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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO BOCIAN W ROKU 2008
Na dzieñ 31 XII 2008 Towarzystwo liczy³o 357 cz³onków, zatrudnia³o 6 osób w pe³nym wymiarze
godzin. W ramach Towarzystwa funkcjonowa³y: Oddzia³ Warszawski, Ko³o Dzia³dowskie, Ko³o
Po³udniowopodlaskie, Ko³o Ma³opolskie i Ko³o Ostrowskie oraz sekcje: Botaniczna,
Entomologiczna i Turystyki Przyrodniczej. W roku 2008 Towarzystwo realizowa³o nastêpuj¹ce
dzia³ania:
Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu.
W styczniu TP Bocian sta³o siê w³acicielem stada (11 maciorek i 1 tryk) owiec rasy winiarka.
Owce zosta³y sprowadzone a¿ z Bieszczad i s¹ hodowane w gospodarstwie Pana Józefa Oreszczuka
(opiekuna stada) w Bindudze nad Bugiem. Zadaniem owiec jest zapobieganie sukcesji wtórnej
w rezerwacie Kózki nad Bugiem. Owce s¹ wypasane na murawach od kwietnia do padziernika.
winiarki to owce, które wietnie nadaj¹ siê do wypasu w celu zagospodarowywania i rekultywacji
nieu¿ytków oraz do pielêgnacji krajobrazu na terenach cennych przyrodniczo. P³atnoci
rolnorodowiskowe uzyskiwane z dop³at do owiec bêd¹ przekazywane opiekunowi stada. Zakup
oraz transport owiec zosta³ sfinansowany ze rodków Programu Ma³ych Dotacji Globalnego
Funduszu rodowiska (GEF/SGP UNDP). W 2008 roku kontynuowalimy odkrzaczanie muraw
w rezerwacie Kózki. W dniach 25-30 sierpnia zorganizowano obóz dla wolontariuszy
i sympatyków TP Bocian. W ci¹gu 5 dni odkrzaczono 6 ha muraw w po³udniowej czêci
rezerwatu. W pracach uczestniczy³o ponad 20 osób. Koszty prac zosta³y sfinansowane ze rodków
w³asnych Towarzystwa.
Ochrona b³otniaka ³¹kowego. Rok 2008 by³ prze³omowy dla ochrony b³otniaka ³¹kowego
w Polsce. W marcu otrzymalimy dotacjê na lata 2008-2009 z Fundacji EkoFundusz, natomiast
w kwietniu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z pierwszego ród³a finansowane s¹
dzia³ania realizowane przez Lokalne Grupy Robocze w woj. lubelskim, mazowieckim, podlaskim,
zachodniopomorskim, opolskim, wielkopolskim i wiêtokrzyskim. Z drugiego (Norweski
Mechanizm Finansowy) dzia³ania realizowane w latach 2008-2010 na po³udniowym Podlasiu.
W 2008 r. wykonano nastêpuj¹ce zadania:
- czynn¹ ochron¹ objêto 49 gniazd b³otniaka ³¹kowego;
- wykryto 163-194 rewiry lêgowe b³otniaka ³¹kowego;
- przeprowadzono monitoring b³otniaka ³¹kowego na 8 powierzchniach monitoringowych
(8 gmin);
- zaobr¹czkowano 147 piskl¹t i 39 ptaków doros³ych;
- zebrano 224 wypluwki i 12 resztek pokarmu b³otniaka ³¹kowego;
- przeprowadzono cenzus gryzoni (10 transektów);
- zebrano materia³ genetyczny z 89 piskl¹t i 37 ptaków doros³ych;
- kontynuowano rozpoczête w 2007 r. badania trasy migracji b³otniaków ³¹kowych na zimowiska
w Afryce. Dwa samce b³otniaka ³¹kowego wyposa¿ono w nadajniki satelitarne (trasê przelotu
samców mo¿na ledziæ na stronie bocian.org.pl/blotniak/telemetria);
- zainicjowano badania radiotelemetryczne. Jednego samca wyposa¿ono w nadajnik
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radiotelemetryczny. Ptak by³ ledzony przez 20 dni. Prace prowadzone by³y g³ównie przez
wolontariuszy TP Bocian;
- wykonano 20 tablic edukacyjnych Ptaki krajobrazu rolniczego;
- wydano 5000 egzemplarzy p³yt DVD z filmem B³otniak ³¹kowy  arystokrata pól;
- przygotowano prezentacjê Ptaki krajobrazu rolniczego (t³oczenie p³yt z prezentacj¹
zaplanowano na styczeñ 2009 r.);
- 2 osoby uczestniczy³y w wizycie studyjnej w Holandii (Prowincja Groningen);
- zorganizowano (na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) ogólnopolsk¹ konferencjê
powiêcon¹ b³otniakowi ³¹kowemu;
- napisanych zosta³o 5 artyku³ów do prasy lokalnej o ochronie b³otniaka ³¹kowego;
- nagrany zosta³ odcinek programu 100 tysiêcy bocianów, który powiecono ochronie b³otniaka
³¹kowego. Odcinek zosta³ wyemitowany pod koniec listopada w programie TVP2.
Ochrona nietoperzy. W roku 2008 w ramach monitoringu nietoperzy, wraz z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Nietoperzy, skontrolowalimy oko³o 200 zimowisk tych ssaków.
Przez ca³y rok zbieralimy materia³y dotycz¹ce funkcjonowania nietoperzy w pobli¿u
rozbudowywanego lotniska w Modlinie, przede wszystkim biologii kolonii rozrodczej nocka
du¿ego.
Ochrona bociana bia³ego. Zinwentaryzowalimy gniazda bociana bia³ego w gminach Sucho¿ebry
i Mokobody (pow. siedlecki), w Warszawie, gminie Jab³onna (pow. legionowski) oraz na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z jego otulin¹. Zorganizowano dwa rajdy rowerowe
Szlakiem bocianich gniazd po terenie gmin Sucho¿ebry i Mokobody (150 uczestników).
Do schroniska pod Siedlcami przywieziono ponad 30 poszkodowanych bocianów (g³ównie
pora¿onych pr¹dem oraz ze z³amaniami nóg lub skrzyde³), z których wiêkszoæ uratowano.
Wydalimy folder omawiaj¹cy biologiê, zagro¿enia oraz sposoby ochrony bociana bia³ego.
Kontynuowalimy wspó³pracê zwi¹zan¹ z wymian¹ dowiadczeñ w ochronie bociana bia³ego
z Ukrain¹ i rozpoczêlimy przygotowania do miêdzynarodowego przedsiêwziêcia z Bia³orusi¹.
Przygotowalimy wniosek do Fundacji EkoFundusz na ochronê bociana na roz³¹cznikach i stacjach
transformatorowych w 7 rejonach energetycznych Zak³adu Warszawa-Teren S.A. Rozpoczêlimy
przygotowania do nakrêcenia filmu o bocianie bia³ym. Zaobr¹czkowalimy bociany bia³e na
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
i w jego otulinie (ponad 100 ptaków).
Ochrona pustu³ki. W roku 2008
przeprowadzono kontrolê 559 skrzynek dla
pustu³ek rozwieszonych w ramach
prowadzonego przez TP Bocian projektu
w latach 2003-2008 na terenie województw:
mazowieckiego - 463 (sporód 545);
lubelskiego - 49; warmiñsko-mazurskiego - 22
(sporód 69); kujawsko-pomorskiego - 11;
podlaskiego - 11. Nie zosta³y skontrolowane
skrzynki zawieszone w woj. wiêtokrzyskim

Pa ¿eglarz
Rys. Anna Siemiñska
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(okolice Kielc). Wiêkszoæ skrzynek zawieszona jest na drzewach w krajobrazie rolniczym,
mniejsza czêæ na s³upach energetycznych oraz na budynkach w kilku miastach: Siedlcach,
Warszawie, Radomiu, Olsztynie, Soko³owie Podlaskim i Pruszkowie. £¹cznie pustu³ki zasiedli³y
123 skrzynki. Liczba zasiedlonych skrzynek przez pustu³ki stanowi oko³o 22% wszystkich
sprawdzonych skrzynek. Ponadto kilkanacie procent skrzynek zasiedla³y inne gatunki. Wród
stwierdzonych w roku 2008 by³y: sójka, grzywacz, go³¹b miejski, kawka, pliszka siwa, puszczyk.
Zak³adaj¹c, ¿e ka¿da para pustu³ek odchowa³a rednio 3 m³ode, to wszystkie pary tych ptaków
gniazduj¹ce w skontrolowanych budkach wychowa³y minimum 370 m³odych.
Monitoring stanowisk ptaków szponiastych w woj. mazowieckim. Po raz kolejny cz³onkowie
i wspó³pracownicy TP Bocian uczestniczyli w programie monitoringu ptaków szponiastych
w województwie mazowieckim. W ramach projektu Komitetu Ochrony Or³ów skontrolowalimy
oko³o 60 stanowisk bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej na terenie województwa. W ramach
Monitoringu Ptaków Drapie¿nych prowadzilimy obserwacje ptaków szponiastych na
3 powierzchniach monitoringowych (po oko³o 100 km kwadratowych ka¿da).
Ochrona bociana czarnego. W roku 2008 w woj. mazowieckim skontrolowalimy 140 stanowisk
bociana czarnego. Monitoring tego gatunku prowadzony jest na terenie województwa ju¿ siódmy
sezon. Cz³onkowie TP Bocian brali udzia³ w kontynuacji powszechnej inwentaryzacji gatunku
na terenie lasów pañstwowych RDLP Warszawa oraz wszystkich nadlenictwach podleg³ych
Dyrekcji.
Reintrodukacja soko³a wêdrownego. Przygotowalimy skrzyniê lêgow¹ do reintrodukcji
soko³ów w nadlenictwie Siedlce. Weryfikowalimy stwierdzenia z terenu dotycz¹ce
wystêpowania soko³a wêdrownego (Siedlce, Ostro³êka, Ostrów Mazowiecka). Utrzymywalimy
sta³e kontakty z Rad¹ Restytucji soko³a wêdrownego.
Ochrona przyrody w miastach. Latem w czterech parkach w warszawskiej dzielnicy W³ochy
zainstalowalimy 210 skrzynek lêgowych dla ptaków. Wyczycilimy i zakonserwowalimy
187 skrzynek w dwu warszawskich dzielnicach: Bielany i ¯oliborz. Na ¯oliborzu, na terenie
10 przedszkoli, zainstalowalimy 34 karmniki.
W listopadzie w parku Moczyd³o na Woli, pomimo zimna i wiatru, odby³ siê happening pod
has³em Licie wracaj¹ do parków. Ochotnikom z TP Bocian uda³o siê rozsypaæ ca³¹ wywrotkê
lici w miejscu, z którego zosta³y wygrabione. Naszym celem by³o zwrócenie uwagi mieszkañców
stolicy oraz zarz¹dców parków na zbyt intensywne zabiegi pielêgnacyjne w parkach, miêdzy
innymi za dok³adne uprz¹tanie lici.
Ochrona ptaków w budynkach. W roku 2008 uzyskalimy bardzo wa¿n¹ opiniê Ministerstwa
rodowiska, która stwierdza, ¿e stropodachy budynków mieszkalnych s¹ siedliskiem jerzyka
w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody. Zatem w przypadku zasiedlenia ich przez jerzyki
podlegaj¹ one ochronie. Wydalimy 43 opinie, okrelaj¹ce warunki, na jakich mo¿na prowadziæ
prace ociepleniowe bez szkody dla ptaków chronionych. Na warszawskim Ursynowie i Mokotowie
zawiesilimy 99 budek dla jerzyka. Wydalimy broszurê Ochrona ptaków w budynkach oraz
4
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edukacyjny plakat na ten sam temat (sfinansowane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Mazowieckiego), które przekazalimy do wszystkich zainteresowanych w Warszawie  w³adz
dzielnicowych, administratorów budynków, stra¿y miejskiej, Policji, szkó³. Wznowilimy plakat
dotycz¹cy ochrony jerzyka.
Wspieralimy dzia³ania prowadzone w innych ni¿ Warszawa miastach, najczêciej przesy³aj¹c
do w³adz miejskich, powiatowych oraz do spó³dzielni mieszkaniowych informacje o stanie
prawnym, wspieraj¹c w ten sposób lokalnych przyrodników. W³¹czylimy siê tak¿e w dzia³ania
zwi¹zane z instalacj¹ banera festiwalu opolskiego na budynku Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu,
który zas³oni³ dolot do gniazd jerzyków.
Edukacja przyrodnicza. Przeprowadzilimy ponad 50 prelekcji w szko³ach, przedszkolach
i nadlenictwach. Przygotowalimy projekt folderu Przyroda parków i zieleñców Dzielnicy
Ursus Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz dwóch tablic o ptakach Parku Achera
i Czechowickiego. Pod koniec roku dla Dzielnicy Ursynów wykonalimy kilka projektów
edukacyjnych o tematyce ptasiej - przygotowalimy dwa plakaty (Ptaki w miecie oraz Zimowe
dokarmianie ptaków) oraz projekty omiu tablic porównuj¹cych wygl¹d i zachowania ptaków
wystêpuj¹cych na terenie dzielnicy (bogatka-modraszka, wróbel-mazurek, wrona-gawron, szpakkos, kawka-sójka, ziêba-dzwoniec, kowalik-pe³zacz oraz kwiczo³-jemio³uszka). Zaprezentowalimy
dzia³alnoæ Towarzystwa na Polach Mokotowskich w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Interwencje. Przeprowadzilimy oko³o 50 interwencji dotycz¹cych ptaków - odbiór ptaków
pora¿onych pr¹dem, wypl¹tywanie piskl¹t ze sznurków itp. (g³ównie bociany bia³e) oraz
kilkanacie dotycz¹cych nietoperzy. Poszkodowane zwierzêta trafia³y do orodka rehabilitacji
TP Bocian, azylu dla nietoperzy, Azylu dla Ptaków przy warszawskim ZOO oraz odpowiednio
przeszkolonych lekarzy weterynarii.
Ochrona zagro¿onych rodowisk. Przeprowadzilimy akcje og³awiania wierzb na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego, w Gminie Brochów, Mazowieckim Parku Krajobrazowym
oraz na terenie powiatu proszowickiego, w których uczestniczy³o oko³o 200 osób. Skosilimy
czêæ £¹k Kazuñskich, a tak¿e zebralimy skoszon¹ biomasê. W ostoi ptaków na stawach
w Kraniczej Woli prowadzilimy zabiegi maj¹ce na celu zatrzymanie wody w zdewastowanych
zbiornikach.

Wydra
Rys. Sylwia Ilczuk
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Inwentaryzacje przyrodnicze. Przeprowadzono inwentaryzacjê ptaków dwóch obszarów Natura
2000 - Doliny Omulwi i P³odownicy oraz Dolina Pilicy. Wykonano badania dla potrzeb
szeciu ocen oddzia³ywania na rodowisko przysz³ych inwestycji. W ramach akcji liczenia
zimuj¹cych ptaków wodno-b³otnych policzono ptaki w 29 miastach w 3 województwach.
Przeprowadzilimy inwentaryzacjê botaniczn¹ i ornitologiczn¹ w dziewiêciu parkach i zieleñcach
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Strona internetowa Towarzystwa. Przez ca³y rok funkcjonowa³ zarz¹dzany przez nasze
Towarzystwo Portal Przyrodniczy Bocian. Znajduj¹ siê na nim aktualizowane na bie¿¹co
informacje o realizowanych przez nas projektach, porady dotycz¹ce ochrony przyrody, forum
dyskusyjne oraz sklep. W roku 2008 powsta³a interaktywna Polska Kartoteka Przyrodnicza.
W roku 2008 weryfikowalimy wpisywane do niej obserwacje przyrodnicze. Do Kartoteki mo¿na
siê rejestrowaæ i logowaæ ze strony g³ównej TP Bocian. Do koñca 2008 roku zosta³o wpisanych
oko³o 10.000 obserwacji przyrodniczych - ptaków (g³ównie), ssaków, gadów, p³azów i owadów,
a tak¿e ryb.
Zarz¹d TP Bocian

OCHRONA BIELIKA, ORLIKA KRZYKLIWEGO I KANI
CZARNEJ W WOJ. MAZOWIECKIM W 2008 ROKU
W ramach dzia³añ prowadzonych przez Komitet Ochrony Or³ów w naszym regionie,
w roku 2008 kontynuowano monitoring populacji, rozrodu i funkcjonowania stref ochronnych
bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej. Ca³oæ monitoringu
funkcjonowa³a w ramach programu pod nazw¹ Ochrona bielika,
orlika krzykliwego i kani czarnej w województwie mazowieckim
w 2008 roku, którego sponsorem by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Skontrolowano
59 zaplanowanych wczeniej stanowisk bielika, orlika i kani czarnej
oraz dodatkowo 1 stanowisko puchacza, które zosta³o wykryte
podczas tegorocznego programu. Stanowiska ptaków szponiastych
kontrolowano na terenie 20 nadlenictw i Kampinoskiego Parku
Narodowego. Piêæ kontrolowanych w programie stanowisk znajduje
siê na terenach le¿¹cych poza Administracj¹ Lasów Pañstwowych.
W trakcie programu sprawdzono 21 stanowisk bielika
Na kontrolowanych stanowiskach stwierdzono 21 gniazd.
Na 16 stanowiskach obserwowano ptaki. Dla 13 par bielika uda³o
siê okreliæ wynik lêgu. Wszystkie lêgi (100,0%) zakoñczy³y siê
sukcesem. rednio bieliki wyprowadzi³y po 1,92 podlota
w przeliczeniu na parê z sukcesem i na parê przystêpuj¹c¹ do lêgu.
W ramach programu skontrolowano 37 stanowisk orlika
Orlik krzykliwy krzykliwego, na których znajdowa³o siê 19 gniazd. Na 11
Rys. Dawid Kilon stanowiskach obserwowano pary lêgowe lub pojedyncze ptaki.
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Dla 9 par orlika krzykliwego uda³o siê
okreliæ wynik lêgu. Osiem lêgów
(88,9%) zakoñczy³o siê sukcesem. Ze
wszystkich gniazd orliki wyprowadzi³y
po jednym m³odym, czyli 1,00 podlota
w przeliczeniu na parê z sukcesem i 0,89
m³odego na parê przystêpuj¹c¹ do lêgu.
Skontrolowano jedno stanowisko kani
czarnej. W roku bie¿¹cym ptaki
pomylnie wyprowadzi³y 1 podlota.
W po³udniowej czêci regionu w starym
gniedzie bociana czarnego stwierdzono
wysiaduj¹cego puchacza. Niestety nie
Portret Bielika
Rys. Dawid Kilon
przeprowadzono drugiej kontroli i nie
jest znany efekt lêgu.
W ¿adnym przypadku nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie strefowej.
W monitoringu bra³y udzia³ nastêpuj¹ce osoby, które wymieniono ni¿ej w porz¹dku
alfabetycznym: Zbigniew Bajdor, Andrzej Borowski, Krzysztof Buk³ad, Andrzej Górski, Jan Jejno,
Piotr Kaczmarczyk, Ireneusz Ka³uga, Bogus³aw Kocian, Waldemar Krasowski, Cezary Krawczyk,
Jaros³aw Kusiak, Bogumi³a Olech, Ryszard Ry, Miros³aw Rzêpa³a, Anna Siwak, Marcin Stêpieñ,
Roman Stêpniewski, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski, Karol Trzciñski, Piotr Twardowski,
Maciej Wójcicki, B. Woniak, Dorota Zawadzka oraz Jerzy Zawadzki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujê.
Andrzej Górski

OCHRONA B£OTNIAKA £¥KOWEGO
Rok 2008 by³ prze³omowy dla ochrony b³otniaka ³¹kowego w Polsce. W marcu TP Bocian
otrzyma³o dotacjê na lata 2008-2009 z Fundacji EkoFundusz, natomiast w kwietniu z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Z pierwszego ród³a finansowane s¹ dzia³ania realizowane przez
Grupy Robocze B³otniaka ³¹kowego w woj. lubelskim, mazowieckim, podlaskim,
zachodniopomorskim, opolskim, wielkopolskim i wiêtokrzyskim. Z drugiego (Norweski
Mechanizm Finansowy) dzia³ania realizowane w latach 2008-2010 na po³udniowym Podlasiu.
W 2008 r. czynn¹ ochron¹ objêto 49 gniazd b³otniaka ³¹kowego, wykryto 163-194 rewirów
lêgowych. Kontrolami objêto obszar o powierzchni oko³o 5.580 km2. Na 8 powierzchniach
(8 gmin) po³o¿onych na po³udniowym Podlasiu zainicjowano monitoring. Przez najbli¿sze lata
liczenia bêd¹ powtarzane na wybranych powierzchniach wed³ug tej samej metodyki. W 2008 r.
zaobr¹czkowano 147 piskl¹t i 39 ptaków doros³ych, które ³apano w sieci ornitologiczne.
Kontynuowano równie¿ zbieranie wypluwek, w sumie zebrano 224 wypluwki i 12 resztek
pokarmu b³otniaka ³¹kowego. Wspólnie z cz³onkami Dutch Montagus Harrier Foundation
przeprowadzono cenzus gryzoni na 10 transektach zlokalizowanych w gminie Rokitno (pow.
bialski), w pobli¿u wsi Klonownica Du¿a. Materia³ genetyczny (pióra) pobrano z 89 piskl¹t i 37
ptaków doros³ych. Kontynuowano równie¿ rozpoczête w 2007 r. badania trasy migracji b³otniaków
7
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³¹kowych na zimowiska w Afryce. Dwa
samce wyposa¿ono w nadajniki
satelitarne. Trasê ich przelotu mo¿na
ledziæ na stronie www.bocian.org.pl/
blotniak/telemetria. W 2008 r.
zainicjowano badania radiotelemetryczne.
Jednego samca o imieniu Bernard
wyposa¿ono w nadajnik radiotelemetryczny. Ptak by³ ledzony przez
20 dni, g³ównie przez wolontariuszy
z TP Bocian.
W ramach promocji ochrony b³otniaka
³¹kowego wydano 50 000 egzemplarzy
B³otniak £¹kowy (samiec).
Rys. Dawid Kilon
folderu pt. Ochrona b³otniaka ³¹kowego
oraz 5.000 p³yt DVD z filmem B³otniak
³¹kowy  arystokrata pól. Prace nad filmem trwa³y dwa sezony. Film zosta³ wydany w dwóch
wersjach jêzykowych (polskiej i angielskiej) i w atrakcyjny sposób omawia wybrane aspekty
biologii oraz ekologii b³otniaka ³¹kowego. Przedstawia równie¿ wa¿niejsze dzia³ania realizowane
w ramach projektu ochrony tego gatunku na po³udniowym Podlasiu, m.in.: czynn¹ ochronê
gniazd, radiotelemetriê i telemetriê satelitarn¹. Powsta³ z myl¹ propagowania idei aktywnej
ochrony b³otniaka ³¹kowego w spo³eczeñstwie.
Jesieni¹ opracowywano prezentacjê edukacyjn¹ Ptaki krajobrazu rolniczego. Prezentacja jest
skierowana g³ównie do doradców rolnorodowiskowych, ale równie¿ rolników i m³odzie¿y
szkolnej. Jej g³ówna czêæ zosta³a powiêcona b³otniakowi ³¹kowemu. W prezentacji
przedstawiono równie¿ sylwetki 35 innych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. Na stronach
powiêconych ka¿demu gatunkowi znajduj¹ siê zdjêcia, pliki audio z g³osami oraz opisy wygl¹du,
biologii, pokarmu, zagro¿eñ oraz typów siedlisk w jakich mo¿na gatunek zobaczyæ. Przy ka¿dym
gatunku zosta³y umieszczone propozycje pakietów rolnorodowiskowych, które nale¿y wdra¿aæ
w celu ochrony ich siedlisk lub ¿erowisk. Prezentacja multimedialna jest ród³em przyrodniczej
wiedzy i z pewnoci¹ przyczyni siê do poprawy znajomoci awifauny krajobrazu rolniczego
wród pracowników doradztwa rolniczego oraz samych rolników.
W kwietniu cz³onkowie TP Bocian uczestniczyli w 7-dniowej wizycie studyjnej w Holandii.
Relacja z wizyty zosta³a umieszczona na stronie g³ównej TP Bocian. W listopadzie, na Wydziale
Biologii UW, zorganizowano ogólnopolsk¹ konferencjê powiêcon¹ b³otniakowi ³¹kowemu.
W spotkaniu uczestniczy³o ponad 70 osób z ca³ej Polski, wród zaproszonych goci-prelegentów
by³ Dimitrii Vintchevski z APB-BirdLife Belarus oraz Ben Koks, Leen Smith oraz Hans Hut
z Dutch Montagus Harrier Foundation. W okresie poprzedzaj¹cym ¿niwa w prasie lokalnej
(m.in.: S³owo Podlasia, Tygodnik Siedlecki, Dziennik Wschodni) ukaza³o siê 5 artyku³ów
o b³otniaku ³¹kowym i jego ochronie. Osoby zaanga¿owane w dzia³ania ochroniarskie
uczestniczy³y równie¿ w nagraniu odcinka programu 100 tysiêcy bocianów powiêconego
ochronie b³otniaka ³¹kowego. Odcinek zosta³ wyemitowany pod koniec listopada w programie
TVP2. W pracach terenowych na rzecz ochrony b³otniaka, we wszystkich regionach
uczestniczy³y 32 osoby.
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W 2009 r. kontynuowane bêd¹ wszystkie wy¿ej wymienione dzia³ania. Ponadto na marzec
i kwiecieñ zaplanowano przeprowadzenie 8 szkoleñ w Wojewódzkich Orodkach Doradztwa
Rolniczego dla doradców rolnorodowiskowych, natomiast na luty i marzec zorganizowanie
26 prelekcji dla rolników na po³udniowym Podlasiu. Podczas prelekcji bêdzie pokazywany film
B³otniak ³¹kowy-arystokrata pól. Prelekcje bêd¹ organizowane w miejscowociach, w pobli¿u
których znajduj¹ siê kolonie lêgowe b³otniaka ³¹kowego. Wiêcej szczegó³ów na temat projektu
ochrony b³otniaka ³¹kowego oraz planowanych dzia³añ mo¿na uzyskaæ u koordynatora projektu.
Dominik Krupiñski
e-mail: dominik@bocian.org.pl
tel. kom. 602 282 549

