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OCHRONA PUSTU£KI W 2007 ROKU  SPRAWOZDANIE
Sezon 2007 nie by³ najlepszy dla pustu³ek. Spodziewalimy siê zajêcia wiêkszej iloci nowych
stanowisk lêgowych, choæby za spraw¹ dowieszenia znacznej liczby nowych skrzynek.
Tabela 1. Liczba dostêpnych skrzynek dla pustu³ek przed sezonem 2007 rozwieszonych w ramach
programu ochrony w poszczególnych powiatach, liczb skrzynek uszkodzonych i zniszczonych,
stopieñ ich zasiedlenia.
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Tabela 2. Liczba skrzynek, które zosta³y zasiedlone przez pustu³kê i inne gatunki.

Tabela 3. Stopieñ zasiedlenia (%) skontrolowanych skrzynek w poszczególnych sezonach przez
pustu³kê oraz pozosta³e gatunki.
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Wielkoæ lêgów
Podobnie jak w poprzednim sezonie budki kontrolowane by³y w wiêkszoci z do³u. Tylko
czêæ skrzynek by³a sprawdzana z wykorzystaniem kamerki internetowej. Niewielka czêæ lêgów
sprawdzona zosta³a bezporednio (budki na terenie Siedlec, w okolicach Krzywdy, w Z³akowie
Kocielnym). Wiarygodn¹ wielkoæ ustalono dla 21 lêgów. rednia wielkoæ zniesienia dla tej
próby wynios³a 5,5 jaj na gniazdo. Zniesienia w tych gniazdach sk³ada³y siê z 3 (1 przypadek),
4 (2 gniazda), 5 (6 gniazd), 6 (10 gniazd) i 7 jaj (2 gniazda - w Z³akowie Kocielnym i Siedlcach,
przy czym w tym drugim przypadku 4 jaja by³y niezalê¿one).
Efekty lêgów u pustu³ek
Liczba odchowanych m³odych pustu³ek w skrzynkach jest z pewnoci¹ znacznie wy¿sza
ni¿ wynika to z obserwacji skrzynek dokonywanych g³ównie z do³u (bez zagl¹dania do rodka).
£¹cznie pustu³ki gniazduj¹ce w naszych budkach wyprowadzi³y co najmniej 285 m³odych, co
jest liczb¹ niemal identyczn¹ jak w roku poprzednim. Z pewnoci¹ liczba wyprowadzonych
m³odych jest wy¿sza, gdy¿ z do³u mo¿na zobaczyæ zwykle nie wiêcej ni¿ 4 m³ode, podczas, gdy
w rzeczywistoci jest ich czêsto 5 lub 6.
Okres lêgowy
Czas przystêpowania do lêgów by³ podobny jak rok wczeniej. Wiêkszoæ par sk³ada³a jaja
w trzeciej dekadzie kwietnia, choæ by³y pojedyncze lêgi, gdzie pe³ne zniesienie znajdowa³o siê
zapewne ju¿ w pierwszej dekadzie tego miesi¹ca. Terminy przystêpowania do lêgów s¹
przybli¿one, obliczone na podstawie obserwacji wieku m³odych w gniedzie. Sezon lêgowy by³
bardziej rozci¹gniêty ni¿ rok wczeniej. Z ca³¹ pewnoci¹ stwierdzono powtórzony lêg w jednej
ze skrzynek na terenie Siedlec (ko³o budynku, gdzie mieci siê biuro TP Bocian). Ptaki do
pierwszego lêgu przyst¹pi³y w ostatnich dniach kwietnia. Obserwowano samicê, która
wysiadywa³a jaja, jednak nie dosz³o prawdopodobnie do wyklucia siê m³odych - prawdopodobnie
wszystkie jaja by³y niezalê¿one. Pustu³ki przyst¹pi³y do powtórnego lêgu. Trzy m³ode opuci³y
skrzynkê dopiero 17 sierpnia. Podobna
sytuacja mia³a miejsce w jednej ze skrzynek
w dolinie Muchawki, gdzie zajmowana przez
pustu³ki przez poprzednie trzy sezony
skrzynka zosta³a zajêta przez uszatki.
Okaza³o siê, ¿e dopiero po opuszczeniu budki
przez sowy (prawdopodobnie by³ to
pomylny lêg) do skrzynki wprowadzi³y siê
pustu³ki, co mia³o miejsce w po³owie
czerwca. M³ode pustu³ki opuci³y gniazdo
z tego lêgu dopiero oko³o 20 sierpnia.

Portret pustu³ki
Rys. Wioleta Pu³a
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Obr¹czkowanie
W sezonie 2007 zaobr¹czkowano ³¹cznie 44
m³ode pustu³ki pochodz¹ce z 8 lêgów:
z 4 gniazd w skrzynkach na kociele
w Z³akowie Kocielnym oraz z 5 gniazd na
terenie powiatu siedleckiego.
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Straty w lêgach
Okrelenie zakresu strat w lêgach przy kontrolach z ziemi daje tylko przybli¿ony wynik.
Nie do koñca wiadomo, czy stwierdzenie nieobecnoci doros³ych ptaków przy budce podczas
drugiej kontroli jest powodem straty lêgu z powodu drapie¿nictwa, czy te¿ powód by³ inny,
np. wyp³oszenie ptaków lub z³o¿enie niezalê¿onych jaj. W koñcu czerwca lub na pocz¹tku lipca
w zasiedlonej budce mog¹ byæ jeszcze m³ode, które nie s¹ widoczne z do³u i nie s¹ na tyle du¿e,
aby brudziæ ka³em przedni¹ ciankê budki, co sprawia wra¿enie, ¿e jest ona niezasiedlona.
Z ca³¹ pewnoci¹ odnotowano straty w 3 skrzynkach, w innej skrzynce podczas drugiej kontroli
stwierdzono w budce obecnoæ 2 jaj, natomiast brak by³o ptaków doros³ych, co mo¿e wiadczyæ
o porzuceniu lêgu z powodu niezalê¿onych jaj.
Straty w budkach
W roku 2007 zniknê³o, lub zosta³o uszkodzonych co najmniej 20 kolejnych skrzynek. Trzy
z nich zosta³y ciête razem z drzewami, szeæ zosta³o skradzionych (w tym cztery z linii
energetycznej) pozosta³e uleg³y uszkodzeniu, które nie pozwoli³o na ich zajêcie przez ptaki.
Prawdopodobnie straty w budkach s¹ jednak wy¿sze. Nie rozpoznana zosta³a do koñca
sytuacja w Warszawie i w okolicach Kielc.
Linie energetyczne
W roku 2007 (przed sezonem) przyby³o a¿ 78 skrzynek  dzia³ania te szczegó³owo zosta³y
opisane w poprzednim numerze Kraski. Z tej liczby 52 skrzynki zamontowa³ Rejon Energetyczny
Siedlce, 14 Rejon Energetyczny Soko³ów oraz 12 Rejon Energetyczny Brodnica. Przed
rozpoczêciem sezonu 2007 na s³upach energetycznych by³y zamontowane ju¿ 134 budki dla
pustu³ek. Wkrótce jednak po zawieszeniu cztery z nich zosta³y skradzione. W budkach na s³upach
w minionym sezonie zagniedzi³y siê 22-23 pary pustu³ek. Przy czym w nowych skrzynkach
zawieszonych tu¿ przed sezonem zagniedzi³o siê 5 par. S³abo poznany zosta³ sukces gniazdowy
z uwagi na bardzo rozci¹gniêty w czasie okres przystêpowania do lêgów poszczególnych par.
Wszystkim osobom i instytucjom, które wspar³y nasze dzia³ania na rzecz ochrony pustu³ki
serdecznie dziêkujemy.
Miros³aw Rzêpa³a

PRUSZKOWSKIE SOKO£Y
Jak informowa³em ju¿ w poprzednim numerze Kraski, Pruszków przy³¹czy³ siê do czynnej
ochrony pustu³ki na swoim terenie. Oprócz zainstalowanych w kwietniu dwóch skrzynek
lêgowych na kociele w. Kazimierza w centrum miasta oraz przeprowadzonej szczegó³owej
inwentaryzacji stanowisk pustu³ki, jeszcze w tym roku uda³o siê wykonaæ kilka prac zwi¹zanych
z ochron¹ tego gatunku.
Wytypowano kolejnych osiem miejsc do zainstalowania skrzynek. Szeæ z nich dotyczy
bloków z wielkiej p³yty na osiedlu Stanis³awa Staszica oraz Parkowa. Jedna skrzynka zosta³a
zaplanowana na budynku przy torach PKP, gdzie dawniej widywano pustu³ki. Kolejn¹ lokalizacj¹
jest budynek dawnego GUS-u przy ul. Kraszewskiego 11, gdzie w padzierniku zainstalowano
skrzynie dla soko³ów.
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Tak wiêc obecnie na terenie
Pruszkowa s¹ ju¿ trzy skrzynki lêgowe dla
pustu³ek. Co ciekawe latem kilkakrotnie
widzia³em samca pustu³ki siedz¹cego
w rodku jednej z dopiero co powieszonych
skrzynek. Kto wie czy w zbli¿aj¹cym siê
sezonie nie pos³u¿y ona, a mo¿e i pozosta³e,
jako nowe M-1 dla sokolich rodzin.
Dziêki przeprowadzonej na
prze³omie lipca i sierpnia kontroli stanowisk
lêgowych uda³o siê wykryæ najbardziej
zagro¿one stanowiska. W zwi¹zku z tym
Pustu³ka
w
najbli¿szym
czasie
zostan¹
Rys. Katarzyna Kubicka
zabezpieczone dwa miejsca lêgów na wie¿y
cinieñ przy stacji PKP. Zamontowane zostan¹ tam cianki zabezpieczaj¹ce zarówno jaja, jak
i pisklêta, przed wypadniêciem.
Urz¹d Miejski, na zlecenie którego wykonywane s¹ wszelkie dzia³ania zwi¹zane z ochron¹
pustu³ki w Pruszkowie, zadba³ tak¿e o edukacjê swoich mieszkañców. Jesieni¹ do wszystkich
szkó³ podstawowych i gimnazjów dostarczono materia³y edukacyjne dotycz¹ce ochrony pustu³ki
(plakaty, foldery i zak³adki).
Mam nadzieje, ¿e sezon 2008 bêdzie równie owocny jak miniony, a Urz¹d Miejski nadal
bêdzie czynnie uczestniczy³ w dzia³aniach ochronnych. Byæ mo¿e w nadchodz¹cym sezonie
lêgowym uda siê zaobr¹czkowaæ pruszkowskie pustu³ki, co pozwoli na lepsze poznanie miejskich
soko³ów.
Wszystkie osoby, które obserwuj¹ pruszkowskie soko³y, albo mia³yby chêæ rozpocz¹æ
obserwacje, a przy okazji pomóc w ich czynnej ochronie proszê o kontakt mailowy lub telefoniczny
(mariusz.grzeniewski@gmail.com, 608-284-026).
Mariusz Grzeniewski

OCHRONA B£OTNIAKA £¥KOWEGO
B³otniak ³¹kowy w krajobrazie rolniczym  badania i ochrona zagro¿onego gatunku ptaka
drapie¿nego. To tytu³ projektu, który w latach 2008-2010 bêdzie realizowany na po³udniowym
Podlasiu (powiat bialski, ³osicki, siedlecki i soko³owski) przez TP Bocian i Stichting Werkgroep
Grauwe Kiekendief z Holandii (partner projektu). Projekt bêdzie finansowany ze rodków
Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Oprócz
dzia³añ typowo ochroniarskich (wyszukiwanie i zabezpieczanie gniazd) w projekcie
przewidzielimy wydanie (w du¿ym nak³adzie) materia³ów informacyjno-promocyjnych, filmu
(na DVD), przeprowadzenie prelekcji dla rolników, organizacjê warsztatów b³otnikowych oraz
wizyty studyjne w Holandii. Poza tym zaplanowalimy monitoring oraz badania
radiotelemetryczne, które bêd¹ koordynowane przez ekspertów z Holandii. Prace terenowe bêd¹
wykonywane w du¿ej mierze przez studentów z Uniwersytetu w Groningen oraz wolontariuszy
6
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Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief i TP Bocian. W marcu rusza równie¿ drugi projekt
pt. B³otniak ³¹kowy gatunkiem tarczowym dla ptaków krajobrazu rolniczego. Projekt ten bêdzie
finansowany w latach (2008-2009) przez Fundacjê EkoFundusz. G³ównym zadaniem dziesiêciu
grup roboczych dzia³aj¹cych w ró¿nych regionach (woj. lubelskie, mazowieckie, podlaskie,
warmiñsko-mazurskie, zachodniopomorskie, dolnol¹skie, wiêtokrzyskie) bêdzie czynna ochrona
gniazd b³otniaka ³¹kowego. W ramach projektu zostan¹ wydane: pakiet edukacyjny (CD
z prezentacj¹ multimedialn¹) dla doradców rolnorodowiskowych oraz tablice przedstawiaj¹ce
charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego gatunki ptaków. Na pocz¹tku 2009 roku liderzy
grup roboczych przeprowadz¹ szkolenia w Wojewódzkich Orodkach Doradztwa Rolniczego.
Na szkoleniach doradcom rolnorodowiskowym zostanie zaprezentowany pakiet edukacyjny
oraz film o b³otniaku ³¹kowym wydany ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Partnerami projektu s¹ PTOP Salamandra, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze,
Towarzystwo Badañ i Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Or³ów oraz Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne. Wiêcej o ochronie b³otniaka ³¹kowego na www.bocian.org.pl/programy/blotniak
Dominik Krupiñski

NADZIEJA NA PÓJDKI W BUDKACH
W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ
Pierwsza budka na terenie Puszczy Kampinoskiej (KPN + otulina) zosta³a wywieszona
w marcu 2004 r. przy okazji stawiania platformy dla bociana bia³ego we wsi Zamoæ (centralna
czêæ KPN). Budka zosta³a umieszczona tu¿ pod platform¹ bociana. Kolejne przybywa³y
sukcesywnie: jeszcze w 2004  kolejne 2; w 2005  3; w 2006  6; od I do III 2007  8. W sumie
powieszonych zosta³o 20 budek dla pójdki, z tego a¿ 13 z rurami PCV w otworze wlotowym
(zabezpieczenie przed ³asicowatymi). Wszystkie wywieszone s¹ w zachodniej i centralnej czêci
Puszczy Kampinoskiej.
Budki wisz¹ w miejscach charakteryzuj¹cych siê niskotrawiast¹ rolinnoci¹ w promieniu 500
m i obecnoci¹ budynków, m.in. by³y to centra wsi, grodzone pastwiska dla koni przy budynkach
lub boiska. Wiêkszoæ budek, bo a¿ 55%, umieszczonych zosta³o na drzewach: topola  4, olsza
czarna  3, d¹b szypu³kowy  2, wierzba  1, jab³oñ  1.

Niestety, jak na razie, nie stwierdzilimy obecnoci pójdki w wywieszonych przez nas
budkach. Natomiast bardzo chêtnie zajmowane s¹ one przez szpaki  zasiedli³y one a¿ 60%
budek. Innymi lokatorami by³y osy (8%), za pozosta³e 32% budek by³o pustych. Analizie poddano
budki, które wisia³y przed pocz¹tkiem sezonu lêgowego w latach 2005-2007.
7
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Pójdka
Rys. Wioleta Pu³a

Bior¹c pod uwagê, ¿e czêæ budek wisi
w pobli¿u miejsc aktualnego wystêpowania
pójdki jestemy pe³ni nadziei, ¿e kiedy siê
na nie skusz¹. Ponadto, jako TP Bocian,
prowadzimy akcje propagandowe dotycz¹ce
ochrony pójdki, maj¹ce na celu:
- wyzbycia siê fobii zwi¹zanej z wró¿bami
rych³ej mierci po us³yszeniu pójdki;
- dbanie o drzewa owocowe i og³awiane
wierzby, które stanowi¹ rezerwuar
naturalnych miejsc gniazdowania (tu m.in.
publikacje w Puszczy Kampinoskiej,
Parkach Narodowych oraz akcja Dzieñ
Wierzby G³owiastej);
- uwiadamianie po¿ytecznoci tej ma³ej
sowy.

Budki wykonane by³y przez firmê USSURI Adama Tar³owskiego oraz przez Piotra
Szpakowskiego. A podczas wywieszania budek wszechstronnej pomocy udzielili nam: Piotr
Szpakowski, Tomasz Hryniewicki i Jan Jejno  za co serdeczne dziêki.
Adam Olszewski
Adam Tar³owski

AKCJA WIESZANIA BUDEK LÊGOWYCH DLA TRACZY
NUROGÊSI NA ZBIORNIKU DOBCZYCKIM
Nurogê jest najwiêkszym krajowym gatunkiem tracza (rybo¿ernych krewniaków kaczek,
gêsi i ³abêdzi), zasiedlaj¹cym g³ównie jeziora i rzeki na pó³nocy i zachodzie Polski. Przed 2000
r. ptaki te gniazdowa³y w po³udniowo-wschodniej Polsce jedynie sporadycznie na Sanie, Tanwi,
Wis³oce i Wile, nigdzie jednak nie wytworzy³y stabilnej i licznej populacji. Obecnie gatunek
ten prawdopodobnie jest coraz liczniejszy na podgórskich odcinkach karpackich rzek, o czym
wiadcz¹ stwierdzenia lêgów m.in. z dolin Dunajca (Sz. Mazgaj) i Sanu (Przemys³aw Kunysz).
Populacja tego gatunku zaczê³a rozwijaæ siê tak¿e nad rodkow¹ Rab¹, gdzie pierwszy
udokumentowany przypadek gniazdowania wykryto w 1999 r. na Zb. Dobczyckim (Robert
Gwiazda) i Rabie pod Dobczycami (Pawe³ Ko³odziejczyk). W kolejnych latach stwierdzono
jego gniazdowanie nad Rab¹ miêdzy Dobczycami a Bochni¹, na Zb. Dobczyckim oraz na
dop³ywach Raby (Stradomce z Tarnawk¹ i Krzyworzece). £¹cznie ca³a tutejsza populacja sk³ada
siê z ok. 30-40 par (Kajtoch i Piestrzyñska-Kajtoch 2005, Zasiedlanie dorzecza Raby przez
nurogêsia Mergus merganser. Not. Orn. 46: 243-246, http://ww.pzwl.republika.pl/
nuroges_frameset.htm).
W zwi¹zku z niedostêpnoci¹ starych dziuplastych drzew samice najprawdopodobniej
wyprowadzaj¹ m³ode g³ównie w wykrotach i norach. Stwarza to zapewne wiêksze ryzyko utraty
8
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lêgów w wyniku drapie¿nictwa ssaków oraz zalania
podczas wczesnoletnich wezbrañ wody
wywo³ywanych spuszczaniem wody ze Zbiornika
Dobczyckiego. Stosunkowo m³ody wiek wiêkszoci
drzewostanów w dolinie Raby, w tym wokó³ Zbiornika
Dobczyckiego, sprawia, ¿e brakuje tam dogodnych
miejsc lêgowych dla tych ptaków. Na samym
zbiorniku corocznie gniazduj¹ jedynie 1-3 pary,
chocia¿ mog³oby ich byæ du¿o wiêcej. Aby zwiêkszyæ
liczbê dostêpnych miejsc lêgowych cz³onkowie
Ma³opolskiego Ko³a TP Bocian zaplanowali akcjê
wywieszenia budek lêgowych dla tych ptaków.
W dniach 12-13 stycznia 2008 r. wywieszono 9 budek
lêgowych typu E przy po³udniowym brzegu Zbiornika
Dobczyckiego w miejscowociach Droginia,
Brzezowa i Kornatka. Budki zosta³y zawieszone
w lasach i zadrzewieniach (na dêbach, topolach,
Rys. £ukasz Kajtoch
sosnach i modrzewiach) w odleg³oci do 200 m od
brzegu zbiornika i 100-400 m od siebie w trzech
grupach. Oprócz traczy budki te mog¹ zasiedliæ g¹go³y i inne gatunki ptaków (np. sowy). Rozwieszone
budki bêd¹ kontrolowane w przysz³oci w celu sprawdzenia efektywnoci ich zajmowania.
Zorganizowanie akcji by³o mo¿liwe dziêki pomocy udzielonej przez ni¿ej wymienione osoby
i instytucje, którym Ma³opolskie Ko³o TP Bocian chcia³oby z³o¿yæ podziêkowania:
Adam Tar³owski z firmy Ussuri (http://www.ussuri.pl/index.htm) - nieodp³atne przekazanie
budek lêgowych,
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie - pomoc merytoryczna,
Nadlenictwo Mylenice (Lenictwo Kornatka) i Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
w Krakowie (Zarz¹d Zlewni Raby w Dobczycach) - udzielenie zgody na wywieszenie budek na ich terenie,
Pan Andrzej Wójtowicz - w³aciciel prywatnej dzia³ki w Drogini, dziêki uprzejmoci którego wywieszono jedn¹ z budek w bezpiecznym miejscu tu¿ nad zbiornikiem,
Uczestnicy akcji wieszania (poza autorami): Piotr Su³ek, Kalina Tekieli i Klaudia Janik.
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji z Krakowa, do którego nale¿y
wiêkszoæ terenów wokó³ zbiornika niestety nie udzieli³o zgody na wywieszenie, co wp³ynê³o
na akcjê i rozmieszczenie budek.
Tomasz Figarski, £ukasz Kajtoch, Jakub Pe³ka

PTAKI DOPISA£Y!
Jesieni¹ 2007 roku, na zlecenie Urzêdu Miejskiego w Pruszkowie, po raz kolejny
przeprowadzono czyszczenie i konserwacjê wczeniej rozwieszonych skrzynek lêgowych dla
ptaków. Tym razem ptaki dopisa³y  w roku ubieg³ym stopieñ zasiedlenia wyniós³ tylko 14,3%.
Na terenie miasta skontrolowano osiemdziesi¹t jeden skrzynek lêgowych. Siedemdziesi¹t jeden
9
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skrzynek znajduje siê w Parku Potulickich oraz na terenach przyleg³ych do rzeki Utraty, za
pozosta³e dziesiêæ jest zainstalowanych w ró¿nych czêciach miasta (w Parku Kociuszki, na
Placu Jana Paw³a II oraz na terenie niektórych przedszkoli).
Podczas prac, czyszczenia i konserwacji, usuniêto piêædziesi¹t trzy gniazda ró¿nych gatunków
zwierz¹t (ptaków, ssaków i owadów). W trakcie czyszczenia stwierdzono, ¿e zosta³y zajête tylko
skrzynki znajduj¹ce siê na terenie Parku Potulickich i na terenach przyleg³ych do rzeki Utraty.
Pozosta³e dziesiêæ skrzynek rozproszonych na terenie miasta nie by³y zasiedlone. Przyczyn¹ jest
zapewne to, i¿ zosta³y one powieszone zbyt póno (pón¹ wiosn¹ roku 2007).
Ptakami, które w sezonie lêgowym 2007 wykorzystywa³y skrzynki, by³y: sikory (modraszka
i bogatka), szpak, kawka i mandarynka. Najchêtniej skrzynki wykorzysta³y szpaki. Zajê³y one
wszystkie skrzynki przeznaczone dla nich (15 szt.) oraz czêæ innego typu (D i E). Sikory te¿
chêtnie korzysta³y z darmowych lokali. Na 45 skrzynek przygotowanych specjalnie dla nich
zajêtych zosta³o 29. Kawki wyprowadzi³y swoje m³ode z dwóch skrzynek typu D.
Do najciekawszych znalezisk trzeba zaliczyæ gniazdo kaczki mandarynki w skrzynce lêgowej
typu D. W ten sposób potwierdzi³y siê obserwacje poczynione wiosn¹ 2007 roku. Do tej pory nie
by³ znany przypadek gnie¿d¿enia siê mandarynek w skrzynkach lêgowych na terenie naszego
kraju. Wiosn¹ 2007 roku fakt ten zosta³ zg³oszony do Komisji Faunistycznej dzia³aj¹cej przy
Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Dnia 8.06.2007 r. Komisja
Faunistyczna potwierdzi³a obserwacje wiosenn¹ i lêg mandarynki w skrzynce sta³ siê faktem
naukowym. Tak wiêc Park Potulickich sta³ siê pierwszym miejscem w historii naszego kraju,
w którym mandarynki odby³y lêg w sztucznej skrzynce.
Nie tylko ptaki korzysta³y ze skrzynek lêgowych. W czterech skrzynkach znaleziono gniazda
wiewiórek. W jednej z nich wiosn¹ 2007 roku obserwowano trzy m³ode osobniki, co wiadczy
o tym, ¿e skrzynki s³u¿¹ wiewiórkom nie tylko jako noclegowiska, ale równie¿ jako miejsca rozrodu.
Podczas czyszczenia stwierdzono tak¿e obecnoæ czterech gniazd nale¿¹cych do owadów. By³y to:
jedno gniazdo szerszeni oraz trzy innych gatunków os (jedno zbudowane nad gniazdem sikory).
Stopieñ zasiedlenia skrzynek w sezonie 2007 wyniós³ 74,6%. W porównaniu z poprzednim
sezonem jest to wynik bardzo dobry. Wynika z tego, ¿e skrzynki lêgowe dobrze spe³niaj¹ swoj¹
funkcje i ptaki chêtnie z nich korzystaj¹. Oby tak dalej.
Urz¹d Miasta jesieni¹ 2007 roku zleci³ zainstalowanie kolejnych 34 skrzynek lêgowych dla
ptaków. Zosta³y one rozwieszone na terenach przedszkoli miejskich bior¹cych udzia³ w konkursie
plastycznym z okazji Dnia Ziemi.
Tak wiêc obecnie na terenie miasta Pruszkowa jest powieszonych 115 skrzynek lêgowych
dla ptaków. Nie pozostaje nam nic innego tylko czekaæ na wiosnê i wypatrywaæ pierwszych
mieszkañców drewnianych domków.
Mariusz Grzeniewski

