety, problemem w dalszym ci¹gu jest brak konsultacji spo³ecznych,
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bo jak inaczej nazwaæ przygotowywanie planów za
zamkniêtymi drzwiami i przedk³adanie ich do wiadomoci
potencjalnych zainteresowanych osób z du¿ym
opónieniem tak, ¿e na wniesienie ewentualnych uwag
pozostaje niewiele czasu. Dodatkowo w przypadku Lasku
Marceliñskiego nale¿y ukazaæ problem z dostêpem do
wgl¹du do opinii oddzia³ywania na rodowisko dla
wszystkich zainteresowanych. Zarz¹d okolicznego osiedla
prosz¹c o wgl¹d do niniejszego dokumentu spotka³ siê
kilkakrotnie z odmow¹! Gdzie tu prawo?
Po³o¿enie planowanej trasy III Ramy komunikacyjnej
pokazuje tablica informacyjna z mapk¹, znajduj¹ca siê obok
górki. Widz¹c ruch i prowadzone rozmowy przy mapce,
Krêtog³ów
trudno wyobraziæ sobie by Ci ludzie potrafili siê pogodziæ
Rys. Dawid Kilon
z tym, ¿e ju¿ nied³ugo las zostanie przeciêty
szeciopasmow¹ drog¹. Wiêkszoæ mieszkañców
pobliskich osiedli albo zaraz po wyjciu z domu s³yszy piew ptaków i szum lasu albo ma
wiadomoæ, ¿e wystarczy tylko iæ na spacer czy wsi¹æ na rower, by zaraz znaleæ siê na ³onie
natury. Patrz¹c na zat³oczone i duszne miasto oraz tych, którzy przyje¿d¿aj¹ do Lasu
Marceliñskiego spêdziæ prawie ca³y wolny dzieñ, mo¿na z czystym sumieniem stwierdziæ,
¿e w³anie tutaj nabieraj¹ chêci do ¿ycia. Czy bêd¹ mogli regenerowaæ swoje si³y tu nadal?
Grzegorz Go³êbniak, Agata Bia³achowska
www.bionotatki.com

SADZIMY DÊBY W DOLINIE BARYCZY
Charakterystyczn¹ cech¹ krajobrazu Doliny Baryczy s¹ stare, roz³o¿yste dêby, rosn¹ce
najczêciej na groblach stawowych, wzd³u¿ dróg, w parkach pa³acowych, we wsiach, wród
pastwisk. W Dolinie Baryczy, zarówno w czêci l¹skiej, jak i wielkopolskiej, przez stulecia
by³a ¿ywa tradycja sadzenia dêbów w zadrzewieniach, o czym obecnie wiadczy obfitoæ starych
drzew. Ta odwieczna tradycja praktycznie zanik³a po II wojnie wiatowej. Nie sadzono m³odych
dêbów w miejsce wycinanych lub zamieraj¹cych. Wzd³u¿ dróg sadzi³o siê zwykle inne, szybciej
rosn¹ce gatunki, pocz¹tkowo g³ównie topole. W ostatnich latach nadesz³y ciê¿kie czasy dla
zadrzewieñ, wiele dróg straci³o swoje szpalery, najczêciej z powodu modernizacji. Tak¿e na
stawach na ogó³ nie dba siê o uzupe³nianie zadrzewieñ, a w niektórych przypadkach wrêcz
celowo je usuwa.
Wiekowe drzewa nie tylko ciesz¹ ludzkie oko, ale maj¹ te¿ nieocenione znaczenie
ekologiczne. Stare dêby, zwykle od wieku oko³o 150 lat, s¹ siedliskiem gatunków owadów
o znaczeniu europejskim: kozioroga dêbosza, jelonka rogacza i pachnicy dêbowej. Stadia larwalne
tych owadów ¿yj¹ w drewnie i ³yku obumieraj¹cych drzew. Na terenie Parku Krajobrazowego
Doliny Baryczy naliczono ponad czterysta starych dêbów zasiedlonych przez te owady, g³ównie
kozioroga. Jednak ma³o m³odych dêbów ronie obecnie w terenach otwartych w Dolinie Baryczy.
Grozi to w nadchodz¹cych latach wyginiêciem tutejszych populacji kozioroga i pachnicy.
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Utrzymanie zadrzewieñ dêbowych w Dolnie Baryczy
wymaga dzia³añ zarówno zachowawczych, jak
i aktywnych. Powsta³y one w warunkach gospodarczych,
spo³ecznych i kulturowych, które przeminê³y. Ich
naturalnemu odnowieniu nie sprzyja biologia. Jak to
mówi¹ lenicy, d¹b nie jest dobrym rodzicem dla swoich
dzieci - na ogó³ nie spotyka siê m³odych dêbów w cieniu
starych. M³ode d¹bki s¹ tak¿e ³akomym k¹skiem dla
zwierzyny. Dlatego, jeli chcemy, aby dêbowy nadbarycki
krajobraz przetrwa³, musimy sadziæ dêby.
Fundacja Doliny Baryczy, realizator programu
LEADER+, rozpoczê³a spo³eczn¹ kampaniê na rzecz
ochrony i sadzenia dêbów w zadrzewieniach w Dolinie
Baryczy. Do udzia³u w niej zaprosilimy w³adze
D¹b
samorz¹dowe, szko³y, nadlenictwa i organizacje
Rys. Sylwia Ilczuk
spo³eczne, a tak¿e mieszkañców Doliny, zw³aszcza
w³acicieli gruntów. Spo³ecznymi partnerami akcji s¹: Dolnol¹ska Fundacja Ekorozwoju i Polskie
Towarzystwo Przyjació³ Przyrody pro Natura. Pierwsze d¹bki posadzimy jesieni¹ 2007, kolejne
wiosn¹ i jesieni¹ 2008 i tak dalej przez nadchodz¹ce lata i wieki trzeciego tysi¹clecia. Tak, jak
to by³o w drugim tysi¹cleciu.
Piotr Tyszko-Chmielowiec
Fundacja Doliny Baryczy / Dolnol¹ska Fundacja Ekorozwoju
tyszko@eko.org.pl