OCHRONA PUSTU£KI W ROKU 2008  SPRAWOZDANIE
W sezonie 2008 zanotowano dalszy wzrost liczby zasiedlonych skrzynek lêgowych przez
pustu³ki. Nie uda³o siê skontrolowaæ wszystkich budek. Sporód dostêpnych oko³o 737 sztuk,
uda³o siê skontrolowaæ 559, tj. blisko 76 %.
Nasze budki w roku 2008 wisia³y na terenie 82 gmin i 7 miast (patrz poni¿sze zestawienie).
£¹cznie stwierdzono, ¿e pustu³ki zajê³y 123 skrzynki (oko³o 22%) sporód skontrolowanych.
W kilku skrzynkach prawdopodobnie do lêgu nie dosz³o. Wiêkszoæ skrzynek kontrolowana
by³a wy³¹cznie z do³u, co uniemo¿liwia³o dok³adn¹ ocenê wielkoci lêgu.
Prawdopodobnie liczba zajmowanych przez
pustu³ki naszych skrzynek wynosi ju¿ minimum 140,
co jednak nie zosta³o potwierdzone, z uwagi na brak
kontroli oko³o 24% skrzynek.
Poza pustu³kami stwierdzono, ¿e skrzynki by³y
zasiedlane przez inne gatunki: go³êbia miejskiego,
kawkê (po raz pierwszy gniazdo w skrzynce
zawieszonej na zewnêtrznej elewacji budynku), sójkê,
grzywacza, wiewiórkê i pliszkê siw¹ (pierwsze
stwierdzenia w budkach na skraju Puszczy
Kampinoskiej).
Straty w skrzynkach
Jak co roku zniknê³y w terenie kolejne skrzynki
 ³¹cznie w przeci¹gu ca³ego roku minimum 17 sztuk.
Kilka przed rozpoczêciem sezonu, a kolejne ju¿
po sezonie lêgowym. Najczêstsze przypadki to cinanie
drzew razem ze skrzynk¹! Zdarzy³ siê te¿ jeden
przypadek naturalny  drzewo z budk¹ z³ama³ wiatr.
Kilka skrzynek ju¿ przed sezonem lêgowym uleg³o
uszkodzeniu, które wyeliminowa³o je z u¿ytkowania
przez ptaki.

Pustu³ka
Rys.Dawid Kilon
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Wielkoæ lêgów
Wiarygodn¹ wielkoæ ustalono tylko dla 16-17 lêgów (6 gniazd na kociele w Z³akowie
Kocielnym (inf. Marek Witkowski, 10 gniazd w okolicach Krzywdy  T. Grabowski
i M. Chamio³o). rednia wielkoæ zniesienia dla tej próby wynios³a 5,5 jaj na gniazdo. Zniesienia
w tych gniazdach sk³ada³y siê z 3 (1 przypadek  koció³ w Z³akowie Kocielnym), 4 (2 przypadki),
5 (6 przypadków), 6 (10 przypadków) i 7 jaj (2 przypadki - w Z³akowie Kocielnym).
Efekty lêgów u pustu³ek
Dok³adny efekt lêgów ustalono tylko dla skrzynek w okolicach Krzywdy (patrz nastêpny
tekst). Przyjmuj¹c, ¿e rednio ka¿da ze stwierdzonych 123 par wyprowadzi³a tylko 3 m³ode,
to ³¹cznie liczba odchowanych m³odych przez pustu³ki w tym roku wynios³a minimum 370.
Zmiany liczebnoci
Niepokoj¹ce informacje zebrano z terenu Siedlec i okolic (powiat siedlecki), gdzie
opuszczonych przez pustu³ki zosta³o kilka pewnych stanowisk (skrzynek), zajmowanych
w latach poprzednich. Jednak jak siê okaza³o zosta³y one zrekompensowane przez zajêcie szeregu
nowych stanowisk. Pomimo tego, ¿e np. na terenie miasta Siedlce oraz na terenie gm. Sucho¿ebry
liczba par lêgowych siê nie zmieni³a (stwierdzono po 11 par), to w ca³ym powiecie siedleckim
oraz na terenie Siedlec liczba zasiedlonych skrzynek wzros³a z 66-68 w roku 2007 do 84 w roku
2008. Najwiêkszy wzrost liczby par lêgowych w porównaniu z 2007 rokiem odnotowano
w gminie Winiew (z 7 do 14) i Mordy (z 7 do 16). Najwiêcej nowych stanowisk powsta³o
w budkach zamontowanych na liniach energetycznych. Np. w gm. Mordy pojedyncze pary
zagniedzi³y siê w pojedynczych budkach wród 5 grup (po 4 szt.) budek zawieszonych na
liniach energetycznych.

Tabela 1. Stopieñ skontrolowania budek oraz stopieñ ich zasiedlenia przez pustu³ki

Wszystkim osobom, które uczestniczy³y w programie ochrony pustu³ki w roku 2008 serdecznie
dziêkujê za udzia³ i wszelk¹ pomoc.
Miros³aw Rzêpa³a
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PRUSZKOWSKIE PUSTU£KI ZAOBR¥CZKOWANE I
Czytaj¹c tytu³ nie trudno zgadn¹æ o czym bêdzie mowa. Czêæ z Was pewnie przypomina
sobie teraz treæ artyku³ów z dwóch poprzednich numerów KRASKI, w których informowa³em
o programie ochrony pustu³ki Falco tinnunculus w Pruszkowie. Wspomnia³em w nich tak¿e,
¿e byæ mo¿e za jaki czas uda siê zaobr¹czkowaæ m³ode soko³y. Tak te¿ siê sta³o.
We wtorek 3 czerwca 2008 r. od godziny 10.00 rozpoczê³o siê obr¹czkowanie pustu³ek.
Na miejscu zjawili siê obr¹czkarze, pani z Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Miasta,
wolontariusz ze Szko³y Podstawowej nr 2 oraz lokalna prasa i telewizja. Pierwsze pisklêta zosta³y
zaobr¹czkowane na wie¿y cinieñ przy stacji PKP, gdzie znajduj¹ siê dwa gniazda. W gniedzie
widzianym z peronów swoje obr¹czki otrzyma³o siedem piskl¹t. To dosyæ spora gromadka.
W drugim gniedzie zaobr¹czkowano dwa pisklêta. Kolejnym miejscem obr¹czkowania by³
budynek przy ul. Kraszewskiego 11, gdzie zaobr¹czkowano cztery pisklêta. Na budynku kocio³a
w. Kazimierza w centrum obecnie znajduj¹ siê trzy gniazda. Niestety dostêp by³ tylko do dwóch
z nich dlatego liczba zaobr¹czkowanych piskl¹t by³a mniejsza. Tu swoje blachy i plastiki
otrzyma³o dziewiêæ piskl¹t. Odwiedzilimy jeszcze jedno stanowisko przy ul. Kraszewskiego
10. Nie uda³o nam siê niestety zaobr¹czkowaæ piskl¹t, gdy¿ by³y ju¿ na tak zwanym wylocie
i próba wyjêcia ich z gniazda mog³a skoñczyæ siê dla nich tragicznie (pisklêta mog³yby wyskoczyæ
co grozi³oby rozbiciem siê o chodnik znajduj¹cy siê na dole pod gniazdem).
£¹cznie w ci¹gu kilku godzin zosta³y zaobr¹czkowane dwadziecia dwa pisklêta z piêciu
gniazd. Ka¿de z piskl¹t zosta³o zaopatrzone w metalow¹ obr¹czkê z niepowtarzalnym numerem
(np.FN61100). Ptaki otrzyma³y tak¿e obr¹czki plastikowe, na których zosta³y wyt³oczone kody
sk³adaj¹ce siê z trzech liter lub dwóch liter i jednej cyfry (np.AAX). Ich niepowtarzalny kod
i wielkoæ (s¹ zdecydowanie wiêksze od obr¹czek metalowych) sprawiaj¹, ¿e s¹ lepiej widoczne.
Pozwoli to na lepsz¹ identyfikacje poszczególnych osobników. Oprócz obr¹czek ka¿de z piskl¹t
zosta³o zwa¿one i poddane badaniu poziomu glukozy we krwi. Od ka¿dego pisklêcia pobrano
tak¿e materia³ genetyczny w postaci dwóch piórek.
Byæ mo¿e kto zastanawia siê po co to wszystko? Otó¿ dziêki obr¹czkowaniu bêdziemy
mogli sprawdziæ miêdzy innymi jak
daleko ptaki migruj¹ i czy powracaj¹
do miejsc, gdzie przysz³y na wiat by
w ich pobli¿u wychowaæ w³asne
potomstwo. Na podstawie badañ
genetycznych dowiemy siê czy istnieje
izolacj¹ miêdzy grupami pustu³ek
z ró¿nych czêci miasta oraz tych
gnie¿d¿¹cych siê poza jego granicami.
Dziêki badaniu poziomu glukozy we
krwi mo¿emy sprawdziæ w jakiej
kondycji s¹ pisklêta.
Na tym relacja z obr¹czkowania
dobieg³a koñca ale chcia³bym jeszcze
Pustu³ka
wspomnieæ o innych dzia³aniach
Rys. Dorota £ukasik
przeprowadzonych w roku 2008.
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Wa¿n¹ informacj¹ jest to, ¿e uda³o siê odnaleæ kolejne stanowiska lêgowe pustu³ek. Obecnie
na terenie Pruszkowa znanych jest 12 stanowisk, w których pustu³ki przystêpuj¹ do lêgów. Siedem
z nich usytuowanych jest w niszach budynków, trzy w skrzynkach lêgowych, jedno na parapecie
oraz jedno w rynnie. Niestety dwa ostatnie s¹ zlokalizowane w bardzo niebezpiecznych miejscach.
To ju¿ drugi sezon z rzêdu, w którym pustu³ki gnie¿d¿¹ce siê w rynnie trac¹ swoje lêgi.
W gniedzie na parapecie te¿ dosz³o do straty. Dwa z trzech podlotów zsunê³y siê z parapetu
z czego jeden wprost pod ko³a samochodu. Niestety zgin¹³ na miejscu. Drugi, który spad³ na
trawnik zosta³ od³o¿ony na dach budynku gdzie rodzice z powodzeniem podejmowali karmienie.
Uda³o siê tak¿e zabezpieczyæ dwa stanowiska lêgowe; jedno znajduj¹ce siê na wie¿y cinieñ
przy stacji PKP oraz jedno w niszy budynku przy ul. Kraszewskiego 10. W obydwu przypadkach
prace polega³y na zabezpieczeniu krawêdzi niszy drewnianym klockiem. Ma to zabezpieczyæ
pisklêta przed wypadniêciem z gniazda. Dodatkowo w niszy przy ul. Kraszewskiego wykonano
drzwiczki umo¿liwiaj¹ce swobodny dostêp do gniazda w celu kontroli i obr¹czkowania.
Na budynku, gdzie znajduje siê gniazdo na parapecie, zosta³a zainstalowana skrzynka lêgowa.
Mo¿e pustu³ki przenios¹ siê do niej i dziêki temu bêd¹ wyprowadza³y bardziej pomylne lêgi.
Tak wiêc obecnie na terenie Pruszkowa s¹ zainstalowane cztery skrzynki lêgowe dla pustu³ek.
Mam nadzieje, ¿e to nie koniec i w najbli¿szym sezonie ich liczba wzronie.
Wierzê te¿, ¿e podobnie jak do tej pory, Urz¹d Miasta bêdzie nadal wspiera³ nasze dzia³ania
a pustu³ki bêd¹ jeszcze liczniejszymi przedstawicielami pruszkowskiej awifauny.
Chcia³bym tak¿e zachêciæ wszystkich obserwatorów z okolic Pruszkowa do wypatrywania
pustu³ek. Kto wie czy wród nich nie znajdzie siê ptak z obr¹czkami. Wszelkie informacjê na
temat obserwacji z Pruszkowa proszê kierowaæ na adres mariusz@bocian.org.pl lub telefonicznie
pod numerem 608284026.
Sk³adam serdeczne podziêkowania dla Urzêdu Miasta za wspieranie dotychczasowych
dzia³añ na rzecz ochrony pustu³ki.
Mariusz Grzeniewski
koordynator programu Ochrony Pustu³ki w Pruszkowie
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

PUSTU£KI W DOLINIE BZURY MAJ¥ JU¯ GDZIE MIESZKAÆ
20 skrzynek lêgowych zawieszonych jesieni¹ 2008 roku w Dolinie Bzury w granicach powiatu
³owickiego czeka na zasiedlenie przez pustu³ki - to wynik wspó³pracy Towarzystwa
Przyrodniczego Bocian i Starostwa Powiatowego w £owiczu. Kolejne 20 skrzynek zawinie
najprawdopodobniej w 2009 roku.
Na pocz¹tku by³o Forum Dyskusyjne oraz strona TP Bocian i informacje o wieszaniu
skrzynek lêgowych dla pustu³ek. Natchniony pomys³em, ¿e warto dzia³ania te przenieæ na w³asny
grunt, postanowi³em sprawdziæ mo¿liwoci. Wymiana informacji z Mirkiem Rzêpa³¹ z biura
Bociana nakierowa³a mnie gdzie szukaæ pomocy. Pod koniec 2007 roku skontaktowa³em siê
z Wydzia³em Ochrony rodowiska i Zarz¹dzania Kryzysowego ³owickiego Starostwa
Powiatowego. W czasie spotkania z dyrektorem Ryszardem Delug¹, przedstawi³em program,
omówi³em mo¿liwoci jego realizacji. Reakcja mnie zaskoczy³a, bo od razu us³ysza³em, ¿e jeli
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starostwo otrzyma odpowiedni wniosek, to znajd¹ siê pieni¹dze na sfinansowanie wieszania
skrzynek. Warunki by³y dwa: spe³nienie celu edukacyjnego z zakresu ochrony rodowiska dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz powieszenie skrzynek na obszarze Natura 2000 obejmuj¹cym
Dolinê Bzury (Pradolinê Warszawsko - Berliñsk¹) w granicach powiatu ³owickiego, realizuj¹c
cel zwiêkszenia bioró¿norodnoci i zachowania pustu³ki jako gatunku lêgowego.
Wniosek wp³yn¹³ szybko, zosta³ pozytywnie rozpatrzony, choæ za póno by powiesiæ skrzynki
przed sezonem lêgowym w 2008 roku. Skrzynki ostatecznie powiesilimy z Adamem Tar³owskim
24 i 25 padziernika. Zawis³y one na terenie piêciu gmin: Miasto £owicz - 1, £owicz - 6, Nieborów
- 1, Zduny - 8, Bielawy - 4. Teren, do ich powieszenia zosta³ wyznaczony na podstawie
prowadzonych przeze mnie obserwacji potwierdzaj¹cych obecnoæ pustu³ek. Skrzynki zawis³y
w zadrzewieniach oraz niewielkich lasach sosnowych, po³o¿onych wród ³¹k i pól, z przewag¹
tych pierwszych. Pierwszego dnia powiesilimy tylko szeæ skrzynek, powodem by³a awaria
samochodu i zwi¹zane z tym perturbacje. Drugiego dnia znacznie przypieszylimy i zawiesilimy
a¿ 14 skrzynek.
Równie¿ jesieni¹ zrealizowa³em cel edukacyjny dzia³ania. Wyposa¿ony przez TP Bocian
w materia³y (ulotki i plakat dotycz¹cy programu ochrony pustu³ki), odwiedzi³em wszystkie szko³y,
biblioteki oraz urzêdy gmin zlokalizowane na terenie lub w s¹siedztwie Natury 2000 - gdzie
mia³y zawisn¹æ skrzynki. W sumie prawie 40 instytucji. Materia³y trafi³y do nauczycieli przyrody,
ochrony rodowiska. Plakaty sta³y siê czêci¹ gazetek ciennych, w niektórych szko³ach
nauczyciele wspólnie z uczniami powiêcili je w ca³oci pustu³ce. W gminach plakaty zawis³y
na korytarzach, wzbudzaj¹c zainteresowanie petentów. Miejskie, powiatowe i gminne biblioteki
otrzyma³y bogatszy pakiet materia³ów, po kilka sztuk ka¿dej z broszur o pustu³ce oraz broszury
Ochrona ptaków w budynkach, Ochrona b³otniaka ³¹kowego, Bocian bia³y - poradnik
praktycznej ochrony, Sowy. Wszystko wprowadzone zosta³o do ksiêgozbioru - co daje
nadziejê, ¿e bêd¹ z niego korzystaæ uczniowie.
Kulminacj¹ czêci edukacyjnej programu by³o
otwarte spotkanie z Adamem Tar³owskim w Domu
Kultury w Zdunach. Przysz³o oko³o 70 uczniów
miejscowego gimnazjum, nauczyciele, kilku
mieszkañców gminy Zduny, przyjechali
tak¿e pracownicy Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego. Adam w czasie pokazu
multimedialnego barwnie opowiada³ o zwyczajach,
zasiedlanym rodowisku, pokarmie i ochronie
pustu³ek. Zainteresowanie nas zaskoczy³o, na sali
by³a cisza i skupienie. Pokaz zosta³ poszerzony
o prezentacjê multimedialn¹ na temat skrzynek
lêgowych.
Po zakoñczonych pracach przygotowa³em
dokumentacjê w formie sprawozdania do³¹czy³em
do niej kwity potwierdzaj¹ce dzia³alnoæ
edukacyjn¹, wszystko razem zosta³o z³o¿one
w starostwie wraz z rozliczeniem prac przez biuro
Pustu³ka przy skrzynce lêgowej
TP Bocian.
Rys. Dorota £ukasik
Co dalej?
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W grudniu, po informacji ze Starostwa o chêci dalszej wspó³pracy przygotowa³em ju¿
samodzielnie kolejny wniosek do starostwa z propozycj¹ kontynuowania programu ochrony
pustu³ki na terenie Natury 2000.
W 2008 roku skrzynki zosta³y powieszone na czêci doliny objêtej obszarem Natura 2000
od £owicza do Walewic. Realizacja programu w roku 2009 ma polegaæ na dowieszeniu kolejnych
20 skrzynek na pozosta³ym obszarze Natury, czyli od Walewic do Borowa, od Mystkowic
do Krêpy i od £owicza do Otolic, a tak¿e kontroli wszystkich skrzynek w okresie
lêgowym. Cel edukacyjny ma zostaæ spe³niony tym razem poprzez konkurs plastyczny dla
dzieci i m³odzie¿y.
Serdecznie dziêkujê wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do zrealizowania programu
w 2008 roku, szczególnie Mirkowi Rzêpale, za cierpliwoæ oraz Panom Ryszardowi Deludze
by³emu dyrektorowi Wydzia³u Ochrony rodowiska w Starostwie, obecnemu dyrektorowi
Kazimierzowi Rakowi i inspektor Teresie Wicher, która czuwa³a nad realizacj¹ wniosku.
Tomasz Bartos

OCHRONA PUSTU£KI W OLSZTYNIE
Populacja pustu³ki w Olsztynie monitorowana jest od roku 2006. Przede wszystkim po to,
aby sprawdziæ skutecznoæ ochrony poprzez budki lêgowe a tak¿e by zebraæ materia³ do badania
sk³adu pokarmowego. Olsztyn zosta³ zasiedlony przez tego soko³a stosunkowo niedawno.
Pierwszy lêg na budynku stwierdzono w roku 1994 i do dzi populacja ronie. Tym samym jest
to jedna z najm³odszych miejskich populacji pustu³ki w Polsce.
Pierwsze dzia³ania ochronne w Olsztynie przeprowadzone zosta³y w roku 2005 przez
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Jaroty. Prezes Spó³dzielni, mi³onik przyrody, zg³osi³ siê do biura
Komitetu Ochrony Or³ów z pytaniem o sposoby ochrony tego soko³a. Po uzyskaniu instrukcji
oraz dziêki wykwalifikowanym pracownikom Spó³dzielni skonstruowano prototypowy sposób
mocowania skrzynek lêgowych do bloków mieszkalnych bez naruszania elewacji. Model ten nie
wymaga do monta¿u obecnoci alpinisty i zapobiega zabrudzeniom elewacji budynku.
Zawieszonych zosta³o 10 skrzynek, które wg relacji pracowników Spó³dzielni zosta³y zajête
jeszcze tego samego roku!
Kolejne dzia³ania ochronne
przypadaj¹ na rok 2007, kiedy to
w ramach projektu sponsorowanego
przez WFOiGW w Olsztynie,
zosta³o przekazanych 40 skrzynek
na rêce trzech olsztyñskich
spó³dzielni. Niestety czeæ skrzynek
nie zosta³a wywieszona zgodnie
z zaleceniami cz³onków TP Bocian
i nie ma szans na zajêcie. Tym
Pustu³ka
niemniej po raz kolejny SM Jaroty
Rys. Dorota £ukasik
stanê³a na wysokoci zadania
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i 15 otrzymanych skrzynek zosta³o wywieszonych wzorcowo, co uwidoczni³o siê w zajêciu skrzynek
ju¿ w 2008 roku. Na 15 nowo powieszonych skrzynek zajêtych zosta³o 4, co razem daje 9 stanowisk
pustu³ki w skrzynkach lêgowych. Pozosta³e miejsca lêgowe wykorzystywane przez pustu³kê to
otwory wentylacyjne, wie¿e kocio³ów, przestrzenie dachowe oraz strych (Ryc.1).