OCHRONA JERZYKA
W listopadzie 2007 r. Warszawski Oddzia³ Towarzystwa Przyrodniczego Bocian przy
wspó³pracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Towarzystwem Opieki nad
Zwierzêtami i Sto³ecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków rozpocz¹³ program ochrony jerzyka
w stolicy. G³ównym jego celem jest zahamowanie postêpuj¹cego w doæ szybkim tempie spadku
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liczebnoci jerzyków w Warszawie. Przyczyn¹
tej sytuacji jest bez w¹tpienia prowadzona
w ostatnim czasie na du¿¹ skalê
termomodernizacja budynków. Podczas prac
budowlanych jerzyki trac¹ dogodne miejsca
gniazdowania, które s³u¿y³y im od wielu lat otwory do stropodachów s¹ zamykane kratkami,
a wszelkie zakamarki w cianach zostaj¹
zakrywane styropianem. Powoduje to, i¿ jerzyki
musz¹ szukaæ innych miejsc, których ju¿ teraz
jest coraz mniej, i z roku na rok ich liczba siê
kurczy.
Chc¹c pomóc jerzykom w ich corocznych
Jerzyk w budce
Rys. Katarzyna Kubicka
zmaganiach o miejsca gniazdowania nasz
oddzia³ Towarzystwa rozpocz¹³ program, którego g³ównymi za³o¿eniami s¹:
- sporz¹dzenie dokumentacji o stanowiskach lêgowych jerzyków w Warszawie (zarówno istniej¹cych, jak i zanik³ych w ostatnich kilku latach), wykorzystuj¹c internetow¹ Kartotekê
Przyrodnicz¹  www.kartoteka-przyrodnicza.pl;
- kontrolowanie koloni jerzyków i ewentualne interwencje w celu ich ochrony;
- wystêpowanie o fundusze na zakup i monta¿ skrzynek lêgowych i materia³y edukacyjne;
- uzyskiwanie zgody od zarz¹dców budynków na instalowanie skrzynek dla jerzyków;
- instalowanie skrzynek lêgowych na budynkach;
- prowadzenie dzia³añ edukacyjnych w zakresie ochrony jerzyka, g³ównie wród pracowników samorz¹dów lokalnych, pracowników spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych, pracowników firm budowlanych zajmuj¹cych siê termomodernizacj¹ budynków oraz dzieci
i m³odzie¿y;
- przygotowanie i druk materia³ów edukacyjnych o ochronie jerzyka;
- kampania medialna (zarówno prasowa jak i telewizyjna);
- prowadzenie spotkañ edukacyjnych wród
warszawskich s³u¿b miejskich (policja, stra¿
miejska) oraz pracowników samorz¹dów lokalnych, pracowników spó³dzielni i wspólnot
mieszkaniowych;
- kontrolowanie efektywnoci zajmowania
skrzynek lêgowych przez jerzyki;
- obr¹czkowanie m³odych jerzyków przy okazji kontrolowania skrzynek lêgowych;
- wspó³praca z innymi organizacjami przyrodniczymi w zakresie ochrony jerzyka i innych
gatunków gnie¿d¿¹cych siê w budynkach.
Na razie nasze dzia³ania skupiaj¹ siê g³ównie
na Warszawie, ale mamy nadziejê, ¿e w przysz³oci
Jerzyk w locie
obejm¹ ca³¹ Polskê. Wa¿ne jest to, i¿ chroni¹c
Rys. Wioleta Pu³a
jerzyka, przyczyniamy siê tak¿e do ochrony innych
11
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gatunków gniazduj¹cych w naszych budynkach, takich jak np. kawka, szpak czy wróbel.
To dziêki nim nasze osiedla têtni¹ ¿yciem.
Mamy za sob¹ ju¿ pierwsze sukcesy. Jeszcze w listopadzie uda³o siê nam nawi¹zaæ wspó³pracê
z Dzielnic¹ Bielany m.st. Warszawy. Dziêki temu na Bielanach zainstalowalimy 25 skrzynek
lêgowych dla jerzyków (10 na wie¿owcu przy ul. Wrzeciono 17 oraz 15 na wie¿y kocielnej
przy ul. Dewajtis 3). Uda³o siê nam tak¿e wydaæ plakat o ochronie jerzyka, który w najbli¿szym
czasie zostanie rozes³any do placówek owiatowych, administracji Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomociami oraz administracji budynków spó³dzielczych dzia³aj¹cych na terenie Bielan.
Ju¿ dzisiaj dzielnica Wola i Ursynów wyrazi³y chêæ przyst¹pienia do programu i wsparcia
jego za³o¿eñ. Mamy nadzieje, ¿e tak¿e inne dzielnice przy³¹cz¹ siê do czynnej ochrony jerzyka
na swoich terenach. Wierzymy, ¿e nasz program bêdzie cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
wród mieszkañców stolicy, a dziêki wsparciu ze strony w³adz wspólnie uda nam siê zahamowaæ
postêpuj¹cy spadek jerzyków, jak równie¿ innych ptaków gnie¿d¿¹cych siê w budynkach.
Ju¿ dzi zwracamy siê do wszystkich chêtnych, którzy chcieliby pomóc ochroniæ jerzyki,
by zg³aszali do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej (www.kartoteka-przyrodnicza.pl) wszystkie
napotkane kolonie jerzyków w stolicy. Zg³oszenia mog¹ dotyczyæ zarówno kolonii istniej¹cych,
jak równie¿ tych, które zanik³y w ostatnich kilku latach. Ka¿da informacja jest na wagê z³ota.
Dziêki temu bêdziemy mogli obj¹æ ptaki skuteczniejsz¹ ochron¹. Pamiêtajcie, ¿e los jerzyka
mo¿e zale¿eæ w³anie od Was.
Wychodz¹c naprzeciw osobom, które nie maj¹ dostêpu do internetu podajemy adres
korespondencyjny oraz telefon kontaktowy.
Warszawski Oddzia³ Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel. (0-22) 822-54-22, kom. 608-284-026
Mariusz Grzeniewski
koordynator programu ochrony jerzyka

£OM¯YÑSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI
£om¿yñski Park Krajobrazowy Doliny Narwi (£PKDN) po³o¿ony jest w zachodniej czêci
województwa podlaskiego na obszarze gmin: £om¿a, Pi¹tnica i Wizna. Utworzony zosta³
Rozporz¹dzeniem Nr 4/94 Wojewody
£om¿yñskiego z dnia 10.12.1994 r.
G³ównym celem jego powo³ania jest
ochrona zalewowych terenów doliny
Narwi, zasobnych w rzadkie gatunki
rolin i zwierz¹t oraz unikalne walory
krajobrazowe.
Park zajmuje powierzchniê 7.353,5 ha,
a otulina - 12.310,5 ha. W jego granicach
znajduje siê szesnastokilometrowy,
nieuregulowany odcinek Narwi
Czajka
Rys. Katarzyna Kubicka
(pomiêdzy miejscowociami Pi¹tnica
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i Bronowo), tworz¹cy liczne meandry,
starorzecza i odnogi. Dolina rzeki otoczona jest
wzgórzami o wysokociach wzglêdnych
dochodz¹cych do 40 m. Na wysoczyznach
znajduje siê wiele punktów widokowych,
z których mo¿emy podziwiaæ niepowtarzaln¹,
rozleg³¹ panoramê doliny (np. Wzgórza
Królowej Bony k. Starej £om¿y, platforma
widokowa w Siemieniu i Rakowie, wie¿a
widokowa w Bronowie).
O specyfice rodowiska przyrodniczego
Parku decyduje du¿a zmiennoæ Narwi  latem
p³ynie ona jedynie w korycie, natomiast
wiosenne rozlewiska pokrywaj¹ ca³¹
powierzchniê dna doliny.
Przyroda Parku
Zró¿nicowana rzeba obszaru Parku, wody
Bóbr
Narwi i starorzeczy, ró¿ny stopieñ
Rys. Marcin Ilczuk
nawilgotnienia, ró¿norodnoæ gleb  wszystko
to powoduje ¿e wiat rolin jest tu bardzo bogaty: od wodnych po sucholubne. Na terenie Parku
zinwentaryzowano 735 gatunków rolin naczyniowych, z których 23 gatunki s¹ objête ca³kowit¹
ochron¹ (np. wawrzynek wilcze³yko, lilia z³otog³ów, grzybieñ bia³y, godzik piaskowy),
9 gatunków  ochron¹ czêciow¹ (np. kocanki piaskowe, pierwiosnka lekarska, kalina koralowa)
a 94 zaliczane s¹ do gatunków rzadkich.
Ró¿norodna rolinnoæ stanowi siedlisko dla blisko 190 gatunków ptaków, w tym ok. 130
gatunków lêgowych. Wiêkszoæ z nich objêta jest równie¿ ochron¹ gatunkow¹. Mo¿emy tu spotkaæ
m.in. rzadkie w skali europejskiej wodniczki, dubelty i bataliony. W okresie wiosennym na
rozlewiskach rzeki odpoczywaj¹ i ¿eruj¹ stada ptaków ró¿nych gatunków, licz¹ce niekiedy nawet
kilka tysiêcy osobników.
wiat zwierzêcy Parku to tak¿e 41 gatunków ssaków. Wród nich na podkrelenie zas³uguje
szczególne bogactwo drapie¿ników, a na 15 gatunków wystêpuj¹cych w Polsce a¿ 10 mo¿emy
spotkaæ w Parku (np. pi¿mak, nornica ruda, karczownik). Wzd³u¿ Narwi i mniejszych cieków
osiedlaj¹ siê bobry buduj¹ce tamy, ¿eremia i kopi¹ce ca³e systemy nor. Najwiêkszym
przedstawicielem ssaków na tym terenie jest ³o, który upodoba³ sobie dzikie ostêpy Uroczyska
Pniewo. W Parku stwierdzono tak¿e wystêpowanie 4 gatunków gadów - jaszczurki zwinki
i ¿yworodnej, padalca, ¿ó³wia b³otnego i 12 gatunków p³azów (m.in. traszki zwyczajnej
i grzebieniastej, kumaka nizinnego, ropuchy paskówki).
Narew i jej odnogi to siedlisko ok. 40 gatunków ryb. Spotkaæ tu mo¿na nawet gatunki górskie np. brzanê i pstr¹ga potokowego.
Na obszarze £PKDN istniej¹ 2 rezerwaty przyrody: Kalinowo i Wielki Dzia³
Rezerwat Kalinowo
Rezerwat leny, utworzony w roku 1972, o powierzchni 69,76 ha. Po³o¿ony na prawym
zboczu doliny Narwi, pomiêdzy wsiami Kalinowo i Drozdowo w gminie Pi¹tnica. Celem jego
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utworzenia by³a czêciowa ochrona wielogatunkowego lasu
liciastego o naturalnym charakterze oraz muraw
kserotermicznych. Najwiêksz¹ powierzchniê rezerwatu zajmuj¹
gr¹dy, których drzewostan tworzy lipa i d¹b z domieszk¹ klonu,
grabu, brzozy i wi¹zu. Rozrastaj¹ca siê warstwa drzew i krzewów
wypiera obecnie zbiorowiska muraw kserotermicznych
z nas³onecznionych skarp rezerwatu.

Kocanki piaskowe
Rys. Sylwia Ilczuk

Rezerwat Wielki Dzia³
Rezerwat leny, cis³y, po³o¿ony w dolinie Narwi, ok. 1 km
powy¿ej wsi Pniewo, w gminie £om¿a, w Lenictwie Pniewo.
Utworzony w roku 1990 dla cis³ej ochrony najwiêkszego w dolinie
Narwi fragmentu kompleksu lasów ³êgowych o naturalnym
charakterze (powierzchnia: 120,07 ha). G³ówn¹ czêæ drzewostanu
tworzy olsza z domieszk¹ jesionu. Warstwa krzewów to g³ównie
czeremcha, porzeczka czarna i czerwona, kalina, leszczyna,
jarzêbina, trzmielina zwyczajna i kruszyna. Miejscowo spotykany
jest wawrzynek wilcze³yko. Przez wiêksz¹ czêæ roku rezerwat
jest niedostêpny g³ównie przez podmok³y charakter pod³o¿a,
co sprzyja wystêpowaniu wielu gatunków wiêkszych ssaków
np. dzików, saren, ³osi.
Dodatkow¹ atrakcj¹ rezerwatu jest du¿a iloæ drzew pomnikowych
i pozosta³oci bazy partyzantów AK z okresu II wojny wiatowej:
okaza³y d¹b z wyrytym or³em.

Inne cenne przyrodniczo ekosystemy wziête s¹ pod dodatkow¹ ochronê w postaci u¿ytków
ekologicznych. Na terenie Parku ustanowiono cztery u¿ytki ekologiczne:
U¿ytek ekologiczny Bagno Brzeziny o powierzchni 13,8 ha, utworzony w roku 1996 dla
zachowania ródlenych bagien, jako miejsc lêgowych ptaków oraz ostoi bobrów. Po³o¿ony jest
w dolinie Narwi, 1,5 km od wsi Pniewo w gminie £om¿a.
U¿ytek ekologiczny Rzeka Narwica, utworzony w 2002 roku dla ochrony koryta Narwicy
oraz zespo³ów rolinnoci wodnej i bagiennej. Po³o¿ony jest na odcinku od miejscowoci
Niewodowo do Pi¹tnicy na prawym brzegu doliny Narwi. D³ugoæ akwenu to ok. 10 km,
a szerokoæ nie przekracza 20 m. W zbiorniku tym notowano wystêpowanie bobra europejskiego,
wydry i ¿ó³wia b³otnego.
U¿ytek ekologiczny Rzeka £opian, utworzony w roku 2002 dla ochrony starorzecza Narwi
oraz zespo³ów rolinnoci wodnej i bagiennej. Rzeka £opian, zwana te¿ jeziorem £opian, powsta³a
w wyniku zmiany koryta Narwi i po³o¿ona jest ok. 4 km na pó³nocny wschód od miejscowoci
Pniewo, przy lewym brzegu Narwi. Zbiornik ten ci¹gnie siê w kszta³cie podkowy na d³ugoci
ok. 1,2 km.
U¿ytek ekologiczny Piaskowa Górka o powierzchni 1,77 ha, utworzony w roku 2005 dla
ochrony siedlisk muraw psammofilnych z chrobotkami i lepnic¹ zielonaw¹. Po³o¿ony jest
w miejscowoci Krzewo Stare na stoku o po³udniowej ekspozycji. Spotkamy tu wiele rolin
rzadkich, m.in. godzika piaskowego, kocanki piaskowe, strzêplicê sin¹, traganka piaskowego.
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Na terenie Parku i jego otuliny ronie kilkadziesi¹t drzew i kilka
grup drzew (alei) objêtych ochron¹ w formie pomników przyrody.
Do najciekawszych nale¿¹:
aleja lipowa przy drodze Pniewo  Pucha³y (78 drzew o obwodzie
120-350 cm); aleja sosnowa przy miejscowoci Podgórze (356
stuletnich drzew); d¹b szypu³kowy we wsi Wiktorzyn o obwodzie
453 cm; okaza³e lipy (drobno i szerokolistne), klony, kasztanowce
bia³e, jesion wynios³y i buk zwyczajny w parku podworskim
w miejscowoci Janczewo,
Siedziba Dyrekcji Parku znajduje siê w Drozdowie. Na
prowadzonych tu przez ca³y rok zajêciach ekologicznych uczniowie
maj¹ mo¿liwoæ bli¿szego poznania otaczaj¹cego ich wiata przyrody.
Nasz adres:
£om¿yñski Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Drozdowo, ul. G³ówna 52, 18-421 Pi¹tnica
tel. 086-219-20-15. e-mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl
CIEKAWOSTKI:
SYMBOLEM Parku jest czajka  poznaæ j¹ mo¿na po
charakterystycznym czubku na g³owie.
Przez Narew mo¿na przeprawiæ siê promem - rêczny prom dzia³a
Wawrzynek wilcze³yko
Rys. Sylwia Ilczuk
w miejscowoci Rakowo.
Na tzw. Wzgórzach Królowej Bony, w okolicach Starej £om¿y,
zlokalizowane by³o pierwsze na tych ziemiach grodzisko, datowane na X-XI w. Z tego miejsca
rozci¹ga siê przepiêkny widok na dolinê. Wiosna nad Narwi¹ to szczególnie atrakcyjny czas dla
mi³oników ptaków. Przybywaj¹ oni tu z ca³ego kraju, by obserwowaæ przeloty ptaków
zatrzymuj¹cych siê na odpoczynek na malowniczych rozlewiskach. W Drozdowie, oprócz siedziby
Parku, dzia³a Muzeum Przyrody, ukazuj¹ce piêkno pó³nocno-wschodniej Polski, a w szczególnoci
przyrodê doliny Narwi i Biebrzy. Odwiedzaj¹c Park warto tu zajrzeæ.
Anna Jadczak

WALORY PRZYRODNICZE PODKRAKOWSKICH POGÓRZY
Miêdzy dolin¹ Wis³y na pó³nocy a Beskidami na po³udniu znajduj¹ siê Pogórza Wielickie
i Winickie oraz s¹siaduj¹ce z nimi Podgórze Bocheñskie. Teren ten z pozoru jest ma³o interesuj¹cy,
wiêc niewiele osób, a w szczególnoci przyrodników, tam zagl¹da. Znajduje siê tam jednak
wiele ciekawych miejsc. Na krajobraz pogórzy sk³adaj¹ siê niezbyt wysokie wzgórza (300-500
m n.p.m.) poprzecinane licznymi dolinami. Lasy (gr¹dy, buczyny) i bory (sosnowe i jod³owe)
usytuowane s¹ przewa¿nie na bardziej stromych wzgórzach oraz w g³êbokich dolinach. Wiêkszoæ
lasów jest silnie przetrzebiona, ale zdarzaj¹ siê fragmenty starych drzewostanów, szczególnie
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w trudno dostêpnych miejscach. Poza lasami
dominuje typowa dla Ma³opolski mozaika ³¹k
i pól, które jedynie na ¿yniejszym Podgórzu
Bocheñskim s¹ wielkoobszarowe. Pogórza
przecinaj¹ malownicze doliny potoków i rzek,
z których czêæ ma charakter nizinny - bagienny
(np. Królewski Potok), a czêæ podgórski
i tworzy skaliste prze³omy (np. Stradomka i jej
dop³ywy). Na styku pogórzy (nale¿¹cych do
Karpat) i podgórzy (bêd¹cych ju¿ czêci¹
Podkarpacia) wzd³u¿ doliny Raby ci¹gnie siê
Kumak górski
tzw. próg karpacki. Mo¿na spotkaæ tam
Rys. £ukasz Kajtoch
nieliczne murawy kserotermiczne. Reszta tego
obszaru to rozleg³e sady owocowe oraz
zabudowa wiejska z licznymi starymi dworami i kocio³ami. W wielu miejscach na pogórzach
znajduj¹ siê malownicze punkty widokowe na Beskidy (od S¹deckiego po Babia Górê) i Tatry
oraz Puszczê Niepo³omick¹.
Szczególnie ró¿norodna i bogata w gatunki jest fauna tutejszych ptaków, w sk³ad której
wchodz¹ zarówno niektóre gatunki górskie jak i nizinne. Reprezentantami ptaków górskich lenych s¹ m.in. puszczyk uralski, w³ochatka, sóweczka, dziêcio³ bia³ogrzbiety, jarz¹bek, a nawet
drozd obro¿ny. Jednak wiêkszoæ z tych gatunków wystêpuje tylko w bardziej naturalnych lasach
na pograniczu z Beskidem Wyspowym (okolice Tarnawy i ¯egociny). Lêgowe s¹ tak¿e inne
lene gatunki, takie jak: bocian czarny, trzmielojad, jastrz¹b, dziêcio³ zielonosiwy, lelek czy
mucho³ówka ma³a. Kilkukrotnie by³ obserwowany
na tym terenie sokó³ wêdrowny. Do gatunków
górskich gniazduj¹cych nielicznie nad podgórskimi
rzekami nale¿¹: pluszcz i pliszka górska.
Wspó³wystêpuj¹ one z bardziej nizinnymi ptakami:
brodcem piskliwym, sieweczk¹ rzeczn¹,
zimorodkiem, a tak¿e z traczem nurogê. Ptaki
nizinne zasiedlaj¹ce pogórza to przede wszystkim
gatunki zwi¹zane z ³¹kami i zadrzewieniami (m.in.
dudek, dziêcio³ bia³oszyi, pokrzewka jarzêbata,
ortolan, potrzeszcz) oraz zabudow¹ wiejsk¹
(pójdka, p³omykówka, bocian bia³y, dzierlatka).
W trakcie przelotów przez teren pogórzy lec¹
i zatrzymuj¹ siê licznie g³ównie ³uszczaki, drozdy
i myszo³owy. Migruj¹c trafiaj¹ siê te¿ gatunki
rzadsze takie jak: kania ruda, b³otniaki zbo¿owy
i ³¹kowy, orlik krzykliwy, ¿uraw i ¿o³na. Tereny
pogórzy nie s¹ zbyt sprzyjaj¹ce do zimowania, ale
pojawiaj¹ siê tam m.in.: myszo³ów w³ochaty, bielik,
Jeleñ
drzemlik, górniczek i niegu³a.
Rys. Marcin Ilczuk
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Ssaki wystêpuj¹ce na pogórzach to w wiêkszoci gatunki typowe dla polskiego krajobrazu
rolniczo-lenego, ale wystêpuje lub pojawia siê te¿ tam kilka gatunków rzadszych. W lasach
mo¿na doæ czêsto natrafiæ na lady borsuków, a ostatnio równie¿ jenotów. Wystêpuje tam tak¿e
kilka gatunków nietoperzy i popielice. Zdarza siê, ¿e z Puszczy Niepo³omickiej przychodz¹
³osie, a z Gorców okazjonalnie zagl¹daj¹ niedwiedzie. Nad rzekami w ostatnich latach liczne
sta³y siê bobry i wydry.
Sporód gadów na pogórzach wystêpuj¹ wszystkie krajowe gatunki jaszczurek, zaskroñce
i ¿mije (które jednak s¹ nieliczne). Z uwagi na du¿¹ liczbê potoków, mokrade³ i oczek wodnych
bardzo bogata jest batrachofauna. Podobnie jak w przypadku ptaków na pogórzach mo¿na spotkaæ
zarówno gatunki górskie: kumak górski, traszka górska i karpacka oraz salamandra (dwa ostatnie
gatunki tylko na Pogórzu Winickim) jak i nizinne: kumak nizinny, wszystkie gatunki krajowych
ropuch i ¿ab (w tym bardzo rzadka w Polsce ¿aba zwinka stwierdzona w okolicach Brzeska)
oraz rzekotka, która obecnie jest bardzo rzadka.
Tereny pogórzy i ich przyroda jest zagro¿ona g³ównie poprzez: nadmiern¹ zabudowê
i zwi¹zane z tym problemy z odpadami (szczególnie na Pogórzu Wielickim), intensywn¹
gospodarkê len¹ i k³usownictwo (g³ównie
w lasach prywatnych) oraz melioracjê, wypalanie
i zarastanie ³¹k. Z powodu ju¿ wspomnianego
niewielkiego zainteresowania tym terenem
brakuje opracowañ naukowych z obszaru pogórzy
i w konsekwencji powo³anych form ochrony.
Wyj¹tkiem jest wschodnia czêæ Pogórza
Winickiego, gdzie znajduje siê Park
Krajobrazowy oraz kilku niewielkich rezerwatów
i pomników przyrody. Pogórza jednak zas³uguj¹
na ochronê. Powo³anie wielkoobszarowej formy
ochrony jest tam raczej niemo¿liwe z powodu
znacznej fragmentacji cennych siedlisk. Mo¿liwe
jest za to utworzenie u¿ytków ekologicznych lub
Lis
rezerwatów w miejscach szczególnie cennych
Rys. Sylwia Ilczuk
takich jak: fragmenty dolin Stradomki, Tarnawki,
Sanki i Królewskiego Potoku, starsze drzewostany w ró¿nych kompleksach lenych (szczególnie
ko³o Szyku, ¯egociny i Jawczyc) oraz niektóre murawy kserotermiczne (np. w Stradomce
i Che³mie nad Rab¹). Celowe by³oby tak¿e w³¹czenie najcenniejszych sporód tych miejsc do
sieci Natura 2000 jako ostoje siedliskowe. Próby powo³ania wy¿ej wymienionych form ochrony
przyrody zosta³y ju¿ podjête, ale jak dot¹d bez powodzenia.
Wiêcej na temat podkrakowskich pogórzy mo¿na znaleæ na stronach:
http://www.pzwl.republika.pl/
http://zpkp.republika.pl/
http://www.pogorza.pl/
£ukasz Kajtoch

17

KRASKA #(2/2007)