PIEW JAKO DOWÓD OSOBISTY
Na terenie naszego kraju szpak jest jednym z najliczniejszych ptaków lêgowych. Bardzo
chêtnie zak³ada gniazda w odpowiednich skrzynkach. Szpaki gnie¿d¿¹ce siê w ludzkich obejciach
s¹ ma³o p³ochliwe, dlatego wiêc mo¿na je ³atwo obserwowaæ, nie zak³ócaj¹c ich naturalnych
zachowañ. Powszechnie wiadomo, ¿e szpaki s¹ mistrzami w naladowaniu ró¿nych odg³osów,
dlatego ich piew jest nadzwyczaj urozmaicony. Najczêciej sk³ada siê z ró¿nych gwizdów,
klekotania, a tak¿e z odg³osów zapo¿yczonych od innych gatunków ptaków (i nie tylko).
Do miejsc lêgowych najczêciej pierwsze docieraj¹ samce. Wczesnym rankiem i pónym
popo³udniem zbieraj¹ siê w ich pobli¿u, najchêtniej na wysokich drzewach. Z góry bacznie
obserwuj¹ okolicê, wypatruj¹c naturalnej dziupli, budki, czy szczeliny w budynku. Gdy ju¿
jeden z nich co spostrze¿e i zaczyna lecieæ w konkretnym kierunku, inne samce ruszaj¹ za nim.
I tak przy jednym otworze wlotowym pojawia siê kilka a czasem kilkanacie ptaków, które
wchodz¹ w t¹ i z powrotem, k³óc¹ siê i przepychaj¹. W koñcu, kiedy ka¿dy znajdzie odpowiednie
lokum, zaczyna piewaæ. Na pocz¹tku jednak nie mo¿na tego nazwaæ w³aciwym piewem, bo
samiec wydaje tylko kilka gwizdów i g³one dwiêki, brzmi¹ce jak ciiir-ziiir, ciiir-ciiir, ziiirziiir, czyrf-czyrf. Dopiero, gdy na horyzoncie pojawi¹ siê samiczki, ka¿dy pan szpak stara siê
jak najlepiej zaprezentowaæ, oczywicie wokalnie.
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Od kilku lat ws³uchujê siê w piewy
poszczególnych samców szpaków i mia³o mogê
stwierdziæ, ¿e ka¿dy ptak dysponuje indywidualnym
repertuarem g³osów, niczym cz³owiek dowodem
to¿samoci. Mimo, ¿e niektóre dwiêki powtarzaj¹
siê u czêci osobników, to nigdy nie brzmi¹
identycznie i zawsze ustawione s¹ w odmiennej
kolejnoci. Przeciêtny piew szpaka sk³ada siê
zwykle z kilkunastu zwrotek, które ptak czêsto
zamienia miejscami. Ka¿da taka zwrotka,
to najczêciej jaki ustalony gwizd i 4-5 fragmentów
naladownictwa, które odtwarzane s¹ zawsze
w cile ustalonej kolejnoci.
W 2007 roku na moim podwórku gniazdowa³o
6 par szpaków. Tej wiosny postanowi³em powa¿nie
zaj¹æ siê sk³adem repertuarów poszczególnych
samców. A ¿e szare komórki czasem zawodz¹, to od
po³owy kwietnia nie wychodzi³em na podwórko bez
kartki i d³ugopisu w kieszeni od spodni. Ilekroæ
us³ysza³em piew którego z samców, stara³em siê
Szpak
podejæ jak najbli¿ej do niego i skrzêtnie zanotowaæ
Rys. Kamil Kryñski
dwiêki, które z wielk¹ pasj¹ wydobywa³ ze swojej
krtani.
Zanim przejdê do prezentacji g³osów poszczególnych samców, wprowadzê kilka oznaczeñ,
które u³atwi¹ Tobie Drogi Czytelniku lepszy odbiór mojego tekstu. Jak ju¿ wczeniej
wspomnia³em w 2007 roku przylecia³o do mnie 6 par szpaków, a wiêc poszczególnym samcom
przyporz¹dkujmy numery od 1 do 6. Teraz zajmijmy siê miejscami, w których za³o¿y³y swoje
gniazda. Literk¹ A oznaczmy szczelinê pod blach¹ w rogu domu, natomiast literami B, C, D,
E, F budki lêgowe. Przedstawienie szpaczych g³osów na pimie jest problemem bardzo trudnym
do rozwi¹zania, gdy¿ ka¿dy z nas nieco inaczej bêdzie je odbiera³. Przedstawione poni¿ej,
dziwacznie wygl¹daj¹ce ci¹gi liter lepiej oddaj¹ rzeczywisty dwiêk, gdy odczytasz je szeptem,
a nie na g³os. Aby u³atwiæ Ci w niektórych przypadkach zadanie, przy niektórych z nich,
o ile mog³em ustaliæ, poda³em gatunek ptaka, którego szpak stara³ siê przedrzeniaæ.
Zacznê oczywicie od szpaka z numerem 1. Ptak ten, jak mo¿na siê by³o domyleæ, za³o¿y³
gniazdo w miejscu A. Moim zdaniem by³ to ptak m³ody, jednoroczny, poniewa¿ jego piew nie
by³ zbyt wyszukany, a najbardziej wpadaj¹ce w ucho odg³osy to:
 sililisililisililisililisililisilili...(jemio³uszka)
 psilip-psilip-psilip-psilip (pliszka siwa)
 æwir-tink-æwir-tink-æwir-tin
 ciiir-ziiir-kew-ciiir-ziir-kew
 pi³-³i³i³-pi³-³i³i³-pi³-³i³i³ (wistun)
 trzyczy-czyrf-trzyczy-czyrf-trzyczy-czyrf
 ³ee-e-e-³e-e-e
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Szpak z numerem 2 zasiedli³ budkê B. Ptak ten w roku 2006 mia³ gniazdo w miejscu A,
a wiêc by³ ptakiem co najmniej dwuletnim. Jego piew by³ bardzo urozmaicony:
 fiiij-tap-tiwit-tiwit-tiwit-tiwittiwit-traptrap-yyy-traptrap-yyy-traptrap-yyy...
 czekczek-czekczek-kra-czekczek-kra-czekczek-kra-kra (g³os wabi¹cy pieg¿y przeplatany krakaniem wrony siwej)
 stekestekestekestekestekestekesteke
 tink-tink-tink-tink-tinktinktinktintintintinzibziziziiii
 æwir-æwir-æwir-æwir-tink-æwir-tink-æwir-tink-æwir-tink
 fiolijo-fiolijo (wilga - samiec)
 michi-michi-michi (wilga - samica)
 siii-sisisi-siii-sisisi-siii-sisisi...
 trzytczyttrzytczyttrzytczyttrzytczyt...
Samiec nr 3 zaj¹³ budkê C, niestety lêg zosta³ zniszczony przez jakiego drapie¿nika
w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, czyli oko³o 1-2 dni przed wylêgiem piskl¹t. Ptak ten wydawa³
wiele ró¿nych g³osów:
 pi³-³i³i³-pi³-³i³i³-pi³-³i³i³-pi³-³i³i³ (wistun)
 ka³-ka³-ka³-ka³-ka³-ka³ (kawka)
 kwakkwak-kwakkwak-kwakkwak (krzy¿ówka - samica)
 tif-tif-tif-tif-tif-tif-tif-tif
 tsif-tsif-tsif (grubodziób)
 kew-kew-kew-kew-kew-kew (³yska)
 rintintin-kew-rintintin-kew
 michi-krrt-michi-krrt-krrt-krrt
 kszyrf-kszyrf-kszyrf (kszyk)
 kaaaa-typ-kaaaa-typ
 d¿uuit-d¿uuit-dzuuit (kulczyk)
W budce D zamieszka³ szpak z numerem 4, który mia³ równie¿ doæ bogaty repertuar:
 kriiiriii-psilip-kriiiriii-psilip-kriiiriii-psilip (mieszka, pliszka siwa)
 ha³ha³-siiit-ha³ha³-siiit-ha³ha³-siiit
 s³icitici-typ-s³icitici-typ (pocz¹tek piewu kopciuszka przerywany dwiêkiem brzmi¹cym
dos³ownie, jak wypowiadane s³owo typ)
 kraaaa-kraaaa-kraaaa
 tink-tink-tink-tink-tink-tink-tink
 ¿eief-¿eief-¿eief
 fiiij-kew-fiiij-kew-fiiij-kew
 trutilitrujutiti-psilip (kos, pliszka siwa)
 kiiiiwit-kiiiiwit-krrt-kiiiwit-krrt-juw-juw-juw-juw (czajka, suche trzeszczenie, ziêba)
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Budka E zosta³a objêta we w³adanie przez szpaka nr 5. Oto kilkanacie fragmentów
jego piewu:
 pija-pija-pija
 fiolijo (wilga - samiec)
 czykczyk-siii-czykczyk-siii-czykczyk-siii
 ciiir-czyrf-ciiir-czyrf-cziiir-czyrf
 swicziczyrf-swicziczyrf-swicziczyrf-swicziczyrf-swiczigyrf
 æwir-tenk-æwir-tenk-æwir-tenk-æwir-tenk
 huphup-huphup-huphup-huphup
 ciii-tszyrf-ciii-tszyrf-ciii-tszyrf
 rintintintin-rintintintin-kruuu-kruuu (¿uraw)
 kljuuuk (dziêcio³ czarny)
 tintintintintintintintin
 kriiiriii-psilip-kriiiriii-psili
Samiec, któremu przyporz¹dkowa³em numer 6 zbudowa³ gniazdo w budce E. Ptak ten
gniedzi³ siê na moim podwórku równie¿ w 2005 i 2006 roku w budce C. Ponadto w 2006 roku,
w czasie wysiadywania jaj przez samicê, zwabi³ kolejn¹ partnerkê do budki D. Obydwa lêgi
zakoñczy³y siê sukcesem, lecz pomaga³ karmiæ pisklêta tylko pierwszej samicy. W 2007 roku,
12 maja przesta³ karmiæ potomstwo i zacz¹³ intensywnie spiewaæ. Po oko³o 2 dniach znalaz³
sobie znowu drug¹ samicê, z któr¹ zbudowa³ gniazdo w skrzynce lêgowej przeznaczonej dla
pliszki siwej. Jego piew sk³ada³ siê z nastêpujacych naladownictw:
 ju³uju-ju³uju-ju³uju-ju³uju
 ciiir-kekekekekek-ciiir-kekekekekek
 hije-hije-hije (myszo³ów zwyczajny)
 huphup-huphup-huphup
 tink-tink-tink-tink-tink-tink
 cuchcuchcuchcuch
 chraaap-chraaap-chraaap-chraaap (krzy¿ówka - kaczor)
 pitpilit-pitpilit-pitpilit-pitpilit (przepiórka)
 tetetetetetetetete-wit-wit-tetetetetetetete-wit-wit
Znajomoæ piewów poszczególnych samców bardzo mi siê przyda³a. Dziêki niej mog³em
rozpoznaæ danego ptaka, nawet gdy nie piewa³ tu¿ przy swoim gniedzie. Oczywicie nie sposób
by³o zapamiêtaæ wszystkich odg³osów, które wydawa³ ka¿dy szpak. Dlatego wiêc, gdy us³ysza³em
piewaj¹cego ptaka, czeka³em chwilkê na jakie charakterystyczne odg³osy, które wydawa³ tylko
konkretny osobnik. Przy ka¿dej transkrypcji piewu dla danego samca zosta³y one podkrelone.
Zapamiêtywanie i zapisywanie g³osów poszczególnych szpaków pomog³o mi stwierdziæ
gniazdowanie na moim podwórku po raz drugi samca z numerem 2 i po raz trzeci samca
z numerem 6.
Tak wiêc, Szanowny Czytelniku, dobrnêlimy do koñca mojego artyku³u. Mam nadziejê,
¿e po jego lekturze, przysz³ej wiosny, równie¿ zwrócisz wiêksz¹ uwagê na piewaj¹ce szpaki
i mo¿e rozpoznasz wród nich tego, który tak jeszcze nie dawno koncertowa³ za Twoim oknem.
Kamil Kryñski
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II ZLOT KRASKOWY
W dniach 17-23 lipca 2006 roku odby³ siê
II Zlot Kraskowy. Tym razem spotkalimy siê
w urokliwej stanicy harcerskiej w £azorach.
G³ównym celem spotkania by³o poznanie
awifauny Doliny Tanwi ze szczególnym
uwzglêdnieniem kraski.
Ju¿ na samym pocz¹tku, kiedy zawita³em
(Piotr Guzik) do Stanicy czu³em w piórkach,
¿e bêdzie ciekawie. Gniazdo wilgi z 4 m³odymi
na drzewie przed jednym z domków, rzeka na
ty³ach obozu, boisko do siatkówki i do pi³ki
no¿nej. Nudziæ siê po prostu nie wypada³o. Teraz
czas na przywitanie siê z ju¿ obecnymi
obozowiczami, przydzia³ domku, klucze w rêku
i ju¿ idê rozpakowywaæ rzeczy. W tym czasie
do obozu przyby³ mój towarzysz wypraw,
kolega z którym niejedn¹ budkê pilchow¹ ju¿
sprawdzi³em i niejedn¹ konserwê turystyczn¹
otworzy³em - Tomek Figarski. Szybka akcja
i ju¿ okaza³o siê, ¿e bêdê z nim dzieli³ pokój a taki w³anie przebieg akcji zapowiada³ obóz
niezapomniany... oczywicie pod wzglêdem
humorystycznym.
Przybywaj¹c do obozu pieszo (Tomasz
Kraska
Rys. Kamil Kryñski
Figarski), po opuszczeniu rozklekotanego
autobusu, prowadzonego przez sympatycznego, charakterystycznie zaci¹gaj¹cego kierowcê,
z oddalonych o kilka kilometrów Harasiuk, nie spodziewa³em siê iloci wra¿eñ, jakie przyniesie
nadchodz¹cy tydzieñ. Szczerze powiedziawszy to na obóz jecha³em ze rednim zapa³em, maj¹c
jeszcze du¿o do zrobienia na swoim terenie. Jednak, gdy zdezorientowany zacz¹³em b³¹dziæ
po stanicy w poszukiwaniu recepcji, nagle zobaczy³em id¹cego boso w moim kierunku,
umiechniêtego jak zawsze od ucha do ucha Piotra Guzika. Uwiadczy³o mnie to w przekonaniu,
¿e jednak bêdzie fajnie. Po przywitaniu ze wszystkimi kompan zaprowadzi³ mnie do wspólnego
pokoju.
Tego samego dnia, na przywitanie, nad obozem przelecia³a czapla siwa, po niej popis
szybownictwa da³ orlik krzykliwy. A to by³ dopiero pocz¹tek, pe³ni entuzjazmu czekalimy na
kolejne ptasie obserwacje. Konrad Kata (kierownik obozu) - nazywany przez niektórych
¿artobliwie majstrem - zarz¹dzi³ dzieñ wolny od terenu, a w godzinach nocnych tak zwany
wieczorek zapoznawczy. Znaleli siê jednak chêtni do wyjazdu w teren i razem ze S³awkiem
Snopkiem przejechalimy przez s³awetny Most mierci, gdzie rok temu przeprawiaj¹c siê autem
deski siê sypa³y i spada³y kilkanacie metrów w dó³ do p³yn¹cej w dole Tanwi. W Sierakowie
niestety kraski nie by³o, ale na ³¹kach spacerowa³y bociany; g¹siorki i srokosze towarzyszy³y
nam ca³y czas, mucho³ówki szare lata³y miêdzy ga³êziami a pliszki: siwe i ¿ó³te weso³o
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popiskiwa³y przy dró¿ce nad rzek¹. Gdzieniegdzie by³o te¿ s³ychaæ wilgê, która dopiero po paru
minutach chowania siê za liæmi ukaza³a nam ca³y swój kolorystyczny kunszt. Podobnie grupa
rowerowa w sk³adzie Jola Snopek, Ola Snopek, Tomek Snopek, Gererd Potakiewicz, Robert
Rudolf i Konrad Kata nie zaobserwowa³a kraski w okolicach £azor.
Poranek pierwszy, 18 lipca 2006, godzina 7:00
Po ambitnych nocnych planach by w³anie tego poranka obudziæ siê o wicie, uczestnicy
obozu zajêli siê spo¿ywaniem niadania, a niektórzy czekali na niadanie w sto³ówce.
W miêdzyczasie S³awek Snopek - dyryguj¹cy niczym genera³ ca³¹ ekspedycj¹ z umiejscowionego
w jednym z domków swoistego Centrum Dowodzenia - stoj¹c przed cian¹ z rozwieszonymi na