W 2008 roku na terenie Olsztyna potwierdzono wystêpowanie 19 par lêgowych pustu³ki,
co w porównaniu do lat 1995-1998 ( 2-4 pary) oznacza ponad 5krotny wzrost populacji!
Z pewnoci¹ wa¿n¹ rolê w tej ekspansji odegra³a ochrona poprzez sztuczne miejsca lêgowe,
chêtnie wykorzystywane przez ptaki. Obecnie trwaj¹ tak¿e konsultacje ze spó³dzielniami
w sprawie zmiany miejsc zawieszenia pozosta³ych skrzynek, by u³atwiæ ptakom ich zajêcie.
Sebastian Menderski

OCHRONA PUSTU£KI W POWIECIE £UKOWSKIM
Moja przygoda (Tomek) z pustu³kami
rozpoczê³a siê zaraz po formalnym wst¹pieniu
w szeregi TP Bocian. Od 2003 roku
Towarzystwo realizuje program ochrony pustu³ki,
w rodkowo-wschodniej Polsce.
Czynny udzia³ w projekcie ochrony pustu³ki
poprzez wieszanie i kontrolowanie skrzynek
lêgowych zainspirowa³ mnie do jego rozszerzenia
na w³asn¹ okolicê  gmina Krzywda.
Pierwsze skrzynki lêgowe zosta³y zawieszone
jesieni¹ 2005 roku. Obecnie wisz¹ one na
drzewach ju¿ w 3 gminach. Poza gm. Krzywda
jeszcze w gm. Stanin i Adamów.
Podczas wieszania budek lêgowych przydatna
jest pomoc drugiej osoby, w zwi¹zku z tym

Pustu³ka
Rys. Sandra Filipek
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zwerbowa³em ochotnika (Mateusza), który szybko zarazi³ siê pasj¹ do ptaków. Od tej pory ju¿
wspólnie realizujemy program ochrony ma³ego soko³a, którym jest pustu³ka.
Sukcesy z pierwszego sezonu lêgowego zmotywowa³y nas do zwiêkszenia liczby potencjalnych
stanowisk poprzez zawieszanie nowych budek.
Nasz¹ okolicê charakteryzuje krajobraz rolniczy przeplatany zadrzewieniami ródpolnymi,
który stwarza potencjalne warunki do wyprowadzania lêgów przez pustu³ki. Budki wieszane
s¹ wzd³u¿ doliny rzeki Ma³a Bystrzyca.
Wyniki naszych prac terenowych z poszczególnych sezonów lêgowych przedstawiamy
w poni¿szej tabeli:

Analizuj¹c wyniki z tabeli widaæ sens stwarzania nowych sztucznych stanowisk lêgowych
dla pustu³ki. Przed sezonem lêgowym 2009 zosta³o zawieszonych kolejnych 7 budek, planowane
jest te¿ stworzenie kolejnych kilkunastu nowych, potencjalnych miejsc lêgowych dla tego gatunku.
Jestemy pe³ni nadziei, ¿e przysz³y sezon zaowocuje jeszcze wiêksz¹ liczb¹ par pustu³ek,
które zasiedl¹ skrzynki znajduj¹ce siê pod nasz¹ opiek¹.
Pustu³ka jest ptakiem, któremu warto pomagaæ, dlatego zachêcamy wszystkich mi³oników
ptaków do ochrony tego gatunku zaczynaj¹c od w³asnego podwórka.
Mateusz Chamio³o, Tomasz Grabowski
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PROGRAM AKTYWNEJ OCHRONY BOCIANA CZARNEGO
W WOJ. MAZOWIECKIM W ROKU 2008
Po rocznej przerwie kontynuowalimy rozpoczêty w roku 2002 program aktywnej ochrony
bociana czarnego. Sponsorem programu by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zasadniczym jego celem by³o okrelenie liczebnoci
i rozpoznanie rozmieszczenia lokalnej populacji bociana czarnego oraz prowadzenie sta³ej,
aktywnej ochrony jego miejsc gniazdowania. Cele zrealizowano w ramach monitoringu, na który
sk³ada³y siê dwie kontrole terenowe (majowa i lipcowa) ka¿dego stanowiska lêgowego.
W trakcie realizacji programu
skontrolowano nieco mniej ni¿ w latach
poprzednich bo tylko 114 stanowisk
po³o¿onych na terenie 24 nadlenictw,
w Kampinoskim Parku Narodowym,
a tak¿e na terenach prywatnych. Na
skontrolowanych
stanowiskach
zlokalizowano 110 gniazd. Na 55
gniazdach stwierdzono obecnoæ jednego
lub pary ptaków, a 54 gniazda nie zosta³y
zajête. Wykryto 4 nowe rewiry
z gniazdami. £¹czn¹ liczbê par lêgowych
bociana czarnego oszacowano na 42.
Sukces lêgowy osi¹gnê³o 31 par, a 26,2%
par ponios³o straty w lêgach. rednia
liczba m³odych przypadaj¹ca na parê
przystêpuj¹c¹ do lêgu wynios³a 1,61.
Natomiast na parê z sukcesem lêgowym
przypada³o 2,29 m³odego. Nie
Bocian czarny
stwierdzono przypadków naruszenia
Rys. Barbara Tracz
przepisów o ochronie strefowej
w kontrolowanych nadlenictwach.
W programie uczestniczyli: Karolina Barc, Micha³ Budka, Andrzej Górski, Marcin Ilczuk,
Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga, P. Kamola, Bogdan Kamierczak, Waldemar Krasowski, Cezary
Krawczyk, Stanis³aw Kryla, Micha³ Miecznik, Marek Murawski, Bogumi³a Olech, Szymon
Ró¿añski, Miros³aw Rzêpa³a, Anna Siwak, Monika Stefaniak, Marcin Stêpieñ, Piotr Szczypiñski,
Artur Tabor, Adam Tar³owski, Bart³omiej Woniak.
Wszystkim uczestnikom sk³adam serdeczne podziêkowania, poniewa¿ bez ich zaanga¿owania
nie osi¹gnêlibymy takich imponuj¹cych rezultatów.
Andrzej Górski
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OCHRONA BOCIANA BIA£EGO  ROZ£¥CZNIKI I STACJE
TRANSFORMATOROWE
W roku 2008 zakoñczono przygotowania do kolejnego etapu projektu ochrony bociana
bia³ego. Po kilku latach prowadzenia dzia³añ, których celem by³o zabezpieczanie zagro¿onych
gniazd, ratowanie ptaków kontuzjowanych, edukacja, badania, a w ostatnim czasie ochrona
siedlisk, postanowilimy zaanga¿owaæ siê w rozwi¹zywanie problemu bocianów gin¹cych na
roz³¹cznikach i stacjach transformatorowych. Zjawisko to jest znane wielu przyrodnikom oraz
osobom obserwuj¹cym boæki od wczesnej wiosny, a¿ do odlotu. Pora¿enia pr¹dem na
roz³¹cznikach i stacjach zdarzaj¹ siê w ró¿nych okresach roku. Wszystkie miertelne przypadki
s¹ trudne i bolesne. Dotycz¹ one najczêciej tych samych miejsc, gdzie zjawisko powtarza siê
cyklicznie w cile okrelonych okresach czasu. Z analizy przypadków pora¿eñ zg³aszanych
przez osoby zainteresowane (najczêciej rolników mieszkaj¹cych w s¹siedztwie gniazd oraz
energetyków, którzy w wielu przypadkach musz¹ zdejmowaæ martwe ptaki) wynika, ¿e pora¿enia
zdarzaj¹ siê w ci¹gu ca³ego roku. Z mniejszym nasileniem s¹ notowane w trakcie sezonu lêgowego,
a najczêciej maj¹ miejsce tu¿ po opuszczeniu gniazd przez m³ode bociany oraz w sierpniu
(w trakcie sejmików).
Z informacji tych wynika równie¿, ¿e o wiele rzadziej na stacjach i roz³¹cznikach s¹ ra¿one
ptaki doros³e tu¿ po przylocie lub w trakcie wysiadywania (chocia¿ czasami siê to jednak zdarza).
Najczêciej ra¿one pr¹dem s¹ m³ode, nie dowiadczone jeszcze bociany. Dos³ownie w kilka dni
po opuszczeniu gniazda, oko³o 15- 20 lipca ucz¹c siê fruwaæ siadaj¹ na najwy¿szych miejscach
w s¹siedztwie gniazda (na stacji transformatorowej lub roz³¹czniku który s¹siaduje ze stacj¹)
i tam na oczach ludzi obserwuj¹cych niezdarne loty gin¹ po tygodniach ¿mudnego karmienia ich
przez rodziców.
Kolejnym newralgicznym okresem jest sierpieñ. Wtedy to gromadz¹ce siê (najczêciej
ka¿dego roku w tych samych miejscach) na sejmiki bociany obsiadaj¹ gromadnie stacje
i roz³¹czniki. Z ka¿dym przedwieczornym zlotem na noclegowisko liczba martwych ptaków
le¿¹cych pod s³upami stale siê
powiêksza dochodz¹c nawet do
kilkunastu. Takie miejsca s¹ znane,
bowiem ka¿dego roku docieraj¹
informacje o mierci i pora¿eniach.
W jednym z nich, niedaleko Zbuczyna,
tylko w roku 2008 zginê³o w ci¹gu
3 dni a¿ 14 bocianów.
W tym miejscu wypada wyjaniæ,
w jaki sposób gin¹ bociany na stacjach
i roz³¹cznikach. Otó¿ na poziomej belce
znajduj¹cej siê na szczycie stacji
transformatorowych znajduj¹ siê tzw.
odgromniki, od których odchodz¹
metalowe druty zwane mostkami. Kiedy
bocian próbuje siadaæ pomiêdzy
Martwy bocian na s³upie energetycznym
Rys. Sylwia Ilczuk
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odgromnikami (na ka¿dym s³upie jest ich 3), dotyka
przypadkowo skrzyd³ami lub nogami do mostków,
powoduj¹c zwarcie, w efekcie którego nastêpuje
pora¿enie lub mieræ. Konstrukcja s³upów
z roz³¹cznikami jest podobna, chocia¿ s³u¿¹ one do
innego celu jak stacje, ale s¹ od nich nie mniej
grone.
W celu dok³adnego rozpoznania skali zjawiska
miertelnoci bocianów w roku 2008, poprosilimy
o pomoc energetyków, którzy od wielu lat s¹
partnerami projektu ochrony tego ptaka. Uzyskane
z terenu informacje nie napawaj¹ optymizmem.
Wynika z nich, ¿e bior¹c pod uwagê jedynie
przypadki potwierdzone przez energetyków (oko³o
Portret bociana bia³ego
Rys. Dawid Kilon
30- 40% nie udaje siê nigdy potwierdziæ bowiem
ptaki ra¿one na roz³¹cznikach tylko na krótk¹ chwilê
powoduj¹ przerwê w zasilaniu), na terenie województwa mazowieckiego ginie ka¿dego roku
oko³o 450 bocianów. Ta przera¿aj¹ca statystyka z zacytowanych powy¿ej powodów wygl¹da
wed³ug nas z pewnoci¹ jeszcze bardziej upiornie.
Po gruntownej analizie problemu, spotkaniach oraz dyskusjach z energetykami z Siedlec,
których nadzwyczajna wiadomoæ ekologiczna oraz doskona³e zrozumienie problemów ochrony
przyrody wielokrotnie przynios³y ju¿ wspania³e efekty, uda³o siê wypracowaæ optymalny model
zapobiegania pora¿eniom na stacjach oraz roz³¹cznikach. Okaza³o siê, ¿e niebezpieczne
odgromniki znajduj¹ce siê na stacjach oraz roz³¹czniki mo¿na z powodzeniem przenosiæ na
boczn¹ czêæ s³upa eliminuj¹c w ten sposób co najmniej 80 % przypadków pora¿eñ.
Po dok³adnym zdefiniowaniu problemu i wypracowaniu mechanizmu jego rozwi¹zania,
rozpoczêto wspólne starania o uzyskanie rodków finansowych na przebudowê miejsc
newralgicznych. Pod koniec roku 2008 uda³o siê uzyskaæ zapewnienie sponsora strategicznego
projektu- Fundacji EkoFundusz o rezerwacji rodków finansowych na zabezpieczenie 40
niebezpiecznych miejsc na terenie 8 rejonów energetycznych Mazowsza. Na pocz¹tku roku 2009
zostan¹ wytypowane, w uzgodnieniu z energetykami, miejsca do wymiany roz³¹czników
i zabezpieczania stacji poprzez przeniesienie odgromników. Obydwa te zabiegi bêd¹ realizowane
równoczenie i do opuszczenia przez m³ode gniazd w lipcu zostan¹ zakoñczone we wszystkich
rejonach. Dodatkowym aspektem projektu bêd¹ szkolenia dla s³u¿b energetycznych w 13 rejonach
energetycznych zgrupowanych w PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o, wypl¹tywanie
m³odych ze sznurków na kilkudziesiêciu gniazdach, renowacja kilkudziesiêciu gniazd
zagro¿onych zlokalizowanych na drzewach i budynkach oraz wydawnictwa w postaci folderu
na temat bociana i programów rolno- rodowiskowych. Ponadto film o ochronie bociana zostanie
nakrêcony przez firmê Jawor z Krakowa, która jest równie¿ partnerem projektu.
O postêpach w realizacji dzia³añ projektowych bêdziemy informowaæ czytelników Kraski
na bie¿¹co. Je¿eli wszystkie zamierzenia zostan¹ zrealizowane to ju¿ w roku 2009 liczba bocianów
gin¹cych na stacjach transformatorowych oraz roz³¹cznikach zmniejszy siê o oko³o 80 osobników.
Ireneusz Ka³uga
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OCHRONA I MONITORING LICZEBNOCI BOCIANA
BIA£EGO W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ W ROKU 2008
Szczegó³owy, coroczny monitoring liczebnoci bociana bia³ego na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego i jego otuliny, czyli w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska,
prowadzony jest od 2004 r. Wczeniej liczenia odbywa³y siê w ramach Miêdzynarodowych
Spisów Gniazd Bocianich (1974, 1984, 1994).
Na terenie KPN i jego otuliny w 2008 roku odnotowano 162 gniazda, 92 z nich by³o zajêtych,
a w 86 zosta³y odchowane m³ode. W samym KPN obecnie znajduje siê 26 gniazd, z czego tylko
14 by³o zajêtych. Podobna sytuacja ma miejsce w Biebrzañskim Parku Narodowym, gdzie
w granicach parku gniazduje niewielka czêæ biebrzañskiej populacji. W sezonie 2008 najwiêcej
gniazd bociana bia³ego na terenie puszczy wystêpowa³o w gminach Leoncin (48) i Brochów
(44), jednak pod wzglêdem liczby zajêtych gniazd rekordzist¹ by³a gmina Brochów - 26. Najmniej
gniazd (po kilka) znajdowa³o siê w gminach: Izabelin, £omianki i Leszno.
W ca³ym Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska w 2008 r. gniazda opuci³o ok. 240 m³odych
bocianów bia³ych. rednio stanowi³o to 2,8 m³odego na gniazdo z sukcesem (w analizach
uwzglêdniono tylko m³ode po 25 czerwca). Dla przyk³adu wynik ten w latach 2006-2007 wynosi³
odpowiednio: 3,2 oraz 2,9. Najwiêcej m³odych opuci³o gniazda w gminach Brochów i Czosnów,
odpowiednio 64 i 60  co stanowi³o a¿ po³owê m³odych z terenu Puszczy Kampinoskiej!
Liczebnoæ bocianów bia³ych na terenie KPN i jego otuliny maleje, g³ównie za spraw¹ coraz
czêstszych przypadków zaniechania u¿ytkowania ³¹k i pastwisk. Spora czêæ tych u¿ytków ulega
sukcesji, co w konsekwencji powoduje, ¿e w takich miejscach pojawiaj¹ siê zadrzewienia,
a nawet las. Poza tym coraz czêciej otrzymujemy informacje o atakach bielików na bociany tak¿e na gniazdach.
Jak co roku i tym razem odnotowalimy kilka ciekawostek:
1. Rekordowo póne wysiadywanie jaj przez bociana  27 czerwca;
2. Nie odnotowano ¿adnego gniazda z 5 m³odymi, a w ubieg³ych latach zazwyczaj dochodzi³o
do kilku takich przypadków;
3. W miejscowoci Tu³owice na gniedzie jeden z doros³ych ptaków posiada³ niemieck¹
obr¹czkê (patrz artyku³: Bocian bia³y z wyj¹tkowym rodowodem).

Bocian ¿eruj¹cy na ³¹ce
Rys. Agnieszka Jusiewicz
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4.

Zaobr¹czkowano 136 m³odych, co ustanawia
nowy rekord. Dla przyk³adu w 2007 r. na tym
terenie zaobr¹czkowano 111 bocianów
bia³ych. Spora czêæ gniazd jest poza naszym
zasiêgiem, poniewa¿ nie posiadamy pojazdu
z wysiêgnikiem.
Poza monitoringiem liczebnoci wykonywana
jest czynna ochrona gniazd w dwóch
etapach - zim¹ i latem:
przycinanie ga³êzi zas³aniaj¹cych gniazda,
poprawianie gniazd, m.in. odci¹¿anie zbyt
grubych (czyt. ciê¿kich),
montowanie nowych platform z gniazdami na
s³upach i na drzewach,
wypl¹tywanie piskl¹t ze sznurków (w 2008
roku 2 przypadki) oraz usuwanie wszelkich
niebezpiecznych rzeczy, np. tworzyw
sztucznych.
Niestety nie mamy wp³ywu na pozosta³e
Bocian na gniedzie
Rys. Agnieszka Jusiewicz
zagro¿enia, którymi s¹: wspomniane wczeniej
zaniechanie u¿ytkowania ³¹k i pastwisk oraz linie
energetyczne. W zesz³ym roku 2 z zaobr¹czkowanych przez nas bocianów bia³ych zginê³y
w wyniku pora¿enia pr¹dem (okolice I³¿y, Wzgórza Golan w Izraelu).
¯eby ukróciæ przeró¿ne domys³y zwi¹zane z wyrzucaniem potomstwa przez bociany bia³e,
z którymi spotykamy siê co roku w terenie, pozwolimy sobie poruszyæ tê kwestiê. Wyrzucanie
jaj z gniazda w dalszym ci¹gu nie zosta³o w pe³ni naukowo wyjanione, poniewa¿ wyrzucane s¹
zarówno jaja zalê¿one i niezalê¿one. Warto dodaæ, ¿e podczas naszych badañ w czêci gniazd
odnotowujemy jaja nawet przy wyroniêtych m³odych. Natomiast wyrzucanie piskl¹t ma miejsce,
gdy rodzice zauwa¿¹ nienaturalne zachowanie piskl¹t, które mo¿e wyst¹piæ z dwóch powodów:
(1) nadmierna obecnoæ paso¿ytów, zw³aszcza w latach suchych; (2) kilkudniowa ró¿nica wieku
miêdzy potomstwem, a w latach suchych nieobfituj¹cych w pokarm starsze skuteczniej domagaj¹
siê pokarmu, co powoduje os³abienie najm³odszych piskl¹t i to one zostaj¹ wyrzucane w liczbie
1-2, rzadziej wiêcej. Tak czy inaczej mniemanie ludzi, ¿e bociany znacznie czêciej wyrzucaj¹
jaja i m³ode podczas suchej pory wiosenno-letniej, jest trafne. Rzadko dochodzi do wyrzucania
wszystkich jaj lub piskl¹t. Najczêciej ma to zwi¹zek z zaginiêciem jednego z doros³ych ptaków
lub miertelnym po¿¹dleniem piskl¹t przez roj¹ce siê nieopodal pszczo³owate lub osowate.
W zwi¹zku z coraz powszechniejszym obr¹czkowaniem bocianów bia³ych na terenie ca³ej
Polski gor¹co namawiamy do sprawdzania czy obserwowane przez Pañstwa boæki posiadaj¹
obr¹czki. Informacjê z odczytan¹ obr¹czk¹ (przez lornetkê lub lunetê) proszê przekazywaæ do
Krajowej Centrali Obr¹czkowania Ptaków w Gdañsku <ring@miiz.waw.pl>. Jednak jeli nie
zdo³aj¹ Pañstwo jej odczytaæ proszê skontaktowaæ siê z biurem TP Bocian, a my wylemy
odpowiedni¹ osobê, aby dokona³a odczytu obr¹czki (centrali i numeru obr¹czki). W KPN i jego
otulinie w latach 2004-2008 zaobr¹czkowano 325 boæków bia³ych, wiêc jest co wypatrywaæ.
Mo¿na spotkaæ 2 rodzaje obr¹czek na nogach: aluminiowe -zak³adane na skok i plastikowe
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ELSA - zak³adane na goleñ (polskie maj¹ kolor czarny). Pierwsz¹ próbn¹ partiê 300 obr¹czek
ELSA w Polsce za³o¿ono w 2002 r. - 300 boæków, po 150 na l¹sku i w Wielkopolsce. Po kilku
latach przerwy dopiero w 2008 r. zaobr¹czkowano kolejne 708 bocianów tymi obr¹czkami;
a mia³o to miejsce w województwach: wielkopolskim, l¹skim, opolskim, mazowieckim,
zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. W sumie w Polsce zaobr¹czkowano dotychczas
ok. 43 600 bocianów bia³ych (1931-2008; w momencie pisania tekstu nie posiadamy dok³adnych
danych za 2008 r.).
Adam Olszewski, Kampinoski PN
Adam Tar³owski, TP Bocian