NAJAZD Z PO£UDNIA I KLÊSKA SYBIRAKÓW  JAK
OCIEPLENIE KLIMATU ZMIENIA NASZ¥ FAUNÊ WA¯EK
Globalna zmiana klimatu (globalne ocieplenie), to temat dyskutowany gor¹co i szeroko.
Zachodzi czy nie, jakie s¹ przyczyny, jak jej przeciwdzia³aæ? Mo¿na spieraæ siê, czy ocieplenie
ma charakter trwa³y i czy powoduje je emisja gazów cieplarnianych (choæ liczba niedowiarków
raczej spada). Natomiast nie ma w¹tpliwoci, ¿e ma ono miejsce. Ju¿ ostatnia dekada XX w. by³a
rekordowo ciep³a, nawet w stosunku do lat 1961-2000 (ch³odny okres wczeniejszy sprawi³,
¿e rozwa¿ano nie ocieplanie siê klimatu a jego och³odzenie). rednia temperatura wzros³a w Polsce
o ok. 0,6o C, wzros³y te¿ temperatury 9 z 12 miesiêcy, najbardziej w: styczniu, lutym i kwietniu
(Rys.). Nastêpne lata by³y jeszcze cieplejsze. Wed³ug danych do 2005 r., lata najcieplejsze
w historii badañ meteorologicznych w Polsce to: 2005, 1998, 2002, 2003 i 2004. I choæ póniejsze
dane nie s¹ jeszcze w pe³ni opracowane to wydaje siê, ¿e dorówna³ im przynajmniej rok 2006.
Zmianom temperatury towarzyszy bardziej upalny sezon letni i wyd³u¿enie okresów deszczowych.
A w Polsce zachodniej, ju¿ pod koniec wieku XX rednia temperatura zimy wzros³a powy¿ej 0o C!
Rys. Temperatury powietrza w Polsce w ostatniej dekadzie XX w. na tle lat 1961-2000; diagram
górny  wartoci bezwzglêdne, diagram dolny  odchylenia od redniej z czterdziestolecia. ród³o
danych: T. Zawora Temperatura powietrza w Polsce w latach 1991-2000 na tle okresu normalnego
1961-2000, Acta Agrophysica, 6(1): 281-287, 2006.
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Taki stan rzeczy ma dalekosiê¿ne konsekwencje dla ludzkoci i dla gospodarki. Ale i dla
przyrody. Ona zmienia siê na naszych oczach, choæ nie zawsze to dostrzegamy. Za ma³o o niej
wiemy lub widzimy j¹ jako co sta³ego  nie pamiêtaj¹c, ¿e w redniowieczu Polska by³ potêg¹
w produkcji wina, a w wieku XVII zwanym ma³¹ epok¹ lodowcow¹, polska kawaleria
szturmowa³a Szwecjê przez zamarzniêty Ba³tyk. Tym wahaniom klimatu równie¿ towarzyszy³y
du¿e zmiany krajowej fauny i flory, tylko nikt ich nie opisa³.
Niektóre rodowiska i grupy zwierz¹t szczególnie dobrze nadaj¹ siê do ledzenia zmian
klimatu. Nale¿¹ do nich wody ródl¹dowe, m³ode w geologicznej skali czasu, p³ytkie, zale¿ne
od warunków mikro- i mezoklimatycznych, i zamieszkuj¹ce je organizmy. W tym tekcie
zarysowujê obraz zmian, jakie na naszych oczach zachodz¹ w polskiej faunie wa¿ek.
W przypadku wa¿ek, nasz horyzont czasowy wyznacza II po³owa XIX w., jeli chodzi
o jakiekolwiek obszerne dane o wa¿kach Polski, i lata miêdzywojenne  dla pe³niejszych porównañ.
Wa¿ki to szczególnie dobry model do analizy wp³ywu zmian klimatu na rodowisko.
Ich: ekologia, biologia i rozmieszczenie, s¹ poznane bardzo dobrze. Cechuj¹ je du¿e wymagania
termiczne, zw³aszcza podczas rozwoju embrionalnego i larwalnego. Wiele gatunków ma u nas
granice zasiêgów (g³ównie pó³nocne i zachodnie), których zmiany s¹ ³atwe do obserwowania
i znacz¹ce w kontekcie zmian klimatu. Wreszcie, w wielu badaniach dowiedziono, ¿e wa¿ki to
dobre bioindykatory (biowskaniki). Mo¿emy wiêc przyj¹æ, ¿e obserwowane u nich reakcje
dotycz¹ wielu innych, mniej znanych organizmów wodnych.
Warto wspomnieæ tak¿e o czyni¹cej wa¿ki dobrymi wskanikami zmian klimatu, historii
fauny naszej czêci kontynentu, a dok³adniej  o skutkach epoki lodowcowej. L¹dolód niemal
ca³kowicie pokry³ Europê pó³nocn¹ i rodkow¹, np. na dzisiejszym obszarze Polski nie dotar³
tylko do pogranicza po³udniowo-wschodniego. Spowodowa³o to wyparcie dawniej wystêpuj¹cych
u nas wa¿ek. Wycofa³y siê one do ostoi (refugiów) na po³udniu Europy, g³ównie w basenie
Morza ródziemnego, i wraca³y krótko w interglacja³ach. Po zakoñczeniu epoki lodowcowej te
gatunki w du¿ym stopniu ponownie skolonizowa³y nasz¹ czêæ Europy. Obok nich pojawi³a siê
grupa wa¿ek, które przywêdrowa³y z Azji, a dok³adniej  z Syberii. W zwi¹zku z t¹ histori¹,
wyró¿nia siê gatunki refugialne (inaczej ródziemnomorskie) i inwazyjne (syberyjskie). Tych
pierwszych jest w obecnej faunie Polski 34, drugich  39. W pewnym uproszczeniu, wa¿ki
ródziemnomorskie s¹ bardziej (czêciej) ciep³olubne i eurytopowe, syberyjskie  bardziej
(czêciej) zimnolubne i stenotopowe. Pierwsze z ich uznaje siê za wygranych obecnych zmian
(ang. winners), drugie za przegranych (loosers). M.in. st¹d te¿ ulubionym wskanikiem ciep³oty
klimatu na danym obszarze, jaki stosuj¹ odonatolodzy, jest stosunek liczby wystêpuj¹cych na
nim gatunków ródziemnomorskich do inwazyjnych. Warto dodaæ, ¿e w wiêkszoci regionów
badanych w ostatnich dekadach, wartoæ tego wskanika ros³a.
Skoñczmy ten d³ugi wstêp, by przyjrzeæ siê faktom. Co wraz z ociepleniem dzieje siê
z naszymi wa¿kami?
Zjawisko stosunkowo ma³o efektowne acz znacz¹ce, to zmiany cyklów ¿yciowych. Wa¿ki
naszej strefy klimatycznej cechuj¹ cykle co najmniej jednoroczne, u wielu gatunków s¹ one
dwu- lub trzyletnie, a w specyficznych rodowiskach (np. zimniejsze wody obszarów górskich)
nawet d³u¿sze. Ich d³ugoæ warunkuje g³ównie temperatura wody, w której rozwija siê larwa 
zwykle najd³u¿ej trwaj¹ce stadium rozwojowe. Z ocieplaniem siê klimatu, a wiêc i silniejszym
nagrzaniem zbiorników wodnych, mo¿na oczekiwaæ przyspieszenia rozwoju. I rzeczywicie:
w dolinie Wieprza w Polsce rodkowo-wschodniej, ju¿ w II po³owie minionej dekady autor tego
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tekstu zaobserwowa³ drugie pokolenia u zwykle monowalentnych gatunków z rodziny ³¹tkowatych
(Coenagrionidae): tê¿nicy wytwornej (Ischnura elegans) i ³¹tki dzieweczki (Coenagrion puella).
Wiêcej podobnych doniesieñ mamy z Niemiec, tak¿e z regionów zbli¿onych klimatycznie do
du¿ych obszarów Polski. Odnotowuje siê tam wiele przypadków, gdy gatunki o cyklu dwuletnim
przechodz¹ rozwój jednoroczny. Dotyczy to tak¿e wa¿ek zwi¹zanych z wodami stosunkowo
ch³odnymi, jak rzeki i strumienie (ró¿ne gatunki gadziog³ówatych Gomphidae) czy ma³o¿yzne
jeziora (niektóre zalotki Leucorrhinia).
Najbardziej spektakularny skutek zmian klimatu, to dynamiczne zmiany zasiêgów w linii
po³udnie-pó³noc. Maj¹ one miejsce u wa¿ek refugialnych, choæ oczywicie nie wszystkich: wiele
z nich ju¿ dawno temu kolonizowa³o Skandynawiê czy kraje nadba³tyckie, wiêc Europa rodkowa
(w tym Polska) to dla nich obszar przejciowy. Jednak w mniejszej lub wiêkszej ekspansji na
terenie Polski jest co najmniej kilkanacie gatunków, czyli znacz¹ca czêæ elementu
ródziemnomorskiego. Obrazy zmian zasiêgu s¹ ró¿ne, zale¿nie od wczeniejszego rozmieszczenia
gatunku.
Po pierwsze, zaczynaj¹ obejmowaæ nasz¹ czêci kontynentu zasiêgi migracji wa¿ek wczeniej
u nas nieobecnych, a przynajmniej  niestwierdzanych. Jak dot¹d, do Polski wkroczy³ tylko
husarz wêdrowny (Anax ephippiger), po raz pierwszy odnotowany w I po³owie lat 1990-tych
i od tej pory co kilka lat notowany z ró¿nych regionów kraju. Jednak coraz bli¿ej s¹ inni wêdrowcy...
Po drugie, szereg gatunków notowanych w Polsce od dziesiêcioleci, lecz rzadko i na
ograniczonym obszarze, rozprzestrzenia siê na pó³noc. Dotyczy to g³ównie przedstawicieli rodziny
wa¿kowatych Libellulidae, jak szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) oraz niektóre gatunki
lecich (Orthetrum) i szablaków (Sympetrum). Mo¿na tu te¿ zaliczyæ piêkn¹ ¿agnicê po³udniow¹
(Aeshna affinis). Jeszcze 20-30 lat temu, te wa¿ki notowano je na pojedynczych przyczó³kach
lub tylko w niektórych regionach Polski po³udniowej i po³udniowo-wschodniej, takich jak:
Bieszczady, Roztocze, okolice Krakowa, Górny l¹sk. Jeli pojawia³y siê dalej, to rzadko i zwykle
na zasadzie migracji. Obecnie wiele z nich opanowa³o Polskê centraln¹ i przemieszcza siê dalej
na pó³noc, zak³adaj¹c przyczó³ki na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczynie. Opanowanie nowych
obszarów mo¿e byæ trwa³e, gdy staj¹ siê one wystarczaj¹co ciep³e, lub okresowe czy nawet
tylko jednoroczne, zw³aszcza gdy larwy nie prze¿ywaj¹ zbyt ostrej zimy. Jest to czêsto
uwarunkowane tym, czy zbiorniki, które zosta³y skolonizowane, przemarzaj¹ do dna: wiele
gatunków ciep³olubnych ma w hemolimfie zbyt niskie stê¿enia trójglicerydów, dziêki którym
larwa mog³aby wmarzn¹æ w lód i po jego roztopieniu  w najlepsze rozwijaæ siê dalej.
Czêæ z omówionych w poprzednim akapicie gatunków, dopiero teraz zaczê³a regularnie
rozwijaæ siê w Polsce. Np. szafranka czerwona nawet w po³udniowych regionach kraju, do
niedawna nie mog³a przetrwaæ zimy. St¹d efemerycznoæ jej wystêpowania: migracje za ka¿dym
razem mog³y obj¹æ inny region. Obecnie wystêpuje ona autochtonicznie w pasie pogórzy
podkarpackich. Te sta³e przyczó³ki na pó³noc od bêd¹cego barier¹ w migracjach pasa Karpat,
znakomicie sprzyjaj¹ kolonizacji innych obszarów kraju.
Niektóre gatunki obecne ju¿ od pewnego czasu w pó³nocnej czêci kraju, ruszy³y na podbój
Rosji (dok³adniej: Obwodu Kaliningradzkiego) i krajów nadba³tyckich. Najbardziej wyrane
jest to u oczobarwnicy mniejszej (Erythromma viridulum). Ju¿ od prawie 20 lat notowano j¹ na
Mazurach, jednak do niedawna raczej w czêci po³udniowej i centralnej tego obszaru oraz, przede
wszystkim, rzadko i ma³o licznie. Tymczasem ostatnie lata, w tym szczególnie rok 2007, przynios³y
liczne populacje znalezione na obszarze wzd³u¿ granicy polsko-rosyjskiej i polsko-litewskiej,
20

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

niektóre z nich na samej granicy. Mniej czêsto, ale w sposób nasuwaj¹cy podobne wnioski,
stwierdzano tak¿e ciep³olubnego szablaka przyp³aszczonego (Sympetrum depressiusculum).
Niestety wobec bardzo niepe³nych danych z krajów ociennych, w tym szczególnie z niebadanego
od dziesiêcioleci Obwodu Kaliningradzkiego, trudno oceniæ zasiêg i rozmiar tego zjawiska.
Warto podkreliæ, ¿e wa¿ki ródziemnomorskie dokonuj¹ce ekspansji na pó³noc nie zagra¿aj¹
gatunkom zastanym na opanowywanych terenach. Ich nisze ¿yciowe nie pokrywaj¹ siê dok³adnie,
ponadto nowi kolonici zajmuj¹ najczêciej wody antropogeniczne, z faun¹ rodzim¹ ubog¹
i ma³o cenn¹: zbiorniki w piaskowniach i ¿wirowniach, glinianki, eu- i politroficzne stawy rybne,
niewielkie zbiorniki zaporowe. Nie stanowi¹ wiêc problemu w ujêciu sozologicznym
(ochroniarskim).
Wiemy wiêc, ¿e ródziemnomorska czêæ naszej fauny jest w rozkwicie. Ale co dzieje siê
z wa¿kami syberyjskimi? Wiele ich jako znosi zachodz¹ce zmiany. Jednak nie wszystkie,
bo mo¿na zauwa¿yæ wyrany wycofywanie siê Sybiraków na pó³noc i wschód kraju, gdzie
wci¹¿ panuj¹ korzystne dla nich warunki. Rzadko przybiera to tak drastyczne formy, jak u ³¹tki
zielonej (Coenagrion armatum). Niegdy licznie stwierdzana w Wielkopolsce i na l¹sku, obecnie
niemal ca³kowicie wycofa³a siê ona za liniê Wis³y, a wiêksza liczba populacji znana jest tylko
z Polesia i z Podlasia. W ostatnich trzydziestu latach, z Polski zachodniej wykazano tylko jedno
stanowisko gatunku.
Znacznie czêciej obserwuje siê rozrywanie ci¹g³ych niegdy zasiêgów: na zachodzie
i po³udniu zostaj¹ izolowane przestrzennie wyspy area³u  mog¹ to byæ ch³odniejsze obszary
górskie czy du¿e, dobrze zachowanie kompleksy lene. Jest to jeden z najwa¿niejszych problemów
w ochronie naszych wa¿ek: przy izolacji przestrzennej populacji maleje wymiana genów
i wzajemne zasilanie przez migruj¹ce osobniki. W pimiennictwie przedmiotu u¿ywa siê
okrelenia, ¿e takie populacje eroduj¹ genetycznie. Ponadto, liczba rozmna¿aj¹cych siê
osobników mo¿e drastyczne spadaæ, poni¿ej poziomu tzw. minimalnej populacji ¿ywotnej (ang.
Minimum Viable Population), co uruchamia niekorzystne procesy demograficzne.
Zjawisko zwi¹zane z klimatem i niekorzystne dla wielu wa¿ek, tak ródziemnomorskich
jak syberyjskich, to destabilizacja warunków rodowiskowych w wodach powierzchniowych,
nazywana przez niektórych hydrobiologów astatyzacj¹ zbiorników. Silne nagrzewanie siê wody
i du¿e wahania temperatur, tak¿e dobowe, bezporednio lub porednio powoduj¹ nasilenie zmian
pH, stê¿enia tlenu rozpuszczonego, dostêpnoci dla organizmów ró¿nych zwi¹zków chemicznych.
Jednak najistotniejsza jest zmiana re¿imu hydrologicznego. Czêæ wód niegdy trwa³ych staje
siê okresowa. Z kolei czêæ wód okresowych ale wysychaj¹cych dopiero w lecie, zaczyna
wysychaæ wiosn¹. Dotyczy to nie tylko drobnych zbiorników, ale i jezior (od XIX w. zanik³o
w Polsce 44% ich powierzchni!), a nawet strumieni i ma³ych rzek. Gdy zbiornik staje siê okresowy,
zanika wiêkszoæ jego fauny wa¿ek. Czy te¿ raczej  nadal mog¹ one pojawiaæ siê nad nim znad
innych zbiorników, ale larwy i tak nie prze¿yj¹ okresu suszy. Zastêpuj¹ je gatunki prze¿ywaj¹ce
suszê w stadium owada doros³ego (straszki Sympecma) lub jaja (pa³¹tki Lestes i szablaki
Sympetrum). Przy tym larwy pa³¹tek i szablaków wylêgaj¹ siê z jaj dopiero po przezimowaniu,
wiosn¹, a wiêc gdy zbiornik wype³ni woda z roztopów. Natomiast straszki zimuj¹ jako imagines
i rozmna¿aj¹ siê wiosn¹. Pewien okres suszy mog¹ te¿ znieæ takie wa¿ki, jak ¿agnica okaza³a
(Aeshna cyanea) i wa¿ka p³askobrzucha (Libellula depressa). Ich larwy potrafi¹ zakopaæ siê
w g³êbszych, wilgotniejszych warstwach dna lub przetrwaæ wród zalegaj¹cych je lici drzew.
Gdy zbiornik wysychaj¹cy w lipcu czy sierpniu zacznie wysychaæ w maju lub na pocz¹tku
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czerwca, jego fauna wa¿ek ginie: mo¿e poza pojedynczymi osobnikami, ich larwy nie s¹
w stanie dokoñczyæ rozwoju i przeobraziæ siê w postaæ doros³¹. To zagra¿a ju¿ nawet tak wybitnym
specjalistom od wód okresowych, jak: pa³¹tka podobna (Lestes dryas) i szablak ¿ó³ty (Sympetrum
flaveolum). Z tych powodów gatunki te s¹ uznawane za zagro¿one, nieraz powa¿nie, w wielu
krajach europejskich le¿¹cych na zachód i po³udnie od Polski. U nas wci¹¿ s¹ czêste, ale
udokumentowano przypadki ich lokalnych, nieraz silnych silnych kryzysów w bardzo ciep³e
wiosny  jak w Puszczy Kampinoskiej po suchym roku 1997 czy w Lasach I³awskich po upalnej
wionie w roku 2000.
Podsumowuj¹c przedstawione fakty mo¿na stwierdziæ, ¿e wraz z wyranym ociepleniem
naszego klimatu, zmienia siê i krajowa odonatofauna. W pewnym uproszczeniu, w coraz
korzystniejszej sytuacji s¹ gatunki nale¿¹ce do szeroko pojmowanego elementu ródziemnorskiego
naszej fauny, w coraz mniej korzystnej  do elementu syberyjskiego. Pierwsze umacniaj¹ siê
w regionach, w których ju¿ wczeniej wystêpowa³y, i s¹ w ekspansji na pó³noc. Drugie wycofuj¹
siê z zachodniej i po³udniowej czêci kraju, albo  czêciej  wystêpuj¹ tam tylko w coraz
mniejszej liczbie izolowanych populacji. Ma to zwi¹zek z wp³ywem ocieplaj¹cego siê klimatu
na rozwój osobniczy wa¿ek i na warunki rodowiskowe w zbiornikach wodnych, ale raczej nie
z bezporedni¹ konkurencj¹  wypieraniem jednych gatunków przez drugie. Jeli ten trend bêdzie
trwa³ i nasila³ siê, zagro¿one bêd¹ nawet gatunki dzi jeszcze pospolite.
Na koniec warto zauwa¿yæ, ¿e ocieplenie to nie jedyne zagro¿enie i motor zmian. Równie
istotne s¹: melioracje i eutrofizacja. Ich skutki nak³adaj¹ siê na skutki ocieplenia, tak ¿e nieraz
trudno rozstrzygn¹æ, co jest pierwotn¹ przyczyn¹ danej zmiany w faunie. Wchodz¹ te¿ ze sob¹
w sprzê¿enia zwrotne. Np. spadek poziomu wody w jeziorze dystroficznym, zwi¹zany
z silniejszym parowaniem (ocieplenie!) i/lub obni¿eniem poziomu wód gruntowych wokó³
zbiornika (melioracje!), mo¿e ods³oniæ dno. Niemal wy³¹cznie organiczny osady denne typu dy,
czyli tzw. tyrfopel, w kontakcie z powietrzem zaczynaj¹ siê rozk³adaæ. Uwolnione zwi¹zki mineralne
(eutrofizacja!) trafiaj¹ do wody, bujniej rozwijaj¹ siê glony i rolinnoæ wy¿sza. Powstaje biomasa
osadzaj¹ca siê szybko na dnie, przez co zbiornik wyp³yca siê, a wiêc staje siê jeszcze cieplejszy,
i z czasem zanika. Ale jeszcze wczeniej zaniknie szereg wa¿ek, które np. wymagaj¹ przezroczystej
wody (bo rozwijaj¹ siê w rolinnoci zanurzonej) i nie wytrzymuj¹ konkurencji ze strony eurytopów,
pojawiaj¹cych siê dziêki skutkom eutrofizacji (nale¿y do nich wzrost pH i wzbogacenie liczby
struktur rolinnych w zbiorniku). Co wiêcej, w ¿yniejszej wodzie jest wiêcej pokarmu, wiêc pojawi
siê wiêcej ryb  w tym poluj¹cych na larwy wa¿ek. A wa¿ki wód dystroficznych s¹ s³abo
przystosowane do kohabitacji z rybami... I tak od rzemyczka do koniczka, gdy lawina zmian ruszy,
trudno j¹ ju¿ zatrzymaæ, a poszczególne procesy biologiczne napêdzaj¹ siê nawzajem.
Pawe³ Buczyñski

NAJGRONIEJSZY PASO¯YT POLSKI
W ostatnich latach coraz czêciej mo¿na przeczytaæ w prasie fachowej i popularnej artyku³y
o tasiemcu b¹blowcowym i o tym, jak bardzo jest on grony dla ludzi. Czasem niestety
w doniesieniach takich pojawiaj¹ siê ró¿ne niecis³oci, przek³amania lub po prostu informacje
nieprawdziwe. Dlatego w³anie, bazuj¹c na fachowej, parazytologicznej literaturze i w³asnych
dowiadczeniach, postanowil³em przybli¿yæ nieco ¿ycie tego paso¿yta czytelnikom Kraski.
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W Europie i w Polsce wystêpuj¹ dwa gatunki
tasiemców b¹blowcowych z rodzaju Echinococcus:
b¹blowiec jednojamowy  E.granulosus i b¹blowiec
wielojamowy czyli E.multilocularis. Ten pierwszy jest
obecnie du¿o rzadziej znajdowany ni¿ kiedy, natomiast
gwa³townie ronie liczebnoæ b¹blowca wielojamowego,
który niestety mo¿e stanowiæ dla cz³owieka miertelne
zagro¿enie. Najpierw przybli¿my nieco biologiê tych
tasiemców.
Tak jak niemal wszystkie tasiemce, równie¿ b¹blowce
wymagaj¹ do zamkniêcia cyklu ¿yciowego dwóch ¿ywicieli.
Doros³e tasiemce paso¿ytuj¹ w jelicie cienkim drapie¿nych
ssaków, natomiast postacie larwalne rozwijaj¹ siê
w w¹trobie i czasem te¿ w innych narz¹dach ssaków
rolino¿ernych. Ciekawe, ¿e doros³e tasiemce b¹blowcowe
nale¿¹ do najmniejszych znanych tasiemców  zwykle nie
Tasiemiec wielojamowy
osi¹gaj¹ nawet 3 mm d³ugoci (!), a ich larwy s¹ najwiêksze
Rys. Pawe³ Górski
(rednica nawet oko³o 20cm!). ¯ywiciel poredni zara¿a
siê zjadaj¹c jaja paso¿yta wydalone wraz z odchodami przez
miêso¿ercê. ¯ywiciel ostateczny natomiast musi zjeæ zawieraj¹ce larwy narz¹dy ¿ywiciela
poredniego.
B¹blowiec jednojamowy atakuje przede wszystkim psy i wilki (rzadziej lisy), a jego ¿ywiciele
poredni to prze¿uwacze  sarny, jelenie, owce (rzadziej winie albo dziki). Rozwijaj¹ce siê
w w¹trobie prze¿uwacza lub dzika larwy mog¹ osi¹gaæ znaczne rozmiary  nawet rednicê
kilkunastu centymetrów. Taki b¹bel, stopniowo otaczany przez tkankê ³¹czn¹ ¿ywiciela, zawiera
w sobie wiele (czasem s¹ to dziesi¹tki tysiêcy) tak zwanych skoleksów. S¹ to g³ówki
(nie maj¹ce zreszt¹ zbyt wiele wspólnego z prawdziw¹ g³ow¹ innych zwierz¹t), a z ka¿dej z nich
mo¿e wyrosn¹æ doros³y tasiemiec, jeli tylko skoleksy znajd¹ siê w jelicie cienkim miêso¿ernego
ssaka. Ta zdolnoæ tworzenia tysiêcy form potomnych w b¹blu jest przyczyn¹ tego, ¿e czasem
w jelicie psa lub wilka znajduje siê tysi¹ce doros³ych tasiemców. Co ciekawe, tak ogromna
inwazja nie powoduje zwykle ¿adnych, widocznych objawów choroby! Pies wygl¹da na
zdrowego, a jednoczenie wydala codziennie setki tysiêcy gronych jaj paso¿yta!
Biologia b¹blowca wielojamowego jest podobna, ale wystêpuj¹ pewne ró¿nice. ¯ywicielem
ostatecznym tego gatunku jest przede wszystkim lis, rzadziej jenot, kot albo pies. Inni s¹ te¿
¿ywiciele poredni  to ró¿ne gatunki polnych i lenych gryzoni (myszy, norniki, pi¿maki,
karczowniki). Nieco inaczej wygl¹da te¿ rozwój larwy tego gatunku. B¹blowce p¹czkuj¹,
rozrastaj¹c siê w zaatakowanej w¹trobie niczym kiæ winogron, a poza tym daj¹ przerzuty jak
z³oliwy nowotwór (do p³uc, mózgu i innych narz¹dów). Powoduje to znaczne os³abienie ¿ywiciela
poredniego, co z punktu widzenia tasiemca jest korzystne  lisowi ³atwiej jest z³apaæ gryzonia
z chor¹, bol¹c¹ w¹trob¹ ni¿ zdrowe zwierzê.
Jak widaæ, tasiemce z rodzaju Echinococcus s¹ paso¿ytami zwierz¹t, zarówno jako doros³e
jak i larwalne formy rozwojowe. I zasadniczo nie stanowi³yby dla cz³owieka wiêkszego problemu
(poza weterynaryjnym), gdyby nie fakt, ¿e cz³owiek niestety mo¿e zostaæ przez nie potraktowany
jak ¿ywiciel poredni. Jaja tasiemców b¹blowcowych miliardami zalegaj¹ w polskich lasach i na
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polach. ¯yj¹ miesi¹cami (a ostatnie ³agodne zimy sprzyjaj¹ ich przetrwaniu), czekaj¹c na zjedzenie
przez ¿ywiciela poredniego. Czêæ trafi do przewodu pokarmowego ptaków, jaszczurek czy
owadów i te zgin¹. Czêæ zjedz¹ ssaki inne ni¿ ¿ywiciele poredni  z tych jajek te¿ ogromna
wiêkszoæ zostanie po prostu strawiona i nie rozwinie siê w larwê. Ale niestety nie wszystkie.
I tu pojawia siê kwestia zagro¿enia dla ludzi. Niekiedy zdarza siê, ¿e zjedzone przypadkowo jajo
tasiemca b¹blowcowego nie ginie w ludzkim jelicie, lecz wykluwa siê z niego pierwsze stadium
larwalne  onkosfera. Larwa ta aktywnie wnika do naczyñ krwiononych w cianie jelita
i z pr¹dem krwi trafia poprzez ¿y³ê wrotn¹ do w¹troby. Tutaj przekszta³ca siê w rosn¹cy do
gigantycznych rozmiarów b¹bel. Jeli zaatakowany cz³owiek mia³ szczêcie i zjad³ jajo b¹blowca
jednojamowego, b¹bel taki mo¿e byæ operacyjnie usuniêty (oczywicie, jeli inwazja zostanie
prawid³owo rozpoznana, a nie pomylona np. z guzem nowotworowym). Gorzej wygl¹da sytuacja
w przypadku inwazji b¹blowca wielojamowego (E.multilocularis). Jak ju¿ wspomniano, larwy
tego tasiemca zachowuj¹ siê jak nowotwór z³oliwy - p¹czkuj¹ i daj¹ przerzuty, co praktycznie
uniemo¿liwia skuteczne wyleczenie. W przypadku wczesnego rozpoznania ratunkiem jest
przeszczep w¹troby, póniej niestety leczenie ogranicza siê do przed³u¿ania ¿ycia chorego przez
stosowanie ogromnych dawek leków tasiemcobójczych. D³ugi okres, jaki mija od zara¿enia do
wyst¹pienia objawów klinicznych (nawet 15lat!) powoduje, ¿e zwykle jest ju¿ za póno na zabieg
operacyjny i chory po kilku latach umiera. miertelnoæ chorych nieleczonych wynosi 100%,
natomiast u osób poddanych zabiegowi operacyjnemu i potem wieloletniej terapii to oko³o 15%.
W Polsce jak na razie stwierdzono inwazje tego paso¿yta u 52 osób, z czego 16 ju¿ nie ¿yje
(dane z 2006 roku).
B¹blowiec wielojamowy wystêpuje tylko w strefie klimatu umiarkowanego na pó³nocnej
pó³kuli. W Europie przez setki lat znany by³ jedynie z rejonu Alp i wschodniego skrawka Ba³kanów,
ale w ostatnich dziesiêcioleciach szybko rozszerza swój zasiêg. W Polsce zosta³ odnaleziony po
raz pierwszy w 1994 roku u lisów w województwie Pomorskim Obecnie stwierdza siê go w ca³ej
Polsce, i niestety coraz liczniej. Ze wzglêdu na zagro¿enie dla ¿ycia cz³owieka, wystêpowanie
b¹blowca wielojamowego jest doæ dok³adnie i regularnie badane u krajowych lisów. Okazuje
siê, ¿e inwazja tego paso¿yta, z roku na rok jest coraz czêstsza. Inwazje tasiemca b¹blowcowego
stwierdza siê g³ównie w pó³nocnym i po³udniowym pasie Polski. W województwie warmiñskomazurskim obecnie (2007) paso¿yta tego stwierdza siê u 39,6% lisów,
w województwie podkarpackim - 36,8%, a w Krakowskim - 20,1%. W poszczególnych powiatach
sytuacja wygl¹da jeszcze gorzej  np. w powiecie nowotarskim wynosi 63,9%, w powiecie
oleckim - 60,7%, a w sanockim - 56,0%. W Polsce centralnej sytuacja przedstawia siê nieco
lepiej, ale i tak np. 13,5% lisów z województwa mazowieckiego jest zara¿one tym tasiemcem.
Niepokoi szybki wzrost liczby zara¿onych lisów w ci¹gu ostatnich lat. I tak na przyk³ad w ci¹gu
ostatnich 7 lat wartoæ ta na Mazowszu wzros³a z 1,3 do 13,5%, na Mazurach z 18,8 do 39,65%,
a w Ma³opolsce z 0,6 do 20,1%. Przyczynia siê do tego przede wszystkim wzrost liczebnoci
lisów, ale i ³agodne zimy pozwalaj¹ce prze¿yæ jajom paso¿yta w glebie. Okazuje siê, ¿e wzrost
liczebnoci lisów w ostatnich latach przyniós³ szkody nie tylko wród drobnej zwierzyny ³ownej,
ale i poprzez wzrost zagro¿enia zdrowia ludzkiego. Prawie ca³kowite wyeliminowanie wcieklizny,
jako najwa¿niejszego czynnika ograniczaj¹cego liczebnoæ lisów (szczepionki wyk³adane w lasach
ju¿ od wielu lat), najprawdopodobniej porednio przyczyni³o siê do rozpowszechnienia inwazji
tasiemców b¹blowcowych w Polsce.
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Jak zatem ustrzec siê przed inwazj¹ b¹blowca? Wbrew pozorom nie jest to takie ³atwe 
wszak jaja tego tasiemca mog¹ byæ przeniesione do domu na butach, mog¹ znaleæ siê na
marchewce lub kapucie z pól odwiedzanych przez lisy. Niemniej mo¿na ograniczyæ mo¿liwoæ
zara¿enia tym miertelnie gronym paso¿ytem:
-