niej mapami, rozdziela³ teren miêdzy ludzi. Piechurów wysadzimy tutaj - w Hucie Krzeszowskiej.
Panowie, jak dojdziecie do Kurzyny to dajcie sygna³ telefonem - kto po was przyjedzie. Grupê
rowerzystów natomiast [...]. Po przydzieleniu terenów dostalimy parê minut czasu operacyjnego,
jeszcze ostatnie zerkniêcie na mapê g³ówn¹ i czas zacz¹æ siê pakowaæ. Po 2 minutach bylimy
gotowi do wyjazdu. Kilkadziesi¹t minut póniej bylimy ju¿ na miejscu, wyposa¿eni w lornetki,
mapê i du¿¹ iloæ wody oraz nadzieje na zobaczenie kraski. Chwilka na rozejrzenie siê dooko³a,
wyci¹gamy mapê, wyznaczamy trasê i w drogê. Niestety, przedstawienie terenu na mapie nie
zawsze odpowiada rzeczywistoci. Tak by³o te¿ w tym przypadku - trasê naszego przemarszu
przecina³y potoki, zamiast cie¿k¹ szlimy na prze³aj po metrowych pokrzywach i ostach, ale
nawet takie przeciwnoci nie przeszkodzi³y nam w tym, co w ca³ej wyprawie by³o najistotniejsze,
a wiec w wypatrywaniu ptaków. Na pierwszy odstrza³ przylecia³ myszo³ów, za nim pustu³ka.
Mnóstwo te¿ by³o pokl¹skw. Co jaki czas w okolicach nadrzecznych drzew pojawia³y siê dudki,
czêsto natykalimy siê te¿ na trznadle i potrzosy. Nagle w oddali co przelecia³o nad lasem po³yskuj¹c
na niebiesko. Czy to kraska? Nie ma pewnoci, z takiej odleg³oci nie mo¿na by³o oznaczyæ
widzianego przez sekundê ptaka, ale có¿ by innego?! W dalszym ci¹gu nienasyceni obserwatorzy
parli dalej do przodu. Przy której przeprawie przez potok na boso nast¹pi³a ma³a zmiana planów.
Zamiast po zaroniêtych ³¹kach idziemy po dnie Kurzynki! Co Ty na to? - zaproponowa³ Tomek.
Piotrek, maj¹cy ju¿ po dziurki w nosie przedzierania siê przez osty i pokrzywy z niekrytym
entuzjazmem pod³apa³ pomys³ i ju¿ obaj piechurzy maszerowali po ch³odnej, przynosz¹cej ukojenie
wodzie. Nagle - co to!?- 3 metry od nas, brzêczka we w³asnej osobie. Zdziwienie ogromne, radoæ
jeszcze wiêksza, rzut oka na obrazki w Jonssonie (tak dla upewnienia...) i idziemy dalej.
Po kilkudziesiêciu minutach dalsze maszerowanie potokiem by³o ju¿ niemo¿liwe (nie oby³o siê
bez umoczenia spodenek w wodzie, która dotychczas siêga³a najwy¿ej kolan), wyszlimy wiêc na
brzeg i skierowalimy siê nieco w kierunku ciany sosnowego boru, by odpocz¹æ troszkê od pal¹cego
s³oñca. A w lesie, jak to w lesie - dziêcio³ czarny, sosnówki, bogatki i sójki. Po wyjciu z koj¹cego
cienia - kierunek droga i dojcie do wsi. Odpoczynek pod sklepem, orzewiaj¹cy napój i sms do
S³awka.... czekamy 5 minut, 10.. 20.. nadal zero odpowiedzi. Abonent poza zasiêgiem sieci 
daje siê s³yszeæ ze s³uchawki. Oho, ale pohulalimy rzek³ Piotrek. Czas rozk³adaæ mapê, patrzymy
gdzie s¹ £azory, gdzie jestemy - wniosek - trzeba ³apaæ stopa. A wiêc do dzie³a. Niestety nic nie
jecha³o. Zrobilimy 4 km w stronê obozu, a tu nagle sms od S³awka: bêdziemy za 20 min, czekajcie
tam. Okaza³o siê te¿, ¿e dalsza droga, na której to mielimy zamiar ³apaæ stopa... nie istnieje.
Po wymianie sms-ów (S³awek, niez³y mielicie ubaw w aucie wtedy kiedy zobaczylicie nas,
robi¹cych na pusto 7 km, coooooooo?) zostalimy zabrani z trasy i wyl¹dowalimy ju¿ w Stanicy
w £azorach. Tego dnia poszczêci³o siê jednak dwóm innym ekipom tj. rowerowej w sk³adzie Ola
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Snopek, Robert Rudolf, Gererd Potakiewicz, którzy widzieli dwie doros³e kraski w okolicach
Jarocina, oraz ekipie samochodowej Pañstwa Snopków, którzy potwierdzili obserwacje grupy
rowerowej.A wieczorem odby³o siê ognisko z pieczeniem kie³basy przy piewach, w których
brylowali: Gerard Potakiewicz i zmêczeni piechurzy. Tañce, hulanki, swawole skoñczy³y siê oko³o
2 w nocy. Plan na rano? Obudziæ siê o wicie!
Poranek drugi, 19 lipca 2006, godzina 8:00
Gryplan dok³adnie taki jak 24 h wczeniej, po niadaniu - przydzielenie terenu i w drogê.
Kompan od piewania (i nie tylko) - Gerard podrzuci³ nas do wsi Borki sk¹d mielimy przejæ do
miejscowoci Gózd Lipiñski. Plecaki pe³ne? A wiêc w drogê! Podczas przechodzenia przez wie
zobaczylimy ortolana na drucie. Radoæ niezmierna, bo to pierwszy w ¿yciu widziany ortolan.
A wiêc ptaki znów okaza³y siê dla nas ³askawe. Po wyjciu ze wsi i wkroczeniu na ³¹ki, z zaroli
i zbó¿ co rusz da³o siê s³yszeæ charakterystyczne g³osy przepiórek. Nad g³owami kr¹¿y³ bocian
czarny, a potem zobaczylimy trzmielojada. Kruki razem z g¹siorkami i srokoszami towarzyszy³y
nam przez resztê trasy. Zawêdrowalimy nawet do oczyszczalni cieków, gdzie po raz wtóry
pokazywa³y nam siê pliszki: siwe i ¿ó³te oraz pokl¹skwa i kl¹skawka. Po przejciu wyznaczonej
trasy usiedlimy w barze przy stoliku tubylców ze wsi Gózd Lipiñski. Po chwili wiedzielimy
ju¿, gdzie kaczka krzy¿ówka ma gniazdo w drzewie i gdzie bóbr zrobi³ tamê w rowie
melioracyjnym. Bardzo weseli i przyjanie nastawieni ludzie przy piwie opowiadali nam te¿
o krasce, która kiedy by³a tutaj bardzo liczna. Tego dnia z kolei poszczêci³o siê innej ekipie
samochodowej w sk³adzie: Kalina £apiñska, Szymon Cios i Waldek Gustaw, którzy w okolicy
naszej znajomej Kurzyny zobaczyli jednak jedn¹ kraskê. Wieczorem niestety ognisko siê nie
odby³o, bo Francuzi z obozu harcerskiego, który te¿ stacjonowa³ w Stanicy zajêli nam miejsce
(pozdrawiam pewn¹ Francuzeczkê ze licznym umiechem...), ale nie nudzi³o nam siê, bo
rozgrywalimy mecz w siatkówkê. DMP <dwaj m³odzi piechurzy> vs TDO <trzej duzi
ornitofadzy> zakoñczy³ siê wynikiem 1:2 <timebreaku przegrany 24 do 26> obiecalimy sobie
rewan¿ oraz postanowilimy, ¿e jutro MY zajmujemy ognisko!
Poranek trzeci, 20 lipca 2006, godzina 5:00
Podczas kiedy Tomek smacznie spa³ po dniu pe³nym wra¿eñ, ja wybra³em siê razem
z Konradem Kat¹, Robertem Rudolfem i Krzysztofem Skrokiem na obserwacje kraski w pewnym
miejscu. liczne ptaki piêknie ukazywa³y nam podrêcznikowo lot spadaj¹cy liæ bardzo podobny
do lotów tokowych. Po kilku godzinach wrócilimy do obozu  do tego czasu wszyscy ju¿ wstali
i byli gotowi do wyjazdu w teren. Wtedy jednak dotar³a do nas wiadomoæ dnia  z powodu
upa³ów Konrad, kieruj¹c siê zdrowym rozs¹dkiem i trosk¹ o uczestników, zarz¹dzi³ jeden dzieñ
przerwy, w teren mo¿na iæ dopiero po po³udniu. By³ czas na ogl¹danie gniazda wilgi
z wyroniêtymi podlotami, grê w siatkówkê oraz pi³kê no¿n¹. By³a pora na k¹piel w rzece
i opalanie siê. W miêdzyczasie do Stanicy przyjecha³ Mariusz Szyszka  cz³owiek nadaj¹cy na
podobnych falach, jak pisz¹cy t¹ relacje (pozdrawiamy Sikora) i podobnie pozytywnie zakrêcony.
W czasie wolnym od terenu ogl¹dalimy równie¿ fotki ptasie z laptopa Konrada oraz ró¿norakie
filmy o bardzo ró¿norodnej tematyce (ju¿ Konrad wie jakie). Po po³udniu, gdy upa³ troszkê
zel¿a³, S³awek Snopek znów rozdzieli³ teren miêdzy obozowiczów. Pierwszy z piechurów jednak
 zamiast pieszo  to z rowerow¹ ekip¹ w sk³adzie: Ola Snopek, Kalina £apiñska, Gerard
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i Robert Rudolf przejecha³ teren. Drugi za, Tomek  wybra³ siê wraz z Konradem Kat¹, Mariuszem
Szyszk¹ i Krzysztofem Wêglarzem na samochodowe, objazdowe tournee po okolicy, nagrodzone
obserwacjami krasek w jednej z miejscowoci. Uda³o siê potwierdziæ dwa rewiry. Jak siê okaza³o
póniej by³y to jedyne obserwacje krasek tego dnia bowiem ani drugiej ekipie samochodowej,
ani ¿adnej z dwóch rowerowych nie uda³o siê kraski zobaczyæ. Po powrocie, na cianie zewnêtrznej
domku, rozwieszony zosta³ bia³y ekran, wyci¹gniêty rzutnik i laptop. Czas na prezentacjê,
przygotowan¹ szczególnie z myl¹ o zaprzyjanionych Austriakach (pozdrawiamy serdecznie),
którzy odwiedzili nas na obozie. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ by t³um Francuzów roz³o¿y³ siê
na trawie i ogl¹da³ razem z nami fotki i filmy ptasie (i nie tylko). Wieczorem ju¿ tradycyjnie
odby³o siê ognisko z pieczeniem kie³basek i chóralnymi piewami uczestników.
Poranek czwarty, 21 lipca, godzina 6:00
Zachêceni dobrymi wynikami osi¹ganymi w wypatrywaniu krasek zza szyb samochodu,
silna ekipa pod wezwaniem w sk³adzie: Dorota £ukasik, Kalina £apiñska, Konrad Kata, Sylwester
Aftyka, Mariusz Szyszka, Krzysztof Wêglarz i dwaj pisz¹cy ten tekst, tym razem ju¿ dwoma
pojazdami, uzbrojeni w zestaw krótkofalówek, wyruszy³a ochoczo na poszukiwania, maj¹c na
celu objechanie mo¿liwie du¿ego terenu. Niestety mimo obiecuj¹cych miejsc i du¿ej liczby
obserwatorów, kraski widzielimy tylko na jednym znanym ju¿ stanowisku. Czas wiec umila³y
wszêdobylskie pustu³ki, srokosze i g¹siorki, mielimy te¿ okazje napatrzeæ siê do woli na uwijaj¹ce
siê w koronach starych olch dudki. G³odni mogli posiliæ siê na drzewach wini, które owocowa³y
obficie i by³y na wyci¹gniêcie rêki tu¿ przy drogach. Niestety ten dzieñ nie móg³ siê tak piêknie
skoñczyæ  w drodze powrotnej nawali³o jedno z aut, które trzeba by³o odholowaæ do obozu
a nastêpnie odstawiæ do warsztatu. Po popo³udniowej sjecie odby³ siê te¿ pokaz o tematyce
przyrodniczej dla dzieci z obozu harcerskiego (niestety przespany przez autorów). Gdy zaczê³o
siê ciemniaæ w pewnym momencie niebo rozdar³a b³yskawica, po niej druga i trzecia. Oho
idzie burza  pomylelimy. Z nadziej¹ na och³odzenie obozowicze wpatrywali siê w piêkny
i niebezpieczny pokaz natury  niestety jak to czêsto bywa, tak i w tym przypadku, sprawdzi³o
siê staropolskie porzekad³o, ¿e z du¿ej chmury ma³y deszcz i ju¿ po kilkunastu minutach
siedzielimy przed domkiem jedz¹c wspóln¹ kolacjê. Dotarli te¿ nowi obozowicze: Marek
Soko³owski oraz Anna Czachor i Marek Hyjek. A pónym wieczorem, co przesz³o ju¿ do tradycji
obozowej, odby³o siê ognisko, podczas którego, przy piewaniu pewnej zwrotki Soko³ów,
zostalimy uciszeni przez jak¹ pani¹ od Francuzów (pozdrawiamy serdecznie).
Poranek pi¹ty, 22 lipca, godzina 7:00
Z samego rana, pe³ni zapa³u, obaj autorzy tego tekstu oraz Marek Soko³owski, Mariusz
Szyszka, Anna Czachor i Marek Hyjek, dwoma autami wybrali siê do Golców z nadziej¹,
¿e koñcz¹cy siê obóz trzeba jeszcze przypieczêtowaæ obserwacj¹ kraski. Natura po raz kolejny
by³a dla nich ³askawa. To, co zobaczyli przeros³o najmielsze oczekiwania! Dwie doros³e kraski
z czterema m³odymi to niez³y wynik. To miejsce zosta³o nazwane kraskowym rajem, poniewa¿
gdzie cz³owiek by nie popatrzy³ to albo w tym samym momencie, albo chwilkê póniej widzia³
tam kraskê. Po kilku godzinach spêdzonych na obserwacji (oraz przypadkowej dewastacji
ogrodzenia  PRZEPRASZAMY!) wybralimy siê w drogê powrotn¹ do obozu, lecz ku naszemu
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zaskoczeniu w miejscowoci ¯uk Nowy na drutach
zobaczylimy siedz¹c¹ kraskê! Piêknie owietlona,
pokazywa³a nam swoje liczne piórka. Niestety tego dnia
nie poszczêci³o siê wytrwa³ym rowerzystom  Joli, Oli,
Kalinie i Robertowi oraz Gererdowi, który tego dnia musia³
trochê odpocz¹æ od siode³ka i trasê przemierza³ pieszo. Pe³ni
radoci wrócilimy do obozu, gdzie po posileniu siê
i wyk¹paniu ruszylimy w ostatni¹ grupow¹ podró¿ w teren.
W nadziei, ¿e zobaczymy gado¿era, czekalimy w pewnym
miejscu u wrót Puszczy Solskiej, gdzie raz po raz
przelatywa³y b³otniaki: ³¹kowe i stawowe, czajki i potrzosy.
Po jakim czasie zwinêlimy siê jednak i udalimy w inne
miejsce, z drugiej strony ³¹k. Tam gado¿era równie¿ nie by³o,
ale za to na polach lata³y wiergotki polne, którymi moglimy
nacieszyæ oko i ucho. Do historii przejdzie te¿ tekst Mariusza
Szyszki, który widz¹c czarnego ma³ego kotka rzek³: o!..
ten kot dopiero co siê wyklu³. W drodze powrotnej,
szczególnie w naszym aucie, wszystkim dopisywa³y
doskona³e humory, co o ma³o nie skoñczy³o siê wjechaniem
do rowu. Po powrocie do obozu zorganizowalimy ostatnie
 po¿egnalne ognisko.