PRZYLOTY BOCIANÓW BIA£YCH I DYMÓWEK
W ROKU 2008 W POWIECIE £OSICKIM
Bociany
Wczesn¹ wiosn¹ uda³o mi siê namówiæ nauczycieli z kilku szkó³ z terenu powiatu ³osickiego
na zebranie informacji nt. przylotów bocianów bia³ych na konkretne gniazda.
£¹cznie zebrano daty przylotów tych ptaków z 64 gniazd znajduj¹cych siê w 42
miejscowociach na terenie gmin: Huszlew (38 gniazd), Olszanka (10), Stara Kornica (9), £osice
(4), Sarnaki (3). Informacje zosta³y zebrane g³ównie przez nauczycieli gimnazjów znajduj¹cych
siê w miejscowociach gminnych oraz uczniów tych¿e szkó³. W zbieraniu informacji ³¹cznie
uczestniczy³o 30 osób. Informacje zbierane by³y pod kierunkiem Pani Barbary Jasiñskiej, Iwony
Muder i Moniki Wasiluk.
Okaza³o siê, ¿e na wiêkszoci (90,6%) sporód ww. gniazd bociany pojawi³y siê ju¿ marcu.
Pierwsze ptaki przylecia³y (na 4 gniazda) 18 dnia tego miesi¹ca. Tylko na nieliczne gniazda
stanowi¹ce 9,4% bociany przylecia³y dopiero w kwietniu. Odpowiednio w dniach 13, 14 (na
dwa gniazda), 15 i 23 tego miesi¹ca.
W odniesieniu do 22 gniazd uda³o siê ustaliæ przylot pierwszego i drugiego ptaka. Okaza³o
siê, ¿e nie ma w tym przypadku jakich regu³. W dwóch przypadkach pary przylecia³y tego samego
dnia, w siedmiu przypadkach drugi bocian
pojawi³ siê w odstêpie jednego dnia.
Natomiast w trzech przypadkach drugi
ptak przylecia³ dwa dni póniej. Na
innych gniazdach drugi partner pojawia³
siê w odstêpie od 6 do 15 dni.
Analiza informacji pochodz¹cych
z tych samych miejscowoci, ale
z ro¿nych gniazd wskazuje na to,
¿e bociany wêdruj¹ oddzielnie.
Np. na ka¿de z 5 gniazd w Makarówce
(gm. Huszlew) bociany pojawia³y siê
w ró¿nych terminach; 18, 20, 24 i 27
Bocian bia³y
Rys. Anna Boruch
marca. Podobnie w Krzywonitach
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(równie¿ gmina Huszlew) na 6 gniazdach ptaki pojawia³y siê: 21, 22, 23 i 28 marca oraz 6 i 14 kwietnia.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e najwczeniej na terenie powiatu ³osickiego zaobserwowano
przelotnego bociana 17 marca, wiêc zaledwie dzieñ wczeniej ni¿ mia³o to miejsce na czterech
gniazdach w powiecie.
Dymówki
Na terenie gminy Huszlew, podobnie jak w przypadku zbierania informacji o przylotach
bocianów, zgromadzono tak¿e informacje o przylotach jaskó³ek dymówek.
Informacje zebrali uczniowie z gimnazjum w Huszlewie pod kierunkiem Pani Barbary Jasiñskiej.
Pochodz¹ one z 26 gospodarstw znajduj¹cych siê w 13 wsiach: Dziadkowskie, Huszlew,
Juniewicze, Kopce, Kownaty, Krasna, Krzywonity, Liwki Szlacheckie, Makarówka, Mostów,
Siliwonki, W³adys³awów, ¯urawlówka . Terminy przylotów na miejsca lêgowe (tak nale¿y okreliæ
pojawienie siê ptaków w konkretnych gospodarstwach) by³y rozci¹gniête. Pierwsz¹ dymówkê
zauwa¿ono 1 kwietnia w Mostowie. Najpóniej zaobserwowano pojawienie siê tych ptaków
w dniu 2 maja równie¿ w Mostowie, ale w innym gospodarstwie. Wiêkszoæ dymówek zjawi³a
siê jednak dopiero pomiêdzy 19 a 27 kwietnia (pojaw w 61,5% gospodarstw). Kulminacja
przylotów nast¹pi³a w dniu 26 tego miesi¹ca (pojaw w 6 gospodarstwach).
Nale¿y podkreliæ, ¿e ju¿ w pierwszej dekadzie miesi¹ca dymówki mo¿na by³o obserwowaæ
w terenie. Np. w dniu 10 kwietnia, zaledwie w ci¹gu 30 min obserwacji, zaobserwowano oko³o
30 przelotnych dymówek na stawach rybnych w Rudniku (gm. £osice).
Mam nadziejê, ¿e powy¿szy tekst stanie siê przyczynkiem do zbierania informacji
fenologicznych o pojawach pospolitych gatunków na szersz¹ skalê. Wszystkie tego typu
informacje mo¿na wpisywaæ do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej, w której mo¿na siê zarejestrowaæ
wchodz¹c poprzez baner znajduj¹cy siê na stronie g³ównej Towarzystwa Przyrodniczego Bocian.
Informacje dotycz¹ce bocianów i jaskó³ek wykorzystane do niniejszego krótkiego podsumowania
znajduj¹ siê we wspomnianej kartotece.
Wszystkim osobom, które dostarczy³y informacje o przylotach bocianów i jaskó³ek serdecznie
dziêkujê.
Miros³aw Rzêpa³a

OCHRONA PTAKÓW W BUDYNKACH
Rok 2008 przyniós³ sporo nowoci w ochronie ptaków w budynkach, przede wszystkim
w budynkach wielkomiejskich. Dwukrotnie zwracalimy siê do Ministerstwa rodowiska z prob¹
o wyjanienie, czy stropodachy budynków, bêd¹ce podstawowym miejscem gniazdowania jerzyka
w Polsce, mog¹ byæ uznane za siedlisko tego gatunku. Poniewa¿ Ustawa o ochronie przyrody
zabrania niszczyæ siedlisk gatunków chronionych, uznalimy, i¿ zakoñczy to zamykanie dostêpu
do stropodachów dla tych ptaków, zw³aszcza po pracach termomodernizacyjnych. I druga opinia
Ministerstwa, która przysz³a niestety pod koniec roku 2008, rozwia³a ju¿ wszelkie w¹tpliwoci.
Napisano w niej Zakaz niszczenia siedlisk dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹
gatunkow¹, wynikaj¹cy z przepisu art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy [o ochronie gatunkowej, przypisek
mój], dotyczy równie¿ jerzyka (Apus apus) gnie¿d¿¹cego siê w szczelinach skalnych, dziuplach,
ale przede wszystkim stropodachach budynków mieszkalnych. I dalej: Osoby prowadz¹ce
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dzia³ania remontowe i termomodernizacyjne
w budynkach zasiedlonych przez jerzyki s¹
zobligowane do przestrzegania obowi¹zuj¹cego
prawa, bowiem za ich naruszenie podlegaj¹ karze
aresztu lub grzywny.
Mamy nadziejê, ¿e wszelkie w¹tpliwoci
s¹ ju¿ rozstrzygniête. Podstawowym siedliskiem
jerzyka s¹ stropodachy budynków mieszkalnych,
a siedlisk gatunków objêtych ochron¹ gatunkow¹
nie wolno niszczyæ. Czyli  jak jerzyki zasiedlaj¹
stropodach przed remontem, musz¹ mieæ
mo¿liwoæ gniazdowania tak¿e po remoncie.
Pe³en tekst opinii Ministerstwa rodowiska
mo¿na znaleæ w Internecie (http://
www.bocian.org.pl/aktualnosci-2008/12323Wróbel (samica)
Wazna-wykladnia-Ministerstwa-SrodowiskaRys. Agnieszka Jusiewicz
w-sprawie-jerzyka).
Aby przybli¿yæ wszystkim zainteresowanym aktualny stan prawny dotycz¹cy ochrony
ptaków w budynkach, wydalimy kilka wydawnictw edukacyjnych. Najwa¿niejsza jest broszurka
Ochrona ptaków w budynkach (wydana z funduszy Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego), któr¹ przekazalimy do wszystkich zainteresowanych w Warszawie  w³adz
dzielnicowych, administratorów budynków, Stra¿y
Miejskiej, Policji, szkó³. Dodatkowo z tych samych
funduszy zosta³ wydany edukacyjny plakat na ten
sam temat, za ze rodków Dzielnic Ursynów, Ursus
i Mokotów zosta³ wznowiony plakat dotycz¹cy
ochrony jerzyka. Wydawnictwa te mo¿na obejrzeæ
na stronie dotycz¹cej jerzyka (http://bocian.org.pl/
jerzyk/edukacja).
Przez ca³y rok prowadzone by³y oceny w sprawie
mo¿liwoci prowadzenia prac ociepleniowych bez
szkody dla ptaków. W roku 2008 wydalimy
43 opinie, okrelaj¹ce warunki, na jakich nale¿y
prowadziæ prace.
Na warszawskim Ursynowie i Mokotowie
zawiesilimy 99 budek dla jerzyka. 30 z nich zawis³o
na budynku Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, pozosta³e na
blokach mieszkalnych.
Na szczêcie w naszych pracach w Warszawie
nie jestemy osamotnieni. Wspó³dzia³aj¹ z nami
wszystkie organizacje zajmuj¹ce siê ptakami,
dzia³aj¹ce w Stolicy  Ogólnopolskie Towarzystwo
Jerzyki
Ochrony Ptaków, Towarzystwo Opieki nad
Rys. Agnieszka Jusiewicz
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Zwierzêtami i Sto³eczne Towarzystwo Ochrony
Ptaków.
Oprócz dzia³añ warszawskich, wspieralimy
tak¿e dzia³ania w innych miastach, najczêciej
przesy³aj¹c do w³adz miejskich, powiatowych oraz
do spó³dzielni mieszkaniowych informacje o stanie
prawnym, wspieraj¹c w ten sposób lokalnych
dzia³aczy. W³¹czylimy siê tak¿e w dzia³ania
zwi¹zane z instalacj¹ banera festiwalu opolskiego
na budynku Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu,
który zas³oni³ dolot do gniazd jerzyków. Przez trzy
dni naciskalimy wszelkie mo¿liwe w³adze, prasê
i TVP, aby baner zosta³ usuniêty. Nie da³o siê
unikn¹æ nawet wizyty w Ministerstwie rodowiska,
podczas której przekazalimy m.in. film,
pokazuj¹cy jak jerzyki siê zachowuj¹ przy banerze,
i martwe jerzyki pod banerem. Ostatecznie uda³o
Mazurek
siê, i po trzech dniach baner zosta³ usuniêty.
Rys. Kamil Kryñski
Przed nami kolejny rok, i du¿o pracy. Ca³y czas
niektóre warszawskie dzielnice nie wymagaj¹ opinii ornitologicznej przy wydawaniu pozwoleñ
na prace termomodernizacyjne. To wa¿ne, mo¿e i najwa¿niejsze zadanie na ten rok - przekonaæ
stosowne w³adze, ¿e jest to niezbêdne.
Marek Kowalski

NASZE DZIA£ANIA NA TERENIE
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
W roku 2008 Warszawski Oddzia³ Towarzystwa Przyrodniczego Bocian podj¹³ siê wielu
zadañ na terenie m.st. Warszawy. Prawie wszystkie dzia³ania by³y finansowane przez miasto.
Uda³o siê nam podj¹æ wspó³pracê z siedmioma dzielnicami; Bielanami, Mokotowem,
ródmieciem, Ursusem, Ursynowem, W³ochami i ¯oliborzem. Poni¿ej chcia³bym przedstawiæ
pokrótce to, co uda³o siê nam zrobiæ we wspó³pracy z tymi dzielnicami - pomijam dzia³ania
zwi¹zane z ochron¹ ptaków w budynkach, o których mo¿na przeczytaæ w oddzielnym artykule.
Pracê rozpoczêlimy w kwietniu przeprowadzaj¹c inwentaryzacjê botaniczn¹ i ornitologiczn¹
na terenie dziewiêciu parków i zieleñców w Dzielnicy Ursus. Inwentaryzacjê zakoñczylimy
w czerwcu, po czym skupilimy siê na przygotowaniu projektu folderu Przyroda parków
i zieleñców Dzielnicy Ursus Miasta Sto³ecznego Warszawy. Z przeprowadzonej inwentaryzacji
wynika³o, ¿e na terenie Ursusa najcenniejszymi parkami s¹ Park Ahera i Park Czechowicki.
Nasze wnioski od razu zosta³y zauwa¿one przez w³adze dzielnicy czego skutkiem by³o
przygotowanie przez nas projektu tablic edukacyjnych o ptakach, w³anie dla tych dwóch parków.
Z rozmowy przeprowadzonej pod koniec roku w Wydziale Ochrony rodowiska dla dzielnicy
Ursus wynika, ¿e w roku 2009 przygotowane przez nas projekty tablic doczekaj¹ siê realizacji
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a nie wykluczone, ¿e i folder o przyrodzie
Ursusa trafi do r¹k mieszkañców dzielnicy.
Poruszono tak¿e problem dziuplaków,
obiecuj¹c rozwieszenie na terenie
inwentaryzowanych parków i zieleñców
skrzynek lêgowych dla ptaków wed³ug
wczeniej przygotowanych zaleceñ naszego
Towarzystwa.
Latem na terenie Dzielnicy W³ochy
zainstalowalimy 210 skrzynek lêgowych dla
ptaków. By³y to skrzynki szeciu typów (A, A1,
B, D, E, K). W sezonie lêgowym 2009 do
dyspozycji ptaków bêdzie 30 skrzynek na
skwerze przy ul. Kazimierza Wielkiego, 10 na
skwerze przy ul. Dymnej, 95 na skwerze przy
Kawka
ul. Pana Tadeusza oraz 75 w Parku
Rys. Dawid Kilon
Kombatantów.
Jesieñ i zima to czas przygotowania skrzynek lêgowych do kolejnego sezonu. Prace
polegaj¹ce na wyczyszczeniu i konserwacji skrzynek przeprowadzilimy w dwóch dzielnicach.
Na Bielanach wyczycilimy 142 skrzynki lêgowe piêciu typów (A, A1, B, D, E).
Po przeprowadzeniu czyszczenia w 132 skrzynkach stwierdzilimy gniazda ptasie po lêgach.
Odnaleziono tak¿e gniazda szerszeni i myszy lenej. Skrzynki czycilimy na terenie Parku
Kêpa Potocka (50 szt.), Parku Ruda (8 szt.), skweru przy Petofiego (14 szt.), nasadzeñ przy
kompostowni (35 szt.), stawów Kellera (23 szt.) i stawów Brustmana (12 szt.). Wskanik
zajêtoci ogólnej wyniós³ 94%, co wiadczy o tym, ¿e skrzynki lêgowe bardzo dobrze
spe³niaj¹ swoj¹ rolê.
Wyczycilimy tak¿e 45 skrzynek lêgowych na terenie Sadów ¯oliborskich. Tam wskanik
zajêtoci wyniós³ 100%. Dodatkowo powiesilimy 115 skrzynek lêgowych zarówno na terenie
Sadów jak i wród zieleni pobliskiego osiedla. Czyszczenie i zawieszenie skrzynek zosta³o
sfinansowane przez Administracjê Osiedla ¯oliborz III.
Chc¹c pomóc ptakom przetrwaæ zimê, na terenie 10 przedszkoli w Dzielnicy ¯oliborz
zainstalowalimy 34 karmniki. 17 z nich zosta³o
wkopanych w ziemiê na sosnowych palikach,
a pozosta³e zawieszono na drzewach. Dziêki takiej
inicjatywie zosta³y upieczone dwie pieczenie na
jednym ogniu. Ptaki bêd¹ mog³y bezpiecznie
sto³owaæ siê w mrone dni, a dzieci bêd¹ mia³y
wyj¹tkow¹ okazjê do obserwowania ich z bliska.
W listopadzie w parku Moczyd³o na Woli,
pomimo zimna i wiatru, odby³ siê happening pod
has³em Licie wracaj¹ do parków. Ochotnikom
z TP Bocian uda³o siê rozsypaæ ca³¹ wywrotkê
Wróbel (samiec)
lici w miejscu, z którego zosta³y wygrabione.
Rys. Kamil Kryñski
Naszym celem by³o zwrócenie uwagi
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mieszkañców stolicy oraz zarz¹dców parków na zbyt intensywne zabiegi pielêgnacyjne w parkach,
miêdzy innymi za dok³adne uprz¹tanie lici. Chcielimy podkreliæ, i¿ nie mamy nic przeciwko
wygrabianiu lici na trawnikach dla dobra trawy i na alejkach dla dobra spacerowiczów. Natomiast
grabienie do go³ej ziemi pod krzewami i drzewami uznajemy za niepotrzebne i szkodliwe.
Pod koniec roku dla Dzielnicy Ursynów wykonalimy kilka projektów edukacyjnych
o tematyce ptasiej. Przygotowalimy dwa plakaty pt.; Ptaki w miecie oraz Zimowe dokarmianie
ptaków. Ka¿dy z nich zosta³ wydrukowany w nak³adzie 1000 szt. Plakat Ptaki w miecie
powiêcony zosta³ dziewiêciu pospolitym gatunkom ptaków wystêpuj¹cym na terenie Ursynowa.
W plakacie Zimowe dokarmianie ptaków skupiono siê na takich zagadnieniach jak: kiedy, czym
oraz gdzie i jak dokarmiaæ naszych skrzydlatych przyjació³. Oprócz plakatów wykonalimy tak¿e
projekty omiu tablic porównuj¹cych wygl¹d i zachowania ptaków wystêpuj¹ce na terenie dzielnicy.
Wród nich znalaz³y siê: bogatka  modraszka, wróbel  mazurek, wrona  gawron, szpak  kos,
kawka  sójka, ziêba  dzwoniec, kowalik  pe³zacz oraz kwiczo³  jemio³uszka.
Mamy nadzieje ¿e w roku 2009, podobnie jak w mijaj¹cym, dzielnice Warszawy chêtnie
bêd¹ podejmowa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy warunków bytowania dzikiej przyrody.
Mariusz Grzeniewski

OWCE WINIARKI W DOLINIE BUGU
Rozpoczynaj¹c w 2004 r. dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ muraw napiaskowych w dolinie
Bugu zak³adalimy, ¿e drugim etapem dzia³añ na wczeniej odkrzaczonych murawach powinno
byæ przywrócenie ekstensywnego wypasu. Zdawalimy sobie sprawê, ¿e realizacja takiego
dzia³ania bêdzie bardzo trudna. Wiedzielimy, ¿e sprowadzenie owiec ras prymitywnych nad
Bug bêdzie rozwi¹zaniem idealnym, ale równie¿ na tamte czasy ma³o realnym. Programy
rolnorodowiskowe dopiero rusza³y, a zainteresowanie zwierzêtami ras prymitywnych by³o
ogromne. Hodowcy nie chcieli odsprzedawaæ zwierz¹t z nielicznych jeszcze stad, mimo bardzo
wysokich cen. W grê wchodzi³y tylko dwie rasy owiec: wrzosówka i winiarka. Po rozmowach
z ekspertami zdecydowalimy
siê zrezygnowaæ z pomys³u
sprowadzenia owiec wrzosówek.
Okaza³o siê bowiem, ¿e liczebnoæ
populacji tej rasy jest ju¿ wysoka
i mo¿liwy jest scenariusz nie
otrzymania w przysz³oci p³atnoci
rolnorodowiskowej do owiec.
Liczba stad winiarek objêtych
programem ochrony zasobów
genetycznych jest wci¹¿ na tyle ma³a,
¿e taka groba w przypadku tej rasy
nie zachodzi³a. winiarka jest
rodzim¹, najbardziej prymitywn¹
Owca winiarka
z utrzymywanych w kraju ras owiec.
Rys. Kamil Kryñski
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Wystêpowa³a pierwotnie na terenie Europy rodkowej i Zachodniej stanowi¹c przewagê
ówczesnego prymitywnego pog³owia. W naturalnym chowie utrzyma³a siê najd³u¿ej na terenach
województw wschodnich.
Mimo wszystkich wy¿ej opisywanych trudnoci w styczniu 2008 r., dziêki pomocy
finansowej Programu Ma³ych Dotacji Globalnego Funduszu rodowiska GEF/SGP, UNDP oraz
profesora Tomasza Gruszeckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uda³o siê sprowadziæ
nad Bug pierwsze stado winiarek (11 maciorek i 1 tryk), które zosta³o ulokowane w gospodarstwie
Pana Józefa Oreszczuka w Bindudze. Zadaniem owiec jest powstrzymywanie sukcesji wtórnej
na murawach napiaskowych w rezerwacie Kózki. Obecnie stado sk³ada siê z 33 owiec.
W sezonie pastwiskowym (od kwietnia do listopada) owce przebywaj¹ na terenie ogrodzonym
pastuchem elektrycznym. Niestety zwierz¹t jest jeszcze wci¹¿ za ma³o i konieczne jest szybkie
powiêkszenie stada tak, aby owce skutecznie zapobiega³y zarastaniu muraw. Chcielibymy tak¿e
stworzyæ kolejne stada winiarek, aby obj¹æ czynn¹ ochron¹ inne tereny, na których s¹ murawy
napiaskowe. Stworzenie kolejnych stad u³atwi³oby równie¿ hodowle owiec. Posiadaj¹c tylko
jedno stado jestemy zmuszeni corocznie wymieniaæ tryka, aby nie dochodzi³o do chowu
wsobnego. Niestety generuje to dodatkowe koszty, dlatego te¿ zwracamy siê do Wszystkich
naszych cz³onków i sympatyków o wsparcie dzia³añ w dolinie Bugu.
Jeli chcia³by zasponsorowaæ zakup owiec i wesprzeæ czynn¹ ochronê muraw napiaskowych
w dolinie Bugu, wp³aæ sumê 1300 z³ (tyle kosztuje jedna owca) lub jej czêæ na konto
nr 79102044760000800200168724 z dopiskiem adopcja winiarek lub skontaktuj siê znami.
Ka¿dy kto zaadoptuje owieczkê dostanie imienny certyfikat i co roku informacjê o losach
zwierzêcia. Owce bêd¹ sprowadzone nad Bug w momencie uzbierania kwoty umo¿liwiaj¹cej
zakup 10 maciorek (matek).
Szczegó³y na stronie http://bocian.org.pl/tereny-otwarte/owce-swiniarki
Dominik Krupiñski

DZIA£ANIA BEZPOREDNIE NA £¥KACH KAZUÑSKICH,
CZYLI KOSZENIE TURZYCOWISK
£¹ki Kazuñskie nazywane
równie¿ Dolin¹ Kazuñsk¹, to dawne
koryto rzeki Wis³y. Obecnie s¹ to tereny
otwarte o powierzchni oko³o 300 ha
o charakterze ³¹kowym. Od 1999 roku
teren ten wraz z Kampinoskim Parkiem
Narodowym stanowi ostojê ptaków
o randze europejskiej pn. Puszcza
Kampinoska. W latach 2004-2007
(przynajmniej jeden raz) lêgi na ³¹kach
odbywa³o 12 gatunków z za³¹cznika
I Dyrektywy Ptasiej UE: b¹k, b¹czek,
bocian bia³y, b³otniak stawowy,
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kropiatka, derkacz, ¿uraw, rybitwa bia³oczelna, rybitwa
czarna, dziêcio³ czarny, dziêcio³ redni, jarzêbatka
i g¹siorek. Do prawdopodobnie lêgowych z za³¹cznika
I DP UE nale¿y zaliczyæ: lerkê, w¹satkê
i podró¿niczka. £¹ki Kazuñskie znajduj¹ siê równie¿
na Shadow List obszarów natura 2000 jako Ostoja
Kampinoska, ponadto wchodz¹ w sk³ad
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do
koñca lat 90- tych na obszarze tym, charakteryzuj¹cym
siê bardzo dobrymi warunkami hydrologicznymi
(d³ugo utrzymuj¹cy siê wysoki poziom wód
gruntowych) lêgi odbywa³y du¿e iloci rycyków,
czajek i krwawodziobów. Z dzieciñstwa pamiêtam
d³ugie majowe wieczory, gdy na ³¹kach odbywa³y siê
piêkne koncerty tych wspania³ych ptaków. Niestety Derkacz
od koñca lat 90-tych dolinê spotka³ ten sam los, co Rys. Iwona Gil
wiêkszoæ tego typu terenów w Polsce. Na skutek
niekorzystnych zmian gospodarczych dla nisko obszarowych gospodarstw wiejskich zaprzestano
koszenia ³¹k oraz wypasu byd³a. Dzi trudno szukaæ odg³osów rycyka, czajki wynios³y siê na
po³o¿one nieopodal grunty orne, pozosta³a tylko jedna para krwawodzioba. Pomimo to £¹ki te
nadal s¹ niezwyk³e. Choæ nie p³ynie przez nie ¿adna, nawet najmniejsza rzeka, to wród znajomych
nazywamy je ma³¹ dolin¹ Biebrzy maj¹c¹ w sobie olbrzymi potencja³. £¹ki s¹ jednymi z niewielu
zachowanych w tak dobrym, niezurbanizowanym, stanie nie zasypanym gruzem i ziemi¹
z budowy warszawskiego metra obszarem wodno-b³otnym w okolicach Warszawy. Niestety
okolice stolicy ¿¹dz¹ siê swoimi prawami. Potrzeba uwalniania coraz to nowych terenów
inwestycyjnych oraz chêæ zysku jest bardzo czêsto silniejsza od zdrowego rozs¹dku i obowi¹zku
przestrzegania prawa.. Aby ochroniæ ³¹ki nie wystarczy walka z niektórymi okolicznymi
mieszkañcami chc¹cymi zasypaæ ten teren. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian dosz³o do
wniosku ¿e najlepszym sposobem bêdzie ochrona aktywna polegaj¹ca na przywróceniu zwyczaju
koszenia najbardziej podmok³ych fragmentów, miejscami nie koszonych od przesz³o 20 lat.
Po d³ugotrwa³ych dyskusjach prowadzonych przez naszego negocjatora o stalowych nerwach
Mariusza Grzeniewskiego, uda³o nam siê porozumieæ z w³acicielami przesz³o 10 ha ³¹k.
W zwi¹zku z tym i¿, z ró¿nych powodów, nie posiadamy specjalistycznego sprzêtu do koszenia,
tego typu miejsc pozosta³y nam prace rêczne. Bior¹c pod uwagê to, jak ju¿ wy¿ej wspomnia³em,
brak odpowiedniego sprzêtu oraz dosyæ wymagaj¹cy teren zak³adalimy, ¿e wykoszenie w tym
roku 1-2 hektarów bêdzie sukcesem. Jak siê póniej okaza³o nasze mo¿liwoci przerobowe
przesz³y nasze najmielsze oczekiwania. Pocz¹tek akcji wykaszania £¹k Kazuñskich mia³ miejsce
6 wrzenia 2008 roku. Kiedy po pierwszym, najtrudniejszym dniu (potworny upa³), okaza³o siê
¿e wykoszonych zosta³o dok³adnie 1,13 ha, sta³o siê jasne ¿e skosimy znacznie wiêcej ni¿
wczeniej zak³adalimy. Kolejne akcje wykaszania i usuwania samosiejek mia³y miejsce w dniach
19, 20 i 27 wrzenia. W sumie skosilimy oko³o 7-8 hektarów turzycowiska. Nastêpne prace
polegaj¹ce na zbieraniu siana w kopki (oczywicie metod¹ rêczn¹) odby³y siê w dniach
11 padziernika oraz 8 listopada. Na tym zakoñczy³ siê nasz pierwszy rok wytê¿onej czêsto
kator¿niczej pracy na £¹kach Kazuñskich. Teraz pozostaje nam ju¿ tylko wyczekiwaæ wiosny
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z nadziej¹ ¿e rycyki znów powróc¹. W przysz³ym roku planujemy wy¿ej opisanymi pracami
obj¹æ obszar o powierzchni oko³o 20 hektarów, dlatego korzystaj¹c z okazji ju¿ dzi bardzo
serdecznie zapraszam wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w akcji wykaszania £¹k
Kazuñskich. Startujemy ju¿ we wrzeniu 2009 r.
Piotr Szpakowski