nale¿y uniemo¿liwiæ naszym psom ³apanie gryzoni i regularnie je (psy oczywicie, nie gryzonie!) odrobaczaæ. Pomo¿e to ograniczyæ mo¿liwoæ ewentualnego siania jaj b¹blowca
przez naszego ulubieñca.
stosujmy grodzenie dzia³ek i posesji, tak by lisy (i ewentualnie jenoty) nie mog³y pozostawiaæ odchodów na naszym terenie.
nie nale¿y jeæ niemytych jagód, poziomek, je¿yn i innych p³odów runa lenego (pamiêtajmy, ¿e jaja b¹blowców mog¹ byæ przenoszone na owoce lene przez muchy, limaki i inne
drobne zwierzêta).
podczas grzybobrania nie nale¿y jeæ kanapek i innych pokarmów, ani paliæ bo w glebie,
któr¹ na pewno pobrudzimy sobie rêce, mog¹ byæ jaja b¹blowca.
powinno siê dok³adnie myæ wszelkie owoce i warzywa przed spo¿yciem (zw³aszcza uprawiane w gruncie  marchewkê, pietruszkê, pory, cebulê itp.).
nale¿y unikaæ wszelkich kontaktów z lisimi odchodami. Ta uwaga dotyczy zw³aszcza myliwych, leników, zbieraczy runa lenego i weterynarzy.

Oczywicie nie sposób ca³kowicie zabezpieczyæ siê przed mo¿liwoci¹ zara¿enia b¹blowcem
wielojamowym, ale przestrzeganie wymienionych powy¿ej przykazañ powinno zminimalizowaæ
tak¹ mo¿liwoæ. Poza tym pamiêtajmy, ¿e wszelkie niepokoj¹ce objawy ze strony w¹troby mog¹
sugerowaæ rozwój obcego w naszym koniecznym do ¿ycia narz¹dzie. Pamiêtajmy te¿, ¿e nie
mo¿na wpadaæ w przesadê w drug¹ stronê i w ogóle nie zbieraæ/nie jeæ jagód, poziomek
i grzybów. Wszelkie zabiegi konserwuj¹ce (gotowanie, sma¿enie, marynowanie) skutecznie zabijaj¹
jaja tego paso¿yta. Tak wiêc, nale¿y pamiêtaæ o istnieniu tasiemca b¹blowcowego (zwanego
b¹blowcem) i unikaæ zachowañ ryzykownych, ale i nie popadaæ w przesadê. Jedzmy jagódki,
poziomki i inne takie, ale raczej umyte porz¹dnie, albo w pierogach/nalenikach.
Pawe³ Górski

ZIMOWIT JESIENNY - KLEJNOT JESIENNYCH £¥K
Zimowit jesienny Colchicum autumnale, po rosyjsku zwany jest Bezwremiennik osienij,
za po niemiecku - Herbstzeitlose. Jest bylin¹ o wysokoci 10-20 cm, która jako jedna
z nielicznych rolin kwitnie jesieni¹. Najciekawsze jest to, ¿e jesieni¹ pojawiaj¹ siê same kwiaty
bez lici, natomiast owoce dojrzewaj¹ wiosn¹ równoczenie z rozwijaj¹cymi siê liæmi. Trwa³¹
czêci¹ roliny jest podziemna jajowata bulwa, okryta grub¹ brunatn¹ ³upin¹, z której wyrasta
jesieni¹ pêczek bia³ych korzeni. Pêd, czyli ulistniona ³odyga, jest zredukowany do ledwie
wychodz¹cej ponad powierzchniê ziemi ³odygi z 2-3 d³ugimi, pod³u¿nie lancetowatymi liæmi
o szerokoci 2-4 cm. Po dojrzeniu nasion, latem, pêd usycha.
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Kwiat jest du¿y (ma do 20 cm d³ugoci), fioletowy i wyrasta
wprost z bulwy. Nie ma zapachu, ma natomiast gorzki, drapi¹cy
smak - ale przestrzegam, aby nie próbowaæ, bo jest to rolina
truj¹ca! Kwiaty zapylane s¹ przez trzmiele, pszczo³y, muchy oraz
niektóre motyle. Nasiona, w przeciwieñstwie do kwiatów,
s¹ s³odkie, dojrzewaj¹ przez zimê pod ziemi¹.
W zapobieganiu samozapylania pomaga szybsze dojrzewanie
prêcików od s³upków. Czasem jednak, gdy brak jest owadów lub
d³ugotrwa³e deszcze nie dopuszczaj¹ do rozchylenia p³atków, mo¿e
nast¹piæ u zimowita samozapylenie. Dzieje sie to w ten sposób,
¿e w nocy, w zamkniêtym kwiecie p³atki dotykaj¹ pylników i zbiera
siê na nich py³ek. Poniewa¿ p³atki rosn¹ przez ca³y okres ¿ycia
kwiatów, po nastêpnej nocy py³ek mo¿e sie znaleæ na wysokoci
znamienia s³upka i spaæ na nie. Po zapyleniu zimowit mo¿e wydaæ
nasiona przed zim¹, jednak dno s³upkowe pozostaje jednak ukryte
w ziemi i tam przeczekuje zimê. CZY TO JU¯ JEST NASIONO?
Zimowit wystêpuje na ni¿szych po³o¿eniach górskich, dochodz¹c
do regla dolnego. Najwy¿sze stanowisko podano z Polany
Chocho³owskiej w Tatrach. Poza górami ronie w po³udniowej
czêci ni¿u i w pasie wy¿yn po Dolny l¹sk oraz Wielkopolskê.
Zimowit jesienny
Rys. Marcin Ilczuk
Jest gatunkiem charakterystycznym dla wie¿ych ³¹k konych
z rzêdu Molinietalia, wiat³olubnych, znosz¹cych okresowe
ocienienia.
W Polsce by³ stosowany w lecznictwie ludowym. Wyci¹g z bulwek i nasion stosowano przy goæcu,
puchlinie wodnej, schorzeniach pêcherza i przy przewlek³ych nie¿ytach oskrzeli. wie¿e kawa³ki bulwek
przyk³adano na nagniotki, co jest bardzo niebezpieczne przy niektórych ranach, gdzie mo¿e dojæ do
kontaktu z krwi¹. Wykorzystywano go nie tylko w Polsce  na przyk³ad w Szwajcarii zimowity u¿ywano
do barwienia wielkanocnych pisanek; ciekawe, czy póniej by³y zjadane...
Zimowit nale¿y do gatunków zagro¿onych bezporednio, na skutek zbierania go do celów
leczniczych i ozdobnych, jak i porednio - przez osuszanie i zaorywanie ³¹k. Pamiêtajmy o tym,
¿e wszystkie czêci zimowitu zawieraj¹ substancje truj¹ce, nawet dla cz³owieka!
£ukasz Liszczyk