Srokosz
Rys. Sylwia Ilczuk

Poranek szósty, 23 lipca, godzina 6:00
Mimo, ¿e to dzieñ rozjazdów, doskonale dobrana grupa: Mariusz Szyszka, Marek Soko³owski
Piotr Guzik, Tomasz Figarski postanowili jeszcze rzutem na tamê praktycznie, sprawdziæ czy
przypadkiem jeszcze w pewnej miejscowoci nie ma kraski. Niestety kraski na do widzenia nie
by³o, jedynym pocieszaj¹cym gatunkiem by³a samica krogulca. Gdy ju¿ nieco zawiedzeni
wracalimy do stanicy  nagle na drucie zobaczylimy CO, kto krzykn¹³ ¿eby stan¹æ  wszyscy
jak na zawo³anie podnieli lornetki i naszym oczom ukaza³a siê kraska siedz¹ca za jednym
z izolatorów. W tym samym czasie okolice £azorów przemierza³ na rowerze Jurek Grzybek 
kraski jednak nie by³o.
Po powrocie do obozu nasta³ czas na pakowanie siê i po¿egnania. Do Stalowej Woli, jednym
autem odjechali: Marek Soko³owski, Dorota £ukasik, Sylwester Aftyka i obaj autorzy
opowiadania. Po czym rozjechali siê, ka¿dy w swoim kierunku, marz¹c by taki obóz jeszcze siê
powtórzy³. Podsumowuj¹c  wspania³y obóz ze wietna atmosfer¹ i równie wietnymi
obserwacjami. Podczas obozu zinwentaryzowano wszystkie znane dot¹d rewiry kraski 
zaobserwowano 23 ptaki i potwierdzono 7 pewnych rewirów, obserwowano tak¿e takie ciekawe
gatunki ptaków jak: brzêczkê, bielika, kobuza, dziêcio³y syryjskie, trzmielojada, orlika
krzykliwego, dziêcio³a czarnego, dziêcio³a zielonego, dudka, krogulce, b³otniaki: stawowe
i ³¹kowe, lelka, siniaki i inne. My ze swej strony chcielimy wszystkim serdecznie podziêkowaæ
za wspó³pracê i panuj¹c¹ na ka¿dym kroku przemi³¹ atmosfer¹, a przede wszystkim za to,
¿e z nami ten tydzieñ wytrzymali, a jak siê ju¿ niejeden przekona³ - nie jest to ³atwe.
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W obozie udzia³ wziêli:
Konrad Kata, Krzysztof Wêglarz, Anna Czachor, Marek Hyjek, Jerzy Grzybek, Jola Snopek, S³awek
Snopek, Ola Snopek, Tomek Snopek, Robert Rudof, Gerard Potakiewicz, Kalina £apiñska, Marcin
Urban, Sylwek Aftyka, Dorota £ukasik, Mariusz Szyszka, Szymon Cios, Waldek Gustaw, Krzysztof
Skrok, Marek Soko³owski, Janusz Wójciak, Micha³ Piskorski z dwiema magistrantkami
z Lubelszczyzny oraz dwaj gocie z Austrii, a tak¿e ni¿ej podpisani reprezentuj¹cy Radom i Krosno.
Tomasz Figarski, Piotr Guzik
Ma³opolskie Ko³o TP Bocian

RESTYTUCJA CIETRZEWIA W POLESKIM
PARKU NARODOWYM
Cietrzew, ptak z rzêdu kuraków (grzebi¹ce), nale¿y do jednych z naszych najrzadszych
ptaków zwi¹zanych z siedliskami wodno-b³otnymi. Gatunek ten na terenie ca³ego Polesia
Lubelskiego wystêpowa³ niegdy doæ licznie. Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku
by³ ptakiem obserwowanym w wielu miejscach na terenie Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego.
W okolicach Urszulina znanych by³o kilka jego ostoi, takich jak torfowiska: Krowie Bagno,
Durne Bagno, Bagno Bubnów, Bagno Staw oraz uroczyska Tafle i Mszary. Ptaki na terenie
Krowiego Bagna tak licznie zbiera³y siê na tokowiskach, ¿e w latach siedemdziesi¹tych
bulgotanie tokuj¹cych samców s³ychaæ by³o w pobliskim Urszulinie. Na prze³omie lat 80-tych
i 90-tych XX wieku obserwowano sukcesywny spadek liczebnoci cietrzewia w ca³ym kraju,
w tym tak¿e na obszarze Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego. Jedyna niewielka populacja
cietrzewi, licz¹ca 5 tokuj¹cych kogutów, zachowa³a siê przez d³u¿szy czas na terenie lasów
sobiborskich. Natomiast w Poleskim Parku Narodowym ostatnie cietrzewie obserwowano
w roku 1996. Do spadku pog³owia tego gatunku (do niedawna by³ to ptak ³owny) mog³o przyczyniæ
siê wiele czynników. Wa¿niejsze z nich to: osuszenie terenu przez cz³owieka (tzw. melioracje),
wp³yw drapie¿ników jak lisy, jenoty, kuny itp., wprowadzenie na tereny zajmowane przez
cietrzewia, ba¿anta bêd¹cego gatunkiem konkurencyjnym, oraz polowania w trakcie toków.
W 2001 roku Park przyst¹pi³ do realizacji zadania
pt. Restytucja cietrzewia w Poleskim Parku
Narodowym. Zadanie to podjêto po uprzednim
przywróceniu
odpowiednich
warunków
siedliskowych i czêciowym odtworzeniu
stosunków hydrologicznych sprzed okresu
melioracji. W tym celu s³u¿by Parku dokona³y wielu
przetamowañ na rowach melioracyjnych i wykona³y
kilka grobli, co w znacznej mierze spowolni³o sp³yw
wód powierzchniowych. W ten sposób na terenie
Poleskiego Parku Narodowego powsta³o kilka
obszarów okresowo lub trwale podtopionych, na
Cietrzewie
których znacznie zmniejszy³a siê liczba
Rys. Pawe³ Koniewski
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drapie¿ników. Przygotowano tak¿e miejsce na tokowiska odkrzaczaj¹c i wykaszaj¹c na tzw.
Mszarach oko³o 5 ha torfowiska. Wykonano dwie woliery adaptacyjne przeznaczone do
kwarantanny ptaków. Przeprowadzono tak¿e redukcjê populacji drapie¿ników, poprzez
odstrzelenie w 2001 roku 95 lisów. Jednoczenie prowadzono rozmowy z Ukrain¹ o zakupie
kilkudziesiêciu osobników cietrzewia. Po wstêpnych uzgodnieniach w 2002 roku od³owiono na
terenie Ukrainy 14 sztuk tych ptaków, które po kilkumiesiêcznym okresie kwarantanny
w wolierach adaptacyjnych zosta³y wypuszczone na wolnoæ w wyznaczonych miejscach
Poleskiego Parku Narodowego. £¹cznie przywieziono w latach 2002-2004 116 ptaków, z czego
34 z Ukrainy i 82 ptaki z Bia³orusi. Wród nich by³o 42 cieciorki i 74 koguty. Wszystkie ptaki
zosta³y zaobr¹czkowane, a kilka zosta³o zaopatrzonych w nadajniki. W pocz¹tkowym okresie
w wolierach lub tu¿ po wypuszczeniu zginê³o na skutek ataku drapie¿ników lub z nieznanych
przyczyn 26 ptaków. W latach 2005, 2006 i 2007 wiosn¹ pracownicy PPN przeprowadzili kontrole
znanych tokowisk, aby policzyæ iloæ ptaków bior¹cych udzia³ w tokach. W roku 2005 by³o to
39 ptaków w tym 12 kur, w 2006 roku 55 osobników, w tym 10 cieciorek, a w roku 2007
42 ptaki, wród których by³o 8 cieciorek.
Pracownicy Parku w ramach dalszych dzia³añ prowadz¹ stale redukcjê drapie¿ników przez
ich coroczny odstrza³ (tabela). Nadal tak¿e prowadzone s¹ dzia³ania zwi¹zane z usuwaniem na
terenach torfowisk zadrzewieñ i zakrzaczeñ.
Redukcja pog³owia lisów i jenotów w PPN.