POLSKA KARTOTEKA PRZYRODNICZA JU¯ DZIA£A!
Miniony rok by³ pierwszym rokiem funkcjonowania Polskiej Kartoteki Przyrodniczej. Jest
to pewne novum w naszym kraju, gdy¿ jest to kartoteka on-line, zatem do obserwacji
ogólnodostêpnych ka¿dy ma dostêp i mo¿e poszukiwaæ wród nich niezbêdnych informacji
przyrodniczych.
Warto przypomnieæ zasady, na jakich
funkcjonuje Kartoteka. Aby móc z niej korzystaæ,
nale¿y siê zarejestrowaæ. Wówczas mamy
mo¿liwoæ przegl¹dania wpisanych obserwacji,
jak równie¿ dopisywania nowych. W³acicielem
ka¿dej obserwacji pozostaje jej autor (lub
autorzy). Ma on zatem mo¿liwoæ dysponowania
wszystkimi swoimi obserwacjami w dowolny
sposób. Przekazuj¹c je do Kartoteki wyra¿a tak¿e
Czernica (samiec)
zgodê na dysponowanie nimi przez
Rys. Dawid Kilon
Administratorów Kartoteki. Wpisuj¹c obserwacjê,
ka¿dy ustala, czy ma ona byæ ogólnodostêpna, czy znajdowaæ siê
tylko w dyspozycji Administratorów. Ka¿da obserwacja jest
weryfikowana przez Moderatorów, którzy czuwaj¹ nad tym, aby
obserwacje by³y wiarygodne.
Administratorzy mog¹ nadawaæ obserwatorom status,
wiadcz¹cy o ich umiejêtnoci rozpoznawania organizmów
z pewnych grup. Umo¿liwi to w³¹czanie do Kartoteki obserwacji
tych osób bez zatwierdzania przez Moderatorów. Np. obserwator,
który posiada status Ornitologa, bêdzie móg³ sam zatwierdzaæ swoje
obserwacje ptaków. U³atwia to znacznie pracê Administratorów
i Moderatorów.
Pod koniec roku 2008 w kartotece znajdowa³o siê ju¿ ponad
10 000 obserwacji, przede wszystkim ptaków, ale tak¿e ssaków,
p³azów, gadów, ryb i owadów (g³ównie motyli, wa¿ek i chrz¹szczy).
Zarejestrowanych jest ponad 300 u¿ytkowników, przy czym wielu
z nich korzysta z kartoteki bez wpisywania swoich obserwacji.
S¹ osoby, które wpisuj¹ tak¿e obserwacje historyczne, nie mniej
cenne, od bie¿¹cych. Najstarsze obserwacje pochodz¹ z koñca lat
Dziêcio³ zielonosiwy
siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia! Zdeponowane zosta³y
Rys. Barbara Tracz
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obserwacje 303 gatunków ptaków, 43 gat ssaków, 14 p³azów, 7 gadów i dwu ryb. S¹ tam tak¿e
stwierdzenia 53 gatunków motyli, 37 gatunków wa¿ek, 6 gatunków chrz¹szczy, dwu paj¹ków
i jednego limaka. Najwiêcej obserwacji dotyczy jemio³uszki - ponad 450!
W roku 2009 mamy widoki na dynamiczny rozwój Kartoteki, ale o tym napiszemy w kolejnej
Krasce, gdy zostan¹ one zrealizowane. Zachêcamy zatem wszystkich, do dzielenia siê swoimi
obserwacjami z innymi.
Marek Kowalski

PRZYRODA PARKU KRAJOBRAZOWEGO GÓRA W. ANNY
Park Krajobrazowy Góra w. Anny utworzony w 1988 r., obejmuje Garb Che³mu,
tj. zachodni¹ czêæ Wy¿yny l¹skiej, stanowi¹cy próg strukturalny. Ci¹gnie siê on z pó³nocnego
zachodu na po³udniowy wschód na odcinku ok. 20 km i redniej szerokoci 5 km. Najwy¿szym
wzniesieniem Garbu Che³mu, a zarazem ca³ej Wy¿yny l¹skiej, jest Góra w. Anny
(400 m n.p.m.). Od nazwy tego wzniesienia pochodzi nazwa miejscowoci bêd¹cej duchow¹
stolic¹ l¹ska Opolskiego oraz nazwa parku krajobrazowego - obszaru poddanego ochronie.
Znaczn¹ czêæ Parku Krajobrazowego stanowi obszar ochrony habitatowej (SOO)
Natura 2000 o symbolu PLH 160002.
Park Krajobrazowy Góra w. Anny le¿y w rodkowo-wschodniej czêci województwa
opolskiego na terenie dwóch powiatów: strzeleckiego i krapkowickiego oraz szeciu gmin:
Lenica, Zdzieszowice, Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd i Izbicko. Obejmuje obszar 5.051 ha.
Dla zniwelowania niekorzystnego oddzia³ywania s¹siaduj¹cych z parkiem orodków
przemys³owych i aglomeracji miejskich ustanowiono strefê ochronn¹, tj. otulinê parku. Jej
powierzchnia stanowi 6.374 ha. Garb Che³mu wyró¿nia siê swoj¹ wynios³oci¹ i zró¿nicowan¹
rzeb¹ terenu na tle rozleg³ej p³askiej Niziny
l¹skiej. Ku dolinie Odry Grzbiet opada stromo,
natomiast ³agodnie przechodzi w Równinê
Opolsk¹. Sk³ada siê z wielu wzniesieñ, czêsto
bezimiennych. Najbardziej na pó³nocny zachód
wysuniêta jest Ligocka Góra Kamienna
(326 m n.p.m.), na po³udniowy-wschód od niej
le¿¹: Biesiec (350 m n.p.m.), Wysocka Góra
(385 m n.p.m.), Góra w. Anny (400 m n.p.m.),
Stoki (308 m n.p.m.) i Bukowy Bór (308 m n.p.m.).
Budowa geologiczna Garbu jest doæ
skomplikowana i zró¿nicowana. Najstarsze utwory
po³o¿one s¹ na zró¿nicowanej g³êbokoci (od kilku
do kilkuset metrów). S¹ to ska³y karbonu dolnego
tj.: ³upki, piaskowce i mu³owce, które ods³aniaj¹
siê na powierzchni jedynie w miejscowoci
¯yrowa. Utwory dolnego triasu tworz¹
Buk pospolity
Rys. Barbara Tracz
szarobrunatne i szare piaskowce, nad którymi
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zalegaj¹ utwory retu (pstrego piaskowca) dolomity i wapienie, czêciowo równie¿
wapienie margliste. Utwory retu widoczne
s¹ na powierzchni w miejscowociach:
¯yrowa, Góra w. Anny, Porêba, Czarnocin,
Zalesie l. i czêciowo w Lichyni. Trzon
Garbu buduj¹ utwory triasu rodkowego,
zwanego muszlowym., czyli wapienie
i dolomity, które wystêpuj¹ na terenie ca³ego
Parku. Ska³ okresu jury i kredy nie spotka
siê na w Parku za wyj¹tkiem piaskowców
cenomañskich, które zachowa³y siê
w postaci 70-cio metrowych bloków
zatopionych w lawie wulkanicznej a tak¿e
niewielkich p³atów margli i wapieni turonu
Dzika ró¿a
Rys. Barbara Tracz
i koniaku. Utwory, w przewa¿aj¹cej
iloci triasu rodkowego, pokrywaj¹
trzeciorzêdowe i³y, mu³y, piaski i ¿wiry. Wyj¹tkiem jest sama Góra w. Anny, gdzie ok. 28-23
mln lat temu mia³y miejsce erupcje wulkanu, jako konsekwencja powstania w tym miejscu
g³êbokiego uskoku. Pozosta³oci¹ po wulkanie s¹ dzi wystêpuj¹ce w kilku miejscach ods³oniêcia
ska³ bazaltowych i sto¿ki tufów wulkanicznych. Góra w. Anny by³a na l¹sku najdalej
wysuniêtym na wschód wulkanem.
Wspó³czesny krajobraz Garbu Che³mskiego ukszta³towa³ siê pod wp³ywem l¹dolodu
skandynawskiego, który nasuwa³ siê tu dwukrotnie (630 tys. lat
temu i 300 tys. lat temu). Wynikiem zlodowaceñ
(po³udniowopolskie i zlodowacenie Odry) s¹ pozosta³oci
w postaci margli lodowcowych, glin i piasków oraz ró¿nej
wielkoci okruchów skalnych (g³azy narzutowe). Zlodowacenie
pó³nocnopolskie nie dotar³o na Opolszczyznê, mimo to
wywiewany z pól lodowych drobny py³ przyczyni³ siê do
powstania m.in. na terenie Parku grubych pokryw lessu. Na
partiach wy¿ej po³o¿onych z lessów wytworzy³y siê gleby
bielicoziemne, natomiast na obszarach po³o¿onych ni¿ej gleby
brunatnoziemne.
Specyficzne warunki glebowe oraz odrêbnoæ klimatyczna
mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie siê szaty rolinnej.
Lasy, tak powszechne dawniej, dzisiaj zajmuj¹ zaledwie 21 %
ogólnej powierzchni parku. S¹ one niejednolite i silnie
porozcinane polami uprawnymi. Pod wzglêdem
fitosocjologicznym s¹ jednak nadal urozmaicone i bardzo
interesuj¹ce. Spotyka siê tu drzewostany iglaste, bukowe oraz
mieszane. Gatunkami dominuj¹cymi s¹: buk Fagus silvatica,
wierk Picea excelsa, sosna Pinus spp. i brzoza Betula ssp.
Orlik pospolity
W domieszce wystêpuj¹: olsza Alnus, jesion Fraxinus, jawor Acer
Rys. Barbara Tracz
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pseudoplatanus, grab Carpinus betulus, lipa Tilia
i klon Acer.
Do czasu utworzenia P.K. Góra w. Anny na jego
obszarze funkcjonowa³y dwa rezerwaty przyrody:
florystyczny Ligota Dolna i geologiczny Góra w. Anny.
W dawnym wyrobisku po eksploatacji bazaltu
i wapieni w Górze w. Anny utworzono w 1971 r.
rezerwat geologiczny Góra w. Anny. Pomimo
niewielkiej powierzchni wynosz¹cej zaledwie 2,58 ha
posiada on szczególnie ciekaw¹ i skomplikowan¹
budowê geologiczn¹. Przedmiotem ochrony jest strefa
kontaktu wulkanitów ze ska³ami osadowymi triasu
i kredy. Zjawiska wulkanizmu bazaltowego zwi¹zane s¹
z trzeciorzêdowymi ruchami tektonicznymi, jakie
zachodzi³y w Sudetach. W celu umo¿liwienia odbywania
zajêæ edukacyjnych na terenie ca³ego wyrobiska
utworzono profesjonaln¹ cie¿kê dydaktyczn¹
Parzyd³o lene
wyposa¿on¹ w tablice obrazuj¹ce specyfikê tego miejsca.
Rys. Barbara Tracz
Dobr¹ ilustracj¹ budowy geologicznej regionu jest
kamienio³om po³o¿ony w s¹siedztwie rezerwatu Ligota Dolna na Ligockiej Górze Kamiennej.
Jest to odosobnione, najdalej na pó³noc wysuniête w Parku Krajobrazowym Góra w. Anny
wzgórze o p³askiej partii grzbietowej. Wierzchowina wzgórza posiada kszta³t owalny o wymiarach
350m x 750m. Trzon Kamiennej Góry Ligockiej buduj¹ wapienie rodkowego triasu, g³ównie
odporne na erozjê warstwy gogoliñskie i terebratulowe. Na krawêdzi wzniesienia widoczne s¹
wychodnie tych wapieni. Na pó³nocno- zachodnim i po³udniowozachodnim zboczu w 1959r. na powierzchni 4,90ha utworzono
rezerwat cis³y w celu ochrony pozosta³oci kserotermicznych
zbiorowisk rolin. Rezerwat Ligota Dolna jest unikalnym
obiektem florystycznym i faunistycznym.. Wystêpuj¹ tu
3 zbiorowiska rolinne: murawa naskalna, niska i luna murawa
kserotermicza i murawa kserotermiczna uboga, a tak¿e zespó³
zaroli krzewiastych z ligustrem pospolitym Ligustrum vulgare,
liw¹ tarnin¹ Prunus spinosa, szak³akiem pospolitym Rhamnus
catharticus, g³ogiem jednoszyjkowym Crataegus monogyna
i dzik¹ ró¿¹ Rosa canina. Prawdziwymi rarytasami s¹: rozchodnik
bia³y Sedum album, len austriacki Linum austriacum - typowy
gatunek stepowy, szparag lekarski Asparagus officinalis, chaber
miêkkow³osy Centaurea mollis, godzik kartuzek Dianthus
cartusianorum, przegorzan kulisty Echinops sphaerocephalus.
Z rolin chronionych nale¿y wymieniæ dziewiêæsi³a bez³odygowego
Carlina acaulis i orlika pospolitego Aquilegia vulgaris.
W pewnym stopniu do zachowania tej rolinnoci przyczyni³o
siê nie tylko po³o¿enie, ale równie¿ istniej¹ce na tym terenie
Wawrzynek wilcze³yko
Rys. Barbara Tracz
jeszcze przed II wojn¹ wiatow¹ szybowisko nale¿¹ce do
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hr.Elizabeth von Francken-Siersdorff. W latach 30-tych za spraw¹
¿yrowskiej hrabiny powsta³a szko³a szybowcowa. Po dwóch latach
istnienia lotniskiem zainteresowali siê wojskowi i ustanowili tam
lotnisko zapasowe dla bombowców Luftwaffe. W maju1945r.
w Ligocie Dolnej, miejscowoci po³o¿onej u stóp Góry Kamiennej
na bazie przedwojennej szko³y szybowców utworzono Cywiln¹
Szko³ê Pilotów i Mechaników, która wykszta³ci³a wielu znanych
pilotów. Szko³a na pocz¹tku 1951 roku zosta³a zamkniêta, a jej
mienie przej¹³ na magazyny Pewex (pañstwowa firma handlowa
sprzedaj¹ca za dolary artyku³y zagraniczne).
Zasobne w z³o¿a wzgórze nie opar³o siê równie¿ eksploatacji.
Na pó³nocnym stoku pod koniec XIX w rozpoczêto wydobywanie
wapieni metod¹ odkrywkow¹. Wówczas pobudowano szybowy
piec wapienniczy, który dzisiaj stanowi cenny zabytek architektury
przemys³owej.
W 1938 r. podczas szkolenia pilot szybowca uderzy³ w piec
ponosz¹c mieræ. To tragiczne zdarzenie zosta³o upamiêtnione
przez ozdobienie pieca p³askorzeb¹ Ikara z roz³o¿onymi
skrzyd³ami. Piec s³u¿y³ do wypa³u kalcytu (g³ówny sk³adnik
kamienia wapiennego) w celu otrzymania tlenku wapnia
popularnie nazywanego wapnem palonym. Ponowne wydobycie
Kruszczyk rdzawoczerwony
wapieni rozpoczêto w 1956 roku. Mi¹¿szoæ eksploatowanych
Rys. Kamil Kryñski
do 1992 roku wapieni wynosi³a 18m. Z chwil¹ utworzenia
rezerwatu wokó³ kamienio³omu utworzono filtr ochronny, który
mimo wszystko zosta³ przez zak³ad naruszony. Niszczenie rolinnoci oraz emitowane przez
zak³ad py³y mia³y niekorzystny wp³yw na zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych.
To wszystko zadecydowa³o o zaprzestaniu dzia³alnoci w obrêbie Kamiennej Góry.
Najbardziej cenne przyrodniczo obszary lene objêto ochron¹ rezerwatow¹. W 1997 r. utworzono
rezerwaty: Lesisko, Bo¿e Oko i Grafik,
a w 2001 r. - Biesiec.
Na stokach po³udniowych Garbu Che³mskiego
po³o¿ony jest rezerwat Lesisko, gdzie ochron¹
objêto fragment buczyny z udzia³em dêbów
Quercus i modrzewi Larix. Malowniczoæ i ³atwa
dostêpnoæ tego obszaru sprawia, ¿e jest on
najbardziej ze wszystkich rezerwatów lenych
nara¿ony na antropopresjê. Ronie tu wiêkszoæ
wystêpuj¹cych w Parku chronionych i rzadkich
rolin lenych.
Pomiêdzy Lenic¹ a Czarnocinem usytuowany
jest rezerwat Grafik. Nazwa rezerwatu nawi¹zuje
Konwalia majowa
Rys. Kamil Kryñski
do znajduj¹cego siê w rezerwacie g³azu
upamiêtniaj¹cego tragiczn¹ mieræ syna hrabiego
(w Niemczech grafa) Renarda. W rezerwacie
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dominuje 130-letni buk Fagus rosn¹cy na
grubej warstwie lessu, podatnego na erozjê
wodn¹. Wyró¿niono tutaj trzy zbiorowiska
lene: kwan¹ buczynê ni¿ow¹, ¿yzn¹
buczynê sudeck¹ i ¿yzn¹ buczynê kwan¹.
Z gatunków chronionych wymieniæ nale¿y:
parzyd³o lene Aruncus sylvestis, kopytnik
pospolity Asarum europaeum, przytuliê
wonn¹ Galium odoratum i konwaliê
majow¹ Convallaria majalis.
Na zachód od miejscowoci Klucz
po³o¿ony jest rezerwat Bo¿e Oko. Nazwa
pochodzi od kapliczki znajduj¹cej siê
w pobli¿u rezerwatu. Teren ten jest równie¿
Pa ¿eglarz
Rys. Anna Siemiñska
niezwykle malowniczy. Suche doliny
o szerokich dnach i g³êbokie parowy
o stromych zboczach oraz leje krasowe
dodaj¹ mu swoistego uroku. Dominuje tu
równie¿ buk w wieku 135-155 lat. W domieszce za wystêpuje modrzew Larix, wierk Picea,
grab Carpinus, brzoza Betula i sosna Pinus.
Rezerwat Biesiec obejmuje dwa wzniesienia: Biesiec i Wysock¹ Górê z malowniczymi
wychodniami wapienia. Przedmiotem ochrony jest las bukowy z udzia³em licznych chronionych
i rzadkich rolin. Ronie w nim: zanokcica skalna Asplenium trichomanes, paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare, czerniec gronkowy Actaea spicata, wawrzynek wilcze³yko Daphne
mezereum, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, lilia z³otog³ów Lilium martagon,
konwalia majowa Convallaria majalis, nie¿yczka przebinieg Galanthus nivalis i storczyki:
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
oraz ¿³obik koralowy Corallorhiza trifida.
Flora parku badana by³a przez florystów ju¿ w XIX w. (Grabowski 1843, Wimmer 1844,
1857, Fiek 1881, Schube 1903,1904). Wed³ug Szotkowskiego liczy ona 832 gatunki rolin
naczyniowych reprezentowanych przez 88 rodzin
i 408 rodzajów. Sporód nich 594 to gatunki
rodzime, 232 - antropofity i 6 - mieszañce.
Najwiêcej gatunków rodzimych ronie w lasach
(219) i na ³¹kach (157). Zanotowano tu
wystêpowanie a¿ 35 gatunków chronionych
(w tym 12 chronionych czêciowo) i 26 gatunków
górskich.
Sieæ wód powierzchniowych na obszarze parku
krajobrazowego jest s³abo wykszta³cona
i bardzo uboga. Przyczyn¹ tego jest krasowy charakter
Grzbietu Che³mu. Na obszarze poddanym ochronie
Modraszek arion
Rys. Barbara Tracz
znajduj¹ siê 3 obszary ródliskowe: Siedem róde³,
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ródlisko w Czarnocinie i ródlisko ko³o Dobrzêcic.
Masyw Che³mu stanowi bardzo interesuj¹cy teren badañ
faunistycznych.
Gromada miêczaków reprezentowana jest licznie przez
limaki z rodzin: widrzykowatych Clausiliidae,
kr¹¿a³kowatych Endodontidae i szklarkowatych Zonitidae.
Grzbiet Che³mu to obszar z bogatym i unikalnym wiatem
bezkrêgowców. Annogórskie murawy i buczyny s¹
doskona³ym siedliskiem dla paj¹ków. Mo¿na tu spotkaæ takie
rzadkoci, jak: Mecopisthes silus, Tapinocyba affinis,
Asthonargus paganus, Prosopotheca corniculaus. Pluskwiaki
ró¿noskrzyd³e stanowi¹ liczn¹ grupê reprezentowan¹ przez
184 gatunki, wród nich najliczniejsze s¹ tasznikowate
Miridae. Niezwykle bogata jest grupa chrz¹szczy, zw³aszcza
z rodzaju biegacz Carabus (12 gatunków objêtych ochron¹).
Najpiêkniejszymi przedstawicielami owadów s¹ motyle,
wystêpuj¹ce w du¿ym skupieniu na Ligockiej Górze
Kamiennej. W latach 60-tych ubieg³ego wieku w ci¹gu
wieloletnich badañ naliczono tu ich prawie 600. Jednak,
Derkacz
podobnie jak na terenie ca³ego kraju, obserwuje siê
Rys. Anna Boruch
zmniejszenie liczby gatunków. Obecnie stwierdzono
wystêpowanie 86 gatunków (164 w Polsce) i 567 nocnych (ok. 3 tys. w kraju). W rezerwacie
florystycznym i nie tylko spotkaæ mo¿na motyle chronione: pazia ¿eglarza Iphiclides podalirius,
modraszka ariona Maculinea arion i czerwoñczyka nieparka
Lycaena dispar.
Znikoma iloæ cieków powierzchniowych oraz otwartych
zbiorników wodnych spowodowa³a, ¿e ryby i p³azy
reprezentowane s¹ przez nieliczne i dosyæ pospolite gatunki.
Najliczniej wystêpuj¹cymi gadami s¹ jaszczurki, rzadsze
natomiast s¹ wê¿e: gniewosz plamisty Coronella austriaca
i ¿mija zygzakowata Vipera berus.
Na terenie parku dotychczas zaobserwowano 126
gatunków ptaków, w tym 83 lêgowych. Na szczególne
wyró¿nienie zas³uguje grupa ptaków drapie¿nych: krogulec
Accipiter nisus, pustu³ka Falco trinnunculus, kobuz Falco
subbuteo oraz sowy: p³omykówka Tyto alba, puszczyk Strix
aluco, pójdka Athene noctua i uszatka Asio otus.
Z ciekawszych ptaków lêgowych nale¿y wymieniæ:
mucho³ówkê bia³oszyj¹ Ficedula albicolis, go³êbia siniaka
Columba oenas, pliszkê górsk¹ Motacilla cinerea, dudka Upupa
epops, jarzêbatkê Sylvia nisoria, ortolana Emberiza hortulana,
derkacza Crex crex i dziêcio³y: czarnego Dryocopus martius
Pójdka
i zielonosiwego Picus canus. Na tym obszarze spotkaæ mo¿na
Rys. Anna Boruch
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równie¿ wiele ciekawych gatunków, które jednak lêgi odbywaj¹ poza parkiem. S¹ to: bielik
Haliaetus albicilla, bocian czarny Ciconia nigra, kania ruda Milvus migrans i b³otniaki: stawowy
Cirrus aeruginosus i ³¹kowy C.pygargus.
Teriofauna Parku Krajobrazowego Góra w. Anny to przede wszystkim pospolicie ¿yj¹ce
w Polsce gatunki. Z gatunków objêtych ochron¹ najwiêkszymi osobliwociami Parku s¹: popielica
Glis glis, orzesznica Muscardinus avelanarius i gronostaj Musttella erminea.
Park niestety na razie nie mo¿e poszczyciæ siê obecnoci¹ sus³a morêgowatego, ssaka
wystêpuj¹cego tu licznie jeszcze w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.
Du¿a liczba potencjalnych kryjówek letnich i zimowych sprawia, ¿e maj¹ tu miejsca hibernacji
i rozrodu nietoperze: borowiec wielki Nyctalus noctula, nocek du¿y Myotis myotis, gacek brunatny
Plecotus auritus i szary P. austriacus, mopek Barbastella Barbastella barbastella oraz mroczek
póny Epitesicus serotinus i poz³ocisty Eptesicus nilssoni oraz karlik malutki Pipistrellus
pipistrellus.
Czynnikiem wzbogacaj¹cym walory przyrodnicze tego obszaru s¹ zabytkowe parki
w Lichyni, Wysokiej, ¯yrowej, Kalinowie i Kalinowicach. Spotkaæ tutaj mo¿na gatunki drzew
obcego pochodzenia: mi³orzêba dwuklapowego Ginkgo biloba, surmiê bignoniow¹ Catalpa
bignonioides, tulipanowca amerykañskiego Liliodendron tulipifera, bo¿odrzewa gruczo³owatego
Ailanthus glandulosa i kasztana jadalnego Castanea sativa.
Beata Wielgosik