PRZYDATNOÆ WIKLINOWYCH KOSZY I DRUCIANYCH
PLATFORM LÊGOWYCH STOSOWANYCH JAKO POMOC
LÊGOWA DLA KRZY¯ÓWKI I KOKOSZKI NA NIEWIELKICH
ZBIORNIKACH WODNYCH
Krzy¿ówka jest bez w¹tpienia najbardziej plastycznym ekologicznie gatunkiem kaczki.
Plastycznoci tej zawdziêcza najwy¿szy sporód krajowych gatunków tej grupy status liczebnoci
i stosunkowo ci¹g³y area³ wystêpowania. Jej przejawem jest te¿ ró¿norodnoæ miejsc wybieranych
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na lokalizacjê gniazda. Mimo, ¿e najczêstszym miejscem lêgu jest sta³y l¹d w pobli¿u brzegu
wody, nierzadko zmuszona brakiem odpowiednich mikrosiedlisk w bezporednim s¹siedztwie
wody lub presj¹ drapie¿ników, zak³ada tak¿e gniazda na og³owionych wierzbach, w spróchnia³ych
niszach pni drzew, pod wykrotami, w stertach ga³êzi, nierzadko w odleg³oci setek metrów od
wody. Zdarzaj¹ siê tak¿e lêgi w opuszczonych gniazdach innych gatunków ptaków  np. sroki,
czy te¿ nawet w budynkach gospodarczych.
Du¿e spektrum mo¿liwoci zasiedlania ró¿nych miejsc, jest tym co predysponuje krzy¿ówkê
w sposób szczególny do korzystania ze sztucznych gniazd. Jednak¿e z drugiej strony lokalna
zmiennoæ zwyczajów gniazdowych mo¿e skazywaæ stosowanie pomocy lêgowej na
niepowodzenie. W przypadku stosowania sztucznych gniazd nie dopasowanych konstrukcj¹ czy
sposobem rozmieszczenia do specyfiki terenu i lokalnych zwyczajów krzy¿ówki, zabieg ochronny
mo¿e nie przynieæ oczekiwanych efektów. Wydaje siê, ¿e jest to przyczyn¹ czêstych niepowodzeñ
podejmowanych prób pomocy lêgowej. Dla przyk³adu  prawid³owo umieszczone wiklinowe
kosze lêgowe zastosowane na rozleg³ym terenie zalewowym, gdzie w okresie lêgów panuj¹
optymalne warunki pokarmowe i os³onowe dla kaczek, a brakuje sta³ego l¹du, bêd¹ z pewnoci¹
chêtnie zasiedlane. Te same kosze zainstalowane np. w strefie przybrze¿nych szuwarów na
jeziorze, na którym istniej¹ liczne alternatywy znalezienia miejsca gniazdowego (na sta³ym l¹dzie
lub wyspach zbiornika), zostan¹ zasiedlone w znacznie mniejszym stopniu. Dodatkowo, czêsto
zjawiskiem ograniczaj¹cym stopieñ zasiedlenia na takim zbiorniku bêdzie niska liczebnoæ
lokalnej populacji gniazdowej spowodowana wystêpowaniem czynników ograniczaj¹cych takich
jak np.: ma³a ¿yznoæ zbiornika, du¿e drapie¿nictwo, niedobór rolinnoci wynurzonej
umo¿liwiaj¹cej bezpieczne odchowanie piskl¹t, czy wreszcie  silna presja turystyczna w okresie
lêgowym. Nale¿y dodaæ, ¿e cel stosowania pomocy lêgowej jakim jest zwiêkszenie liczebnoci
objêtej pomoc¹ populacji mo¿e nie zostaæ osi¹gniêty mimo uzyskania du¿ego stopnia zasiedlenia
sztucznych gniazd. Istnieje bowiem niebezpieczeñstwo, nazwijmy to: zrobienia ptakom
niedwiedziej przys³ugi. Rozmieszczenie du¿ej liczby sztucznych gniazd na niewielkim terenie
w sposób schematyczny, w przypadku uzyskania du¿ego odsetka zasiedlenia, prowadziæ bêdzie
do specjalizowania siê drapie¿ników w pl¹drowaniu gniazd. Powszechnie znana jest zdolnoæ
szybkiego uczenia siê ptaków krukowatych  g³ównych rabusiów jaj. Maj¹c do dyspozycji
kilkadziesi¹t doskonale widocznych, identycznych konstrukcji (wyeksponowanych i stereotypowo
rozmieszczonych koszy lêgowych), w których znajduj¹ siê liczne zniesienia, ptaki te szybko
naucz¹ siê korzystaæ z nich jak ze sto³ówki.
W konsekwencji sukces gniazdowy
kaczek w sztucznych gniazdach mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ tych, które gniazduj¹
w miejscach naturalnych.
Optymalnym rozwi¹zaniem jest
stosowanie formy pomocy lêgowej
wybranej w oparciu o znajomoæ
lokalnych zwyczajów lêgowych
krzy¿ówki, a tak¿e o znajomoæ sk³adu
gatunkowego miejscowych drapie¿ników
lêgowych i ich potencjalnego wp³ywu na
efekty lêgów. W praktyce oznacza to
Sztuczne gniazdo dla chrucieli
Rys. Katarzyna Kubicka
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koniecznoæ przeprowadzenia trwaj¹cej 1-2 sezony fazy dowiadczalnej, polegaj¹cej na
zastosowaniu kilku wariantów sztucznych gniazd i ocenie zasiedlenia i efektów lêgów. Dopiero
zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli nam stosowaæ pomoc lêgow¹ efektywnie. Artyku³ prezentuje
wyniki realizacji takiego w³anie pilota¿owego dowiadczenia, którego celem by³o poznanie
preferencji krzy¿ówki w zakresie wyboru kilku rodzajów sztucznych gniazd, a tak¿e ocena wp³ywu
drapie¿nictwa na sukces gniazdowy. Program realizowano pod nadzorem merytorycznym Zak³adu
Zoologii Akademii Pomorskiej w S³upsku. Wszystkie prace monta¿owe zwi¹zane z realizacj¹
opisywanego eksperymentu terenowego wykonali cz³onkowie Ko³a £owieckiego Trop
w Bytowie przy wspó³pracy studentów z Naukowego Ko³a Ornitologów wspomnianej uczelni.
Przy okazji realizacji programu dowiedzielimy siê bardzo wiele o znaczeniu tego typu pomocy
nie tylko dla krzy¿ówki, ale tak¿e dla kokoszki.
Sam pomys³ zasugerowa³y wyniki badañ prowadzone w rodkowej czêci Pomorza od dwóch
dziesiêcioleci na kilku wa¿nych lêgowiskach ptaków wodnych. Wskazuj¹ one, ¿e w ostatnich
latach niepokoj¹co spada sukces gniazdowy kaczek w zwi¹zku z drapie¿nictwem norki
amerykañskiej. Ssak ten w miejscach gdzie wystêpuj¹ du¿e koncentracje lêgów ptaków wodnych
specjalizuje siê nie tylko w rabowaniu gniazd, ale tak¿e w polowaniu na samice wysiaduj¹ce
lêgi. Zamiar ograniczenia strat spowodowanych przez norkê i inne drapie¿niki gniazdowe stanowi³
swoisty wyznacznik przyjêtej przez nas koncepcji. Postanowilimy ulokowaæ sztuczne gniazda
rozproszone w rodowisku  na niewielkich ródpolnych i ródlenych oczkach, po³o¿onych
z dala od wiêkszych cieków wodnych stanowi¹cych rodowisko bytowania i swoiste wektory
rozprzestrzeniania siê norki amerykañskiej. Pagórkowaty krajobraz rodkowej czêci Pomorza
decyduje o licznym wystêpowaniu takich w³anie niewielkich zbiorników, a to z kolei sprawia,
¿e stanowi¹ one wa¿ne zaplecze dla tutejszej populacji lêgowej krzy¿ówki i kokoszki wodnej.
Jednak, mimo potencjalnego braku norki, obrze¿a takich zbiorników s¹ nara¿one na siln¹
penetracjê ca³ego zespo³u innych, ca³kowicie l¹dowych ssaków, bêd¹cych amatorami ptasich jaj
lub zagra¿aj¹cych wysiaduj¹cym samicom (g³ównie: lis, jenot, dzik, kamionka i tchórz).
W zwi¹zku z tym, najczêciej wybierana przez te gatunki na miejsce gniazdowania strefa ekotonu
 potencjalnie stwarzaj¹ca najlepsze warunki do ukrycia gniazda ze wzglêdu na wystêpowanie
bogatej rolinnoci zielnej i krzewiastej  jest jednoczenie stosunkowo ma³o bezpieczna.
W celu uniemo¿liwienia, wzglêdnie utrudnienia, dostêpu do gniazda drapie¿nikom
czworono¿nym, postanowilimy zlokalizowaæ sztuczne gniazda wewn¹trz zbiornika  tak, aby
od brzegu oddziela³ je co najmniej kilkumetrowy pas wody. Taki sposób rozlokowania pomocy
lêgowej nie wystarcza jednak, aby utrudniæ dostêp do lêgu specjalizuj¹cym siê w rabowaniu
gniazd ptakom krukowatym (sroka, wrona, kruk, a w przypadku zbiorników po³o¿onych w pobli¿u
kompleksów lenych, tak¿e sójka). Aby ograniczyæ wielkoæ strat spowodowanych przez te
gatunki, postanowilimy, jeli tylko pozwala³ na to charakter rolinnoci porastaj¹cej zbiornik,
instalowaæ sztuczne gniazda pod os³on¹ krzewów, wzglêdnie dodatkowo je os³aniaæ ga³êziami.
W okresie zalegania lodu, u progu sezonu lêgowego 2003 zainstalowalimy blisko 80
sztucznych gniazd. Zastosowalimy trzy ich rodzaje ró¿ni¹ce siê konstrukcj¹ lub sposobem
ulokowania w rodowisku: druciane platformy lêgowe o wymiarach 50x40x10 cm mocowane u
nasady krzewów wierzbowych, wiklinowe kosze lêgowe umieszczane na pomostach
umocowanych do pali wbijanych w dno oraz wiklinowe kosze lêgowe umieszczane wewn¹trz
krzewiastych wierzb, mocowane podobnie jak platformy bezporednio do grubszych pêdów.
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Konstrukcje zosta³y rozlokowane na trzech ró¿nych typach niewielkich zbiorników:
- ródlenych, o charakterze lekko dystroficznym;
- ródpolnych, g³êbszych z rozleg³¹ toni¹ wodn¹ i ubog¹ rolinnoci¹ wynurzon¹;
- ródpolnych, p³ytkich i silnie zeutrofizowanych, zazwyczaj niewielkich oczkach wodnych.
Druciane platformy w postaci p³ytkiego kosza o wymiarach 50x40x10 cm montowalimy
wy³¹cznie wewn¹trz krzewiastych wierzb mocuj¹c je drutem miedzianym do grubych pêdów
tu¿ nad powierzchni¹ wody. W celu uzyskania optymalnej wilgotnoci w gniedzie oraz w celu
ograniczenia wyp³ukiwania przez deszcz zawartoci platformy, powierzchniê dna pokrywalimy
foli¹ ogrodnicz¹, w której wykonywano kilka naciêæ. Nastêpnie nak³adano warstwê darni oraz
na wierzch warstwê stanowi¹c¹ bezporedni¹ wyció³kê gniazda sk³adaj¹c¹ siê z suchego materia³u
rolinnego pochodz¹cego z s¹siedztwa gniazda  stanowi³y j¹ zazwyczaj zeschniête licie turzyc
i traw lub pa³ki wodnej. W analogiczne warstwy wyció³ki wyposa¿ano wiklinowe kosze lêgowe
stosuj¹c znacznie mniejszy kawa³ek folii i cieñsz¹ warstwê darni. Na zbiornikach gdzie
wystêpowa³y krzewiaste wierzby, kosze umieszczano podobnie jak platformy  wewn¹trz krzewu.
Na zbiornikach g³êbszych, pozbawionych zalanych wod¹ wierzb kosze instalowano z koniecznoci
w miejscach bardziej ods³oniêtych na wbitych w dno dwóch palach, mocuj¹c je drutem do dwóch
poziomych belek przybitych gwodziami do pali.
W kolejnych trzech sezonach lêgowych (2003-2005) monitorowalimy efekty lêgów
i prowadzilimy bie¿¹ce naprawy ponad po³owy istniej¹cych konstrukcji. Sztuczne gniazda
kontrolowano g³ównie korzystaj¹c z u³atwiaj¹cej dotarcie do gniazd pokrywy lodowej.
W pierwszym i drugim sezonie kontrolowano tak¿e czêæ ³atwiej dostêpnych gniazd w czerwcu.
O sukcesie gniazdowym wnioskowalimy na podstawie os³on pergaminowych (po wykluciu siê
piskl¹t pozostaj¹ w gniedzie ca³e os³onki pergaminowe i drobno pokruszone skorupy wapienne,
które zachowuj¹ siê praktycznie do nastêpnego sezonu lêgowego wiêc tym bardziej zim¹ mo¿na
z powodzeniem przekonaæ siê jaki by³ efekt lêgu) .
Sztuczne gniazda by³y zasiedlane przez dwa gatunki: krzy¿ówkê oraz kokoszkê. Bior¹c pod
uwagê wszystkie trzy typy sztucznych gniazd ³¹cznie, w ci¹gu trzech sezonów, krzy¿ówka
zasiedli³a 20,3% dostêpnych dla niej urz¹dzeñ, a kokoszka 14,8% (³¹czny stopieñ zasiedlenia
zastosowanych pomocy lêgowych przez obydwa gatunki wyniós³ 31,5%, N=108).
Rycina 1. Porównanie stopnia zasiedlenia trzech zastosowanych rodzajów pomocy lêgowej
przez kokoszkê i krzy¿ówkê ³¹cznie
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Porównanie stopnia zasiedlenia
trzech rodzajów zastosowanych
sztucznych gniazd (ryc. 1) wykaza³o,
¿e krzy¿ówka zajmowa³a nieomal
jednakowo chêtnie kosze wiklinowe
umieszczane wewn¹trz krzewów, jak
i zamontowane tam platformy druciane.
Natomiast znacz¹co rzadziej wybiera³a
na miejsce lêgów s³abo ukryte kosze
wiklinowe instalowane na palach.
Kokoszka natomiast, wyranie
najchêtniej gniazdowa³a na platformach
umieszczonych w krzewach, nieco
Sztuczne gniazdo zasiedlone przez krzy¿ówkê
rzadziej w koszach wiklinowych
Rys. Katarzyna Kubicka
umieszczonych na zakrzaczonych
zbiornikach, omijaj¹c ca³kowicie kosze ulokowane na otwartych, pozbawionych zalanych
krzewów zbiornikach.
Ocena stopnia zasiedlenia trzech zastosowanych rodzajów sztucznych gniazd przez obydwa
gatunki ³¹cznie wskazuje, ¿e platformy druciane by³y wykorzystywane jako miejsca gniazdowania
nieznacznie czêciej (zasiedlenie 46,8%) ni¿ kosze zamontowane wewn¹trz krzewów (40,4%).
Obydwie te formy pomocy by³y o wiele efektywniejsze ni¿ zastosowane kosze wiklinowe
montowane na palach w miejscach ods³oniêtych, w których odnaleziono jedynie dwa gniazda
krzy¿ówki (zasiedlenie 8%).
Stopieñ zasiedlenia sztucznych gniazd przez obydwa gatunki wzrasta³ w kolejnych sezonach
badawczych. Jednak w tym przypadku, uzyskany wynik nale¿y uznaæ g³ównie jako rezultat
stopniowego zaniechania bie¿¹cych napraw i kontroli konstrukcji umieszczonych na zbiornikach,
na których znacznie obni¿y³ siê poziom wody, a dopiero w drugiej kolejnoci jako skutek filopatrii
m³odych ptaków.
Jako miejsca gniazdowania krzy¿ówka zdecydowanie preferowa³a p³ytkie, ¿yzne, silnie
poroniête halofitami i krzewiastymi wierzbami zbiorniki ródpolne  zasiedlenie koszy oraz
platform ulokowanych na tych zbiornikach osi¹ga³o prawie 30% podczas gdy na zbiornikach
g³êbszych z rozleg³ym lustrem wody i ubog¹ rolinnoci¹ wynurzon¹ nie przekracza³o 10%.
Z kolei sztuczne gniazda znajduj¹ce siê na ródlenych zbiornikach o charakterze lekko
dystroficznym nie by³y w ogóle wykorzystywane. Podobne preferencje wykazano u kokoszki,
która za³o¿y³a 12 z 16 odnalezionych gniazd wykorzystuj¹c konstrukcje umieszczone na p³ytkich,
ródpolnych zbiornikach z bujn¹ wegetacj¹. Zatem, pomoc lêgowa zastosowana na tym typie
zbiorników, okaza³a siê najbardziej efektywna. Bior¹c pod uwagê obydwa gatunki ³¹cznie,
sztuczne gniazda ulokowane na tych zbiornikach by³y zasiedlone w 47%.
Co jednak najwa¿niejsze, sukces gniazdowy krzy¿ówek korzystaj¹cych z pomocy lêgowej
by³ wysoki - ponad 70% zniesieñ zakoñczy³o siê sukcesem. Nie stwierdzono znacz¹cych ró¿nic
w efektywnoci lêgów za³o¿onych w koszach lêgowych (sukces gniazdowy 73,3%) i na
platformach (71,4% gniazd z sukcesem).
Z przyczyn technicznych (utrudniony dostêp do gniazd) ogromna wiêkszoæ instalacji by³a
kontrolowana raz do roku, w okresie zlodzenia. St¹d niewiele wiadomo o przyczynach utraty
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zniesieñ. Poznano je tylko w przypadku gniazd kontrolowanych w czerwcu. W jednym przypadku
jaja zosta³y przez kogo wykradzione z kosza, w drugim platforma zosta³a przechylona przez
du¿ego ssaka co spowodowa³o wysypanie siê jaj (prawdopodobnie dzika lub ca³kowicie
przypadkowo  przez jelenia) i w trzecim przypadku lêg znajduj¹cy siê w koszu, który na skutek
obni¿enia siê poziomu wody sta³ siê dostêpny dla l¹dowych czworonogów, zosta³ zniszczony
przez ssaka ³asicowatego.
Bior¹c pod uwagê du¿e nak³ady finansowe na transport i niema³y wk³ad pracy zwi¹zany
z rozlokowaniem sztucznych gniazd w terenie, uzyskane wyniki w zakresie stopnia zasiedlenia
wydaj¹ siê byæ niezbyt imponuj¹ce. Zw³aszcza w relacji z danymi z literatury. Np. w wiklinowych
koszach stosowanych na rozlewiskach ujcia Warty uzyskano kilkakrotnie wy¿sze zasiedlenie.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e teren ten charakteryzuje siê doskona³ymi warunkami pokarmowymi
dla krzy¿ówki przy jednoczesnym znacznym deficycie miejsc nadaj¹cych siê na za³o¿enie gniazda
zw³aszcza w latach gdy na skutek wiosennych wylewów rzeki poziom wody jest wysoki.
W przypadku naszego eksperymentu sytuacja by³a odmienna  gniazduj¹ce na oczkach wodnych
ptaki mia³y wiele mo¿liwoæ alternatywnego wyboru miejsca gniazdowego, np. na sta³ym l¹dzie
w silnie zakrzewionej bezporedniej otulinie zbiornika lub czasem na znajduj¹cych siê wewn¹trz
zbiorników mikrowysepkach w postaci masywnych kêp turzyc, czy nawet w kompleksach lenych
znajduj¹cych siê w znacznym oddaleniu od zbiornika, który móg³ potencjalnie stanowiæ jedynie
miejsce odchowu piskl¹t.
Zjawiskiem, które z pewnoci¹ wp³ynê³o na odnotowan¹ nisk¹ wartoæ zasiedlenia by³y
znaczne zmiany poziomu wody. Wszystkie objête eksperymentem zbiorniki ródpolne s¹
bezporednio zasilane wodami opadowymi b¹d te¿ wodami podskórnymi zwi¹zanymi
z wielkoci¹ opadów atmosferycznych. St¹d stan wody w okresie lêgowym by³ nieprzewidywalny,
a odnotowane w ci¹gu trzech lat wahania poziomu lustra wody przekracza³y w niektórych
zbiornikach 50 cm w stosunku do stanu maksymalnego. Zjawisko to powodowa³o, ¿e czêæ
z za³o¿onych zim¹ w okresie zlodzenia sztucznych gniazd, w niektórych sezonach lêgowych
znajdowa³a siê nad suchym l¹dem wzglêdnie terenem lekko podmok³ym. Dodatkowo, brak
dowiadczenia osób mocuj¹cych sztuczne gniazda na krzewach by³ przyczyn¹ odchylania siê
ich od poziomu  czêæ koszy i platform przytwierdzono zim¹ do cienkich ga³êzi wierzby
uwiêzionych w lodzie. Wiosn¹, po ust¹pieniu podpieraj¹cego je lodu, masa gniazda (znaczna ze
wzglêdu na znajduj¹c¹ siê wewn¹trz darñ) powodowa³a uginanie siê niektórych cieñszych ga³êzi
i przechylanie siê platform. Co z pewnoci¹ ogranicza³o stopieñ zasiedlenia.
Nale¿y zak³adaæ, ¿e samice krzy¿ówek, podobnie jak i innych gatunków Anatidae,
charakteryzuje silna sk³onnoæ do poszukiwania miejsca gniazdowego na zbiorniku, gdzie siê
wyklu³y i odchowywa³y jako pisklêta. Posiadaj¹ one tak¿e wdrukowany obraz gniazda,
w którym przysz³y na wiat i jego otoczenia (np. kosza lêgowego) jako bezpiecznego miejsca
lêgów. St¹d, jako ptaki doros³e, bêd¹ w przysz³oci preferowaæ takie w³anie miejsca. Bardzo
korzystnym i obiecuj¹cym zjawiskiem jest odnotowany wzrost zasiedlenia sztucznych gniazd
w kolejnych sezonach lêgowych. W czêci by³ on z pewnoci¹ spowodowany imprintingiem
wizerunku miejsca gniazdowego u m³odych ptaków i ich filopatri¹.
Na podstawie obserwacji prowadzonych podczas sierpniowych polowañ na oczkach
wodnych, na których odnotowalimy sukces lêgowy, s¹dzimy, ¿e konieczne jest podjecie dzia³añ
zmierzaj¹cych do wsparcia tworzenia siê frakcji populacyjnej samic krzy¿ówek posiadaj¹cych
powinowactwo nie tylko do koszy i platform lêgowych, ale w ogóle do niewielkich zbiorników
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wodnych. Rozpoczêcie sezonu polowañ na krzy¿ówkê przypada na 15.08.  w czasie gdy bardzo
wiele m³odych krzy¿ówek nie uzyska³a jeszcze pe³nej zdolnoci do lotu lub wykazuje znaczne
przywi¹zanie do zbiorników wodnych stanowi¹cych miejsca ich odchowywania siê. Sytuacja ta
jest spowodowana stosunkowo pónym w warunkach rodkowej czêci Pomorza terminem
rozpoczynania siê sezonu lêgowego krzy¿ówki. Zw³aszcza w latach charakteryzuj¹cych siê
pónym nadejciem wiosennego ocieplenia i d³ugim okresem zalegania pokrywy lodowej pocz¹tek okresu inicjowania zniesieñ przypada dopiero na drug¹ po³owê kwietnia. Dodatkowo,
w tutejszych warunkach, charakteryzuj¹cych siê tak¿e silna presj¹ drapie¿nictwa wystêpuje
du¿a liczba lêgów uzupe³niaj¹cych, a dynamika zak³adania gniazd ma wyranie dwuszczytowy
przebieg. Pierwszy szczyt przypada na pocz¹tek maja, a drugi, na prze³om maja i czerwca, przy
czym póne zniesienia pojawiaj¹ siê jeszcze do koñca czerwca. Jeli wemiemy pod uwagê, ¿e
do uzyskania pe³nej lotnoci od momentu zainicjowania lêgu (np. w czerwcu) potrzeba jeszcze
oko³o 10 dni na skompletowanie zniesienia, blisko miesi¹c na inkubacjê jaj i ponad miesi¹c na
uzyskanie zdolnoci do lotu, ³atwo wyliczymy, ¿e w dniu rozpoczêcia sezonu polowañ czêæ
krzy¿ówek nie jest zdolna do lotu, a bardzo wiele z nich mimo, ¿e potrafi ju¿ lataæ, pozostaje
jeszcze w rodzinnym stadzie w pobli¿u miejsca gdzie przysz³y na wiat. Niewielkie ródpolne
oczka wodne okrelane gwarowo kaczymi b³otkami nale¿¹ w warunkach Pomorza do
zbiorników najsilniej eksploatowanych ³owiecko, m.in. dlatego, ¿e polowania na krzy¿ówkê
w takim terenie s¹ efektywne. Polowanie na jeziorach s¹ znacznie mniej skuteczne i odbywaj¹
siê stosunkowo rzadziej. W konsekwencji prowadz¹c w sierpniu intensywne pozyskanie na ma³ych
zbiornikach eksploatuje siê wci¹¿ te same stadka rodzinne lêgowych osobników, które uparcie
powracaj¹ do rodzinnego stawu. Zw³aszcza, ¿e ju¿ podczas pierwszych sierpniowych polowañ,
ze wzglêdu na s³ab¹ lotnoæ osobników m³odocianych, pierwszym ptakiem podrywaj¹cym siê
do lotu, a tym samym najczêciej odstrzeliwanym, bywa doros³a samica. M³ode ptaki, które
wychowa³y siê w obrêbie niewielkiego ródpolnego oczka, jeli nawet uzyska³y ju¿ zdolnoæ
latania, skazywane s¹ wówczas na uparte powracanie przez d³ugi czas do bezpiecznego miejsca
lêgu, które przesta³o ju¿ takim byæ. Nie zd¹¿y³y jeszcze poznaæ nowych ¿erowisk bo nie musia³y
 intensywne prace ¿niwne w rodkowej czêci Pomorza przypadaj¹ zazwyczaj na drug¹ po³owê
sierpnia wiêc na pocz¹tku sezonu polowañ wiêkszoæ pól pokryta jest jeszcze zbo¿ami
gwarantuj¹cymi obfitoæ pokarmu i wzglêdny spokój ptakom bytuj¹cym na ródpolnych
zbiornikach. Bior¹c pod uwagê zacytowane spostrze¿enia oraz fakt, ¿e sezon gniazdowy gr¹¿yc
(czernicy i g³owienki) jest opóniony o blisko miesi¹c w stosunku do krzy¿ówki, nasuwa siê
sugestia, ¿e powodzenie stosowania pomocy lêgowej na ma³ych zbiornikach ródpolnych zale¿y
od umo¿liwienia odchowanym m³odym ptakom powolnej dyspersji w rodowisku. Nale¿y
rozpoczynaæ pozyskanie na nich jak najpóniej, a co najmniej po sprzêcie zbó¿  w czasie, gdy
m³ode kaczki uzyska³y ju¿ pe³n¹ zdolnoæ do lotu i, co równie¿ wa¿ne  pozna³y nowe ¿erowiska
i ostoje. Powinno to ograniczyæ znacz¹co presjê ³owieck¹ na frakcjê populacji gniazduj¹c¹ na
ma³ych zbiornikach i z czasem pozwoliæ na jej stopniowy rozwój  z korzyci¹ dla krzy¿ówki
i amatorów kaczych polowañ.
Odnotowany wysoki sukces lêgowy krzy¿ówki (ponad 70%), jest najwa¿niejszym
argumentem przemawiaj¹cym za zasadnoci¹ stosowania pomocy lêgowej w konwencji przyjêtej
podczas naszego eksperymentu. Wynik ten w porównaniu z wynikami badañ charakteryzuj¹cymi
sukces gniazdowy na pobliskich jeziorach (redni sukces lêgowy krzy¿ówki nie przekracza
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tam w ostatnich latach 30%
i podlega ogromnym wahaniom
w poszczególnych sezonach),
potwierdza postawion¹ na wstêpie
robocz¹ hipotezê, ¿e po³o¿one z dala
od du¿ych cieków drobne oczka
wodne stanowi¹ obszary, na których
wp³yw norki amerykañskiej na efekty
lêgów ptaków wodnych i b³otnych jest
znacznie mniejszy ni¿ na du¿ych
jeziorach i ciekach wodnych. Kolejny
argument za rozwijaniem tej formy
czynnej ochrony, stanowi du¿y udzia³
Kokoszka na gniedzie
sztucznych gniazd zasiedlonych przez
Rys. Katarzyna Kubicka
kokoszkê  gatunek w skali kraju
nieliczny, lokalnie rednio liczny,
objêty ca³kowit¹ ochron¹ prawn¹. Dodajmy, ¿e potencjalnymi lokatorami takich gniazd, choæ
z pewnoci¹ znacznie rzadziej bêd¹, tak¿e inne gatunki ptaków wodno-b³otnych, w tym tak jak
kokoszka chronione polskim prawem, lub nawet zagro¿one w skali europejskiej  np. kropiatka
Porzana porzana.
Zaprezentowane spostrze¿enia dowodz¹, ¿e w opisanych rodowiskach, stosowanie
drucianych platform jest równie efektywne jak wiklinowych koszy, a bior¹c pod uwagê
wykazywan¹ w stosunku do nich preferencjê kokoszki, nale¿y uznaæ ten rodzaj pomocy lêgowej
za optymalny w przypadku niewielkich, p³ytkich i silnie zakrzaczonych ródpolnych zbiorników
wodnych. Za ich stosowaniem przemawia te¿ ni¿sza cena w porównaniu z koszami wykonanymi
z wyparzonej wikliny. Wymagaj¹ one jednak cis³ego przestrzegania kilku warunków. Nale¿y
montowaæ je tak, aby zapewniæ gniazdu maksymaln¹ os³onê naturalnej rolinnoci, wy³¹cznie
tu¿ nad lustrem wody i jak najdalej od brzegu zbiornika. Uwzglêdniaæ podczas monta¿u, znaczne
i ró¿ne dla poszczególnych zbiorników, wahania poziomu wody. Konieczne jest te¿ bardzo solidne
mocowanie platform odpowiednio grubym drutem do grubych ga³êzi, a w przypadku ich braku,
nale¿y w celu podparcia konstrukcji zastosowaæ pale wbijane w dno. Bowiem w przeciwieñstwie
do koszy lêgowych, nawet niewielkie odchylenie od poziomu mo¿e uczyniæ platformê niezdatn¹
do zasiedlenia. Najwiêksz¹ trwa³oæ gwarantuje umieszczenie platformy wy³¹cznie na palach
(co najmniej trzech). Nale¿y siê tak¿e liczyæ z koniecznoci¹ corocznego serwisowania ka¿dej
istniej¹cej w terenie konstrukcji. Systematyczny wzrost owiniêtych drutem pêdów wierzby
powoduje wrastanie drutu w drewno i jego rozrywanie oraz przechylanie siê platform. Przy
okazji nale¿y tak¿e uzupe³niaæ wyp³ukiwan¹ przez jesienne i zimowe opady wyció³kê platformy.
Wreszcie, co najwa¿niejsze  sprawdzaæ czy gniazda s¹ zasiedlane oraz jaka jest udatnoæ lêgów,
aby naszym wzorem gromadziæ bezcenne dowiadczenia, które pozwol¹ w przysz³oci bardziej
efektywnie stosowaæ tego typu pomoc lêgow¹.
Adam Mohr, Jacek Antczak
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CZY MO¯NA ZARZ¥DZAÆ TRASZK¥ GRZEBIENIAST¥?
Czy mo¿na zarz¹dzaæ siedliskiem przyrodniczym albo gatunkiem dziko wystêpuj¹cego
zwierzêcia czy roliny? S³owo zarz¹dzanie kojarzy nam siê raczej z zagadnieniami ekonomiki,
prowadzenia firmy czy przedsiêbiorstwa. Od pewnego czasu pojawia siê jednak w odniesieniu
do rodowiska przyrodniczego. Przysz³o do naszego kraju z Europy Zachodniej, gdzie ju¿ od
wielu lat funkcjonuje i jest silnie zwi¹zane z zagadnieniami ochrony przyrody. Na pewno
i w Polsce coraz czêciej bêdziemy mieæ z nim do czynienia, gdy¿ jako kraj cz³onkowski Unii
Europejskiej jestemy zobowi¹zani do przestrzegania zapisów Dyrektywy Siedliskowej, a to
w³anie w jej artyku³ach znajdziemy nakaz odpowiedniego zarz¹dzania zagro¿onymi elementami
przyrody. Dotyczy on nie tylko prawid³owego gospodarowania na obszarach w³¹czonych do
sieci Natura 2000, ale równie¿ wszelkich aktywnoci cz³owieka, które mog¹ wp³ywaæ negatywnie
na siedliska przyrodnicze oraz gatunki rolin i zwierz¹t wymienione w za³¹cznikach do Dyrektywy
Siedliskowej. Jako zarz¹dzanie gatunkiem czy siedliskiem rozumiemy wiêc wybór odpowiednich
zabiegów ochronnych oraz takie gospodarowanie, które pozwoli zachowaæ, zgodnie z zapisami
dyrektywy, siedliska i gatunki w tzw. stanie sprzyjaj¹cym ochronie. Aby osi¹gn¹æ taki cel, tworzy
siê plany zarz¹dzania, które definiuj¹ istniej¹ce i potencjalne zagro¿enia, sposoby ich eliminacji
b¹d ograniczenia, warunki zachowania lub przywrócenia w³aciwego stanu ochrony, wreszcie
wykaz zadañ ochronnych wraz z zakresem monitoringu.
W grudniu 2007 zakoñczy³ siê polsko-brytyjsko-holenderski projekt pt. Opracowanie planów
renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów
ochrony wybranych gatunków objêtych Dyrektyw¹ Ptasi¹ i Dyrektyw¹ Siedliskow¹. Jego celem
by³o przygotowanie opracowañ dotycz¹cych zarz¹dzania dla 15 gatunków i 70 obszarów Natura
2000. Jednym z gatunków wytypowanych przez Ministerstwo rodowiska by³a traszka
grzebieniasta. Jest to zwierzê o s³abo rozpoznanej kondycji populacji krajowej, nie znamy
dok³adnego rozmieszczenia i liczebnoci. Wiedza na jego temat jest fragmentaryczna i ogranicza
siê do miejsc, w których aktywnie dzia³aj¹ herpetolodzy terenowi. Dlatego te¿ mapa
rozmieszczenia populacji krajowej wskazuje nam bardziej miejsca, które zosta³y przebadane
pod tym k¹tem, ni¿ faktyczne wystêpowanie tego p³aza. By³ to jeden z powodów, dla których to
w³anie ten gatunek wybrano sporód innych p³azów krajowych. Drugim powodem by³
niew¹tpliwie fakt, ¿e traszka grzebieniasta jest gatunkiem parasolowym  chroni¹c j¹ chronimy
równie¿ zagro¿one siedliska przyrodnicze i rodowisko ¿ycia wielu gatunków zwi¹zanych
z niewielkimi zbiornikami i terenami podmok³ymi.
Ide¹ przygotowywania planów zarz¹dzania w ramach projektu by³a wspó³praca wielu
zainteresowanych osób i instytucji, nazywanych roboczo interesariuszami (t³umaczenie z jêzyka
angielskiego s³owa stakeholder, chyba nie do koñca najtrafniejsze, zobaczymy czy przyjmie siê
w jêzyku bran¿owym wród przyrodników). Ca³oæ prac koordynowana by³a przez eksperta
ze strony angielskiej Briana Banksa i eksperta krajowego (ni¿ej podpisany). Praca nad planem
zorganizowana by³a w ten sposób, ¿e wszyscy interesariusze spotkali siê trzy razy na 2-dniowych
warsztatach, w czasie których omawiano poszczególne czêci sk³adowe planu. Wymiana
informacji i opinii mia³a równie¿ miejsce pomiêdzy warsztatami, drog¹ mailow¹. Spotkania
by³y bardzo owocne, dyskusje burzliwe, krytyka ostra, ale zawsze konstruktywna. Nic dziwnego,
bo spotykali siê ludzie z bardzo ró¿nym dowiadczeniem, wykonuj¹cy bardzo ró¿ne zawody,
z bardzo ró¿nych rodowisk i miejsc Polski, a ³¹czy³a ich wszystkich jedna idea  wola i chêæ
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ochrony traszki grzebieniastej. Tak wiêc wspólnie pracowali m.in.: pracownicy naukowi,
cz³onkowie pozarz¹dowych organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody (oczywicie znaleli
siê tam ludzie z TP Bocian), pracownicy Lasów Pañstwowych, Parków Narodowych
i Krajobrazowych, urzêdnicy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, nauczyciele, rolnicy,
doradcy rolnorodowiskowi, studenci. Du¿¹ pomoc¹ by³ udzia³ eksperta zagranicznego, który
dzieli³ siê z nami dowiadczeniami w zakresie przygotowywania planów ochrony dla gatunków
w krajach Unii Europejskiej. Okaza³o siê, ¿e Brian jest herpetologiem, posiada sta¿ naukowy
i praktyczny dotycz¹cy p³azów i ich ochrony, a tak¿e du¿e dowiadczenie w prowadzeniu tego
typu projektów, a przede wszystkim jest mi³onikiem traszek. Wiêkszoæ interesariuszy szybko
odnalaz³a siê w konwencji warsztatów, która zak³ada³a pe³ne zaanga¿owanie uczestników. Ka¿dy
z nich móg³ proponowaæ co powinno znaleæ siê w zapisach planu, nastêpnie takie propozycje
dyskutowano, modyfikowano i wspólnie opracowywano. Wiêkszoæ zapisów planu to w³anie
wypadkowa wiedzy, opinii i pomys³ów wielu osób. Jest to nowatorskie podejcie, które zak³ada,
¿e zalecenia dotycz¹ce ochrony gatunku musz¹ uwzglêdniaæ wszystkie uwarunkowania
rodowiskowe, gospodarcze, kulturowe. Powinny byæ realne do wykonania i braæ pod uwagê
specyfikê regionaln¹, innymi s³owy z za³o¿enia nie maj¹ to byæ zapisy martwe. W³anie takie
podejcie mo¿liwe by³o dziêki udzia³owi osób z tak wielu ró¿nych bran¿ i rejonów Polski.
Jakie treci zawarto w planie zarz¹dzania dla traszki? Jako najwa¿niejszy problem dotycz¹cy
gatunku wskazano brak informacji na temat jego wystêpowania w Polsce, a co za tym idzie brak
wiedzy o skali zagro¿eñ i zakresu potrzebnej ochrony. Dlatego te¿ g³ównym celem realizacji
planu jest zdobycie wystarczaj¹cej iloci danych, które umo¿liwi¹ realizacjê wymaganych dzia³añ
ochronnych zgodnych z zapisami Dyrektywy Siedliskowej odnonie stanu sprzyjaj¹cego ochronie.
Za inne wa¿ne cele porednie uznano: rozpoznanie najwa¿niejszych róde³ zagro¿eñ, podniesienie
wiadomoci i wiedzy dotycz¹cej wymagañ rodowiskowych i potrzeb ochronnych gatunku
wród w³acicieli i zarz¹dców gruntów, spo³ecznoci i przedstawicieli w³adz lokalnych, leników.
Jako niezbêdne dzia³ania wskazano: inwentaryzacjê gatunku w skali kraju, identyfikacjê wymagañ
ochronnych, eliminacjê zidentyfikowanych zagro¿eñ. W praktyce oznacza to zachowanie
i odpowiednie utrzymanie niewielkich zbiorników wodnych s³u¿¹cych jako miejsca rozrodu,
a tak¿e odpowiednie kszta³towanie rodowiska l¹dowego wokó³ nich  tam traszki spêdzaj¹
czêæ sezonu wegetacyjnego i okres zimy.
Podjête dzia³ania bêd¹ mia³y równie¿
na celu zachowanie odpowiedniej
³¹cznoci pomiêdzy miejscami bytowania
poszczególnych populacji, poprzez
odpowiednie
zagospodarowanie
rodowiska l¹dowego oraz odtwarzanie
i tworzenie nowych zbiorników wodnych
w odpowiedniej odleg³oci od ju¿
istniej¹cych, która umo¿liwi dyspersjê
osobników. W planie zapisano
harmonogram tych dzia³añ a tak¿e wiele
szczegó³owych rozwi¹zañ, zaleceñ
i propozycji dzia³añ, których nie sposób
Portret traszki grzebieniastej
tu wszystkich wymieniæ. W za³o¿eniach
Rys. Katarzyna Kubicka
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realizacja planu zapewni w³aciw¹ ochronê traszki grzebieniastej, a tak¿e pozwoli wype³niæ
zobowi¹zania Polski wynikaj¹ce z cz³onkostwa w Unii Europejskiej. ¯eby tak siê sta³o wdra¿anie
planu musi byæ efektywnie koordynowane i monitorowane przez Ministerstwo rodowiska,
we wspó³pracy z w³aciwymi wojewódzkimi konserwatorami przyrody, orodkami naukowymi,
organizacjami pozarz¹dowymi, Lasami Pañstwowymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi.
Czy tak bêdzie? Czy przygotowane plany dla traszki i innych gatunków i obszarów bêd¹
wykorzystane w praktyce? Czy mo¿e trafi¹ na pó³kê, jak wiele podobnych dokumentów,
do czego jestemy w naszym kraju przyzwyczajeni? Czas poka¿e
A ¿eby nie czekaæ biernie w nieskoñczonoæ  zachêcam wszystkich przyrodników terenowych
do wyszukiwania nowych stanowisk tego gatunku i przesy³aniu informacji o nich do prowadzonej
przez TP Bocian Kartoteki Przyrodniczej!
O tym jak najskuteczniej szukaæ traszki grzebieniastej  w nastêpnym artykule
Krzysztof Klimaszewski