Ponadto s³u¿by terenowe Parku prowadz¹ sta³¹ obserwacjê ptaków i kontrole miejsc ich
najczêstszego przebywania. Podczas obserwacji widziano kilka razy kury wodz¹ce m³ode ptaki.
wiadczy to, ¿e warunki rodowiskowe s¹ korzystne i pozwalaj¹ ptakom rozmna¿aæ siê.
Dla zapewnienia wiêkszego spokoju cietrzewiom oraz zgodnie z rozporz¹dzeniem o ochronie
gatunkowej zwierz¹t na terenie Parku wyznaczono dla tych ptaków 4 strefy ochronne. Ciekawostk¹
jest tak¿e fakt, ¿e przywiezione z zagranicy ptaki na tokowiska wybra³y sobie dok³adnie te same
miejsca w których jeszcze kilkanacie lat temu tokowa³y ptaki z wymar³ej populacji.
Jeszcze za wczenie twierdziæ, ¿e restytucja cietrzewia w PPN zakoñczy³a siê sukcesem.
Miejmy jednak nadziejê, ¿e piêkny cietrzew, zakuty w czarn¹ szafirowo-szmelcowan¹ zbrojê,
rycerz wiosny* jeszcze niedawno ozdoba dzikich ostêpów Polesia powróci tutaj na sta³e i bêdzie
atrakcj¹ nie tylko Poleskiego Parku Narodowego. Dzia³alnoæ s³u¿b ochrony przyrody coraz
czêciej doprowadza do odtworzenia dzikich ostêpów co spowoduje zapewne, ¿e rycerz
wiosny z czasem przestanie byæ na Polesiu rzadkoci¹.
Wsparcia finansowego na realizacjê restytucji udzieli³ Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.
*Cytat pochodzi z publikacji W³odzimierza Korsaka, Cietrzew, Myliwska Spó³ka Wydawnicza,
Warszawa 1925
Andrzej Ró¿ycki
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BOCIAN NA BIA£ORUSI
Omioosobowa brygada w sk³adzie: Monika i Adam, Justyna i Przemek, Sebastian, Dominik,
Filip i autor tego artyku³u wczesnym rankiem 27 kwietnia ruszy³a na podbój Polesia - do Turowa
nad Prypeci¹ (Bia³oru). O ile dla ptaków, które mielimy zamiar tam obserwowaæ, granice nie
istniej¹, o tyle dla nas przekroczenie granicy to wielogodzinny przymusowy postój, zwi¹zany
z legendarn¹ niemal tamtejsz¹ biurokracj¹. Niezra¿eni jednak ruszylimy wreszcie
w g³¹b kraju, by pónym wieczorem dotrzeæ do niezmiernie urokliwej osady, przypominaj¹cej
(z uwagi na drewnian¹ przewa¿nie zabudowê) wie z pocz¹tków XX w. Pod pewnymi wzglêdami
zreszt¹ niewiele siê z pewnoci¹ od tamtego czasu zmieni³o
Pierwsze dni pobytu up³ynê³y na obserwacjach w najbli¿szej okolicy. Zachwyca³a liczebnoæ,
choæ stosunkowo niewielka ró¿norodnoæ gatunkowa. Przewa¿a³y zdecydowanie bataliony,
a wród nich mo¿na by³o równie¿ zobaczyæ czajki (wysiaduj¹ce jaja, a niekiedy ju¿ z pisklêtami)
rycyki, krwawodzioby, ³êczaki i kwokacze. Rzadziej, choæ regularnie, pojawia³y siê terekie
i ostrygojady, maj¹ce tu stanowiska lêgowe. Niektórym z nas uda³o siê zaobserwowaæ brodce:
p³awnego i niadego, a tak¿e p³atkonoga. Nie zabrak³o równie¿ kaczek, przede wszystkim
krzy¿ówek, cyranek, cyraneczek i p³askonosów. Nad rozlewiskami kr¹¿y³y rybitwy: rzeczne,
bia³oczelne, czarne, bia³oskrzyd³e i bia³ow¹se.
Po doæ dok³adnym spenetrowaniu najbli¿szej okolicy, ruszylimy na dalsze wycieczki
do Prypeckiego Parku Narodowego i jego otuliny. Podczas jednej z nich szlimy starym nasypem
kolejki w¹skotorowej, której trasa przecina³a Park. Gdyby nie resztki drewnianych podk³adów
i zardzewia³e gwodzie, trudno by³oby w nim rozpoznaæ dzie³o ludzkich r¹k  niemal
ca³kowicie zosta³ poch³oniêty przez otaczaj¹ce go
wysokie, obfituj¹ce w ciekawe gatunki rolin,
torfowisko, a w wielu miejscach znajdowa³ siê ju¿ pod
wod¹, na tyle jednak p³ytk¹, ¿e umo¿liwia³a przejcie.
Raz po raz pojawia³y siê kszyki i ¿urawie. Uda³o nam
siê zaobserwowaæ tak¿e jarz¹bka, mucho³ówki
bia³oszyje, dziêcio³a bia³ogrzbietego i bardzo tam
pospolite dziêcio³y zielonosiwe. W przyleg³ych nieco
suchszych lasach gdzieniegdzie wisz¹ barcie wydr¹¿one
w sosnowych pniach.
Jeden dzieñ powiêcilimy na wycieczkê
z przewodnikiem, który pokaza³ nam kilka interesuj¹cych
zak¹tków parku: rozci¹gaj¹ce siê po horyzont torfowiska,
piaszczyste wydmy i unikatowe na skalê europejsk¹
d¹browy zalane wod¹. Niestety, jak siê dowiedzielimy,
d¹browy zaczynaj¹ zamieraæ. Jedn¹ z g³ównych przyczyn
wydaje siê byæ naftowy ruroci¹g Przyjañ, który
przecina park, zak³ócaj¹c stosunki wodne w tym cennym
przyrodniczo rejonie.
Deszczowa aura zniechêca³a nas do brodzenia
po
bagnach,
za to objechalimy bardzo ciekaw¹
Rybitwa bia³ow¹sa
Rys. Dawid Kilon
etnograficznie czêæ parku, pomiêdzy lasami
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i bagnami cis³ego rezerwatu a Prypeci¹,
dotarlimy do wschodniej granicy Parku - rzeki
Uborc. Niew¹tpliw¹ atrakcjê stanowi³a dla nas
niemal opuszczona wie Mordwin, zamieszka³a
przez dwadziecia kilka osób. Stoi w niej oko³o
dwustu drewnianych chat; prawie wszystkie chyl¹
siê ku ruinie. W Ch³upinie na brzegu rozlewiska
odnalelimy, bêd¹ce wci¹¿ w u¿yciu, ³odzie
d³ubanki. Tam tak¿e w u¿yciu s¹ nadal wozy
z drewnianymi ko³ami i metalowymi obrêczami.
Odwiedzilimy potê¿ny d¹b zwany Carem. Poród
wst¹¿ek i banknotów umieszczanych na korze
staruszka przez miejscow¹ ludnoæ (zapewne na
Bielaczek (samiec)
szczêcie) zawis³a tak¿e nasza zielona wst¹¿ka
Rys. Dawid Kilon
znad Rospudy.
Piêkne widoki psu³y mieci, wyrzucane przez mieszkañców wprost do rzeki. Odpady stanowi¹
na Bia³orusi powa¿ny problem, nie dostrzegany jednak przez w³adze, które nie zatroszczy³y siê
o kosze na mieci (równie trudno znaleæ zbiorczy kontener) ani przez miejscow¹ ludnoæ, której
najwyraniej nie przeszkadza czerpanie wody pitnej z rzeki, zanieczyszczanej ciekami
z gospodarstw domowych.
Instytut Zoologii Bia³oruskiej Akademii Nauk prowadzi w Turowie punkt obr¹czkowania
ptaków. Stale ju¿ wspó³pracuj¹ z nim badacze z Uniwersytetu Gdañskiego  spotkalimy starych
znajomych z polskich obozów obr¹czkarskich. Od bia³oruskich ornitologów dowiedzielimy siê
o odosobnionej populacji traczy bielaczków, gnie¿d¿¹cych siê na pobliskim kompleksie stawów
rybnych Bie³oje (ponad 600 km od sta³ych lêgowisk). Potrzebuj¹ one miejsc lêgowych, obecnie
bowiem przegrywaj¹ konkurencjê z g¹go³ami. Umówilimy siê na wczesn¹ jesieñ na wieszanie
specjalnych skrzynek lêgowych, o których produkcji ju¿ mylimy.
Oprócz obserwacji przyrodniczych, wyjazd stanowi³ znakomit¹ okazjê do poznania obcej
kultury, panuj¹cego ustroju, warunków politycznych i spo³ecznych czy wreszcie wszystkich
aspektów codziennego ¿ycia.
Niemal ca³y dzieñ up³yn¹³ nam na dope³nianiu obowi¹zku meldunkowego (konieczny tak
dla turystów zagranicznych, jak i rodowitych Bia³orusinów, gdy tylko zechc¹ zmieniæ miejsce
pobytu na d³u¿ej ni¿ trzy dni). Potê¿na machina administracyjna, stosy przeró¿nych dokumentów
(wród nich dwie fotografie, kilka formularzy, wielokrotne kserokopie wiz i paszportów),
dodatkowa op³ata i obowi¹zkowa rozmowa z naczelnikiem miejscowej milicji to niew¹tpliwa
atrakcja, która powinna staæ siê obowi¹zkowym punktem wycieczek, zatytu³owanym: Prze¿yjmy
to jeszcze raz!
Bia³oruska kuchnia obfituje w ziemniaki i sa³o, na myl którego jeszcze teraz cieknie mi linka.
Przy studniach spotyka siê tu i ówdzie ¿urawie, na prywatnych dzia³kach w powszechnym
wci¹¿ u¿yciu s¹ konne p³ugi i drewniane brony, a za miedz¹ rozci¹gaj¹ siê olbrzymie pola
ko³chozów uprawiane przez potê¿ne ci¹gniki.
Folklor muzyczny jest integralnym elementem ¿ycia  zdarzy³o nam siê us³yszeæ
charakterystyczne wielog³osowe pieni, wykonywane podczas powrotu z pola konnym wozem.
Namówilimy piewaków, by odwiedzili nas którego wieczora. Ze wspólnego muzykowania
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zrodzi³ siê pomys³ koncertu w domu kultury.
Sta³ siê on zwieñczeniem wyprawy,
a jednoczenie po¿egnaniem z gocinnym
Turowem. Przebrany w ludowe bia³oruskie
rubaszki Bocian Band, w bardzo
poszerzonym sk³adzie, wspomagany przez
znajomych z punktu ornitologicznego,
wykonywa³ niekoniecznie ludowe utwory na
przemian z miejscowymi muzykantami.
Nieliczna, choæ bardzo treciwa publicznoæ,
przyjê³a nasz¹ twórczoæ z ogromnym
entuzjazmem.
Z pewnym ¿alem opuszczalimy
Batalion
nastêpnego dnia ten kraj pe³en kontrastów,
Rys. Dawid Kilon
w którym obserwuje siê dzik¹ przyrodê
zarzucon¹ górami mieci; w którym po
prostych, równych drogach jedzi niewiele samochodów; w którym s¹ miasta nowoczesne,
zbudowane z betonu, szk³a i metalu, oraz miejsca, gdzie trudno znaleæ murowany dom;
w którym ludzie mieszkaj¹cy w drewnianych cha³upach z wychodkiem maj¹ aparaty cyfrowe
i odtwarzacze DVD; wreszcie kraj, w którym - mimo panuj¹cego ustroju - ludzie s¹ ¿yczliwi,
serdeczni i radoni.
£ukasz Matusik