LENI PERKUSICI
W marcu s³ychaæ ju¿ znacznie wiêcej ptasich g³osów. piewaj¹ zarówno gatunki osiad³e jak
i pierwsi wêdrowcy powracaj¹cy z tzw. ciep³ych krajów. Dla wielu z nich miejscem zimowania
jest Europa Zachodnia, dlatego zjawiaj¹ siê najwczeniej. Wracaj¹ gêsi, ¿urawie, czajki,
a z mniejszych w pierwszej kolejnoci skowronki i szpaki. Gawrony zaraz po powrocie przystêpuj¹
do naprawy i budowy gniazd. Wszêdzie s³ychaæ piew kosów, tokuj¹ sierpówki. Jednak chcia³bym
opisaæ bardzo ciekawe ptaki jakimi s¹ niew¹tpliwie dziêcio³y. Rz¹d tych ptaków dzieli siê na
dwie rodziny: dziêcio³y i krêtog³owy. Na wiecie ¿yje 200 gatunków dziêcio³ów a w Polsce do
1978 roku  9. Nowym, dziesi¹tym przybyszem w naszej awifaunie sta³ siê dziêcio³ bia³oszyi,
pochodz¹cy z Azji mniejszej. Pierwszy lêg tego gatunku stwierdzono w okolicach Rzeszowa
a w nied³ugim czasie ptaki zasiedli³y Ma³opolskê. Obecnie tego dziêcio³a mo¿na spotkaæ niemal
w ca³ym kraju, ale wszêdzie jest ptakiem rzadkim. Przebywa raczej blisko osiedli ludzkich
i mo¿e zagniedziæ siê w wiêkszych sadach czy nawet w samotnym drzewie.
W naszym kraju najmniejszy jest dziêcio³ek wielkoci¹ zbli¿ony do wróbla, a najwiêkszy
dziêcio³ czarny o wielkoci kawki. Dziêcio³y s¹ doskonale przystosowane do ¿ycia na drzewach.
Specyficznie ukszta³towane nogi z palcami skierowanymi po 2 do przodu i 2 do ty³u oraz ostre
mocne pazury umo¿liwiaj¹ tym ptakom utrzymanie siê nawet na g³adkim murze. Ogon równie¿
spe³nia wa¿n¹ rolê jako trzeci punkt podparcia na pionowych pniach. Sk³ada siê on z 12 sterówek,
których stosiny s¹ jednoczenie sztywne i elastyczne. Dziób dziêcio³ów jest przystosowany do
kucia nawet w bardzo twardym drewnie. U podstawy jest szeroki a na koñcu ma kszta³t ostrego
d³uta. Zbudowany jest z bardzo twardej masy rogowej, która odrasta, dlatego dziób nie skraca
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siê, pomimo intensywnego cierania. Istnieje pogl¹d, ¿e dziêcio³y ¿ywi¹ siê tylko kornikami
wydobywanymi spod kory i s¹ tzw. lekarzami drzew. Jest to tylko czêæ prawdy. Przyk³adowo
dziêcio³ zielony i krêtog³ów ¿ywi¹ siê przede wszystkim mrówkami. Inne potrafi¹ zbieraæ owady
z lici i ga³¹zek drzew. Dziêcio³ du¿y wydobywa z szyszek lub orzechów nasiona. Uzupe³nieniem
diety dziêcio³ów jest te¿ sok z drzew spijany wiosn¹ z miejsc, które sobie same przygotowa³y
nak³uwaj¹c korê. Nieraz korzystaj¹ z takiej pijalni przez szereg lat, wci¹¿ odnawiaj¹c otworki,
a po latach drzewo przybiera charakterystyczny wygl¹d ze zgrubieniami wokó³ pnia. Nazywamy
to obr¹czkowaniem drzew. W zimie chêtnie przylatuj¹ do karmników zjadaj¹c s³oninê. Zdarza
siê te¿, ¿e dziêcio³ du¿y rozkuwa budki lêgowe, aby dostaæ siê do piskl¹t ptaków wróblowych,
które potem wynosi i zjada. Oczywicie nie mo¿emy z tego powodu uwa¿aæ dziêcio³y za szkodniki.
Dziuple przez nie wykute s³u¿¹ potem wielu innym zwierzêtom: popielicowatym, pszczo³om,
nietoperzom, sikorom, sowom itd.
Dziêcio³y posiadaj¹ bardzo d³ugie jêzyki, przekraczaj¹ce kilka razy d³ugoæ dzioba,
u dziêcio³a zielonego nawet czterokrotnie. Dlaczego wiêc dziêcio³y nie lataj¹ ze zwieszonym
jêzykiem? Natura znalaz³a i na to rozwi¹zanie. Jêzyk jest owiniêty wokó³ czaszki a jego pocz¹tek
przyczepiony jest nad dziobem w okolicach czo³a. Przy nasadzie dzioba znajduj¹ siê dwa gruczo³y
dostarczaj¹ce lepk¹ ciecz. Jêzyk to prawdziwa, grona broñ przeciw owadom. Jest okr¹g³y
w przekroju, zaopatrzony w zadziorki a zakoñczony twardym ostrzem. Dziêcio³ ¿eruj¹c wykuwa
ma³e otwory w pniu drzewa, wk³ada lepki jêzyk w korytarze korników i zgarnia ca³e, napotkane
na drodze towarzystwo.
Wiosn¹ uderza ca³¹ si³¹ w dobrze rezonuj¹ce konary lub
pnie, a po lesie rozlega siê donone trrrrrrrr. Po co dziêcio³
tak bêbni? Otó¿ jest to typowy, dziêcioli piew, który
ma na celu oznaczenie terytorium oraz zacienienie wiêzi
partnerskiej, gdy¿ bêbni  choæ rzadziej  samica. Dziêcio³y
do bêbnienia wykorzystuj¹ nasze zdobycze cywilizacji
uderzaj¹c w blaszane dachy, anteny satelitarne, latarnie,
doprowadzaj¹c do rozpaczy okolicznych mieszkañców.
Kilka lat temu, w pabianickim parku, spotka³a mnie
zabawna sytuacja, gdy spacerowa³em z lornetk¹ na szyi
obserwuj¹c ptaki. Podszed³ do mnie pewien starszy pan
i spyta³, dlaczego uwzi¹³ siê na niego dziêcio³
Opowiedzia³, ¿e ka¿dego ranka, ok. godz. 6.00 budzi go
bêbni¹c w lampê uliczn¹ umiejscowion¹ od strony sypialni.
Poniewa¿ by³a to po³owa marca nie mia³em dla niego
dobrych wiadomoci mówi¹c, ¿e musi wytrzymaæ
przynajmniej do po³owy maja, gdy¿ rzeczywicie trudno
zaradziæ co na takie koncerty. Mo¿na siê zastanowiæ, jak
to mo¿liwe, ¿e dziêcio³ uderzaj¹c tak silnie w twarde
przedmioty nie dostaje wstrz¹su mózgu? Dzieje siê tak
dziêki elastycznemu po³¹czeniu dzioba z czaszk¹, za na
mózg po³o¿ony powy¿ej linii dzioba nie oddzia³ywaj¹
Dziêcio³y czarne
Rys. Kamil Kryñski
bezporednie wibracje.
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Jak wszyscy wiemy, dziêcio³y wykuwaj¹ dziuple
a jest to nader ciê¿ka praca. Np. dziêcio³ czarny do
wykucia mieszkania w zdrowym drzewie potrzebuje
a¿ 28 dni. Wiele z nich idzie na ³atwiznê i kuje raczej
w chorych drzewach, powiêcaj¹c znacznie mniej
energii. Takie drzewa wybieraj¹ najrzadsze z nich, jak
dziêcio³ trójpalczasty i bia³ogrzbiety, a przyczyn¹ ich
niskiej liczebnoci jest w³anie brak dostatecznej iloci
martwych drzew stoj¹cych. Wci¹¿ nie docenia siê roli
martwego drewna w lesie. Pomimo zarz¹dzenia
w Lasach Pañstwowych dotycz¹cego pozostawiania
pewnej czêci chorych drzew, w praktyce wci¹¿ naszym
lasom gospodarczym daleko do pierwotnych puszcz,
jakich resztki osta³y siê jeszcze w Puszczy
Bia³owieskiej. Doæ czêsto dziêcio³y wykuwaj¹ dziuple
pod hub¹, gdzie drewno jest miêkkie a dodatkowo
Dziêcio³ du¿y
mieszkanko ma zadaszenie. Wed³ug badañ ornitologów
Rys. Wioleta Pu³a
pewne gatunki dziêcio³ów wykuwaj¹ nawet siedem
dziupli w roku, z tym, ¿e czêci nie wykañczaj¹. Nieraz
jesieni¹ przygotowuj¹ sobie dziuple noclegowe a bardziej leniwe wykorzystuj¹ w tym celu nawet
budki lêgowe. Gatunki o s³abych dziobach bazuj¹ na opuszczonych M1 swoich pobratymców.
Do g³ównej komory, która ma kszta³t worka, prowadzi wygiêty w dó³ rêkaw. Dziêcio³y nie
wycie³aj¹ dziupli ¿adnym materia³em przynoszonym z zewn¹trz, jednak wióry pozosta³e po
ciesielskiej pracy na jej dnie s¹ wystarczaj¹ce, by samica mog³a na nich z³o¿yæ bia³e jaja. Dla
piskl¹t ta izolacja jest niewystarczaj¹ca, dlatego na nogach posiadaj¹ specjalne wzmocnienie
w postaci zgrubienia skórnego, które staje siê niepotrzebne i odpada po opuszczeniu gniazda.
W dziupli m³ode opieraj¹ siê na piêtach i siedz¹ w wyci¹gniêtej pozycji oplataj¹c siê szyjami,
przypominaj¹ kszta³tem piramidê. Pisklêta opuszczaj¹ dziuplê stosunkowo wczenie, czego
przyczyna nie jest do koñca wyjaniona. Przypuszcza siê, ¿e powodem tego s¹ paso¿yty i parna
wilgoæ w dziupli. By zachowaæ higienê, wydalaj¹ ka³ otoczony woreczkiem luzowym, który
rodzice chwytaj¹ w dziób i wynosz¹ daleko. Dziêki temu te¿ utrudniaj¹ drapie¿nikowi namierzenie
miejsca lêgu. Po opuszczeniu dziupli rodzina trzyma siê przez kilka tygodni razem, po czym
m³ode zmuszane s¹ do opuszczenia terytorium rodziców.
Warto jeszcze wspomnieæ o tzw. kuniach. Jak wspomnia³em, niektóre dziêcio³y ¿ywi¹
siê nasionami szyszek. Aby dostaæ siê do ich zawartoci umieszczaj¹ zerwane szyszki w spêkaniach
kory i mocnymi uderzeniami mia¿d¿¹ ³uski. Przylatuj¹c z kolejn¹ szyszk¹ przytrzymuj¹ je piersi¹
i nogami a star¹ usuwaj¹ dziobem. Takie kunie s³u¿¹ latami, a pod niektórymi z nich doliczono
siê nawet 1400 szyszek wierka czy 3 tysi¹ce sosny.
Krajowe dziêcio³y s¹ tak ciekawe i ró¿ne, ¿e warto im powiêciæ wiêcej uwagi. Dlatego te¿
gor¹co polecam ich obserwacje w terenie
Czes³aw Leonik
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BOCIAN BIA£Y Z WYJ¥TKOWYM RODOWODEM
W dniu 20 czerwca 2008 r. podczas corocznej kontroli gniazd bociana bia³ego w Puszczy
Kampinoskiej, w miejscowoci Tu³owice, stwierdzilimy, i¿ jeden ze stoj¹cych na gniedzie
doros³ych boæków posiada aluminiow¹ obr¹czkê. Gniazdo znajduje siê na metalowej platformie
na wolnostoj¹cym s³upie betonowym przy podwórku, tu¿ nad rzeczk¹ £asica. Nastêpnego dnia
przyjechalimy z lunet¹, aby odczytaæ obr¹czkê, która znajdowa³a siê na skoku prawej nogi. Ku
naszemu zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e ptak posiada³ obr¹czkê centrali Hiddensee. Jest to jedno
z nielicznych (ok. 30 w Polsce) stwierdzeñ boæków zaobr¹czkowanych w Niemczech, a nastêpnie
gniazdujacych w Polsce. Prawdopodobnie by³a to samica, jednak nie mamy pewnoci, poniewa¿
ptaki w tym okresie na zmianê kursowa³y po pokarm na pobliskie ³¹ki i pola, aby zaspokoiæ g³ód
dwóch piskl¹t, którym za³o¿ono ju¿ polskie obr¹czki.
Zaobserwowany przez nas doros³y bocian by³ zaobr¹czkowany jako pisklê 21 czerwca 1996 r.
w Niemczech, w po³owie drogi miêdzy Berlinem a Hamburgiem, nad rzek¹ £ab¹. Odleg³oæ od
miejsca wylêgu do za³o¿enia w³asnego gniazda wynosi 571 km. Do tej pory w Polsce by³o
zaledwie kilka przypadków wiêkszych odleg³oci dyspersji lêgowej ptaków zagranicznego
pochodzenia, a oscylowa³y one w granicach 600 km. Dr Wojciech Kania ze Stacji Ornitologicznej
w Gdañsku ostudzi³ nasze emocje oznajmiaj¹c, i¿ dystanse dyspersji w postaci surowej niewiele
mówi¹ o zjawisku, bo zale¿¹ w du¿ej mierze od odleg³oci miejsc intensywnego obr¹czkowania
i intensywnego odczytywania obr¹czek. Jednak faktem jest, ¿e taka odleg³oæ dyspersji jest
rzadko stwierdzana.
Najciekawsze w naszej obserwacji jest to, i¿ opisywany bociek pochodzi³ z Rühstädt, czyli
europejskiej wsi bociana bia³ego! Swoj¹ drog¹ dziwne, ¿e s¹ dwie takie wsie w Europie (my
mamy swoj¹ w Pentowie ko³o Tykocina). Jednak ta niemiecka wie swój tytu³ otrzyma³a w 1996
r. i posiada wiêcej gniazd bociana, a podlaskiej wsi bociana tytu³ przyznano w 2001 r. Mieszkañcy
niewielkiej wie Rühstädt (564 mieszkañców) ciekawie rozwi¹zali kwestiê promocji bocianiej
wsi. A mianowicie utworzono tam klub bociana, który zrzesza ludzi z ca³ych Niemiec. Stanowi¹
oni swoist¹ rodzinê sympatyków bociana bia³ego. Spotykaj¹ siê na ró¿nych imprezach w ci¹gu
roku, co ciekawe tak¿e w okresie, gdy boæki
s¹ na zimowisku w Afryce. Wspólne
zainteresowania i misja tych ludzi robi¹
ogromne wra¿enie, czemu daj¹ wyraz m.in.
na stronie internetowej, która powinna
stanowiæ dla nas wzór pod wieloma
wzglêdami - http://www.storchenclub.de/
Na nas najwiêksze wra¿enie zrobi³o
rewelacyjne po³¹czenie ekoturystyki, nauki
i czynnej ochrony zwi¹zanej z bocianami
oraz godny naladowania sposób promocji
wsi. Ze strony internetowej moglimy
siê dowiedzieæ miêdzy innymi,
¿e obserwowany przez nas ptak przyszed³
na wiat w roku, kiedy w Rühstädt
Obr¹czka na nodze bociana
Rys. Katarzyna Kubicka
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przystêpowa³o najwiêcej par do lêgu  44, notabene w roku, kiedy miejscowoæ ta otrzyma³a
tytu³ europejskiej wsi bociana. Statystyki na stronie www prowadzone s¹ od 1970 roku.
Niniejszym zachêcamy do sprawdzania czy w Waszych okolicach boæki posiadaj¹ obr¹czki.
A ka¿demu czytelnikowi Kraski ¿yczymy boæków z obr¹czkami oraz frajdy z prze¿ywania
i analizy historii ¿ycia obr¹czkowanych boæków.
Adam Olszewski, Kampinoski PN
Adam Tar³owski, TP Bocian