JAK INWENTARYZOWAÆ TRASZKÊ GRZEBIENIAST¥?
Traszka grzebieniasta, choæ najwiêksza z naszych traszek krajowych, nie jest gatunkiem
³atwym do obserwowania. Wystêpuje pospolicie, ale brakuje danych o rozmieszczeniu czy
zagêszczeniu populacji. Dlatego te¿ wszelkie informacje dotycz¹ce stanowisk tego gatunku s¹
niezwykle istotne. Informacje zebrane w terenie to jedno, trzeba pamiêtaæ równie¿ o ich
wykorzystaniu. Do tego celu potrzebna jest baza danych, taka jak prowadzona przez TP Bocian
Kartoteka Przyrodnicza. Zachêcaj¹c serdecznie do poszukiwañ terenowych chcia³bym
zaprezentowaæ najczêciej wykorzystywane do tego celu metody. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e traszka
grzebieniasta, podobnie jak wszystkie krajowe p³azy i gady, jest gatunkiem chronionym, na
którego chwytanie trzeba uzyskaæ pozwolenie Ministra rodowiska.
Metoda od³owu
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e traszka grzebieniasta odbywa gody w wodach stoj¹cych,
niezanieczyszczonych, pokrytych przynajmniej czêciowo rolinnoci¹ wodn¹. Mog¹ to byæ:
stawy, oczka wodne, rowy melioracyjne, starorzecza, glinianki, rozlewiska i inne niewielkie
zbiorniki wodne. Sporadycznie spotkamy j¹ w wiêkszych akwenach, np. w jeziorach. Toñ wodn¹
nale¿y przeczesywaæ przy pomocy siatki herpetologicznej na d³ugim trzonku. Metoda pozwala
stwierdziæ wystêpowanie larw (maj-lipiec) oraz osobników doros³ych (najefektywniej w okresie
intensywnego godowania  kwiecieñ-maj, póniej doæ efektywne s¹ od³owy nocne). Od³owy
mo¿na wykonywaæ zarówno w ci¹gu dnia jak i noc¹. W przypadku poszukiwania larw nale¿y
czerpaæ bezporednio z toni wodnej, miêdzy rolinami. W celu od³owienia osobników doros³ych
w okresie godowym nale¿y czerpaæ w skupiskach rolinnoci wodnej, w czasie od³owów nocnych
póniej w sezonie g³ównie nale¿y penetrowaæ siatk¹ partie przydenne zbiornika.
Metoda poszukiwania jaj
Polega ona na dok³adnym ogl¹daniu rolinnoci wodnej o drobnych liciach, na których
traszki sk³adaj¹ pojedyncze jaja, zawijaj¹c licie w charakterystyczny sposób. Do rolin najchêtniej
wybieranych do z³o¿enia jaj nale¿¹: niezapominajka b³otna Myosotis scorpioides, miêta nadwodna
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Mentha aquatica, tojeæ rozes³ana Lisimachia nummularia, roliny z rodzaju Epilobium np. wierzbownica b³otna Epilobium palustre oraz tzw. trawy wodne z rodzaju Glyceria,
np. manna mielec Glyceria maxima.
Metoda pozwala na stwierdzenie obecnoci traszki grzebieniastej i traszki zwyczajnej,
a w górach równie¿ pozosta³ych dwóch gatunków traszek. Na obszarze nizinnym identyfikacja
jaj nie powinna sprawiaæ k³opotów, wiêkszego dowiadczenia od obserwatora wymaga
rozpoznawanie jaj na obszarze, gdzie wystêpuj¹ wszystkie cztery krajowe gatunki traszek.
Wykonywana w ci¹gu dnia, zalecana do przeprowadzenia w kwietniu i maju.
Metoda obserwacji
Najlepiej sprawdza siê obserwacja rodowiska wodnego, praktycznie nieprzydatna
w przypadku rodowiska l¹dowego. Polega na obserwowaniu toni wodnej. W ci¹gu dnia przynosi
s³abe efekty, ze wzglêdu na typowo nocn¹ aktywnoæ gatunku. W przypadku powiêcenia du¿ej
iloci czasu na dany zbiornik, mo¿na zaobserwowaæ doros³e osobniki podp³ywaj¹ce pod
powierzchniê wody w celu zaczerpniêcia powietrza.
Bardzo dobrze metoda sprawdza siê po zapadniêciu zmroku. Przy pomocy latarki b¹d reflektora
owietla siê dno zbiornika, na którym ³atwo dostrzec doros³e osobniki. Penetracja brzegu zbiornika
i zliczanie spostrze¿onych osobników mo¿e byæ podstaw¹ do szacowania liczebnoci populacji
w danym zbiorniku. Zaobserwowane osobniki mo¿na ³atwo wy³owiæ w celu dalszej identyfikacji
(gatunek, p³eæ). Nale¿y zwróciæ uwagê, by nie stosowaæ zbyt intensywnego ród³a wiat³a, bo
mo¿e to niekorzystnie wp³ywaæ na obserwowane zwierzêta, np. niepotrzebnie p³oszyæ. Metodê
mo¿na stosowaæ przez wiêkszoæ sezonu wegetacyjnego (od kwietnia do pónego lata). Obserwacje
osobników po opuszczeniu rodowiska wodnego nale¿¹ do rzadkich, cechuje je du¿a
przypadkowoæ i czasoch³onnoæ. Zarówno doros³e jak i wie¿o przeobra¿one osobniki po
opuszczeniu zbiorników wodnych bytuj¹ w rodowiskach wilgotnych, ukrywaj¹c siê pod
korzeniami, pryzmami kamieni, darni, ga³êzi, itd. W takich miejscach nale¿y ich poszukiwaæ.
Poszukiwania w rodowisku l¹dowym mog¹ byæ wykorzystywane jako metoda pomocnicza lub
uzupe³niaj¹ca wyniki inwentaryzacji w rodowisku wodnym.
Metoda pu³apkowa
W zbiorniku wodnym zastawia siê pu³apki, wykonane z plastikowych, przezroczystych
butelek po napojach. Górna czêæ butelki jest obciêta i po odwróceniu w³o¿ona w czêæ doln¹,
tworz¹c lejek, do którego traszka mo¿e wp³yn¹æ ale nie potrafi siê potem wydostaæ. Pu³apki
umieszcza siê przy brzegu, umocowuj¹c do pod³o¿a przebijaj¹cym je patykiem. Nale¿y zwróciæ
uwagê aby mniej wiêcej 1/3
butelki by³a umieszczona nad
wod¹, co umo¿liwia schwytanym
traszkom pobieranie powietrza.
Zalet¹ metody jest ³atwoæ
wykonania pu³apek i w zasadzie
brak kosztów. Pu³apki zastawia siê
wieczorem i musz¹ byæ one
sprawdzane dwa razy na dobê,
Traszka grzebieniasta
Rys. Marcin Ilczuk
rano i wieczorem.
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Metoda indeksu dogodnoci siedliska (HSI  ang. Habitat Suitability Index)
Jest to metoda porednia, która pozwala oszacowaæ z du¿ym prawdopodobieñstwem
wystêpowanie traszki na podstawie rodowiska. Pod uwagê brane jest 17 parametrów
rodowiskowych, które informuj¹ o stanie rodowiska i o jego przydatnoci dla bytowania traszki
(np. czystoæ wody, zacienienie zbiornika, obecnoæ ryb i ptaków wodnych, wystêpowanie rolin
wodnych, itp.). Wskanik ten przyjmuje wartoci od 0-1, gdzie 0 oznacza, ¿e zbiornik nie nadaje
siê do rozrodu traszki (traszek najprawdopodobniej nie ma), do 1, co oznacza, ¿e zbiornik jest
bardzo dobrym siedliskiem rozrodczym dla traszki grzebieniastej (traszki najprawdopodobniej
licznie wystêpuj¹). Metoda ta z powodzeniem znajduje zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Mo¿e
byæ bardzo u¿ytecznym narzêdziem równie¿ w Polsce, w tym roku bêdzie testowana i dostosowana
do warunków krajowych.
Wszystkie osoby zainteresowane inwentaryzacj¹ traszki grzebieniastej proszone s¹ o kontakt
z autorem lub TP Bocian.
Krzysztof Klimaszewski

CO DALEJ Z OBWODNIC¥ AUGUSTOWA?
Problem obwodnicy Augustowa i promowanego przez drogowców oraz polityków wariantu
przecinaj¹cego chronion¹ czêæ doliny Rospudy rozpala od miesiêcy wiele dyskusji.
Przypomnijmy krótko jaki jest obecny stan zwi¹zany z t¹ inwestycj¹. Rok temu ówczesny minister
rodowiska odrzuci³ skargi organizacji pozarz¹dowych i wojewoda podlaski wyda³ decyzjê
rodowiskow¹ dla obwodnicy. Podpisano te¿ umowê z wykonawc¹ i rozpoczê³y siê pierwsze
prace budowlane. Jednoczenie organizacje pozarz¹dowe i Rzecznik Praw Obywatelskich
zaskar¿y³y wszystkie podjête decyzje do WSA. 10 grudnia 2007 r. s¹d uniewa¿ni³ decyzjê
rodowiskow¹. Wczesn¹ wiosn¹ 2008 r. spodziewana jest rozprawa w s¹dzie administracyjnym
w sprawie pozwolenia na budowê, które wobec niewa¿nej decyzji rodowiskowej zostanie
zapewne uchylone. W marcu 2007 sprawa obwodnicy Augustowa zosta³a równie¿ skierowana
przez Komisjê Europejsk¹ do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Aktualny stan prawny
inwestycji wymusi³ na nowym rz¹dzie dzia³ania zmierzaj¹ce do za³agodzenia konfliktu. St¹d
z pocz¹tkiem 2008 roku rozpocz¹³ swoje obrady tzw. okr¹g³y stó³ dla obwodnicy Augustowa
zwo³any przez ministra rodowiska, w którym poza przedstawicielami GDDKiA oraz w³adz
samorz¹dowych bior¹ równie¿ udzia³ cztery osoby reprezentuj¹ce organizacje pozarz¹dowe
(eksperci od bagien, ptaków, prawa i dróg).
Uniewa¿nienie przez s¹d decyzji rodowiskowej dla obwodnicy Augustowa oznacza
praktycznie, ¿e wszelkie prace projektowe, wraz z dokumentacj¹ do decyzji rodowiskowej
i raportem o oddzia³ywaniu na rodowisko, musz¹ zostaæ rozpoczête od nowa. Obowi¹zuj¹ce
prawo nakazuje rozpatrzenie kilku wariantów inwestycji, w tym wariantu zero (nie podejmowania
¿adnych dzia³añ) i wariantu najkorzystniejszego dla rodowiska. W trakcie obrad okr¹g³ego
sto³u maj¹ zostaæ ustalone warianty trasy, które bêd¹ podlegaæ analizie, a tak¿e kryteria oceny
wariantów. Zostan¹ te¿ wyznaczeni eksperci, którzy dokonaj¹ analizy wielokryterialnej. Ju¿
podczas styczniowych obrad okr¹g³ego sto³u uzgodniono trzy podstawowe warianty dla
obwodnicy Augustowa:
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1.
2.
3.

Wariant obecnie realizowany i preferowany przez GDDKiA (z podwarianami przejcia przez
torfowiska Rospudy estakad¹, mostem wisz¹cym lub tunelem);
Wariant zaproponowany ju¿ ponad 2 lata temu przez organizacje pozarz¹dowe (tzw. wariant Chodorki);
Wariant analizowany przez GDDKiA w 2005 roku wykorzystuj¹cy dawny korytarz na trasê
ekspresow¹ E³k - Suwa³ki, ale odrzucony wtedy z powodu rzekomych licznych wyburzeñ
(tzw. wariant Raczki).

Wariant Chodorki i wariant Raczki dodatkowo bêd¹ analizowane z punktu widzenia
mo¿liwoci w³¹czenia siê w przebieg Via Baltica w wariancie 42, który uzyska³ najlepsze
notowania w analizie przeprowadzonej przez firmê Scott Wilson, czyli w przebiegu Warszawa 
Ostrów Mazowiecka  £om¿a  E³k  Suwa³ki.
Zgoda augustowskich samorz¹dowców i przedstawicieli GDDKiA na w³¹czenie do analizy
wariantu Chodorki, zg³oszonego przez organizacje pozarz¹dowe, jest ju¿ du¿ym sukcesem,
gdy¿ jak do tej pory opór drogowców przed jakimkolwiek rozpatrywaniem trasy w tym przebiegu
by³ ogromny.
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Nie ma inwestycji drogowej ca³kowicie neutralnej dla rodowiska naturalnego i ludzi. Ka¿dy
z zaproponowanych wariantów obwodnicy Augustowa ma swoje wady i zalety. Analiza
wielokryterialna ma na celu wskazanie przebiegu drogi, który optymalizuje walory rodowiskowe,
ekonomiczne, ruchowe i spo³eczne. Jednoczenie wariant wybrany do realizacji musi byæ zgodny
z obowi¹zuj¹c¹ Dyrektyw¹ Siedliskow¹, a ta zabrania prowadzenia inwestycji na terenie
chronionym, je¿eli istniej¹ warianty alternatywne omijaj¹ce obszary Natura 2000. Nie ma ¿adnego
znaczenia, czy przekroczenie torfowisk Rospudy nast¹pi estakad¹, mostem, czy tunelem.
W ka¿dym z tych przypadków nastêpuje ingerencja w obszary prawnie chronione i zniszczenie
siedlisk, dla których obszar Natura 2000 zosta³ utworzony. Ingerencja ta nastêpowa³aby nie
tylko w okresie budowy, ale g³ównie w trakcie przysz³ej eksploatacji trasy.
Wariant 1 (GDDKiA) jest najkrótszy, lecz najtrudniejszy technicznie i najprawdopodobniej
najdro¿szy. Ingeruje w obszary chronione Puszczy Augustowskiej na odcinku oko³o 10 km,
w tym w najcenniejsze obszary torfowiskowe doliny Rospudy.
Wariant 2 (Chodorki) jest d³u¿szy od wariantu 1 o oko³o 2 km, jednak ca³kowicie omija
istniej¹cy obszar OSO Puszcza Augustowska. Przecina co prawda na odcinku oko³o 800 metrów
projektowany obszar SOO w rejonie Chodorek, ale w okolicy zmienionej ju¿ przez cz³owieka
(istniej¹ca linia wysokiego napiêcia i pola uprawne). Przecina Rospudê w miejscu, w którym
brak jakichkolwiek gruntów niestabilnych, a szerokoæ doliny rzecznej wynosi oko³o 150 m.
Nie wymaga budowy kosztownej przeprawy przez bagna.
Wariant 3 (Raczki) jest najd³u¿szy, ale ca³kowicie omija wszelkie istniej¹ce i planowane
obszary Natura 2000. Wariant ten jednak wchodzi w teren najsilniej zurbanizowany, co mo¿e
doprowadziæ do protestów okolicznej ludnoci.
Wed³ug zapowiedzi ministra rodowiska Macieja Nowickiego, z koñcem 2008 roku ma byæ
podjêta decyzja co do wyboru wariantu trasy, który zostanie przeznaczony do realizacji. Trzymaj¹c
siê litery obowi¹zuj¹cego prawa wariant 1 (GDDKiA) nie powinien byæ wybrany. Tylko opcja
odrzucaj¹ca przebieg drogi przez cenne przyrodniczo obszary doliny Rospudy i Puszczy
Augustowskiej jest do zaakceptowania przez organizacje pozarz¹dowe. W takim przypadku
mo¿liwe bêdzie równie¿ wycofanie skargi z ETS, gdy¿ zniknie przedmiot sporu pomiêdzy Polsk¹
a Komisj¹ Europejsk¹. Dotychczas przeprowadzone dzia³ania i prace budowlane na przebiegu
trasy w wariancie preferowanym przez GDDKiA doprowadzi³y ju¿ do znacznych strat, które na
chwilê obecn¹ oszacowaæ mo¿na na oko³o 100 mln. z³. Koszty te bêdzie musia³ pokryæ bud¿et
Pañstwa. Teren w okolicy Gatnego i Mazurek, który zosta³ ju¿ zdewastowany, bêdzie musia³
zostaæ doprowadzony do stanu pierwotnego. Budowa obwodnicy Augustowa w nowym przebiegu
rozpocznie siê w 2010 roku, by w 2012 przej¹æ pierwszy ruch tranzytowy. Jednoczenie bêdzie
musia³a byæ zrealizowana obwodnica Suwa³k, co rozwi¹¿e ca³kowicie problemy komunikacji
samochodowej tego rejonu Polski. Oczywicie konieczna jest równie¿ decyzja i rozpoczêcie
prac nad ca³¹ Via Baltica, by ruch samochodowy, w tym tranzytowy ciê¿ki do krajów
nadba³tyckich, odbywa³ siê z ominiêciem tzw. Zielonych P³uc Polski. W sposób znacz¹cy powinno
to wp³yn¹æ na polepszenie warunków rodowiskowych Puszczy Augustowskiej, Puszczy
Knyszyñskiej i Biebrzañskiego Parku Narodowego poprawiaj¹c jednoczenie integralnoæ tych
cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 i likwiduj¹c istniej¹ce ju¿ bariery ekologiczne.
Akcja w obronie doliny Rospudy uros³a ju¿ do rangi symbolu walki o zachowanie rodowiska
naturalnego i protestu przeciw bezmylnemu niszczeniu przyrody. Koalicja organizacji
pozarz¹dowych, jaka siê zawi¹za³a dla obrony Rospudy, by³a bardzo szeroka i po³¹czy³a wiele
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stowarzyszeñ, które w innych okolicznociach pozostaj¹ w opozycji. Ca³a akcja pokaza³a te¿,
jaka si³a tkwi w organizacjach pozarz¹dowych, które korzystaj¹c z niezwykle skromnych rodków
finansowych, ale dzia³aj¹c wspólnie i zgodnie z prawem, s¹ w stanie dziêki merytorycznej wiedzy
i rzeczowym argumentom skutecznie przeciwstawiæ siê ca³emu aparatowi pañstwowemu. By³ to
równie¿ pierwszy przypadek, w którym powsta³ spo³eczny projekt wariantu alternatywnego dla
drogi, zawieraj¹cy uproszczon¹ analizê techniczno-ekonomiczn¹ kilku wariantów trasy oraz
inwentaryzacjê ptasi¹ i siedliskow¹. Akcja w obronie Rospudy wyznaczy³a tym samym nowy
kierunek, w jakim powinny pójæ dzia³ania NGO broni¹ce polskiej przyrody przed zbytni¹
nonszalancj¹ drogowców  wspó³dzia³anie wielu organizacji i wychodzenie z konstruktywnymi
propozycjami rozwi¹zania problemu. Nale¿y tylko mieæ nadziejê, ¿e w³adza rz¹dowa
i samorz¹dowa równie¿ nauczy³a siê czego na lekcji pod tytu³em Rospuda.
Robert Chwia³kowski
Stowarzyszenie Integracji Sto³ecznej Komunikacji - SISKOM

MAZOWIECKIE DZIERLATKI ZNOWU POLICZONE
Min¹³ ju¿ trzeci rok mojej przygody z radomskimi dzierlatkami. Gdy w 2005 roku zaczyna³em
poszukiwania w ramach akcji og³oszonej na forum internetowym, nie mia³em pojêcia, ¿e bêd¹
one tak fascynuj¹ce i wa¿ne. Okaza³o siê, ¿e radomska populacja naszego jedynego ca³orocznego
skowronka (dzierlatka nie odlatuje na zimê), jest najwiêksza we wschodniej czêci Polski.
Na ca³ej Nizinie Mazowieckiej uda³o siê uzyskaæ z trzech ostatnich lat tylko kilka stwierdzeñ
pojedynczych par w zaledwie trzech miastach (Warszawa 2005, £om¿a 2005 i 2006, Dzia³dowo
2007), za pojedyncze ptaki obserwowano w kilku innych miejscach (Dzia³dowo 2005, Pionki
2005, Ryki 2006, M³awa 2007, Kuchary ko³o Drobina 2007). W Radomiu w 2007 roku uda³o
nam siê zaobserwowaæ 7 par i jednego samotnego samca. Dlatego nam, bo od dwóch lat
intensywnie pomaga mi w liczeniach
£ukasz Stêpieñ, który wzi¹³ na siebie
pó³nocne osiedla miasta. Wracaj¹c do
dzierlatek - jest to liczba o ponad jedn¹
trzeci¹ mniejsza ni¿ w poprzednich latach.
W roku 2006 obserwowalimy 12 par
i jednego samotnego osobnika, a w 2005 11 par i trzy samotne ptaki. ¯eby jednak
nie wpadaæ w zbytni niepokój, to spadek
dotyczy g³ównie jednego stanowiska
(osiedla) z piêciu istniej¹cych na terenie
miasta. A oto szczegó³y z roku 2007
i porównanie z dwoma poprzednimi.
Na osiedlu Go³êbiów II, £ukasz
obserwowa³ 2 pary i jednego samotnego
samca oraz trójkê m³odych. W poprzednich
Dzierlotka
latach na tym stanowisku widywano po
Rys. Wioleta Pu³a
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3 pary ka¿dego roku. Osiedle Micha³ów to znowu £ukasz i wielki sukces, 1 para z czwórk¹
m³odych. Jedno m³ode zginê³o prawdopodobnie wskutek za³amania siê warunków
atmosferycznych. Przez poprzednie lata mimo czêstych kontroli obserwowano na tym stanowisku
tylko jednego samca. Osiedle Po³udnie to jak zwykle dzierlatkowe zag³êbie. Tym razem by³y to
3 pary oraz 4 do 5 m³odych. W roku 2005 obserwowa³em tam 4 pary a rok póniej nawet 5.
Osiedle Prêdocinek w ostatnim sezonie to tylko jedna para z jednym m³odym. W roku 2005 by³o
tam 4, a w nastêpnym 3 pary. Na tym stanowisku sytuacja zaczyna byæ dramatyczna. Zam³ynie
nie zosta³o skontrolowane, a w roku 2006 podczas jedynej kontroli by³a tam 1 para.
Mimo, ¿e poszukiwania m³odych ptaków nie s¹ g³ównym celem akcji, co roku udaje siê
odnotowaæ ich pewn¹ liczbê (11-12 w 2007, 11 w 2006, 11-13 w 2005). Niestety ponownie
wskutek koszenia zosta³o porzucone gniazdo (prawdopodobnie przed z³o¿eniem jaj). Jest to ju¿
trzeci taki przypadek.
Po przedstawieniu tych wszystkich wyników widaæ dopiero, jakim wyj¹tkowym miastem,
nie tylko w skali Mazowsza, ale i tak¿e kraju jest Radom, przynajmniej dla dzierlatek.
Zachêcam wszystkich do poszukiwañ swoich dzierlatek. Instrukcje o tym jak i kiedy to
najlepiej robiæ mo¿na przeczytaæ na forum internetowym w temacie Dzierlatka gin¹cy
skowronek lub napisaæ do mnie na adres arakrisnm@poczta.onet.pl, a chêtnie udzielê wszystkich
informacji. Mylê, ¿e jeszcze wiele jest takich dzierlatkowych miast jak Radom.
Chcia³bym podziêkowaæ £ukaszowi za nieocenion¹ pomoc, wszystkim uczestnikom
Akcji Dzierlatka oraz ptasiarzom z ca³ego Mazowsza za wszystkie informacje na temat
tego gatunku.
Norbert Mital