PÓ£WYSEP KRYMSKI  KRAINA MAGII
Od momentu, gdy po raz pierwszy postawi³em swoj¹ stopê na Pó³wyspie Krymskim,
wielokrotnie ni³em, by choæ na chwilê odwiedziæ jeszcze ten liczny zak¹tek. Nieoczekiwanie
w maju roku 2007 moje marzenie siê spe³ni³o!
W realizacji wyprawy dopomóg³, jak to czasem bywa, szczêliwy zbieg okolicznoci. Znany
wielu osobom pierwszy przyrodnik wród energetyków - Ryszard Ry z siedleckiego Rejonu
Energetycznego otrzyma³ od swojego zak³adu prezent w postaci wycieczki dla dwojga (w naszym
przypadku dla dwóch). Nie by³by sob¹, gdyby pojecha³ w miejsca uczêszczane przez wiêkszoæ
europejczyków, i tak w³anie zrodzi³ siê pomys³ wyprawy na Krym. Poniewa¿ TP Bocian
od kilku lat prowadzi, wspólnie z przyrodnikami z Ukrainy, projekt wymiany dowiadczeñ
zwi¹zanych z bocianem bia³ym, moglimy liczyæ tak¿e i tym razem na ich ¿yczliw¹ pomoc. Aby
wszyscy uczestnicy wycieczki (³¹cznie 5 osób) byli zadowoleni z jej przebiegu, zaplanowano
odwiedzenie najciekawszych zak¹tków pó³wyspu.
Wyruszylimy 13 maja w godzinach popo³udniowych z Siedlec. Trasê oko³o 1400 km
do Melitopolu, gdzie ¿yje i pracuje nasz kolega Jurij Andruszczenko, pokonalimy w³¹cznie z 1,5
godzinnym oczekiwaniem na granicy w oko³o 26 godzin jad¹c w zasadzie bez przystanków. Po
krótkiej wizycie w stacji ornitologicznej, w której pracuje Jura, pojechalimy dalej, w stronê Kercz,
niedaleko granicy z Rosj¹. Tam mielimy obserwowaæ ¿urawie stepowe, dropie, kulony, kraski
oraz powszechnie wystêpuj¹ce na Krymie kobczyki. Ze wzglêdu na pón¹ porê obóz rozbilimy
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w okolicy D¿ankoj, gdzie ukraiñscy ornitolodzy chwytali
i obr¹czkowali ptaki siewkowe. Mielimy tam okazjê
podziwiaæ z bliska ostrygojady, sieweczki oraz wszelkiej
maci brodce, których ka¿dej nocy wpada³o w sieci,
bagatelka, oko³o 200 osobników.
W niedzielê 15 maja ruszylimy ochoczo na spotkanie
znanych mi z poprzedniej wyprawy miejsc. Po po³udniu
przybylimy w okolicê Kercz, gdzie po kilkugodzinnym
rozpoznaniu wyznaczylimy rewiry kulonów, ¿urawi
stepowych i zaobserwowalimy kilkanacie dropi. Noc
spêdzilimy pod namiotami ws³uchuj¹c siê w odg³osy
nocy, wród których dominowa³o têskne nawo³ywanie
Ostrygojad
kulona oraz ciche parskanie zaniepokojonego samca
Rys. Dawid Kilon
¿urawia stepowego, który pilnowa³ swojej samicy
wysiaduj¹cej jaja. Nastêpnego dnia dokonalimy objazdu znanych z poprzedniego wyjazdu
miejsc, obserwuj¹c kalandry szare, kobczyki, kraski, dropie, kulony, pójdkê oraz s³uchaj¹c
g³osów strepeta. Tego samego dnia, w czasie gdy z upodobaniem oddawa³em siê fotografowaniu
kulonów, koledzy k¹pali siê w Morzu Azowskim i obserwowali ptaki - m.in. ohary, kazarki
oraz pasterze ró¿owe, których stadko przemknê³o kilkadziesi¹t metrów nad ziemi¹.
Poniewa¿ nasza wycieczka nie ogranicza³a siê jedynie do obserwowania ptaków, ju¿
w poniedzia³ek wieczorem ruszylimy w stronê Ja³ty, gdzie planowalimy zwiedziæ znany
w ca³ej Ukrainie Ogród Botaniczny. Po drodze, w okolicy D¿ankoj, obserwowalimy na
niewielkich zbiornikach wodnych czaple modronose, liczne szczud³aki oraz wiele innych ptaków.
Noc spêdzilimy ju¿ w Symferopolu, gdzie Jura zaprowadzi³ nas do swego kolegi, który hoduje
i uk³ada do polowañ ptaki drapie¿ne. W hodowli moglimy podziwiaæ niesamowitych rozmiarów
soko³y wêdrowne oraz albinotyczn¹ samicê jastrzêbia, która akurat wysiadywa³a jaja. Nastêpnego
dnia zwiedzalimy ogród botaniczny w Ja³cie. Piêknie po³o¿ony na zboczu, z wieloma gatunkami
drzew i krzewów, dla nas egzotycznych, sprawia³ mi³e wra¿enie. Po zwiedzeniu ogrodu, które
trwa³o dobre 3 godziny, postanowilimy pojechaæ do odleg³ego o oko³o 150 km Bakczysaraj,
gdzie znajduje siê pa³ac chanów krymskich, skalne miasto - Czufut Cale oraz monastyr.
Po karko³omnej jedzie (oko³o 26 km ci¹gle
w górê) dotarlimy do grupy zabudowañ, gdzie
znajdowa³a siê osada tatarska. W miejscu tym
zatrzymalimy siê na d³u¿szy popas, by kupiæ
podarki dla rodzin oraz posmakowaæ tradycyjnej
kuchni tatarskiej. Nasze uznanie wzbudzi³y
szczególnie piero¿ki  boursaki o chrupi¹cym
ciecie z miêsnym nadzieniem. Sjesta
przeci¹gnê³a siê a¿ do godzin popo³udniowych
i do Bakczysaraj dotarlimy dok³adnie
w momencie zamkniêcia pa³acu dla
zwiedzaj¹cych. Nie by³o wyjcia, tego dnia
zwiedzilimy jedynie monastyr oraz skalne
miasto, do którego wejcie jest czynne
Sieweczka morska
Rys. Dawid Kilon
do momentu, gdy przychodz¹ tu zwiedzaj¹cy.
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W okolicy monastyru uwija³y siê jaskó³ki skalne, które
mia³y swoje gniazda w szczelinach skalnych oraz
oknówki, lepi¹ce swoje gniazdka pod nawisami ska³.
Aby zwiedziæ pa³ac chanów bylimy zmuszeni
nocowaæ w Bakczysaraj. Swoj¹ gocinê zaoferowa³a nam
baza turystyczna, w której moglimy odpocz¹æ, wyk¹paæ
siê, a nawet wzi¹æ prysznic. Na ten ostatni dostalimy
specjalne bilety, po okazaniu których pani recepcjonistka
otwiera³a zamkniête na klucz ³azienki. Gdy ju¿
rozgocilimy siê w orodku i uchylilimy zamkniête
okna z kilku stron jednoczenie dobieg³y nas
nawo³ywania sów. W okolicy orodka piewa³o
jednoczenie a¿ 5 samców syczka, który jest na Krymie
gatunkiem liczniejszym od puszczyka czy uszatki.
Odg³osy wydawane przez syczki towarzyszy³y nam
odt¹d na ka¿dym kroku. Moglimy do woli obserwowaæ
Syczek
te sowy chwytaj¹ce wokó³ lamp owietleniowych æmy
Rys. Dawid Kilon
oraz nagrywaæ ich g³osy.
Rankiem zwiedzalimy pa³ac chanów, który jest
znanym obiektem wycieczek turystycznych z wielu krajów. Obiekt ten z za³o¿enia nie by³
projektowany jako warownia, a mia³ spe³niaæ funkcjê miejsca odpoczynku i oficjalnych audiencji.
Z zachwytem ogl¹dalimy kompleks budynków pa³acowych oraz identyfikowalimy
charakterystyczne elementy budowli np. fontannê ³ez, o której pisa³ Mickiewicz w sonetach
krymskich. Kolejnym etapem naszej wyprawy by³ rezerwat Askania Nowa, w którym
zwiedzalimy ogród zoologiczny. Po drodze do rezerwatu wst¹pilimy jeszcze nad Morze Czarne,
gdzie obserwowalimy lêgowe ostrygojady, szczud³aki, parê kulików wielkich, sieweczki morskie
oraz stadka biegusów.
W ogrodzie w Askanii nasz¹ uwagê zwróci³o stosunkowo niedu¿o zwierz¹t na rozleg³ej
powierzchni ogrodu, pomys³owe urz¹dzenia doprowadzaj¹ce bie¿¹c¹ wodê oraz co najmniej
kilkadziesi¹t pawi ¿yj¹cych na wolnoci w cieniu drzew. Obszerne woliery mieci³y ptaki
spotykane w wielu ogrodach zoologicznych, a mi³ym widokiem by³ dla nas sêp kasztanowaty
i orze³ stepowy. Ciekawostk¹ ogrodu by³y zwierzêta, które systematycznie zamieniano okazami
tego samego gatunku ¿yj¹cymi na du¿ych przestrzeniach zaplecza ogrodu.
Czas krymskiej wyprawy mija³ nam bardzo szybko. Przejazdy i pokonywanie wielkich odleg³oci
zajmowa³o doæ du¿o czasu i trzeba by³o wracaæ do swoich obowi¹zków. W drodze powrotnej
planowalimy jeszcze zwiedziæ cmentarz Orl¹t Lwowskich. Nasze plany pokrzy¿owa³a deszczowa
pogoda oraz odbywaj¹ca siê we Lwowie miêdzynarodowa konferencja, której uczestnicy
zakorkowali drogi dojazdowe. Do Siedlec wrócilimy w cudownych nastrojach 18 maja,
konsumuj¹c po drodze s³ynn¹ na ca³y kraj golonkê z okolic Kranika.
W wyprawie na Krym uczestniczyli: Ryszard Ry z Rejonu Energetycznego Siedlce, Zbigniew
Kwieciñski z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Beata i Grzegorz Pyzio³ek oraz ni¿ej podpisany.
Ireneusz Ka³uga
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KILKANACIE TYSIÊCY LODÓWEK  CZYLI ZIMA
NAD BA£TYKIEM
Brzeg pokryty by³ g³adkim lodem, dlatego id¹c wzd³u¿ rzeki musielimy poruszaæ siê powoli
i ostro¿nie. S³oñce odbija³o siê od lodu i skrzy³o na oryginalnych rzebach, utworzonych
z po³¹czenia po¿ó³k³ych rolin i wody, która zamarzaj¹c na ich ³odygach przemienia³a siê
w ró¿nokszta³tne sople. Na styku nieba i uchodz¹cej do morza rzeki horyzont zaznaczony by³
tylko w postaci rozmytego pasa. Krajobraz przedstawia³ siê bajecznie. Znad Wis³y dobiega³y
nas charakterystyczne, trójdwiêkowe g³osy lodówek, które ze swoim pociesznym wo³aniem
nieustannie podrywa³y siê do lotu i unosi³y nisko nad rzek¹. By³o ich tam kilka, a mo¿e kilkanacie
tysiêcy. Nigdy wczeniej nie widzia³am tych pó³nocnych, spotykanych u nas w zasadzie tylko
na Wybrze¿u, uroczych kaczek. Nigdy te¿ nie obserwowa³am takiej iloci zgromadzonych
w jednym miejscu ptaków. Chocia¿ od morza wia³ przeszywaj¹cy wiatr, a podczas d³u¿szego
podtrzymywania lornetki kostnia³y palce, myla³am o tym, ¿e ten s³oneczny dzieñ w Ujciu
Wis³y jest nagrod¹ za przebrniêcie przez kolejn¹ sesjê. Wszak za ka¿dym razem, gdy zaliczenia
powstrzymywa³y nas przed wyjciem w teren, pocieszalimy siê, ¿e kiedy tylko skoñczy siê
zimowy semestr, bêdziemy oddawaæ siê wy³¹cznie prowadzeniu obserwacji przyrodniczych,
ewentualnie jedzeniu i spaniu (precz z probówkami i po¿ywkami do hodowli bakterii!). Wyjazd
w okolice Trójmiasta zaplanowalimy na ferie zimowe, jeszcze w czasie jesiennych przelotów,
kiedy razem z Antkiem Marczewskim i Szymonem Tomczykiem wybralimy siê na kilkudniowe
obserwacje zatrzymuj¹cych siê nad Ba³tykiem ptaków.
Tego dnia w Ujciu spotkalimy tak¿e drug¹ warszawsk¹ ekipê, która w³anie koñczy³a
swój pobyt nad morzem. Podzielilimy siê obserwacjami, obejrzelimy razem perkoza rogatego,
solidnie udokumentowanego przez fotografów, kilka goni¹cych siê bielików w ró¿nym wieku,
a na koniec nast¹pi³o uroczyste przekazanie lunety. Tym sposobem stalimy siê opiekunami
nowej SGGW-owskiej Kowy, która s³u¿y³a nam przez resztê wyjazdu, spêdzonego g³ównie
na Helu. Dziêki uprzejmoci znajomego Antka moglimy stacjonowaæ w jego mieszkaniu
po³o¿onym w sercu pó³wyspu  Juracie. Kiedy wieczorem po przyjedzie dotarlimy do
opustosza³ego kurortu, nie wiedzielimy, w jak trudnych warunkach przyjdzie nam egzystowaæ.
Niepewni tego, co zastaniemy
odnalelimy nasz¹ willê, a póniej
mieszkanie, niemia³o otworzylimy
drzwi i po chwili milczenia, podczas
której przesz³y nam przez myl
wspomnienia prze¿ytych obozów,
zgodnie stwierdzilimy, ¿e ¿ycie
przyrodnika to nie jest ³atwy kawa³ek
chleba... Do dyspozycji mielimy dwa
obszerne pokoje z ogromnymi oknami
wychodz¹cymi na balkon, dwie ³azienki,
wietnie wyposa¿on¹ kuchniê i telewizor
z DVD oraz szufladê filmów, co
Lodówka (samiec)
pozwoli³o nam nie tylko przyzwoicie
Rys. Kamil Kryñski
48