GO£ÊBIE SERCE - CI¥G DALSZY
W poprzednim numerze Kraski ukaza³ siê artyku³ pt. Go³êbie serce opowiadaj¹cy
o go³êbiu, który ca³kiem niespodziewanie pojawi³ siê na moim podwórku jesieni¹ 2007 roku.
Poprzedni tekst opisywa³ jego aklimatyzacjê w gospodarstwie poród innych zwierz¹t, ukazywa³
zachowania, które bardzo czêsto by³y zadziwiaj¹ce, a czasem naprawdê zabawne.
Drug¹ czêæ opowiadania zacznê od tego, ¿e go³¹bek okaza³ siê samiczk¹, któr¹ nazwa³em
Grusia. Marcowe, ciep³e dni go³êbica spêdza³a na dworze. Z opowieci moich rodziców
dowiadywa³em siê, ¿e gdy by³em na uczelni, ptak siedzia³ smutny i osowia³y na dachu lub
otwartych drzwiach do kurnika. Czasami podlatywa³ do nich, gdy pracowali na podwórku
i pod¹¿a³ za nimi, lecz nigdy nie tak chêtnie jak za mn¹. Gdyby Grusia umia³a mówiæ,
powiedzia³aby z pewnoci¹, ¿e najbardziej wyczekiwanym momentem ca³ego dnia w tamtym
okresie, by³ mój powrót z zajêæ. Zobaczywszy mnie, go³êbica startowa³a prawie pionowo w górê
klaszcz¹c przy tym g³ono skrzyd³ami, wzbija³a siê na pewn¹ wysokoæ, a nastêpnie opada³a na
sztywno postawionych do góry skrzyd³ach. L¹dowa³a najczêciej u moich stóp lub na najbli¿szym
dachu, weso³o grucha³a i krêci³a siê dooko³a. Tu muszê wspomnieæ, ¿e przez ca³y czas
wyczekiwania na mój powrót, przygl¹da³a siê przelatuj¹cym stadom go³êbi mieszkaj¹cych
w gospodarstwach s¹siadów i nigdy nie przysz³o jej do g³owy, aby do nich do³¹czyæ!
W kwietniu Grusia zaczê³a zdradzaæ chêæ do poszukiwania odpowiedniego miejsca na
gniazdo. W ka¿dym pomieszczeniu, do którego za mn¹ wchodzi³a, znajdowa³a zakamarek,
do którego siê chowa³a. Najbardziej podoba³y siê jej tekturowe pude³ka, stare miski, wiaderka,
wiklinowe koszyki lub po prostu niewielkie luki miêdzy ró¿nymi przedmiotami. Gdy znalaz³a
sobie odpowiednie miejsce, siada³a w nim wygodnie i g³ono mnie nawo³ywa³a. Uspokaja³a siê
dopiero wtedy, gdy do niej podchodzi³em i delikatnie g³adzi³em jej piórka na szyi. Grusia chc¹c
siê odwdziêczyæ za okazane zainteresowanie, wykonywa³a g³ow¹ niewielkie uk³ony w moim
kierunku, potrz¹sa³a skrzyd³ami i z wielk¹ delikatnoci¹, swoim dziobkiem, szczypa³a moje
palce.
Pod koniec kwietnia Grusia zaczê³a na powa¿nie traktowaæ sprawê miejsca na gniazdo.
Coraz czêciej przesiadywa³a w starym, wiklinowym koszyczku, który od dawna wisia³ na cianie
w pomieszczeniu gospodarczym. Koszyczek ten najbardziej jej siê podoba³, bo ilekroæ
wychodzi³em na podwórko, go³êbica szybko wlatywa³a do budynku przez otwarte okno i zaczyna³a
mnie wo³aæ. A ¿e w tym pomieszczeniu przechowywana by³a pasza dla zwierz¹t, czêsto tam
wchodzi³em w porze ich karmienia, z czego Grusia by³a bardzo zadowolona. Przygotowuj¹c
posi³ki dla zwierz¹t, bardzo czêsto podawa³em go³êbicy pojedyncze s³omki lub patyczki. Ona
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ka¿dy taki podarunek delikatnie bra³a do dzioba, wprost z moich palców, i uk³ada³a w wybranym
przez siebie miejscu. Po kilku dniach w koszyczku powsta³o niewielkie, p³askie gniazdo, na
którym dumnie siedzia³a moja Grusia.
W ci¹gu nastêpnych dni go³êbica coraz d³u¿sze chwile spêdza³a w gniedzie. W koñcu,
pewnego wieczoru, pojawi³o siê pierwsze jajo! Przez ca³y nastêpny dzieñ Grusia pilnowa³a jajka,
wysz³a z koszyczka tylko na krótk¹ chwile, aby cos zjeæ i siê napiæ. Po dwóch dniach od zniesienia
pierwszego jaja, pojawi³o siê nastêpne i go³êbica zaczê³a je na dobre wysiadywaæ. Wszystko
by³oby wiêc ok., gdyby nie fakt, ¿e jaja zniesione przez ni¹ nie by³y zap³odnione. Pierwsz¹
myl¹ jaka nasunê³a mi siê, by³o podmienienie jej jajek na takie, które pochodz¹ od samicy
maj¹cej trwa³¹ parê z samcem. W tym celu uda³em siê do znajomego mojego taty, który mia³
du¿e stado go³êbi. Opowiedzia³em mu ca³¹ sytuacjê. Pan ten bez problemu da³ mi dwa jajka od
samicy, która w dodatku znios³a je w tych samych dniach co Grusia. Po powrocie do domu
wyj¹³em jajka spod mojej go³êbicy i pod³o¿y³em jej przywiezione. Ona popatrzy³a tylko na
mnie ze zdziwieniem i wtoczy³a z wielk¹ ostro¿noci¹ nowe jajka pod siebie. Zaczê³o siê
wysiadywanie. Lecz i tutaj pojawi³ siê kolejny problem. Moja Grusia, aby ogrzewaæ jaja musia³aby
siedzieæ na nich na okr¹g³o, w dzieñ i w nocy. Codziennie rano wyjmowa³em wiêc samiczkê
z gniazda, aby najad³a siê i napi³a. W tym czasie nakrywa³em jajka ciep³¹, flanelow¹ cierk¹, aby
zbytnio siê nie wych³odzi³y. Musia³em jednak ca³y czas przebywaæ w pobli¿u koszyczka, poniewa¿
inaczej Grusia orientowa³a siê, ¿e jaja s¹ pozostawione bez opieki i szybko do nich wraca³a,
chocia¿ nie by³a najedzona do syta. Takie przerwy w wysiadywaniu trwa³y do 15 minut. Go³êbica
zaspokoiwszy swoje wszystkie potrzeby, wraca³a do gniazda, najczêciej ze s³omk¹ w dziobie.
Odkrywa³em wtedy jaja, a ona znowu ostro¿nie na nich siada³a.
Grusia szybko nauczy³a siê kojarzyæ pewne fakty. Ju¿ po dwóch lub trzech dniach
zapamiêta³a, ¿e moje pojawienie przy koszyczku oznacza przerwê w wysiadywaniu i czas na
posi³ek. Wystarczy³o tylko powiedzieæ wchodz¹c do pomieszczenia Grusia, przerwa! lub
Grusia, zmiana!, a ona wychodzi³a z gniazda i wylatywa³a przez otwarte okno na dwór. Gdy
by³em ca³y dzieñ w domu, pozwala³em go³êbicy schodziæ nawet do 5 razy dziennie. Co ciekawe
samiczka tylko mi ufa³a i bez problemu powierza³a jaja mojej opiece. W stosunku do moich
rodziców zachowywa³a siê ca³kiem inaczej. Ka¿da próba zajrzenia mojej mamy lub taty do
gniazda koñczy³a siê tym, ¿e Grusia wychodzi³a na brzeg koszyczka, puszy³a siê i by³a gotowa
do walki. O pog³askaniu jej mogli tylko sobie pomarzyæ, bo zbli¿aj¹c¹ siê rêkê zawziêcie dzioba³a,
a czasem nawet przelatywa³a na g³owê i tam dopiero pokazywa³a, kto tu rz¹dzi! Zachowanie to
pokazywa³o wiêc, ¿e Grusia doskonale rozpoznawa³a ludzi.
Oko³o dwutygodniowy okres wysiadywania min¹³ bardzo szybko. W po³owie maja w jednym
z jaj dostrzeg³em niewielkie pêkniecie, co wiadczy³o, ¿e nadszed³ czas wylêgu m³odych go³êbi.
Nastêpnego dnia rano delikatnie unios³em go³êbicê, pod jej piersi¹ siedzia³ ma³y, ró¿owy,
z rzadka okryty ¿ó³tym puchem i ogromnym dziobem stworek, przypominaj¹cy bardziej
prehistorycznego dinozaura, ni¿ ptaka. Drugie jajko te¿ popêka³o i za kilka godzin Grusia zosta³a
mam¹ dwóch m³odych go³¹bków, które po wyczerpuj¹cych trudach wydostania siê ze skorupek
spa³y otulone jej ciep³ymi piórkami.
Grusia okaza³a siê na pocz¹tku bardzo troskliw¹ mam¹. Przez pierwszych kilka dni po wylêgu,
sama nie schodzi³a z gniazda. Czeka³a, a¿ przyjdê i j¹ zmieniê. Podobnie, jak w czasie
wysiadywania, podczas nieobecnoci go³êbicy m³ode przykrywa³em cierk¹, aby nadto siê nie
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wych³odzi³y. Go³êbica karmi³a m³ode najczêciej trzy razy dziennie. Na pocz¹tku, jak by³y bardzo
malutkie, sama bra³a ich dziobki do swojego dzioba. Póniej wstrz¹s koszyczka powodowany
jej wyl¹dowaniem sprawia³, ¿e go³¹bki zaczyna³y siê wierciæ w gniedzie, podnosi³y do góry
g³owy i domaga³y siê karmienia. Grusia i w tym przypadku wykaza³a siê wielkim sprytem.
Otó¿, przed ka¿dym karmieniem, l¹dowa³a na stercie zmielonego ziarna na m¹kê dla krów
i zjada³a go znaczn¹ iloæ. Potem lecia³a do naczynia z wod¹ i wypija³a jej trochê. W taki wiêc
sposób, w wolu, tworzy³a siê miêkka papka, któr¹ natychmiast karmi³a m³ode. Nie musia³a wiêc
tym sposobem nadtrawiaæ i zwracaæ ziaren pszenicy i kukurydzy, którymi sama siê po¿ywia³a.
Go³êbica bardzo siê stara³a wykarmiæ m³ode, którym dopisywa³ coraz wiêkszy apetyt. Mimo to,
zauwa¿y³em, ¿e jeden go³¹bek jest o wiele mniejszy i chudszy od drugiego. W czasie karmienia
widzia³em te¿, ¿e jest odpychany i dostaje niewiele pokarmu. Postanowi³em wiec interweniowaæ
i w czasie co drugiego karmienia bra³em wiêkszego go³êbia na rêce. Ten, s³ysz¹c popiskiwanie
zadowolonego z jedzenia drugiego pisklêcia, krêci³ siê, g³ono piszcza³, macha³ jeszcze nie
opierzonymi skrzyde³kami i stêka³, wyra¿aj¹c w ten sposób swoje niezadowolenie. Ten pomys³
na d³u¿sz¹ metê okaza³ siê kiepski, poniewa¿ obydwa go³¹bki by³y ci¹gle g³odne. Postanowi³em
wiêc spróbowaæ w³asnorêcznie dokarmiaæ s³abszego pisklaka. W tym celu wzi¹³em du¿¹
strzykawkê, odci¹³em miejsce, do którego wk³ada siê ig³ê. W odrobinie ciep³ej wody rozpuci³em
niewielka iloæ m¹ki, któr¹ Grusia karmi³a m³ode i wla³em do strzykawki tak przygotowan¹
papkê. Na koniec strzykawki naci¹gn¹³em gumowy smoczek, dok³adnie taki sam, jaki u¿ywa siê
do karmienia dzieci, w którym nieco powiêkszy³em dziurkê, aby m³ody go³¹bek móg³ w³o¿yæ
do niego swój wielki dziób. Pomys³ okaza³ siê rewelacyjny. Pisklê od razu zrozumia³o
o co w tym wszystkim chodzi i w ci¹gu minuty zjada³o ze smakiem ca³¹ zawartoæ strzykawki,
ku mojemu wielkiemu zadowoleniu. Dokarmia³em m³odego dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Zamiast m¹ki rozpuszcza³em w ciep³ej wodzie granulowan¹ mieszankê dla ma³ych kurczaków,
poniewa¿ z pewnoci¹ znajdowa³o siê w niej o wiele
wiêcej witamin i substancji od¿ywczych, ni¿
w zwyk³ym ziarnie.
Podczas ka¿dego karmienia pisklêcia, Grusia
z wielk¹ uwag¹ mnie obserwowa³a, czasem
przylatywa³a te¿ na brzeg koszyczka i zaczyna³a
karmiæ drugiego m³odego. Kilka dni póniej
zachowanie go³êbicy radykalnie siê zmieni³o.
Przesta³a zajmowaæ siê m³odymi go³êbiami, które
dopiero co skoñczy³y drugi tydzieñ ¿ycia. Ca³y
obowi¹zek opieki nad nimi spad³ wiec na mnie.
Codziennie rano i po po³udniu przygotowywa³em
jedzenie, rozpuszczaj¹c dalej mieszankê w ciep³ej
wodzie, tylko ¿e teraz w znacznie wiêkszej iloci,
bo do wykarmienia mia³em teraz dwa pisklêta,
których apetyt rós³ z dnia na dzieñ. Go³¹bki ju¿ po
pierwszym karmieniu ze strzykawki zapamiêta³y,
¿e teraz cz³owiek sta³ siê ich opiekunem. Na mój
widok, podnosi³y w gniedzie ogromny rwetes,
Go³êbica Grusia
Rys. Kamil Kryñski
domagaj¹c siê nakarmienia.
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Mija³y kolejne dni. M³ode ros³y bardzo szybko i ci¹gle przybywa³o im coraz to wiêcej piór.
W koñcu, na pocz¹tku czerwca, pierwszy z m³odych wyskoczy³ z gniazda na pod³ogê i schowa³
siê poród ró¿nych przedmiotów znajduj¹cych siê w pomieszczeniu. Oczywicie ja o tym nic nie
wiedzia³em, i bardzo siê przestraszy³em nieobecnoci¹ jednego z piskl¹t w gniedzie. Go³¹bek
s³ysz¹c moje kroki zacz¹³ ruszaæ siê w swojej kryjówce. Bardzo szybko go zlokalizowa³em.
Schowa³ siê w samym rogu pomieszczenia, za stojacym tam wiadrem. Najpierw niemia³o wyjrza³
stamt¹d, a gdy upewni³ siê, ¿e to ja przyszed³em, zacz¹³ biec w moj¹ stronê, machaæ skrzyd³ami
i piszczeæ, dopominaj¹c siê nakarmienia. Drugi obserwuj¹c t¹ sytuacje, nie móg³ doczekaæ siê
kolacji. Wychodzi³ na brzeg koszyczka, podskakiwa³ i piszcza³. Po chwili on te¿ wyskoczy³ na
pod³ogê i ju¿ oba pisklêta sta³y u moich stóp, trzepota³y skrzyde³kami, daj¹c mi do zrozumienia,
¿e s¹ naprawdê g³odne.
Przez oko³o tydzieñ m³ode ca³e dnie spêdza³y schowane miedzy workami, wiadrami
i pude³kami stoj¹cymi na pod³odze pomieszczenia. Wychodzi³y z tych kryjówek tylko wtedy,
gdy je zawo³a³em na karmienie. Grusia w tym czasie znios³a kolejne jaja, tym razem w kurniku.
Zabra³em je, poniewa¿ nie chcia³em, aby traci³a czas wysiaduj¹c jaja, z których i tak, by siê nic
nie wylêg³o. Po tym zdarzeniu zaczê³a czêciej przebywaæ w pomieszczeniu, gdzie dorasta³y
m³ode go³êbie.
Pod koniec czerwca go³¹bki zaczê³y lataæ. Na razie ich loty ogranicza³y siê do przestrzeni
w pomieszczeniu. Wyranie zaczê³y te¿ interesowaæ siê ziarnem, które próbowa³y zjadaæ.
W koñcu stopniowo odmawia³y przyjmowania pokarmu ze strzykawki, a chêtniej zjada³y rozsypane
na pod³odze ziarna. Bardzo mnie to ucieszy³o, bo nareszcie skoñczy³ siê mój obowi¹zek ich
regularnego karmienia. M³ode go³êbie by³y niezwykle
oswojone, bardzo chêtnie przesiadywa³y na moich rêkach
i wchodzi³y na ramiê. Tu czu³y siê najbezpieczniej,
uk³ada³y sobie pióra, a czasem próbowa³y te¿ usadowiæ
siê do snu. Podpatruj¹c Grusiê nauczy³y siê przylatywaæ
na wyci¹gniêt¹ i podniesion¹ do góry rêkê.
Mimo, ¿e ca³y czas okno by³o otwarte, nie
wychodzi³y na dwór, lecz bardzo chêtnie ogl¹da³y wiat
z parapetu. Postanowi³em wiêc zachêciæ go³¹bki do
wyjcia na wie¿e powietrze. W tym celu stan¹³em
w pewnej odleg³oci od okna i wyci¹gn¹³em rêkê. Ptaki
krêci³y siê i nerwowo przebiera³y nogami. Grusia
siedz¹ca nieopodal, zauwa¿y³a sytuacjê i szybko usiad³a
na mojej d³oni. Jeden z m³odych bardzo omielony
widokiem go³êbicy na moim rêku, wystartowa³
z parapetu i do³¹czy³ do niej.
W kolejnych dniach m³ode go³êbie coraz chêtniej
wylatywa³y na dwór. Trzyma³y siê jednak w pobli¿u okna
pomieszczenia, w którym siê wychowa³y. Gdy czego
siê przestraszy³y i poderwa³y siê do lotu,
najbezpieczniejszym miejscem do wyl¹dowania zawsze
Go³¹bek
okazywa³y siê moje rêce lub g³owa.
Rys. Kamil Kryñski
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W po³owie lipca go³¹bki by³y ju¿ na tyle mia³e, ¿e zaczê³y wszêdzie lataæ za Grusi¹.
Oczywicie ona jak dawniej przebywa³a zawsze w pobli¿u mnie i asystowa³a we wszystkim,
co robi³em na podwórku. W rezultacie, gdzie bym siê nie ruszy³, ca³a trójka go³êbi pêdzi³a za
mn¹. Wygl¹da³o to czasami naprawdê komicznie!
W lipcowe poranki chodzi³em czêsto do ogrodu pojeæ owoce. Winie, czerenie, porzeczki
i maliny czerwieni³y siê na ga³êziach. Oczywicie go³êbie tu te¿ mnie odnajdowa³y. L¹dowa³y
na ziemi pod drzewami lub na p³ocie. Gdy wdrapywa³em siê na drzewo po owoce, Grusia
wlatywa³a za mn¹ w g¹szcz. Po dotarciu, czasem z wielkim trudem, do solidniejszej ga³êzi,
czeka³a a¿ zerwê jej i dam do dzioba kawa³ek owocu. Szczególnie smakowa³y jej kwane winie.
M³ode go³êbie ba³y siê l¹dowaæ w pl¹taninie lici i ga³êzi, wiêc najczêciej po kilku nieudanych
próbach do³¹czenia do mnie i Grusi, odlatywa³y nad poblisk¹ ³¹kê i æwiczy³y swoje umiejêtnoci
lotnicze zataczaj¹c raz wiêksze, raz mniejsze kó³ka. Co jaki czas jednak, podlatywa³y do drzewa
i sprawdza³y, czy jeszcze tam jestemy. Oprócz wini, Grusi smakowa³y te¿ czerwone porzeczki,
które nauczy³a siê sprawnie zrywaæ wprost z krzaka. Za ka¿dym wyjciem do ogrodu m³ode
go³êbie próbowa³y równie¿ jeæ owoce, ale najwidoczniej im nie przypad³y do gustu, bo
natychmiast je wypluwa³y.
Lato bardzo szybko minê³o. M³ode go³êbie wyros³y, a ich upierzenie sta³o siê lni¹ce. Jeden
z nich okaza³ siê samcem, a drugi samiczk¹. Na pocz¹tku ptaki by³y ca³e nie¿nobia³e. Jednak po
jesiennym pierzeniu na szyi, piersi i grzbiecie samca pojawi³o siê kilka br¹zowych piórek,
natomiast samiczka pozosta³a do dzisiaj nieskazitelnie bia³a.
Jesieni¹ m³ody samiec zacz¹³ ci¹gle nawo³ywaæ i gruchaæ przy byle okazji. Jak widzia³
Grusiê, grucha³; jak wyl¹dowa³ na dachu, grucha³; kiedy przylatywa³ do mnie na rêkê, te¿ grucha³.
Nawet, gdy wzi¹³em go w obie rêce i przekrêci³em go do góry nogami, te¿ grucha³. By³ ju¿
wtedy na tyle dojrza³y, ¿e zacz¹³ interesowaæ siê utworzeniem pary. Nie maj¹c wielkiego wyboru
przez kilka tygodni praktycznie bez wytchnienia, tokowa³ i próbowa³ zwróciæ na siebie uwagê
mojej Grusi. Na pocz¹tku jednak, przy ka¿dej próbie zalotów samca, go³êbica ucieka³a do mnie
i siada³a na rêkê lub ramiê. Póniej stopniowo zaczê³a tolerowaæ samca, a¿ w koñcu jego upór
i wytrwa³oæ zosta³y wynagrodzone, poniewa¿ Grusia w pe³ni go zaakceptowa³a jako swojego
partnera. Przesta³a ju¿ lataæ wszêdzie za mn¹, lecz nadal by³a niezwykle oswojona i ufna.
Na pocz¹tku grudnia Grusia znios³a kolejne jajka, mimo ¿e spad³ ju¿ pierwszy nieg i zrobi³o
siê bardzo zimno. Zostawi³em jej do wysiadywania jedno jajko. Go³êbica siedzia³a bardzo
wytrwale. W dzieñ schodzi³a tylko dwa lub trzy razy. W tym czasie na gniedzie zastêpowa³ j¹
samiec, który jednak nie siedzia³ na jaju, tak oddanie jak go³êbica, a raczej tylko sta³ obok niego
i pilnowa³. Grusia, podczas przerwy w wysiadywaniu, zawsze przynosi³a do gniazda wiele s³omek,
wiêc pod koniec inkubacji wygl¹da³o ono naprawdê imponuj¹co. Po ok. dwóch tygodniach
w gniedzie pojawi³ siê m³ody go³¹bek. By³ ca³y ¿ó³ty, tylko na dziobie mia³ czarny pasek.
Niestety, trzeciego dnia po wylêgu, znalaz³em go rano martwego na pod³odze pod gniazdem.
Najprawdopodobniej zosta³ przypadkiem wyrzucony, przez którego z rodziców, podczas ich
zamiany na gniedzie.
Grusia nadal mieszka w moim gospodarstwie. Codziennie rano przylatuje wraz z samcem
i druga samiczk¹ pod drzwi domu. Go³êbie czekaj¹, a¿ wyjdê i wyniosê im trochê suchego
pieczywa, które uwielbiaj¹. Na mój widok ptaki podrywaj¹ siê z ziemi i siadaj¹ na rêce. Nastêpnie
wprost z d³oni wydziobuj¹ z wielkim zapa³em okruchy chleba lub bu³ki.
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Obecnie m³oda samiczka upodoba³a sobie, najbardziej ze wszystkich domowników, moj¹
mamê, za któr¹ do tej pory wszêdzie pod¹¿a. Zachowuje siê wiêc zupe³nie tak samo, jak kiedy
moja Grusia, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e jest bardziej p³ochliwa i nie pozwala siê braæ do rêki.
Mam nadziejê, ¿e Grusia i pozosta³e dwa go³êbie bêd¹ ¿y³y jak najd³u¿ej, bo z pewnoci¹ mogê
stwierdziæ, ¿e to naprawdê wyj¹tkowe ptaki.
Kamil Kryñski