UWAGA! JE¯ NA DRODZE!
Wzrost urbanizacji i koniecznoæ przemieszczania siê cz³owieka w ró¿ny sposób
oddzia³ywuje na przyrodê. Wszelkiego rodzaju pojazdy tocz¹ siê ko³o za ko³em po coraz wiêkszej
iloci dróg wdzieraj¹cych siê w krajobraz. Niestety, czêsto zbieraj¹ one krwawe ¿niwo  i to nie
tylko wród ludzi. Na drogach ginie ogromna liczba zwierz¹t ró¿nych gatunków  od tych
najwiêkszych zaczynaj¹c, na tych najmniejszych koñcz¹c. O niektórych mówi siê g³ono 
zderzenie auta z ³osiem niekiedy staje siê lokaln¹ sensacj¹. Na te, które gin¹ masowo równie¿
zwraca siê uwagê. Od kilkunastu lat mówi siê o wzrastaj¹cym wp³ywie ruchu samochodowego
na miertelnoæ np. p³azów (widoczne jest to zw³aszcza w okresie migracji godowych). Poza
tymi sztandarowymi przyk³adami wskutek kolizji z pojazdami ginie wiele innych gatunków,
które ze wzglêdu na ma³e rozmiary lub nisk¹ liczebnoæ s¹ czêsto niezauwa¿alne na drodze.
Do tej nieszczêsnej grupy nale¿y miêdzy innymi je¿.
Sylwetki tego sympatycznego zwierzêcia przedstawiaæ chyba nikomu nie trzeba. Jest tak
charakterystyczny, ze nie mo¿na go pomyliæ z ¿adnym innym zwierzêciem. Wystêpuje g³ównie
w liciastych lub mieszanych lasach i zagajnikach z bujnym runem i podszytem. Jest te¿ czêstym
gociem przydomowych ogrodów i sadów. A nierzadko spotkaæ go mo¿na i w samym centrum
miasta, zw³aszcza w ródmiejskich parkach, na nieu¿ytkach lub na cmentarzach.
Dlaczego zatem opuszcza te przyjemne i w miarê bezpieczne miejsca (z racji kolczastego
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pancerza ma³o który z drapie¿ników mo¿e zrobiæ mu krzywdê) i nara¿a siê na spotkanie z ko³ami
samochodów? Przyczyn jest kilka, które w³aciwie sprowadzaj¹ siê do jednego - trybu ¿ycia
zwierzêcia. Je¿ z natury jest koczownikiem i przemieszcza siê z miejsca na miejsce. Na swojej
drodze spotyka ró¿ne przeszkody, miêdzy innymi te w postaci dróg, które musi pokonaæ 
i czêsto mu siê to nie udaje. Czêsto do mierci doprowadza je¿a pogoñ za pokarmem! Dziwne?
 a jednak. Nagrzany od letniego s³oñca asfalt, zroszony porannym deszczem jest dla je¿a jak
zastawiony stó³. Na takiej drodze niekiedy roi siê wrêcz od d¿d¿ownic, w których je¿ gustuje.
Kolejnym, zgubnym nawykiem tego zwierzêcia jest ufnoæ we w³asny mechanizm obronny.
Zwijanie siê w kulkê i wystawianie igie³ frontem do nieprzyjaciela sprawdza siê niemal w stu
procentach w przypadku ewentualnych agresorów, jest natomiast zwyczajnie nieskuteczne
w przypadku spotkania z samochodow¹ opon¹. Niestety - zwierzê, którego ten mechanizm obronny
nigdy wczeniej nie zawiód³, zamiast uciekaæ przed zbli¿aj¹cym siê samochodem pozostaje
zwiniête na jezdni, ufne, ¿e i tym razem ca³o wyjdzie z opresji.
Dlaczego w ogóle piszê o je¿ach? Otó¿ przez trzy lata jedzi³em  mniej lub bardziej regularnie
z Sadownego do Siedlec. Tak dla orientacji s³ów kilka o samej drodze. Jest to odcinek asfaltu
o d³ugoci oko³o 70 km. Na odcinku ok. 20 km (Sadowne  Paplin) trasê tê stanowi¹ drogi
lokalne (gminne i powiatowe) o rednim natê¿eniu ruchu, za pozosta³¹ czeæ stanowi¹ w po³owie
drogi krajowe (na odcinku od Paplina do Wêgrowa oraz od Chodowa do Siedlec) i wojewódzkie
(od Wêgrowa do Chodowa) o sporym natê¿eniu ruchu. Niemal na ca³ej d³ugoci droga przecina
biotopy, w których teoretycznie je¿ mo¿e wystêpowaæ.
Obserwuj¹c uwa¿nie  jak na przyk³adnego kierowcê przysta³o  to, co dzieje siê na drodze,
liczy³em i notowa³em równie¿ martwe zwierzêta, które spotyka³em na tej trasie. Znaczn¹ iloæ
zgromadzonych wpisów stanowi³y w³anie martwe je¿e. W ci¹gu niemal trzech sezonów
zanotowa³em 84 martwe osobniki. W roku 2005 by³o ich 21, w roku 2006 32, a w roku 2007 
21 (liczba ta zwiêkszy³aby siê zapewne, ale od wrzenia zmniejszy³a siê drastycznie czêstotliwoæ
pokonywania trasy). W oparciu o prost¹ analizê notatek powsta³ poni¿szy wykres, obrazuj¹cy
liczbê notowanych martwych osobników w poszczególnych miejscach. Na pierwszy rzut oka
mo¿na wyznaczyæ kilka miejsc,
gdzie kolizje samochodów
z je¿ami zdarzaj¹ siê zdecydowanie
czêciej. Czy ta miertelnoæ jest
du¿a  trudno powiedzieæ. Nie
spotka³em siê do tej pory z jakimi
zestawieniami
dotycz¹cymi
miertelnoci je¿y na drogach.
Niemniej przek³adaj¹c informacje
pochodz¹ce z tak niewielkiego
odcinka
drogi
(czysto
statystycznie) na iloæ kilometrów
dróg utwardzonych w Polsce
mo¿na
chyba
stwierdziæ,
Je¿
¿e problem jest zauwa¿alny.
Rys. Marcin Ilczuk
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Rys.1. Liczba martwych je¿y na trasie Sadowne - Siedlce w latach 2005  2007.

Kto mo¿e zapytaæ, do czego w ogóle nam informacje o martwych zwierzêtach? Otó¿ w³anie
 powinnimy zastanowiæ siê, jak je wykorzystaæ. Przyk³ad p³azów pokazuje, ¿e zbieranie takich
informacji  poza uzupe³nianiem wiedzy odnonie ich liczebnoci i sk³adu gatunkowego populacji
danego terenu - staje siê powa¿nym argumentem ich ochrony w wielu miejscach. Dlaczego
zatem nie wykorzystaæ tego równie¿ w przypadku innych gatunków? Mo¿e warto zastanowiæ
siê nad zorganizowaniem szerszego monitoringu miertelnoci ma³ych zwierz¹t na drogach (poza
je¿ami na badanym odcinku drogi notowa³em te¿ martwe wiewiórki, kuny lene oraz tchórze 
miejsca obserwacji pokrywaj¹ siê z miejscami obserwacji martwych je¿y). Zbieranie danych
o miertelnoci pozwoli³oby na okrelenie miejsc liczniejszego wystêpowania osobników danego
gatunku oraz ustalenia przebiegu szlaków migracyjnych, co sta³oby siê skutecznym narzêdziem
do wyznaczania miejsc czynnej ochrony ma³ych saków, polegaj¹cej np. na budowie odpowiednich
przejæ pod drogami w miejscach licznego ich wystêpowania (w tym przypadku du¿ej
miertelnoci). Walczymy o bezpieczeñstwo p³azów na drodze  z coraz lepszym skutkiem dlaczego nie pomyleæ o ochronie je¿a?
Marcin Ilczuk
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
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GO£ÊBIE SERCE
We wrzeniu 2007 roku na moim podwórku pojawi³ siê bia³y, niewielki go³¹b. W³aciwie to
dostrzeg³em go tu¿ przed wieczorem siedz¹cego nieruchomo przy stodole. Ptak ulokowa³ siê na
nocleg w miejscu, gdzie czêsto buszuje tchórz, wiêc po zapadniêciu zmroku zabra³em go³êbia do
drewnianej skrzynki. Rankiem mia³em zamiar go wypuciæ.
Gdy zaszed³em do niego nastêpnego dnia, ptak siedzia³ w k¹cie skrzynki i by³ bardzo
wystraszony. Wstawi³em mu miseczkê z ziarnem i wod¹, ale on chcia³ tylko wydostaæ siê na
zewn¹trz. Ostro¿nie wzi¹³em go³êbia do rêki i wyszed³em na dwór. Ptak poderwa³ siê gwa³townie
do lotu, ale po przefruniêciu kilkunastu metrów zachwia³ siê w powietrzu i wyl¹dowa³ na ziemi.
Wtedy to odkry³em, ¿e kilka lotek w lewym skrzydle nie posiada chor¹giewek; stercza³y tylko
same stosiny. Có¿ mia³em robiæ? Z³apa³em go³êbia i zanios³em z powrotem do budynku. Tam
puci³em go wolno, ale on przera¿ony i zestresowany schowa³ siê zaraz w ciemnym k¹cie.
Kolejnego dnia by³a piêkna pogoda. Postanowi³em wynieæ go³¹bka na dwór. A ¿e na
podwórku mia³em niewielk¹ wolierkê, w której latem wychowywa³y siê kurczêta, wpuci³em
go do rodka. Postawi³em mu wodê i posypa³em ziarna. Ptak jednak nie chcia³ ani jeæ, ani piæ,
tylko bacznie siê rozgl¹da³ i nas³uchiwa³ wszelkich odg³osów. Gdy siê nieco oddali³em, go³¹b
zacz¹³ ostro¿nie dziobaæ ziarno. Ucieszy³em siê, ¿e w koñcu trochê siê wzmocni.
Minê³o kolejnych kilka dni. Za dnia go³¹b przebywa³ w swojej wolierze, natomiast na noc
zabiera³em go do budynku. By³ jednak ci¹gle bardzo ostro¿ny i nieufny, a wszystkie próby lotu
koñczy³y siê na ziemi.
Pewnego dnia, gdy by³em na podwórku, go³¹b zacz¹³ cicho gruchaæ. Podszed³em do niego,
a on wcale nie zamierza³ uciekaæ tylko bardzo wnikliwie mi siê przygl¹da³. Od tego momentu
ptak zacz¹³ siê stopniowo zaprzyjaniaæ ze mn¹, o ile mo¿na jego zachowanie tak okreliæ.
Zaczê³o siê od tego, ¿e jak tylko mnie zobaczy³ to zaczyna³ gruchaæ i chcia³, abym podchodzi³
do siatki woliery. Kilka dni póniej pozwala³ siê ju¿ dotkn¹æ, a ka¿dego ranka wita³ mnie g³onym
gruchaniem, przy którym krêci³ siê to w prawo, to w lewo. Natomiast, gdy wieczorem zanosi³em
go do budynku, zachowywa³ siê jeszcze inaczej. Mianowicie, porusza³ delikatnie koñcami
skrzyde³, wydawa³ odg³osy przypominaj¹ce mruczenie kota i delikatnie szczypa³ dziobem moje
palce. Jak zaczyna³em go wtedy g³askaæ po g³owie i szyi, to siê uspokaja³.
Min¹³ ju¿ ponad miesi¹c, od kiedy go³¹b przebywa³ pod moj¹ opiek¹. Przez ca³y czas ptak
wymienia³ pióra, miedzy innymi niektóre lotki. Z tych kilku uszkodzonych zgubi³ trzy i na ich
miejsce wyros³y nowe. Teraz mia³ ju¿ wiêksz¹ powierzchniê non¹. Postanowi³em wiêc sprawdziæ
czy mo¿e ju¿ lataæ. Postawi³em go na dachu woliery i odszed³em. Ptak energicznie zacz¹³ machaæ
skrzyd³ami i po chwili przefrun¹³ na najbli¿szy dach. Posiedzia³ tam kilka minut, pouk³ada³
sobie piórka i z powrotem przylecia³ do swojej wolierki. By³em bardzo zaskoczony jego
zachowaniem!
Od tego momentu coraz czêciej wypuszcza³em mojego go³¹bka na wolnoæ, ale on nie
chcia³ lataæ tylko ledzi³ moje ruchy. Gdy szed³em wzd³u¿ dachu, on pod¹¿a³ za mn¹. Jak
zawróci³em, ptak te¿ zawraca³ i znowu maszerowa³ w tym kierunku co ja. Wygl¹da³o to naprawdê
komicznie.
Ptak zaufa³ mi bezgranicznie. Pozwala³ z sob¹ zrobiæ wszystko. Uwielbia³ siedzieæ na mojej
rêce i zawsze domaga³ siê g³askania. Rozpoznawa³ mnie zawsze, nawet gdy ubra³em siê ca³kiem
inaczej. Natomiast pozosta³ych domowników panicznie siê ba³.
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Zawsze, gdy wychodzi³em na podwórko, go³¹bek
zaczyna³ szaleæ w klatce, bo chcia³ chodziæ razem
ze mn¹. Ptak lecia³ za mn¹ wszêdzie tam, gdzie ja
siê ruszy³em. Wlatywa³ do wszystkich budynków,
a ¿e ba³ siê usi¹æ na nieznanych przedmiotach,
wiêc wybiera³ zawsze moj¹ g³owê lub ramiê.
Go³¹b przekona³ siê, ¿e inne zwierzêta
mieszkaj¹ce w moim gospodarstwie s¹ niegrone
i ³atwo daj¹ siê nastraszyæ. Na pocz¹tku, nauczy³
siê odganiaæ kaczki od jedzenia. Gdy tylko
podchodzi³y zbyt blisko, ptak puszy³ siê, uderza³
do przodu to jednym, to drugim skrzyd³em
i krótko, ale gronie grucha³. Ta demonstracja
ca³kowicie wystarcza³a, aby kaczki czeka³y
grzecznie, a¿ on odejdzie. Podobnie zachowywa³
siê w stosunku do kur i perliczek. Z tym,
¿e niektóre kury wcale nie zwraca³y uwagi na jego
groby i jakby nigdy nic dzioba³y ziarno tu¿ obok.
Go³¹b przebywa w moim gospodarstwie ju¿
prawie piêæ miesiêcy. Asystuje mi przy wszelkich
pracach wykonywanych na zewn¹trz. Gdy wejdê
do domu, ptak próbuje za wszelk¹ cenê tu siê
Go³¹b domowy
Rys. Kamil Kryñski
dostaæ. Siada na klamkê od drzwi, zagl¹da do
okien i biega na piechotê wokó³ szukaj¹c wejcia.
Czasami wpuszczam go na trochê. Wtedy najchêtniej siada na oparciu wersalki i uk³ada sobie
piórka. Ostatnio bardzo chêtnie wybiera siê ze mn¹ na wycieczkê na pobliskie ³¹ki. Leci wtedy
wysoko nad moj¹ g³ow¹, ci¹gle zataczaj¹c to wiêksze, to mniejsze ko³a. Czasem odlatuje bardzo
daleko, a czasem lata wokó³ mnie tu¿ nad ziemi¹.
Ptak, wed³ug mnie, jest naprawdê niesamowity. Nie interesuj¹ go inne go³êbie. Pilnuje siê
tylko mnie, a jak siê schowam to od razu mnie szuka i nawo³uje. Pewnego razu myla³em, ¿e ju¿
go straci³em, ale na szczêcie odnalaz³ siê ca³y i zdrowy. A by³o to tak. Go³¹b pomaga³ mi
czyciæ budki lêgowe. Gdy na chwilê wszed³em do gara¿u, a ptak zosta³ siê na dachu, us³ysza³em
ostrzegawcze krzyki kur. Wybieg³em na zewn¹trz. Ptactwo domowe by³o sp³oszone, a po go³êbiu
nie by³o ani ladu. Pomyla³em, ¿e zosta³ upolowany przez samicê krogulca, któr¹ czêsto
widywa³em. Mówi siê trudno, co siê sta³o, to siê ju¿ nie odstanie. Po po³udniu za namow¹ mojej
mamy wybra³em siê na rowerze na pobliskie pola w nadziei, ¿e mo¿e znajdê tam mojego ptaka.
Objecha³em ca³¹ miejscowoæ, go³êbia nie znalaz³em i ju¿ wraca³em do domu. Nagle nad g³ow¹
us³ysza³em znajomy szum skrzyde³. Spojrza³em w górê. To by³ mój go³¹bek! Zatacza³ nade mn¹
ko³a i tak wrócilimy razem do domu. By³em bardzo szczêliwy, ¿e siê odnalaz³.
Po tej przygodzie przez kilka dni ptak by³ nieco niespokojny, ci¹gle spogl¹da³ w niebo i nie
chcia³ nigdzie oddalaæ siê od budynków. Jednak szybko zapomnia³ o ca³ym zdarzeniu i znów
jest weso³ym i pe³nym wigoru go³êbiem, który mnie nie opuszcza na krok i uwielbia asystowaæ
przy wszelkich czynnociach, które wykonuje na podwórku.
Kamil Kryñski
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RARYTAS
Przygotowania do sprostania temu zadaniu trwa³y od dawien dawna. Przeledzilimy ca³¹
doæ sk¹p¹ literaturê dostêpn¹ w temacie, a tak¿e rozmawialimy z kilkoma zagranicznymi
przyrodnikami, którym dane by³o spotkaæ siê z tym rarytasem (wród krajowych entomologów
nikt jeszcze go nie spotka³). Mimo wszystko czêæ z nas nie pok³ada³o zbyt wielkich nadziei
w powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia, ale przecie¿ kto nie gra, ten nie wygrywa!
17 maja 2007 roku wyruszylimy na ma³y rekonesans. To jeszcze nie by³a prawdziwa
wyprawa i realne starania, a jedynie wprawka i wstêpne terenowe rozpoznanie. I tak oto wczesnym
przedpo³udniem, po pokonaniu kolejnego zakrêtu patrz¹c przez przedni¹ szybê wynajêtego
samochodu ujrzelimy wy³aniaj¹ce siê nieco po prawej wzniesienia Meteory. Jeszcze pó³ godzinki
i wysiedlimy na górskim parkingu ciekawie rozgl¹daj¹c siê wokó³. Pobocza w¹skiej, krêtej
szosy wiod¹cej wród gór do s³awetnych klasztorów porasta³y zarola, a tak¿e liciasty las
z du¿ym udzia³em upragnionych przez nas dêbów. Jednak obiecalimy dziewczynom wyprawê
turystyczno-przyrodnicz¹ z naciskiem na turystykê, wiec naprawdê intensywne przyrodnicze
poszukiwania musia³ zaczekaæ. Tego dnia Iza i Aga zapoznawa³y siê przede wszystkim
z miejscow¹ kultur¹ i geografi¹, a Krzysiek i ja towarzyszylimy im notuj¹c w pamiêci mijane
biotopy. Pónym popo³udniem zatrzymalimy siê jeszcze u podnó¿a Meteory i spêdzilimy
godzinkê na bardziej przyrodo-poznawczym spacerze, jednak wiedzielimy, ¿e na nasze Wielkie
Wyzwanie jeszcze nie nadszed³ czas.
Zgromadzone informacje  zarówno te wczeniejsze teoretyczne, jak i wstêpne rozpoznanie
terenowe  zachêci³y nas do czynu dnia nastêpnego. Iza, Aga i Anka wraz z Xawerym zostali
w naszej macierzystej Paralii, a my w piêciu ruszylimy na pó³noc Grecji w okolice
wczorajszych woja¿y.
Drobne nieporozumienia, z³e odczytanie mapy i rozbie¿noci w kwestii obrania w³aciwego
kierunku spowodowa³y, ¿e odje¿d¿aj¹c nieco od g³ównego
masywu Meteory (lecz pozostaj¹c wci¹¿ w jego obrêbie)
zatrzymalimy siê w którym momencie na poboczu szosy.
Wokó³ nas rozci¹ga³y siê malownicze pagórki poroniête na
przemian lasem i ³¹kami. By³o jeszcze doæ wczenie rano,
gdy postanowilimy tu w³anie zacz¹æ nasz¹ przygodê.
Na pocz¹tek przeszukalimy ciekawie zapowiadaj¹c¹ siê ³¹kê
na stoku spodziewaj¹c siê znaleæ na niej interesuj¹ce owady
zwi¹zane z rolinami zielnymi. I faktycznie, trafilimy tu m.in.
na nieczêsto spotykany, okaza³y gatunek chrz¹szcza z rodziny
kózkowatych - ziolarkê Oxylia duponcheli. Jednak
prawdziwym celem naszej podró¿y by³ las  a w³aciwie
pewien chrz¹szcz zwi¹zany z lenym rodowiskiem.
Oceniwszy z grubsza teren zainteresowalimy siê jednym
z zagajników. By³o po dziesi¹tej, kiedy nasza grupa w sk³adzie:
Krzysiek £o, Pawe³ Górski, Radek Plewa, Grzesiek Bistu³a Prószyñski i ja wkroczylimy na len¹ cie¿kê przecinaj¹c¹
doæ stromy stok poroniêty d¹brow¹. Ka¿dy z nas
Kózka z rodzaju rogatek
w wyobrani widzia³ sylwetkê unikalnego kózkowatego
Rys. Adam Woniak
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z rodzaju rogatek  Aegomorphus krueperi, z nadziej¹ na spotkanie którego tu przyjechalimy.
Minê³o mo¿e pó³ godziny, kiedy pozosta³ych poszukiwaczy zelektryzowa³ mój radosny
okrzyk: Jest!!!. Po chwili wszyscy zgromadzili siê w pobli¿u drzewa, pod którym sta³em.
Na jednej z ga³êzi, na wysokoci ok. 2 metrów siedzia³a dorodna samiczka poszukiwanego przez
nas chrz¹szcza. Nawet ze sporej odleg³oci by³o j¹ widaæ na tyle dobrze, ¿e bez najmniejszej
w¹tpliwoci zidentyfikowalimy, ¿e to w³anie ten gatunek. Jednak próba pochwycenia okazu
nie by³a wcale prosta! Jedn¹ rêka powoli nagina³em konar, na którym by³a, a Pawe³ w tym czasie
nadstawi³ czapkê, gdyby chrz¹szcz próbowa³ spaæ w trawê, co jest doæ czêstym sposobem
ratowania siê z k³opotów wród wielu kózkowatych. Kiedy ga³¹ by³a odpowiednio przyci¹gniêta
i spróbowa³em drug¹ rêk¹ siêgn¹æ po owada, ten niespodziewanie odskoczy³ od ga³êzi, min¹³
o centymetr asekuruj¹c¹ takie zachowanie pu³apkê Paw³a i spad³ na pod³o¿e. Mo¿e, gdyby
le¿a³ tam bez ruchu na grzbiecie, z podkulonymi nogami i czu³kami nie znalaz³bym go? Lecz po
kilku minutach rogatek zacz¹³ gramoliæ siê wród dbe³ trawy, wiêc bez wiêkszych k³opotów
uda³o mi siê go dostrzec.
Teraz ju¿ wiedzielimy, ¿e miejsce i pora pojawu dla tego gatunku s¹ w³aciwe. Ka¿dy
z nas ruszy³ na poszukiwania, lecz przez jaki czas nie przynosi³y one rezultatu. W przeci¹gu pó³
godziny od³owi³em jeszcze 2 okazy, a nastêpnie Krzysiek wyd³uba³ jedno martwe imago
z uschniêtego dêbowego konara i znalaz³ kolejne 2 sztuki biegaj¹ce po ga³êzi.
Zaczêlimy zastanawiaæ siê czy nie zmieniæ miejsca poszukiwañ, kiedy, w³aciwie ju¿
w drodze powrotnej do samochodu, uda³o nam siê znaleæ kolejne rogatki. Okaza³o siê, ¿e osobniki
tego gatunku przebywaj¹ nie tylko na uschniêtych lub ¿ywych ga³êziach stoj¹cych drzew, lecz
tak¿e siedz¹ na po³amanych, le¿¹cych na ziemi konarach. Powolne, dok³adne i systematyczne
przegl¹danie wszystkich potencjalnych miejsc, w których moglimy siê ich spodziewaæ
zaowocowa³o kolejnymi okazami i teraz ju¿ ka¿dy z nas móg³ siê nacieszyæ spotkaniem
z t¹ kózk¹.
Popo³udniem opuszczaj¹c Meteory podsumowalimy nasze obserwacje: Aegomorphus
krueperi pod zasiedlenie wybiera dêby  a dok³adniej ich uschniête, niezbyt grube konary. Postacie
doskona³e odbywaj¹ rójkê w³anie teraz (choæ etykiety okazów od innych zbieraczy nosi³y
najczêciej daty z prze³omu maja i czerwca), prowadz¹ dzienn¹ aktywnoæ i najchêtniej
przebywaj¹ na materiale ¿ywicielskim larw oraz na drewnie wybranym pod zasiedlenie.
W warunkach laboratoryjnych chrz¹szcze te chêtnie ³¹czy³y siê w pary i ¿erowa³y nagryzaj¹c
pokryt¹ porostami korê dêbowych ga³êzi, których fragmenty zebralimy z ich biotopu. Jedna
z samic ¿y³a u mnie w hodowli ponad miesi¹c, jednak nie wiadczy to o a¿ tak d³ugiej
prze¿ywalnoci tych owadów w naturze.
Za dwa dni wraz z Krzykiem, w towarzystwie Izy i Agi, mimo nienajlepszej pogody jeszcze
raz wrócilimy w okolice Meteory. I znów znalelimy te ciekawe chrz¹szcze siedz¹ce na drewnie.
Bez w¹tpienia Aegomorphus krueperi rozwija siê na wielu stanowiskach w dogodnych dla niego
warunkach w tych i innych okolicach, lecz mimo kilkugodzinnych poszukiwañ nie natrafilimy
na niego nigdzie indziej, poza tym jednym niewielkim dêbowym zagajnikiem.
Adam Woniak
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WIKTOR IGNACY GODLEWSKI  PATRIOTA, POWSTANIEC,
SYBIRAK, PRZYRODNIK Z BOGUT, PRZEZ SYBERIÊ DO
SMOLECH K. OSTROWI W 145. ROCZNICÊ POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
Trudno dzi powiedzieæ dlaczego, mimo omiu lat nauki w Szkole Podstawowej w Jasienicy,
nie s³ysza³em o cz³owieku tak wybitnym jak Wiktor Godlewski. Jest to tym dziwniejsze,
¿e zosta³ pochowany w³anie tam, na cmentarzu parafialnym. Dopiero przy okazji kolejnej edycji
przyznawania Medalu im. Wiktora Godlewskiego przez Gminny Orodek Kultury w BogutachPiankach (powiat ostrowski) bli¿ej zainteresowa³em siê patronem medalu.
Historia medalu siêga roku 1992, kiedy to GOK w Bogutach-Piankach powo³a³ Kapitu³ê
Medalu im. Wiktora Godlewskiego i ustanowi³ medal/nagrodê za utrwalanie pamiêci o jego
patronie oraz za prowadzenie dzia³añ na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na
obszarze Podlasia i Mazowsza. Medal ten jest wyrazem czci i przywi¹zania miejscowego
spo³eczeñstwa do postaci wybitnego przyrodnika, tu urodzonego w 1831 r. i nieopodal
pochowanego w 1900 r. Do 2006 laury odebra³o oko³o 40 laureatów  osób i instytucji dzia³aj¹cych
na rzecz przyrody i jej ochrony.
Godlewski, po ukoñczeniu szko³y redniej w £om¿y zajmowa³ siê amatorsko ornitologi¹,
wspó³pracuj¹c z warszawskim Gabinetem Zoologicznym, kierowanym przez wybitnego ornitologa
W³adys³awa Taczanowskiego. Dostarcza³ mu okazów ornitologicznych do placówki. W czasie
swojej dzia³alnoci politycznej zapozna³ siê z Benedyktem Dybowskim. Za udzia³ w Powstaniu
Styczniowym (1863 r.) zosta³ zes³any na 12 lat katorgi i wywieziony na Syberiê Wschodni¹ do
miasta Pietrowskoje. Z biegiem czasu osiad³ w Ku³tuku nad Bajka³em. Po ponownym spotkaniu
na zes³aniu Benedykta Dybowskiego (równie¿ 12 lat katorgi za udzia³ w powstaniu) podj¹³
z nim wspó³pracê badawcz¹ fauny Bajka³u i fauny l¹dowej Syberii Wschodniej (lata 1864-1877).
W tym czasie zajmowa³ siê m. in.
preparowaniem okazów zoologicznych,
które wysy³a³ do Gabinetu Zoologicznego
Warszawskiego oraz innych instytucji
w Europie. Uzyskane w ten sposób pieni¹dze
przeznacza³ na utrzymanie. Wspólnie
prowadzili pionierskie badania Bajka³u
i ma³o znanych obszarów miedzy Irkuckiem
a W³adywostokiem Dokonywali pomiarów
g³êbokoci jeziora, prowadzili obserwacje
meteorologiczne i badania fauny. W latach
18721875 Godlewski uczestniczy³ wraz
z Dybowskim w wyprawie do gór Sichote
Aliñ (nad Morzem Japoñskim). Po innej
wyprawie w góry po³o¿one na pó³nocny
wschód od jeziora Bajka³ Dybowski tak
Awers medalu im. Wiktora Godlewskiego przyznawanego
przez GOK w Bogutach - Piankach
wspomina³: Nazwalimy go (masyw
Rys. Wioleta Pu³a
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Trzandel Godlewskiego
Rys. Wioleta Pu³a