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

jadaæ, ale tak¿e poszerzyæ wiedzê filmow¹ o kilka pozycji
nale¿¹cych do klasyki. Na szczêcie uda³o nam siê oprzeæ
pokusie przesiadywania w uroczej willi i codziennie, czy
deszcz, czy mróz wychodzilimy w teren.
Plebiscyt na najbardziej udan¹ eskapadê jednog³onie
wygra³a wycieczka do portu w Helu. Oprócz dy¿urnych
mew bladych (doros³ej i m³odocianej) z bardzo bliska
uda³o nam siê zobaczyæ szlachary i pierwszorocznego
samca edredona. Dwie samice i doros³y samiec p³ywa³y
znacznie dalej od brzegu. Na morzu, prócz masowo
zimuj¹cych na Ba³tyku nurogêsi i lodówek,
Perkoz rogaty w szacie spoczynkowej
Rys. Dawid Kilon
obserwowalimy ³yski, uhle i spore stado szlacharów.
W porcie spotkalimy te¿ ubranych w nieprzemakalne
kombinezony KULING-owców, którzy zapytani o dalsze ptasiarskie plany z nonszalanck¹ min¹
odpowiedzieli, ¿e w³anie wybieraj¹ siê na tygodniowy rejs po Ba³tyku, w trakcie którego bêd¹
obr¹czkowaæ morskie ptaki  w tym m.in. alki. Przez resztê wyjazdu zastanawialimy siê, w jaki
sposób ³apie siê alki na morzu i ¿a³owalimy, ¿e w trakcie rozmowy bylimy zbyt zaskoczeni by
zapytaæ o ten szczegó³.
Podczas pobytu na pó³wyspie warto tak¿e odwiedziæ helskie fokarium, bêd¹ce czêci¹ Stacji
Morskiej  terenowej placówki Instytutu Oceanografii UG. Przebywaj¹ce tam aktualnie stado,
które zwiedzaj¹cy mog¹ ogl¹daæ, realizuje projekt odtworzenia fok szarych w rejonie
po³udniowego Ba³tyku. Ponadto, w Stacji Morskiej leczone s¹ ranne foki, które po odbyciu
rekonwalescencji wypuszcza siê ponownie do morza, a tak¿e prowadzone s¹ badania nad biologi¹
i ekologi¹ tych ssaków. W sklepiku z pami¹tkami mo¿emy kupiæ koszulkê z fok¹ lub morwinem,
maskotki czy pocztówki, a tym samym wspomóc prowadzon¹ przez placówkê ochronê morskich
ssaków.
To, co by³o dla nas nad zimowym morzem szczególnie przyjemne, to prócz ciekawych
obserwacji, równie¿ specyficzny klimat. Spaceruj¹c po Juracie i patrz¹c na pozamykane sklepy,
restauracje, budki z lodami, spotykaj¹c bardzo niewielu ludzi, wyobra¿a³am sobie jednoczenie
jak wygl¹da to miejsce w czasie sezonu i mia³am
wra¿enie, jakbym teraz widzia³a jego prawdziw¹
twarz - od podszewki. Przechadzaj¹c siê zim¹ po
pustych
nadmorskich
pla¿ach
mo¿na
w ciszy s³uchaæ szumu Ba³tyku i dostrzec urodê
polskiego piaszczystego wybrze¿a. Najbardziej
malowniczymi miejscami okaza³y siê klify ko³o
Jastrzêbiej Góry, gdzie zaskoczy³o nas stado
grzywaczy - nieczêsty zim¹ obrazek, a tak¿e pla¿a
w okolicy rezerwatu Ptasi Raj. Tam, z falochronu
obserwowalimy trzy gatunki perkozów:
dwuczubego, rogatego i zausznika, a tak¿e z mniejszej ni¿ w Helu odleg³oci - samca edredona
w szacie godowej, którego oryginalna, pó³nocna
uroda jest zjawiskiem niecodziennym.
Czernica (samiec)
Rys. Dawid Kilon
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Podczas tygodnia spêdzonego nad morzem widzielimy te¿ m.in.: bielaczki, ogorza³ki,
czernice, ³abêdzie krzykilwe, markaczki, czeczotki, ro¿eñca i samotnego potrzosa. Spore wra¿enie
zrobi³a na nas pla¿a we W³adys³awowie, która na ogromnej przestrzeni zabarwiona by³a nie na
¿ó³to, lecz na szaro  gêsto pokrywa³y j¹ tysi¹ce zlatuj¹cych siê na noclegowisko mew.
Do smutnych wra¿eñ nale¿a³ natomiast widok spotykanych czasem w portach zaoliwionych
mew, które usi³uj¹c dziobem wyczyciæ sobie pióra z ciemnej mazi, skazywa³y siê tym samym
na zatrucie i mieræ.
Poniewa¿ ¿aden wyjazd nie mo¿e byæ udany bez dobrego towarzystwa, chcia³am mimochodem
wtr¹ciæ podziêkowanie dla moich kolegów ornitologów, odrobinê rozczarowanych brakiem uparcie
wypatrywanego przez nas birginiaka. Có¿, mamy powód ¿eby wróciæ nad morze za rok!
Aleksandra Szarlik

KAKAMEGA - KENIJSKA BIA£OWIE¯A
Las tropikalny Kakamega to ostatni w Kenii fragment lasu deszczowego, niegdy ci¹gn¹cego
siê nieprzerwanym pasem od zachodniej Kenii, poprzez Ugandê i Kongo, do Zatoki Gwinejskiej.
Nazwê sw¹ wzi¹³ od niedalekiego miasta, siedziby jednostki administracyjnej odpowiadaj¹cej
naszemu województwu. Obecna Puszcza Kakameska zajmuje jedynie 23 tysi¹ce ha, z czego
tylko 10 tysiêcy ha mo¿na uznaæ za naturalny las. Jest to wiêc znacznie mniej ni¿ powierzchnia
Puszczy Bia³owieskiej (150 tys. ha), choæ obszar lasu naturalnego jest zbli¿ony do powierzchni
Bia³owieskiego Parku Narodowego. W Puszczy Kakameskiej wystêpuje 367 gatunków ptaków
(w Puszczy Bia³owieskiej 120), z czego 36 endemicznych. Las ten jest najbardziej znany
z 40 gatunków wê¿y, w tym 18 endemicznych, oraz 515 motyli - co stanowi 60% gatunków
zaobserwowanych w Kenii.
Puszcza Kakameska utraci³a wielu ze swoich pierwotnych mieszkañców. Du¿ych ssaków,
takich, jak bawo³y i hipopotamy, ju¿ siê tam nie spotyka. Puszcza jest otoczona przez gêsto
zaludnione wsie i nie ustaje eksploatacja jej zasobów, mimo objêcia jej ochron¹ prawn¹. Du¿ym
zagro¿eniem jest zabór ziemi pod uprawê. Przyrodnicy oszacowali, ¿e przy obecnym tempie
degradacji, Puszcza Kakameska przetrwa jeszcze 20-30 lat.
Nie znika jednak nadzieja dla Puszczy Kakameskiej póki ¿yj¹ ludzie gotowi j¹ chroniæ.
Kakamega Environmental Education Programme (Kakameski Program Edukacji Ekologicznej)
jest organizacj¹ spo³eczn¹ za³o¿on¹ przez miejscowych mi³oników przyrody. Jej pocz¹tki siêgaj¹
roku 1995, kiedy grupa lenych przewodników, pod przewodem Wilbeforce Okeka, przeprowadzi³a
pierwsze zajêcia edukacyjne dla grupy piêtnastu dzieci z wiosek granicz¹cych z lasem. Dzieci
dowiedzia³y siê jak funkcjonuje leny ekosystem i jak ludzie mog¹ z niego korzystaæ w sposób
trwa³y. Ponadto zak³ada³y szkó³ki drzew lenych przy szko³ach i sadzi³y drzewa w swoich obejciach.
Z czasem przewodnicy zaczêli pracowaæ z doros³¹ populacj¹  wystêpuj¹c na spotkaniach
spo³ecznoci wiejskich i parafii. Inicjatywa otrzyma³a pierwsze wsparcie od leników i pracowników
ochrony przyrody, którzy docenili znaczenie takiej pracy dla przetrwania lasu.
W roku 1998 uda³o siê otrzymaæ pierwsze pieni¹dze z zewn¹trz (z USA, dziêki pomocy
przyrodniczki badaj¹cej las) i powsta³a organizacja, zwana pocz¹tkowo Wilbeforce Fund, potem
przemianowana na Kakamega Environmental Education Programme (KEEP). Z czasem KEEP
zdoby³ wiele dotacji i darowizn na swoj¹ dzia³alnoæ, przy czym od roku 2000 podstawowe
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koszty s¹ pokrywane ze sk³adek krajowych i zagranicznych
cz³onków organizacji. W ostatnich latach KEEP zacz¹³
zarabiaæ na przedsiêwziêciach gospodarczych tworzonych
w duchu ekorozwoju.
Ca³y czas prowadzony jest program edukacji ekologicznej,
oparty o orodki edukacyjne w Isecheno (od 2000 r.)
i Buyangu (od 2002 r.). Obejmuje on ponad 60 szkó³
w wioskach otaczaj¹cych puszczê i przewinê³o siê przezeñ
ponad 10 tysiêcy dzieci. KEEP prowadzi tak¿e zajêcia dla
odwiedzaj¹cych Puszczê Kakamesk¹ grup ze szkó³
wszystkich szczebli, z ró¿nych regionów Kenii.
KEEP rozpocz¹³ dzia³alnoæ jako program edukacyjny,
jednak z czasem sta³o siê oczywiste, ¿e uratowanie lasu
wymaga wypracowania takich róde³ dochodu dla
miejscowej ludnoci, które pozwol¹ jej korzystaæ z zasobów
Mamba zielona
lasu w sposób trwa³y. Zbudowane w tradycyjnej technologii
Rys. Dawid Kilon
domki typu banda daj¹ nocleg kilkunastu osobom 
turystom lub naukowcom odwiedzaj¹cych Puszczê. Liczba miejsc w tym lenym hotelu jest
ograniczona i KEEP zacz¹³ siê przymierzaæ, pod wp³ywem rozmów z autorem tekstu, do za³o¿enia
kwater agroturystycznych we wsiach s¹siaduj¹cych z Puszcz¹.
Hodowla motyli z puszczy jest prowadzona przy centrum edukacyjnym KEEP i w kilku lokalnych
szko³ach. Poczwarki s¹ sprzedawane laboratoriom naukowym w kraju i za granic¹. Butterfly Farm
s³u¿y jako obiekt dydaktyczny, przynosi dochody hodowcom i zmniejsza niekontrolowane
wy³apywanie dziko ¿yj¹cych motyli. Prowadzi siê szkó³ki produkuj¹ce sadzonki drzew u¿ytkowych
rosn¹cych w Puszczy, przeznaczone dla odnawiania lasu i sadzenia w gospodarstwach rolnych.
Propagowana jest hodowla zió³ pochodz¹cych z Puszczy, we wspó³pracy z rolnicz¹ grup¹ producenck¹
Muliru. Dziêki wsparciu funduszu ma³ych dotacji GEF (tego samego, co w Polsce), powsta³a destylarnia
olejku eterycznego, u¿ywanego do produkcji maci rozgrzewaj¹cej.
Do najbardziej znanych mieszkañców Puszczy nale¿¹ wê¿e. Chocia¿ pêdz¹ one skryty tryb
¿ycia, nie s¹ jednak bezpieczne. Mieszkañcy okolic lasu boj¹ siê wê¿y i zabijaj¹ ka¿dego
spotkanego, nie wy³¹czaj¹c po¿ytecznych i nieszkodliwych dla cz³owieka wê¿y domowych.
KEEP stara siê zmieniæ to nastawienie, ale oparte jest ono o g³êboko zakorzenione stereotypy.
Planuje siê budowê Snake Park, czyli zespo³u terrariów eksponuj¹cych wszystkie 40 gatunków
wê¿y ¿yj¹cych w Puszczy Kakameskiej. To Wê¿owe ZOO ma s³u¿yæ przede wszystkim edukacji
okolicznych mieszkañców na temat wê¿y, tak, by umieli odró¿niæ wê¿e nieszkodliwe od
niebezpiecznych. Jednoczenie zostanie stworzone pogotowie wê¿owe, na które ka¿dy, kto
znajdzie w domu wê¿a, bêdzie móg³ zadzwoniæ i poprosiæ o interwencjê. Wyszkolony w ³apaniu
wê¿y cz³onek KEEP przyjedzie na motocyklu i albo uwolni gospodarzy od niebezpiecznego
sublokatora, albo wyjani im, ¿e w¹¿ jest po¿yteczny i nieszkodliwy. Z³apane wê¿e bêd¹
wypuszczane do lasu lub wzbogac¹ kolekcjê Wê¿owego ZOO. Snak Park bêdzie tak¿e s³u¿y³
naukowcom pragn¹cym badaæ wê¿e, szczególnie te rzadkie, trudne do obserwacji.
Piotr Tyszko-Chmielowiec
tyszko@eko.org.pl
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Nowi cz³onkowie TP Bocian
Mateusz Jacek Dworakowski, Bart³omiej Garwoliñski, Mariusz Grodzki, Magdalena Januszewska,
Kazimierz Jastrzêbski, Anna Kassolik, Rafa³ Klimczok, Heliodor Krzysztof Nuszkiewicz,
Agnieszka Rutkowska, Ryszard Rutkowski, Agnieszka Sempruch, Waldemar Talewski, Jan TaturDutkowski, Aleksandra Miñska, Micha³ Wolny, Piotr Zab³ocki, Przemys³aw Ziêba.
Instytucje i osoby, które wspar³y dzia³alnoæ TP Bocian
w okresie 1 I 2007  30 VI 2007
Instytucje:
Artmajeur - grafika komputerowa
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej w Rogowie
Dyrekcja Drawieñskiego Parku Narodowego
Fundacja EkoFundusz
GEF/SGP, UNDP
Gimnazjum w Domanicach.
Horyzonty  biuro podró¿y
Hotel Hetman, Siedlce
Javatech sp.z o.o.
Jawor - Marcin Krzy¿añski
Kampinoski Park Narodowy
Kozak Druk, Siedlce
Ksiêgarnia angielska LINGUA - Marian Ko³odziejczyk
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Nadlenictwo Bia³a Podlaska
Nadlenictwo Choty³ów
Nadlenictwo Garwolin
Nadlenictwo £ochów
Nadlenictwo £uków
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka
Nadlenictwo Siedlce
Narodowa Agencja Programu M³odzie¿
Orodek wypoczynkowo-rekreacyjny Urocza w Serpelicach.
Piekarnia Krzelin - Dariusz i Leszek Mlonek
Piekarnia Joñscy Sucho¿ebry
Powiatowy lekarz weterynarii - Bogdan Tarczyñski
Program M³odzie¿, Edukacja i Kultura
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Sylaba Internet
Tygodnik Siedlecki
Urz¹d Gminy Mokobody
Urz¹d Gminy Sucho¿ebry
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Urz¹d Marsza³kowski woj. mazowieckiego
Ulmus - firma drzewiarska
Ussuri - Brwinów
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie
Zak³ad Miêsny Mocibrody
Zak³ad Miêsny Pluty
Zak³ad Miêsny Rzenik - Zbuczyn
Zak³ad Drobiarski Nasz Drób  Ujrzanów
Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Zarz¹d Welskiego Parku Krajobrazowego
Osoby prywatne:
Jurij Andruszczenko, Maria Berezka, Karolina Barc, Jerzy Bauer, Agata Bia³achowska, Alicja
Biedrzycka, Grzegorz B³achowski, Robert Bochen, Andrij Bokotej, Andrzej Borowski, Janusz
Borowski, Mariusz Borysiak, Pawe³ Buczyñski, Danuta Chalimoniuk, Mateusz Chamio³o, Jacek
Chrul, £ukasz Czaiñski, Jan Czarnooki, Marcin Dembek, Roland Dobosz, Jaros³aw Doliñski, Dorota
Dudek, Krzysztof Dzio³ak, Micha³ Falkowski, Tomasz Figarski, Janusz Florczuk, Maciej Fuszara,
Ewa Gajowniczek, Piotr Gawlikowski, Tomasz Gajkowski, Grzegorz Go³êbniak, Andrzej Górski,
Pawe³ Górski, Anna Grabowska, Tomasz Grabowski, Zbigniew Grzegrzó³ka, Mariusz Grzeniewski,
Judyta Gulatowska, Piotr Guzik, Izabela Hajdamowicz, Krzysztof Harasimiuk, Mariola Hnatnie¿ek, Tomasz Hryniewicki, Grzegorz Ilczuk, Sylwia Ilczuk, Ma³gorzata Jamio³kowska, Anna
Janiak, Filip Jarzombkowski, Jan Jejno, Andrzej Jurek, Anna Ka³uga, Jagoda Ka³uga, Grzegorz
Kamiñski, Antoni Kania, Dawid Kilon, Rafa³ Klimczak, Kamila Kolêda, Rafa³ Ko³akowski, Lech
Koziróg, Pawe³ Koniewski, Cezary Krawczyk, Waldemar Krassowski, Tomasz Królak, Anna
Krupa, Kamil Kryñski, Marcin Krzy¿añski, Waldemar Ksi¹¿czak, Kazimierz Ksiê¿opolski,
Katarzyna Kubicka, Anna Kujawa, Pawe³ Kulesza, Przemys³aw Kurdej, Grzegorz Lesiñski,
Krzysztof £o, Janusz £uczak, Dorota £ukasik, Miros³aw Maliszewski, Rados³aw Matejek, £ukasz
Matusik, Piotr Matyjasiak, Mateusz Matysiak, Sebastian Menderski, Jerzy Miko³ajczuk, Artur
Miko³ajewski, Anna Miko³ajewska, Wojciech Misior, Jaros³aw Mydlak, Robert W. Mys³ajek,
Tomasz Nakonieczny, Justyna Nawrocka, Pawe³ Niski, Tomasz Nitkiewicz, Przemys³aw Nowak,
Iza Nowik, Adam Olszewski, Sylwia Pasiak, Volodymyr Perczuk, Przemys³aw Pi¹tkowski, S³awomir
Piotrowski, Cezary Pióro, Wioleta Pu³a, Micha³ Przybysz, Grzegorz Pyzio³ek, Reint Jakob Schut,
£ukasz Rejt, Marcin Rejmer, Joanna Romanowska, Jerzy Romanowski, Hubert Rosiñski, Andrzej
Ró¿ycki, Krzysztof Rychlik, Marta Rychlik, Ryszard Ry, Pawe³ Sewerynik, Rus³an Shaykin, Roman
Si³uch, Anna Siwiec, Lidia Siwiec, Krzysztof Skrok, Barbara S³owiñska, Balbina Starêga, Barbara
Stefaniak, Micha³ Stefaniak, Krzysztof Str¹k, Aleksandra Szarlik, Krystyna Szczygielska, Maciej
Szczygielski, Ewa Szczêsna, Janusz Szewczak, Piotr Szpakowski, Justyna Szpringier, Krzysztof
Szulak, Mariusz Szulak, Rafa³ nie¿ek, Ryszard Topola, Karol Trzciñski, Zdenek Tunka, Krzysztof
Turlewicz, Piotr Tyszko-Chmielowiec, Tomasz Uchimiak, Tomasz Umiñski, Adam Wajrak, El¿bieta
Wanat, Marcin Wierzbicki, Zbigniew Wierzbicki, S³awomir Wilk, Marek Witkowski, Adam
Woniak, Pawe³ Wójcik, Gra¿yna Zab³ocka, Jerzy Zab³ocki, Piotr Zadworny, Antoni Zawadzki.
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Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

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

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

Miejscowoæ, data

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

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

DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
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ANKIETA PERSONALNA

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

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

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

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

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

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

Miejsce na korespondencjê:
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SOBIBORSKI
PARK KRAJOBRAZOWY
Włodawa

Legenda:
- granica parku krajobrazowego
- granica rezerwatu przyrody:
1 - Jez. Orchowe, 2 - Żółwiowe Błota,
3 - Magazyn, 4 - Trzy Jeziora,
5 - Brudzieniec, 6 - Małoziemce
- granica otuliny parku krajobrazowego

Orchówek

J. Lipieniec

Okuninka

J. Glinki

J. Białe

J. Czarne

- granica poszerzenia parku krajobrazowego
- granica projektowanego poszerzenia
otuliny parku krajobrazowego
- szlaki turystyczne

Dubnik
J. Orchowe

1

- oznakowana trasa ścieżki rowerowej

Sobibór

- ścieżka przyrodnicza Stulno
- cerkwie, kościoły i synagogi zabytkowe

Żłobek

- zmodernizowane lub odbudowane
urządzenia piętrzące
- pomniki przyrody
- campingi, pola biwakowe

3

Nadleśnictwo
Sobibór

2

Wołczyny

- wieża widokowa

J. Wspólne

J. Koseniec

- kwatera agroturystyczna

J. Pereszpa

- hotele, motele
- muzea,
5

Osowa

J. Brudno

Zbereże

- możliwość wędkowania
- leśne miejsce postoju

4
J. Płotycze
Macoszyn
Mały

- wypożyczalnie sprzętu pływającego

4

J. Brudzieniec

Kosyń

- parking
- działania z zakresu aktywnej ochrony
zagrożonych zbiorowisk torfowiskowych
oraz gatunków roślin i zwierząt

Stulno
Macoszyn
Duży

6
Małoziemce

Wola Uhruska

EDYCJĘ BIULETYNU DOFINANSOWAŁY:
NADLEŚNICTWO ŁOCHÓW
NADLEŚNICTWO PŁOŃSK
NADLEŚNICTWO PUŁTUSK