górski) Górami Czekanowskiego.
Czekanowski w tym czasie bada³ te
okolice pod wzglêdem geologicznym.
Wspiêlimy siê na najwy¿szy szczyt,
nazywany przez miejscow¹ ludnoæ
Nosalem. Wznosi³ siê tam krzy¿, na
którego belce zobaczylimy wyciêty
no¿em napis: Aleksander Czekanowski.
Dowód, ¿e by³ tu nasz rodak. Poni¿ej
tego nazwiska umiecilimy swoje:
Dybowski, Godlewski, Wroñski.
Jego imiê upamiêtniono kilkoma
nazwami odkrytych na Syberii
gatunków, m.in. ptaka trznadla
Godlewskiego Emberiza cia godlewskii,
jednego z gatunków kie³¿y Gammarus

godlewskii oraz wieloszczeta Dybowscella godlewskii.
Za pionierskie badania zostali nagrodzeni medalami Carskiego Towarzystwa Geograficznego.
Ich praca badawcza i zebrane okazy muzealne zachowa³y do dzi wysok¹ wartoæ naukow¹.
Obaj uczeni otrzymali za nie, pomimo skazania, z³ote medale od w³adz carskich na wniosek
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
I choæ nazwisko Dybowskiego jest bardziej znane od
Godlewskiego, a ten ostatni przeszed³ do historii nauk
przyrodniczych jako towarzysz i wspó³pracownik
Dybowskiego, to nasz ziomek nale¿a³ bez w¹tpienia do
ludzi wybitnych. By³ doskona³ym mechanikiem, zbudowa³
wiele urz¹dzeñ pomiarowych, które wykorzystywa³ w swoich
pracach badawczych, wietnym ornitologiem, bystrym
i wnikliwym obserwatorem. Swoje obserwacje ornitologiczne
zawar³ w licznych listach do W. Taczanowskiego. By³ te¿
wspó³autorem prac publikowanych z B. Dybowskim
w wydawnictwach Syberyjskiego Oddzia³u Rosyjskiego
Towarzystwa Ornitologicznego oraz pismach bran¿owych.
W 1877 roku powróci³ z Dybowskim do Polski, by 
obok badañ przyrodniczych, powiêciæ siê drugiej swojej pasji
 rolnictwu. Dzier¿awi³ kolejno kilka maj¹tków, pe³ni³ liczne
funkcje w Towarzystwach Ziemskich, by³ jednym
z za³o¿ycieli Banku Spó³dzielczego w Ostrowi Mazowieckiej,
zajmowa³ siê pszczelarstwem  wyda³ m.in. broszurê
O syceniu miodu. W roku 1899 naby³ zad³u¿ony folwark
Smolechy pod Ostrowi¹ (wówczas £om¿yñsk¹), gdzie
pozosta³ do mierci. Pochowany jest na cmentarzu
w Jasienicy.
Jerzy Bauer
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BIONOTATKI.COM  PORTAL EDUKACYJNOINFORMACYJNY
Portal Bionotatki powsta³ g³ównie z myl¹ o uczniach i studentach zagubionych w stosie
ksi¹¿ek, niejasnych notatek, poszukuj¹cych bie¿¹cych informacji ze wiata szeroko pojêtej
biologii. G³ównym za³o¿eniem portalu jest budowanie strony internetowej z pasj¹, pokazuj¹cej
piêkno przyrody, postêp i problemy wspó³czesnej nauki oraz
udowadniaj¹cej, ¿e nauka biologii nie musi byæ koszmarem.
W ci¹gu ponad roku istnienia Bionotatek, powsta³y nowe
dzia³y i narodzi³y siê nowe pomys³y, bêd¹ce odpowiedzi¹
na potrzeby stale powiêkszaj¹cego siê grona czytelników.
Obecnie na stronie przede wszystkim mo¿na znaleæ
materia³y edukacyjne i informacyjne  pomoce naukowe,
bazê przydatnych podrêczników, bie¿¹ce informacje ze
wiata nauk biologicznych, ciekawe artyku³y, zaproszenia
i relacje z imprez naukowych (konferencji, warsztatów,
targów itp.), ciekawostki, informacje dla maturzystów oraz
... wszystko to, czego po portalu biologicznym oczekuj¹
pasjonaci biologii.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu: www.bionotatki.com. Zapraszamy równie¿
do wspó³pracy  wiele dzia³ów portalu wci¹¿ czeka na swoich opiekunów - podziel siê z innymi
swoimi zainteresowaniami i umiejêtnociami.
Agata Bia³achowska

RUMUNIA, CZERWIEC 2007
Delta Dunaju przywita³a nas w czerwcu 2007 roku drzewem, dok³adnie to drzewem
zwalonym w poprzek drogi. Mielimy szczêcie w nieszczêciu. Drzewo zwali³o siê minutê
przed nami, nikogo na szczêcie nie przygniot³o, ale jechaæ siê nie da³o. Kilku ros³ych Rumunów
wysiad³o z aut i ambitnie si³owa³o siê z pniem grubym na pó³ metra. Bez szans. Na szczêcie by³
objazd, nadroblimy tylko 18 kilometrów. Ucieszy³em siê za to, bo po drodze zobaczy³em na
stacji charakterystyczny baniak LPG. Gaz w Rumunii to rarytas, jedna stacja na 400-500 km.
Niestety stacja by³a nieczynna, ale wracaj¹c do samochodu rzuci³em okiem na dziurawy dach
pobliskiej stodo³y i co tam siedzia³o. Wiedziony instynktem zabra³em z samochodu lornetkê
i przyjrza³em siê dok³adnie tak, to by³a pójdka, pierwsza rumuñska pójdka. Z³apa³em za
aparat i pstrykn¹³em g³owê w dziurze w dachu. Tymczasem przycz³apa³ jaki cz³owiek pilnuj¹cy
stacji. Zdziwiony co tam wyprawiamy, jak stacja nieczynna. Na migi pokaza³em co obserwujemy.
Skin¹³ g³ow¹ i powiedzia³ - bufnica. Znaczy sowa. Bez paliwa, ale z nowymi wra¿eniami
pojechalimy dalej.
Zatrzymaj siê! Co tam siedzi?! Tu, na drucie? To chyba ¿o³na!
Faktycznie! Gdzie aparat?!
Ale liczna! Zobacz, trzyma wa¿kê w dziobie!
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Taki pe³en ekscytacji dialog mo¿na by³o us³yszeæ, kiedy po przeprawie promem przez Dunaj
w rumuñskim Ga³aczu wje¿d¿alimy na tereny Delty Dunaju. Nied³ugo potem, nie mniej
podnieceni, obserwowalimy te¿ pierwsz¹ w ¿yciu kraskê i dzierzbê czarnoczeln¹.
Nastêpnego dnia dialogi by³y nieco inne:
A tam? Co tam siedzi?
E tam, znowu kraska.
A na tamtym drucie?
To tylko ¿o³ny, jedmy dalej
W ci¹gu dwóch dni, niemal nie wysiadaj¹c z samochodu, naogl¹dalimy siê tyle ¿o³n, krasek,
dzierzb czarnoczelnych, a tak¿e dzierlatek, wilg i dudków, ¿e wystarczy³oby na ca³e ¿ycie.
W jednym miejscu, przy piaszczystej skarpie pe³nej wydr¹¿onych norek, spêdzilimy ze 2 godziny,
obserwuj¹c kursuj¹ce w tê i z powrotem ¿o³ny karmi¹ce m³ode. Z norek korzysta³o te¿ kilka
krasek, szpaki i mazurki. Poza tym ¿o³ny licznie obsiadywa³y przydro¿ne druty, na ka¿dym
badylu czy krzaku te¿ mo¿na by³o spodziewaæ siê ¿o³ny lub kraski.
Delta Dunaju to jednak przede wszystkim woda  trzy g³ówne odnogi rzeki oraz pajêczyna
kana³ów i jezior. Nie sposób wiêc wyjechaæ stamt¹d, nie spróbowawszy obserwacji z ³odzi.
Znalelimy pana wynajmuj¹cego ³ódkê motorow¹ i umówilimy siê na dwugodzinn¹ przeja¿d¿kê
(niestety za chyba trochê wygórowan¹ cenê )
Podczas rejsu w w¹skich kana³ach obserwowalimy  a raczej wyp³aszalimy, bo ³ódka
ha³asowa³a silnikiem, a przewodnik zupe³nie nie mia³ wyczucia, kiedy nale¿y zwolniæ  czaple
modronose, nadobne i siwe, lepowrony i zimorodki. Przy brzegu co jaki czas sta³y metalowe,
nieco ju¿ zardzewia³e wie¿e obserwacyjne  zaznaczone te¿ na mapie. Wiele sobie po nich
obiecywalimy, ale spotka³o nas rozczarowanie  z wie¿ nie by³o nic widaæ, bo wysokie drzewa
dok³adnie zas³ania³y widok. Konstrukcje stawiano widocznie wiele lat temu, kiedy drzewa by³y
ni¿sze
Na jednym z jezior widzielimy te¿ stado
pelikanów, a tak¿e drugie podobne  w locie.
Na ka¿dym zaroniêtym rolinnoci¹ wodn¹
fragmencie wody ¿erowa³y liczne czaple. Niestety,
w po³owie wycieczki zaczê³o siê zbieraæ na burzê.
Silne podmuchy wiatru dopad³y nas na rodku
jeziora, powiedzielimy wiêc przewodnikowi, aby
wraca³. Uda³o nam siê schowaæ w bardziej zacisznym
kanale. Wiatr jednak nie ucich³  nadal wia³o bardzo
gwa³townie, i w pewnej chwili przera¿eni
zauwa¿ylimy, ¿e zaczyna siê z trzaskiem ³amaæ
drzewo rosn¹ce na prawym brzegu kana³u, prosto na
nasz¹ ³ódkê! Przewodnik doda³ gazu, kieruj¹c ³ód
maksymalnie do lewego brzegu, ale drzewo ju¿ na
nas lecia³o. Dosiêg³o ty³ ³ódki, na szczêcie tylko
krañcami ga³êzi. Trzeba by³o oswobodziæ nas
z pl¹taniny lici i ga³¹zek  ale skoñczy³o siê tylko
Kraska
na strachu. Ju¿ nie w g³owie nam by³y jednak
Rys. Wileta Pu³a
obserwacje ptaków i popêdzilimy przewodnika, by
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czym prêdzej p³yn¹³ z powrotem,
zw³aszcza ¿e po wichurze przyszed³
ulewny deszcz. Po pó³godzinie
uda³o siê bez szwanku dop³yn¹æ do
celu, ale by³o to wyj¹tkowo
przera¿aj¹ce prze¿ycie. To ju¿
drugie drzewo, które nas
zaatakowa³o. Czekalimy, co bêdzie
dalej
Zwiedzanie Delty Dunaju
postanowilimy kontynuowaæ ju¿ z
l¹du. Jak siê zreszt¹ okaza³o,
¯o³ny
obserwacje mielimy du¿o
Rys. Katarzyna Kubicka
ciekawsze ni¿ z wody, zw³aszcza ¿e
sami decydowalimy, co chcemy
dok³adniej obejrzeæ i nie p³oszylimy ptaków warkotem silnika. Za wiosk¹ Murighiol natrafilimy
na p³ytkie jeziorko z b³otnistym brzegiem, gdzie mia³y swoje kolonie lêgowe rybitwy rzeczne,
mewy bia³og³owe i szczud³aki. Ponadto ¿erowa³y tam szablodzioby (4 doros³e i jedno m³ode)
oraz ohary, w tym para z czwórk¹ m³odych. Wyda³o nam siê to wyj¹tkowe, kilka kolonii na
jednym jeziorze i to gatunków, które powinny unikaæ s¹siedztwa mewy bia³og³owej. W innych
miejscach delty obserwowalimy czajki, kormorany, gêgawy, warzêchy, rycyki i kulika wielkiego.
Na rodku drogi spotkalimy te¿ ¿ó³wia b³otnego. Dok³adnie na rodku drogi - na namalowanym
pasie, schowa³ siê w skorupê i ba³ siê wychyliæ nosa. Przeprowadzilimy ¿ó³wia na drug¹ stronê
szosy, niech zna uczynnoæ Polaków, my dbamy o ¿ó³wie b³otne!
Szczególnie bogate w ptactwo okaza³o siê Lacul Razim nieopodal wioski Sabangia  jezioro
bêd¹ce dawniej zatok¹ morsk¹. Imponuj¹ce wra¿enie zrobi³o na nas przelatuj¹ce nisko stado
pelikanów ró¿owych, widzielimy te¿ jak poluj¹ w zwartym stadzie. W trzcinowiskach, zarolach
wodnych i na brzegach ¿erowa³y czaple: siwe, purpurowe i nadobne, szczud³aki, czajki, rycyki
i siewkowce, których nie zidentyfikowalimy. Mnóstwo by³o mew i rybitw, p³ywa³a te¿ para
cyraneczek oraz ponad 20 ³abêdzi niemych. Ponadto wród zaroli nad jeziorem (niestety okropnie
zamieconych) biega³y dudki, a na dachu stodo³y siedzia³a sobie, jak gdyby nigdy nic, pójdka.
Da³a siê doskonale obfotografowaæ, choæ gdy podchodzilimy zbyt blisko, sycza³a i fuka³a
wyranie niezadowolona z tego nieoczekiwanego zainteresowania (w koñcu na miejscowych
widok pójdki nie robi ¿adnego wra¿enia ). Spêdzilimy przy samej pójdce chyba z pó³ godziny,
a ona pozowa³a siadaj¹c co rusz z innej strony dachu lub na pobliskim stogu siana.
To by³a nasza druga rumuñska pójdka. Od tej pory uwa¿niej obserwowalimy liczne
w po³udniowo-wschodniej Rumunii opuszczone gospodarstwa typu PGR, i niemal wszêdzie bez
wielkiego wysi³ku znajdowalimy pójdki. Tak po prostu, z samochodu, zupe³nie inaczej ni¿
w Polsce, gdzie trzeba by³o nocami marzn¹æ i niedosypiaæ, aby pójdkê zobaczyæ.
Z innych sów mielimy w Rumunii dwie ciekawe obserwacje m³odych uszatek  jedne pod
monasterem Dragomirna niedaleko Suczawy, drugie pod naszym hotelem w miejscowoci Turda
u podnó¿a gór Apuseni. Czêsto spotykalimy te¿ pustu³ki, zw³aszcza w mniej lub bardziej
zrujnowanych zamkach ch³opskich i twierdzach Transylwanii. A nad Seretem, niedaleko jego
ujcia do Dunaju, widzielimy szybuj¹cego w pe³nym s³oñcu trzmielojada.
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W naszej podró¿y przejechalimy spor¹ czêæ Rumunii  przez Maramuresz, malowane
monastery Bukowiny i Mo³dawii a¿ do Delty Dunaju, a nastêpnie z powrotem przez zamki
i twierdze Transylwanii (w tym obowi¹zkowy, choæ przereklamowany Bran z zamkiem
Drakuli ) oraz pe³ne jaskiñ góry Apuseni. Wracaj¹c zajrzelimy do wêgierskiego parku
narodowego Hortobagy  to co w rodzaju naszej Biebrzy. Podczas krótkiego przystanku z jednej
z wie¿ obserwowalimy kulika wielkiego i pustu³ki oraz natknêlimy siê na  niestety 
rozjechanego b¹czka. Biedak widocznie chcia³ przelecieæ nisko nad szos¹. Teren z pewnoci¹
wart jest d³u¿szej eksploracji  mo¿e bêdzie to cel kolejnej z naszych podró¿y? To ca³kiem
niedaleko polskiej granicy i mo¿na wyskoczyæ na d³u¿szy weekend.
Jednak, je¿eli kto ma do dyspozycji 2 tygodnie lub d³u¿ej, polecamy Rumuniê. To wiat,
w którym przyroda nie jest jeszcze ucywilizowana i zobaczyæ tu mo¿na przy drodze, nie
wysiadaj¹c z samochodu ptaki, jakich w Polsce ze wiec¹ szukaæ. Rumuni niestety z regu³y nie
mówi¹ w ¿adnym przyjaznym jêzyku, a jêzyk obcy w Rumunii to wêgierski, dlatego polecamy
krótki i uproszczony s³ownik, który pozwoli ka¿demu przetrwaæ kilka tygodni:
2 du¿e piwa - doi mare biere
dzieñ dobry - buna dimineata [dimin'aca]
dobry wieczór - buna seara [s'ara]
wolne pokoje, 2 osoby, jedna noc, ze niadaniem - camere libere, doi person, una noapte
[n³uapte], micul dejun [de¿un]
do widzenia - la revedere
dziêkujê - multumesc [mulcumesk]
Anna i Artur Miko³ajewscy

Pliszka siwa
Rys. Micha³ Molicki
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Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

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

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

Miejscowoæ, data

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

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

DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA
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ANKIETA PERSONALNA

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

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

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

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

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

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

Miejsce na korespondencjê:

KRASKA #(2/2007)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2007 ROK
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Nowi cz³onkowie TP Bocian
Jolanta Adamczyk, Patrycja Bartochowska, Tomasz Bartos, Adam Bêdkowski, Stanis³aw Bury,
Maciej Cmoch, Pawe³ Cybulski, Agnieszka Czarnocka, £ukasz Ka³êbasiak, Grzegorz Kamiñski,
Tomasz Klich, Anna Kociêta, Joanna Kowalik, Joanna Król, Tomasz Krupa, Piotr Nastro¿ny,
El¿bieta Opala, Marcin Popek, Marcin Ruciñski, Micha³ Stanecki, Marcin Stêpieñ, Mariusz
Szulak, Piotr Tadeusz, Marta Wysokiñska, Mateusz Zduniak.

Instytucje i osoby, które wspar³y dzia³alnoæ TP Bocian
w okresie 1 VII 2007  31 XII 2007
Instytucje:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice - Jan Makowski
Dzielnica Warszawa-Bielany Miasta Sto³ecznego Warszawy
Fundacja EkoFunduszGEF/SGP, UNDP
Javatech Sp. z o.o.
Glusiowy Ogród
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Opatkowicach
Kozak Druk
Ksiêgarnia angielska LINGUA - Marian Ko³odziejczyk
Miasto Pruszków
Miasto Siedlce
Ministerstwo rodowiska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nadlenictwo Chojnów
Nadlenictwo Jab³onna
Nadlenictwo £ochów
Nadlenictwo £uków
Nadlenictwo Miñsk Mazowiecki
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka
Nadlenictwo P³oñsk
Nadlenictwo Pu³tusk
Nadlenictwo Siedlce
Nadlenictwo Soko³ów
Nadlenictwo Wyszków
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Park Krajobrazowy Podlaski Prze³om Bugu
Piekarnia Joñscy Sucho¿ebry
Piekarnia Krzelin  Dariusz i Leszek Mlonek
Program M³odzie¿ - Edukacja i Kultura
Posterunek Policji w Sucho¿ebrach
Powiatowy lekarz weterynarii - Bogdan Tarczyñski
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Rejon Energetyczny Ostro³êka
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RDLP Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce
Rzenik Zbuczyn
Stichting Werkgroup Grauwe Kiekendief (Holandia)
Szko³a Podstawowa w Krzelinie
Ussuri  Ochrona Pryrody
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie
Wójt Gminy Sucho¿ebry - Jacek wirski
Zak³ad Drobiarski Nasz Drób  Ujrzanów
Zak³ad Energetyczny Warszawa-Teren Dystrybucja sp. z.o.o
Zak³ad Miêsny Mocibrody
Zak³ad Miêsny Pluty
Zarz¹d Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego
Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Pi¹tnicy,
Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w £om¿y,
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zak³ady Miêsne Podgórze,
Zak³ady Spo¿ywcze Bona w £om¿y.

Osoby:
Jacek Antczak, Karolina Barc, Ewa Baronowska, Andrzej Batorski, Jerzy Bauer, Pawe³ B¹k, Andrzej
Borowski, Agata Bia³achowska, Alicja Biedrzycka, Alina Bieñkowska, Stanis³aw Bieñkowski, Maria
Berezka, El¿bieta Bucka, Justyna Bucka, Krzysztof Bucki, Waldemar Bucki, Pawe³ Buczyñski,
Mateusz Chamio³o, Robert Chwia³kowski, Tomasz Figlarski, Tomasz Gajkowski, Ewa Gajowniczek,
Grzegorz Go³êbniak, Andrzej Górski, Pawe³ Górski Tomasz Grabowski, Marcin Ilczuk, Sylwia
Ilczuk, Anna Jadczak, Jan Jejno, £ukasz Kajtoch, Wies³aw Kalicki, Pawe³ Kamecki, Piotr
Karczmarczyk, Anna Karot, Marek Keller, Krzysztof Klimaszewski, Alicja Kleparska, Rafa³
Klimczak, Dorota Kocio³, Rafa³ Ko³akowski, Krzysztof Kowalski, Kamil Kryñski, Waldemar
Kryñski, Marcin Krzy¿añski, Katarzyna Kubika, Przemys³aw Kurdej, Zbigniew Kwieciñski, Jerzy
Lewtak, Marta Lewtak, £ukasz Leszczyk, Andrzej £êczycki, Janusz £uczak, Dorota £ukasik, Amelia
Maliñska, Mateusz Matysiak, Sebastian Menderski, Anna Miko³ajewska, Artur Miko³ajewski,
Romuald Mikusek, Wojciech Misior, Norbert Mital, Adam Mohr, Micha³ Molicki, Magdalena
Mroczek, Jaros³aw Bydlak, Jerzy Miko³ajczuk, Tomasz Nakonieczny, Pawe³ Niski, Adam Olszewski,
Józef Oreszczuk, Mariusz Or³owski, Jaros³aw Paciorek, Marek Pasiak, Sylwia Pasiak, Miros³aw
Paszowski, Cezary Pióro, Jakub Pe³ka, Joanna Pietraszuk, S³awomir Piotrkowski, Klaudia Pióro,
Janusz Prasa³, Wioleta Pu³a, Marzena Radzikowska, Marcin Rejmer, Dawid Sikora, Roman Si³uch,
Krzysztof Skrok, Balbina Starga, Micha³ Stefaniak, Marcin Stêpieñ, Aleksandra Szarlik, Krystyna
Szczygielska, Maciej Szczygielski, Barbara Szeremeti, Janusz Szewczyk, Krzysztof Szulak, Mariusz
Szulak, Dariusz lêczkowski, Tomasz Tañczuk, Adam Tar³owski, Karol Trzciñski, El¿bieta Ulanicka,
Andrzej Wêgrzynowicz, Micha³ Wolny, Adam Woniak, Jacek Wojtyñski, Maria Wojtyñska, Piotr
Zab³oci, Gra¿yna Zab³odzka, Jerzy Zab³odzki, Stanis³aw Zawadka, Przemys³aw Zdroik.
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Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” jest organizacją
pozarządową. Realizujemy programy ochrony rodzimych
gatunków (m. in. bociana białego, bociana czarnego,
płomykówki, kraski, pustułki, błotniaka łąkowego,
popielicy i koszatki, nietoperzy, płazów oraz owadów),
chronimy rzadkie i zagrożone gatunki roślin
oraz cenne przyrodniczo obiekty.
Prowadzimy prelekcje w szkołach, szkolenia dla
rolników, lekarzy weterynarii, pracowników
Lasów Państwowych oraz samorządów.
Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze i oceny
oddziaływania na środowisko.

ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
DOLINY NARWI

EDYCJĘ BIULETYNU DOFINANSOWAŁY:
NADLEŚNICTWO JABŁONNA
NADLEŚNICTWO WYSZKÓW
NADLEŚNICTWO CHOJNÓW