PRYWATNE ¯YCIE SIERPÓWEK
Odk¹d siêgam pamiêci¹, sierpówki wystêpowa³y i gniedzi³y siê na terenie mojej
miejscowoci. Mimo to, bardzo ma³o wiedzia³em na temat ich zachowania w ci¹gu ca³ego roku.
W wiêkszoci ksi¹¿ek o ptakach, przedstawiane s¹ informacje, ¿e s¹ to ptaki, które lubi¹ przebywaæ
w s¹siedztwie cz³owieka, wyprowadzaj¹ do 5 lêgów rocznie, a pierwszy z nich odchowuj¹ na
drzewie iglastym. Ponadto, wed³ug literatury, w okresie polêgowym, pary z s¹siednich terytoriów
powinny ³¹czyæ siê w niewielkie stadka i koczowaæ w poszukiwaniu pokarmu.
Informacje te na pewno sprawdzaj¹ siê w stosunku do wiêkszoci sierpówek, ale jak wiadomo,
od ka¿dej regu³y s¹ liczne wyj¹tki, które postaram siê przybli¿yæ w tym oto artykule.
Moja przygoda z sierpówkami zaczê³a siê na pocz¹tku maja 2007 roku. Wtedy w³anie
zaobserwowa³em parê tych ptaków, która poszukiwa³a miejsca do zbudowanie gniazda. Go³êbie
lata³y od drzewa do drzewa na moim podwórku. Jeden z ptaków nawo³ywa³, a drugi skrupulatnie
ogl¹da³ wszystkie rozwidlenia ga³êzi. Ku mojemu niezadowoleniu sierpówki, po ok. godzinie
odlecia³y. Przez kolejny miesi¹c obserwowa³em jednak samca, który rano lub wieczorem
intensywnie nawo³ywa³, siedz¹c najczêciej na s³upie energetycznym, co by mog³o wiadczyæ,
¿e gdzie w pobli¿u jest gniazdo. Nie mog³em go jednak zlokalizowaæ.
A¿ tu pewnego poranka zauwa¿y³em, jak jedna sierpówka wlecia³a miêdzy ga³êzie
niewielkiej, lecz bardzo gêstej liwy rosn¹cej tu¿ za domem. Podszed³em bli¿ej i oczom moim
ukaza³o siê niewielkie gniazdo, na którym siedzia³ ów ptak i karmi³ dwa ju¿ nieco podroniête
m³ode. Zachodzi³em wiec w g³owê, jakim cudem ptaki do tej pory pozosta³y niezauwa¿one.
Niezmiernie jednak ucieszy³em siê z tego odkrycia. Kilka dni bacznej obserwacji pozwoli³o mi
stwierdziæ, ¿e ptaki najczêciej wlatywa³y do gniazda od strony ogrodzenia, dlatego wiêc ich
obecnoæ pozosta³a niezauwa¿ona. Wtedy nie wiedzia³em jeszcze, ¿e w³anie te sierpówki
przyczyni¹ siê do ogromnego poszerzenia mojej wiedzy o gatunku.
Gdy m³ode ju¿ podros³y i nie wymaga³y ci¹g³ej opieki, doros³e sierpówki ca³e dnie
przesiadywa³y przytulone do siebie na linii energetycznej. Pod koniec czerwca m³ode szczêliwie
opuci³y gniazdo i jeszcze przez kilkanacie dni by³y pod opiek¹ rodziców. Para bardzo szybko
przyst¹pi³a do kolejnego lêgu. Na miejsce budowy gniazda wybra³y znowu drzewo rosn¹ce na
moim podwórku. Tym razem by³ to klon jesionolistny, którego ga³êzie by³y oplecione pêdami
winoroli. Ptaki zaczê³y budowaæ gniazdo bardzo wczenie rano. Samiczka siedzia³a w wybranym
przez siebie miejscu i nawo³ywa³a bardzo podobnie jak samiec. Jej g³os by³ nieco cichszy, krótszy
i z wyranie s³yszaln¹ g³oska r, której nigdy nie s³ysza³em w trójsylabowym gruchaniu samca.
Wydawane przez ni¹ odg³osy pozwala³y na szybkie zlokalizowanie miejsca, w którym przebywa³a.
Samiec s³ysz¹c ci¹gle jej nawo³ywania, uwija³ siê jak w ukropie i co kilka minut dostarcza³
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samiczce materia³ do budowy gniazda, który sk³ada³ siê z drobnych s³omek, patyczków
i korzonków. Ona ka¿d¹ przyniesion¹ rzecz wciska³a skrupulatnie pod siebie. Ptaki budowa³y
gniazdo przez ok. 4 dni, od wschodu s³oñca do godziny dziesi¹tej. Póniej lecia³y na ¿erowisko.
Ptaki wysiadywa³y jaja na zmianê. Samiczka siedzia³a od godziny siedemnastej wieczorem do
dziesi¹tej kolejnego dnia. W pozosta³ych godzinach zastêpowa³ j¹ samiec, który w tym okresie
zawsze wczenie rano siada³ na s³upie energetycznym i nawo³ywaniem oznajmia³, ze terytorium
jest zajête, a innym sierpówkom wstêp tu jest wzbroniony. Lêg nie zakoñczy³ siê sukcesem,
poniewa¿ w czasie silnych wiatrów gniazdo zosta³o zdmuchniête z ga³êzi wraz z kilkudniowymi
m³odymi. Ptaki przez kilka dni po tym zdarzeniu by³y bardzo niespokojne, lecz nadal zosta³y na
moim podwórku.
W po³owie sierpnia przyst¹pi³y do kolejnego lêgu. Tym razem gniazdo zbudowa³y bardzo
wysoko, na ga³êzi topoli. Ten leg zakoñczy³ siê sukcesem i pod koniec wrzenia wyprowadzi³y
jednego m³odego go³¹bka.
S¹dzi³em, ¿e teraz moja para sierpówek do³¹czy do innych ptaków, przed nadchodz¹c¹
zim¹. Jednak grubo siê pomyli³em. Sierpówki nigdzie nie odlecia³y. Co wiêcej, mimo
padziernikowych ch³odów, samiec nadal broni³ zawziêcie ca³ego terytorium, które obejmowa³o
5 gospodarstw! Tak siê z³o¿y³o, ¿e z jednej strony jego granica przebiega³a przez rodek mojego
podwórka, wiêc mog³em dok³adnie zaobserwowaæ jak wygl¹da³y potyczki miêdzy s¹siednimi
parami.
W grudniu w ogródku ustawi³em karmnik. Oczywicie pierwszymi ptakami, które
go odwiedzi³y by³y moje zadziorne sierpówki. Ptaki do tego stopnia uzale¿ni³y siê od dokarmiania,
¿e nigdzie nie oddala³y siê od karmnika. Nocowa³y równie¿ w jego pobli¿u, na starej jab³oni,
tak¿e w czasie siarczystych mrozów.
Lepszych warunków do przezimowania chyba nigdzie by nie znalaz³y. Para sierpówek
z s¹siedniego terytorium tak¿e postanowi³a przetrwaæ zimê 2007/2008 na swoim terytorium
lêgowym. Do tamtych ptaków jednak do³¹czy³y te¿ inne sierpówki. W sumie tworzy³y stadko
sk³adaj¹ce siê z 8 osobników. Wszystkie te sierpówki przesiadywa³y nieopodal granicy terytorium
mojej pary i doskonale widzia³y ziarno w karmniku. Ka¿da ich próba po¿ywienia, koñczy³a siê
tym, ¿e samiec z mojej pary
zapêdza³ je znowu na ga³êzie
drzewa. Po jakim czasie ptaki ze
stadka zastosowa³y pewna strategiê.
Zaczyna³y lecieæ w stronê
karmnika. Mój samiec nie móg³
wygnaæ wszystkich naraz, wiêc
zaczyna³ goniæ tylko jednego ptaka,
który kierowa³ siê zazwyczaj
w stronê drugiej granicy terytorium
lub zaczyna³ uciekaæ klucz¹c
w powietrzu. Pozosta³e sierpówki
mia³y wtedy chwilkê czasu, ¿eby
zjeæ trochê ziarna. Póniej, aby nie
Sierpówki
dopuszczaæ do takiej sytuacji, para
Rys. Kamil Kryñski
zaczyna³a zjadaæ ziarno, tu¿ po jego
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wsypaniu do karmnika. Skojarzy³y sobie tak silnie cz³owieka z pokarmem, ¿e po ka¿dym wejciu
kogo do ogródka sprawdza³y, czy pojawi³y siê w karmniku nowe smako³yki.
Od¿ywiaj¹c siê tak obficie przez ca³¹ zimê ptaki przyst¹pi³y do budowy gniazda ju¿
13 marca 2008 roku, mimo ¿e na dworze by³o mrono i kilka dni póniej spad³ nieg. Umieci³y
je na wczeniej wspomnianym klonie, który o tej porze oczywicie nie posiada³ lici
i wysiaduj¹cego ptaka by³o widaæ z du¿ej odleg³oci. Przez ca³y okres opieki nad jajami sierpówki
nadal korzysta³y z ziarna wysypywanego w ogródku. Pisklêta z tego lêgu tu¿ przed
usamodzielnieniem, tj. ok.15 kwietnia, zosta³y zjedzone w nocy przez jakiego drapie¿nika.
Po ok. dwóch tygodniach przerwy ptaki zaczê³y budowaæ nowe gniazdo. Po dwóch dniach
przenios³y siê w inne miejsce, ale i tam niedokoñczy³y budowy. Do koñca maja para zbudowa³a
w sumie a¿ 5 niedoskona³ych konstrukcji, lecz w ¿adnej z nich jaja nie zosta³y z³o¿one.
Na pocz¹tku czerwca zauwa¿y³em, ¿e samica ma uszkodzona nogê i nie mo¿e siê ni¹
pos³ugiwaæ przy siedzeniu na ga³êzi i chodzeniu po ziemi. Kilka dni póniej zaginê³a bez ladu,
najprawdopodobniej zosta³a schwytana przez drapie¿nika. Samiec zosta³ teraz sam. Przez ca³e
dnie nawo³ywa³, siedz¹c na uschniêtej ga³êzi na samym wierzcho³ku kilkunastometrowej topoli.
Od czasu do czasu wykonywa³ charakterystyczne dla tego gatunku loty tokowe, polegaj¹ce na
wzbijaniu siê wysoko w powietrze i opadaniu na szeroko rozpostartych skrzyd³ach. W koñcu
lipca jego starania i nawo³ywania przynios³y zaplanowany efekt - pojawi³a siê nowa samiczka!
Przez ok. tydzieñ para przyzwyczaja³a siê do siebie. Nowa partnerka by³a bardzo p³ochliwa
i ka¿dy ruch na podwórku j¹ p³oszy³. Ludzi te¿ siê niezwykle obawia³a. Wystarczy³o przejæ
tylko w jej pobli¿u, ¿eby ona sp³oszona ucieka³a na najwy¿sze ga³êzie. Samiec zawsze rozgl¹da³
siê wtedy wokó³, nie wiedz¹c, co tak naprawdê przestraszy³o jego partnerkê. Samica ta, wyró¿nia³a
siê szczególnie bardzo szerokim paseczkiem na szyi, po którym ³atwo j¹ odró¿niæ od samca.
Para bardzo szybko przyst¹pi³a do lêgu. Na pocz¹tku wrzenia gniazdo opuci³ jeden m³ody.
Opiekê nad nim przej¹³ wy³¹cznie samiec, a jego partnerka zasiad³a na kolejnych jajach, lecz
tym razem gniazdo by³o zlokalizowane gdzie na drugim krañcu terytorium. Mimo niskich
temperatur, uda³o siê im odchowaæ jeszcze jedno m³ode, które przyprowadzi³y 1 listopada na
moje podwórko. Ptaki opiekowa³y siê nim i karmi³y prawie do koñca tego miesi¹ca. Aby
sierpówkom w tym pomóc, zacz¹³em znowu wysypywaæ ziarno w ogrodzie, z którego bardzo
chêtnie od razu zaczê³y korzystaæ. Codziennie rano ewidentnie czeka³y na now¹ porcje pokarmu,
siedz¹c grzecznie na furtce ogródka. Czasami, gdy zapomnia³em o nich, samczyk by³ na tyle
sprytny, ¿e podlatywa³ w moj¹ stronê i l¹dowa³ nieopodal na ziemi. Zaczyna³ siê przechadzaæ to
w jedn¹, to w drug¹ stronê, czasem podskakiwa³. Po chwili odlatywa³ do ogrodu i czeka³. Jak siê
zbyt d³ugo oci¹ga³em z dostarczeniem ziarna, powtarza³ swoja sztuczkê. Tym zachowaniem
chcia³ zwróciæ na siebie moj¹ uwagê, co mu siê jednak zawsze udawa³o.
Zimê 2008/2009 para tak¿e postanowi³a przeczekaæ na moim podwórku. Podobnie jak
w poprzednim roku s¹ niezwykle terytorialne i samiec dalej z wielkim zapa³em broni swego
terenu. Koñcz¹c pisaæ ten tekst spojrza³em przez okno. Na drzewie przy karmniku siedz¹ moje
sierpówki, jak zwykle mocno przytulone do siebie. Samiczka uk³ada sobie piórka. Samczyk
nastroszy³ siê i odpoczywa. Jaki los czeka je w sezonie lêgowym? Znów jest to wielk¹ niewiadom¹.
Kamil Kryñski
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CZY JESZCZE U NAS WYSTÊPUJE NAJWIÊKSZY
NICIEN POLSKI ?
Najwiêkszy gatunek w naszej faunie nicieni jest paso¿ytem. Polska nazwa sporo mówi o tym
zwierzêciu. Nerkowiec olbrzymi Dioctophyma renale faktycznie paso¿ytuje w nerce i osi¹ga
imponuj¹ce rozmiary  samce mog¹ dorosn¹æ do 45 cm, a samice nawet do 100 cm, przy gruboci
ok. 1 cm (!). Nasuwa siê tu pytanie; w czyjej nerce mo¿e osiedliæ siê tak ogromny paso¿yt? Otó¿
najczêciej jest to nerka (w 90% zara¿eñ prawa!) psa, a z gatunków dziko ¿yj¹cych - wilka, lisa
lub wydry, a czasem innych drapie¿nych i wszystko¿ernych ssaków. Ten ogromny nicieñ, niegdy
czêsto w Polsce znajdowany, nie by³ ju¿ u nas stwierdzony od ponad 50 lat i trudno odgadn¹æ
jaka jest tego przyczyna.
Cykl ¿yciowy nerkowca jest doæ skomplikowany, a wystêpowaæ w nim mo¿e jeden lub
dwóch ¿ywicieli porednich. Ale po kolei: Samica nerkowca sk³ada jaja tam gdzie paso¿ytuje,
czyli w nerce. Jaja te, poprzez moczowody trafiaj¹ do pêcherza i wreszcie wydalane s¹ wraz
z moczem do rodowiska. Aby jajo mog³o siê dalej rozwijaæ, musi trafiæ do rodowiska wodnego.
Po okresie 1  7 miesiêcy (zale¿nie od temperatury wody) w jaju powstaje larwa pierwszego
stadium, która mo¿e przez wiele miesiêcy czekaæ na ¿ywiciela poredniego. Tym ¿ywicielem s¹
piercienice z rodzaju Lumbriculus ¿yj¹ce w osadach zalegaj¹cych na dnie zbiorników wody
s³odkiej. Jeli piercienica zje zalegaj¹ce w mule jajo nerkowca, wylêgaj¹ca siê z niego larwa
osiedli siê w miêniach sk¹poszczeta i po oko³o 3 miesi¹cach osi¹gnie trzecie, inwazyjne dla
ostatecznych ¿ywicieli, stadium. Pies lub inny miêso¿erny ssak mo¿e siê zaraziæ zjadaj¹c tak¹
piercienicê, ale najczêciej w rozwoju paso¿yta pojawia siê jeszcze jedno ogniwo  ryba lub
¿aba. Warto mo¿e tu wspomnieæ, ¿e ¿ywiciel, który mo¿e wyst¹piæ w cyklu ¿yciowym paso¿yta,
ale wcale nie jest niezbêdny do zamkniêcia tego cyklu to ¿ywiciel parateniczny. W przypadku
omawianego nicienia ¿ywicielami paratenicznymi s¹ w³anie ryby lub ¿aby.
Doszlimy zatem do etapu, w którym larwy nerkowca dosta³y siê ju¿ do organizmu ssaka 
¿ywiciela ostatecznego. Ale to jeszcze nie koniec wêdrówki  musz¹ siê jako przedostaæ z jelita
do nerki i wykorzystuj¹ jako drogê transportu p³yn¹c¹ krew. Larwy przebijaj¹ siê do ma³ych
naczyñ krwiononych, którymi krew dop³ywa do ¿y³y wrotnej i potem do w¹troby. Z tego narz¹du
paso¿yty p³yn¹ do ¿y³y g³ównej, dalej
do serca, têtnic¹ p³ucn¹ do p³uc,
z których wracaj¹ ¿y³ami p³ucnymi
i trafiaj¹ do lewego przedsionka i do
lewej komory serca. Z komory tej
pompowane s¹ do aorty i pozostaje im
ju¿ tylko skrêciæ w praw¹ têtnicê
nerkow¹ i dop³yn¹æ do nerki. Tak oto po
wêdrówce przez uk³ad krwionony,
m³ode nerkowce docieraj¹ do miejsca,
w którym osi¹gn¹ dojrza³oæ. Nie
Zniszczona nerka zamieszkana
wyjaniony jest dot¹d mechanizm, który
przez nerkowca
Rys. Pawe³ Górski
powoduje ¿e larwy skrêcaj¹ akurat
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w praw¹, a nie w lew¹ têtnicê nerkow¹, ale fakt wybierania przez nie jednej têtnicy nerkowej
a nie obu ma ogromne znaczenie dla ¿ycia zaatakowanego ssaka i samego paso¿yta. Po prostu
jedna nerka pozostaje zdrowa, co pozwala ¿ywicielowi normalnie funkcjonowaæ, oraz zapewnia
d³ugie, szczêliwe ¿ycie tak¿e nerkowcowi.
Niewielkie, zaledwie 2-3 milimetrowe larwy w ci¹gu kilku miesiêcy rosn¹ do ogromnych jak
na nicienia rozmiarów. Przypomnijmy, ¿e s¹ to zwierzêta rozdzielnop³ciowe, a zatem w jednej
nerce osiedla siê zwykle co najmniej jedna para, a czasem kilka paso¿ytów. Stopniowo
w zasiedlonej przez nerkowce nerce mi¹¿sz ulega ca³kowitemu zanikowi i narz¹d nie mo¿e ju¿
sprawowaæ swojej funkcji. Prawa nerka staje siê po prostu workiem z tkanki ³¹cznej, w którym
zamieszka³y nicienie. Naczynia krwionone nadal doprowadzaj¹ do niej krew, ale bynajmniej
nie podlega ona filtracji, a jedynie staje siê pokarmem dla paso¿ytów. Poniewa¿ funkcjonuje
tylko jedna nerka (lewa), ulega ona znacznemu przerostowi. W nielicznych przypadkach, jeli
dojdzie do zasiedlenia obu nerek, ¿ywiciel ginie, a nerkowce wraz z nim. Ciekawe, ¿e mimo
ca³kowitego wy³¹czenia jednej nerki, ¿ywiciel zwykle nie wykazuje ¿adnych objawów i inwazji
nerkowców po prostu nic nie sugeruje. U zaatakowanych zwierz¹t domowych (przede wszystkim
psów) paso¿yta zwykle znajduje siê przypadkiem podczas badañ radiologicznych, albo USG.
Czasem po prostu znajdowane s¹ jaja nerkowca podczas badania moczu. Jedyne (stosowane
niekiedy) leczenie, to po prostu chirurgiczne usuniêcie paso¿ytów, albo ca³ej nerki, jeli jest ju¿
bardzo zniszczona.
Nerkowce by³y w naszym kraju czêsto spotykane jeszcze w pierwszej po³owie XX wieku.
Ostatnie znane doniesienia na temat wystêpowania tego gatunku w Polsce pochodz¹ z lat 50tych ubieg³ego wieku. Od tej pory nikt w Polsce nerkowca nie znalaz³ ani u zwierz¹t domowych,
ani u dziko ¿yj¹cych. Wygl¹da na to, ¿e ten najwiêkszy krajowy gatunek nicienia z jakiego
powodu ca³kowicie u nas wygin¹³. Jest to doæ zastanawiaj¹ce, gdy¿ zarówno piercienice
z rodzaju Lumriculus, jak i ¿ywiciele ostateczni maj¹ siê dobrze. Co prawda mniej jest ryb
i p³azów, ale nie na tyle by spadek ich liczebnoci móg³ t³umaczyæ ca³kowite znikniêcie nerkowców.
Wedle wszelkich kryteriów nerkowiec olbrzymi móg³by byæ umieszczony w Czerwonej Ksiêdze
w kategorii extinct  wymar³y. Pojawia siê te¿ pytanie; czy w przypadku znalezienia nerkowca
podczas badañ psa lub innego ¿ywiciela, powinno siê go bezwzglêdnie usun¹æ jeli nie powoduje
objawów chorobowych? Nerkowiec nie jest gatunkiem w ¿aden sposób chronionym, a wiêc lekarz
weterynarii powinien zadbaæ przede wszystkim o dobro pacjenta. Trochê jednak szkoda tak
imponuj¹cego nicienia, który w dodatku zwykle wcale nie powoduje choroby ¿ywiciela.
Pawe³ Górski

MIGRACJE PTAKÓW
Wiosna to piêkny okres w przyrodzie, która odradza siê do ¿ycia po zimowym nie. Czas
ten mi³o kojarzymy ze piewem ptaków. Nie zastanawiamy siê jednak jak one siê tu dosta³y
i z jakim trudem. Tysi¹ce kilometrów wyczerpuj¹cego lotu, z³e warunki atmosferyczne i inne
czynniki nak³adaj¹ce siê na siebie sprawi³y, ¿e nie by³a to ³atwa droga.
Wiêkszoæ ptaków gniazduj¹cych w naszym kraju to gatunki wêdrowne. Do podejmowania
wyzwania zmusza je tak zwany stres migracyjny zwi¹zany z cyklem pór roku, a tym samym
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ze zmian¹ natê¿enia wiat³a. Wiadomo, ¿e dostêpnoæ pokarmu jest zwi¹zana z cyklem pór roku.
Zima to najtrudniejszy okres do przetrwania. Wiele ptaków zginê³oby z g³odu i wyziêbienia,
dlatego wêdruj¹.
Wêdrówkê jesienn¹ niektóre gatunki rozpoczynaj¹ ju¿ w lipcu, ale najwiêcej migruje od
sierpnia a¿ do listopada, a czasami jeszcze w grudniu. Wêdrówka wiosenna trwa od lutego a¿ do
maja. Ptaki musz¹ w tym czasie pokonaæ ogrom niebezpieczeñstw, wiele z nich ginie i nigdy nie
trafi do celu.
Rozpoczêcie i zakoñczenie tej próby wysi³kowej zale¿y od stopnia ot³uszczenia, kondycji
ptaka, znajomoci okrelonej trasy przelotu itp. Ptaki dobrze ot³uszczone maj¹ du¿¹ szansê na
sukces zwi¹zany z przelotami na d³ugich, nieprzerwanych dystansach, na przyk³ad nad morzami.
Powodzenie lotu nie zale¿y tylko od przystosowania ptaka do wêdrówki. Pogoda to g³ówny
czynnik powodzenia na d³ugiej trasie migracyjnej, niezale¿ny od ptaków. Nag³a zmiana kierunku
wiatru, silne opady i gwa³towne burze mog¹ doprowadziæ do mierci wielu migrantów spychaj¹c
je na ska³y, klify czy te¿ wprost do morza.
Stres migracyjny daje siê we znaki w odpowiednim dla ka¿dego gatunku okresie. Ptaki
wiedz¹ kiedy zbli¿a siê ten czas i przygotowuj¹ siê do drogi. Ostatnie dni przed d³ug¹ wêdrówk¹
wykorzystuj¹ na intensywne ¿erowanie i pielêgnacjê upierzenia. Wiele ptaków przed odlotem
³¹czy siê w stada. Bociany sejmikuj¹ w wybranych miejscach, jaskó³ki i szpaki gromadz¹ siê na
liniach energetycznych.
Grupowe loty zapewniaj¹ wielu gatunkom poczucie bezpieczeñstwa, ptaki uto¿samiaj¹ siê
ze sob¹, czêsto lec¹ przecie¿ ze swoimi rodzicami, braæmi i siostrami. Du¿e gatunki formuj¹
klucze na kszta³t litery V. Klucz spe³nia podstawowe zadania aerodynamiczne i u³atwia lot. Szyk
takiej formacji powietrznej pozwala tak¿e na wizualny kontakt ze wspó³braæmi. Wiele gatunków
wêdruje jednak w pojedynkê.
Ludzie czêsto zastanawiali siê nad tym, jak ptaki radz¹ sobie z nawigacj¹, która jest niezwykle
istotna, aby ptak móg³ dotrzeæ na odpowiednie zimowisko, czy tereny lêgowe. Dzi wiadomo,
¿e ptaki orientuj¹ siê za pomoc¹ s³oñca, gwiazd na niebie, i pola magnetycznego Ziemi.
To ostatnie jest odbierane przez kryszta³ki magnetytu znajduj¹ce siê blisko dzioba. Orientuje
to ptaka, w jakim po³o¿eniu siê znajduje i gdzie ma lecieæ. Umiejêtnoæ wêdrowania przekazywana
jest z pokolenia na pokolenie w genach. M³ode ptaki nie wprawione w d³ugich lotach polegaj¹
czêsto na dowiadczeniu rodziców lub starszych cz³onków stada, choæ wiele wêdruje samotnie,
bez starszych przewodników,
np. m³ode kuku³ki!
Trasy wêdrówek kszta³towa³y
siê przez tysi¹ce lat. Drastyczne
zmiany zwi¹zane z urbanizacj¹
rodowiska naturalnego mog¹ okazaæ
siê katastrofalne dla wielu gatunków.
To jednak nie s¹ wszystkie
zagro¿enia, które czekaj¹ na
wêdrowców.
Basen
Morza
ródziemnego jest istotnym rejonem
Lelek
dla ludzi trudni¹cych siê ³apaniem
Rys. Micha³ Molicki
i zabijaniem ptaków. Rokrocznie
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ginie kilkaset milionów róznych gatunków od³awianych w specjalne sieci czy te¿ zabijanych
przez tysi¹ce myliwych. W Polsce dzia³a wiele organizacji, które prowadz¹ czynn¹ ochronê
ptaków. Z mysl¹ o nich tworzone s¹ rezerwaty. Wiêkszoæ gatunków ptaków podlega w naszym
kraju cis³ej ochronie prawnej. Te same ptaki, które s¹ u nas szanowane i otaczane trosk¹
(np. bocin czarny, s³owiki) s¹ w bestialski sposób zabijane dla rozrywki czy kulinarnych ekscesów.
Wczesn¹ wiosn¹, kiedy jeszcze mo¿na odczuæ ostatni oddech zimy, pojawiaj¹ siê pierwsi
strudzeni wêdrowcy. Strategia powrotów u niektórych ptaków polega na tak zwanych
zwiadowcach. Je¿eli natrafi¹ na trudne warunki, próbuj¹ wracaæ, jest to sygna³ dla pozosta³ych,
aby przeczekaæ niekorzystn¹ aurê.
Ptaki, które wracaj¹ najwczeniej mog¹ zaj¹æ najlepsze terytoria i zdobyæ partnerkê. Powroty
nie s¹ ³atwe, tak jak ca³y cykl migracyjny opieraj¹cy siê na wewnêtrznym zegarze biologicznym.
Pierwszy okres wiosenny jest czasami kapryny i trudny, zanim nastan¹ ciep³e i s³oneczne dni.
Ptaki powracaj¹ce z d³ugiej drogi s¹ wycieñczone. Natrafiaj¹c na z³e warunki pogodowe mog¹
zgin¹æ, zanim przyst¹pi¹ do lêgów.
Najwczeniej przylatuj¹ skowronki (pierwsze ju¿ w po³owie lutego), to oznaka nadejcia
prawdziwej wiosny, kojarzonej z ich melodyjnym i ci¹g³ym piewem. Wczesnymi zwiastunami
wiosny s¹ te¿ bociany bia³e, przylatuj¹ce na pocz¹tku marca. Kolejne ptaki zjawiaj¹ce siê w tym
miesi¹cu to siewkowe (czajki i sewki z³ote), gêsi, niektóre drozdy - paszkoty, piewaki
i drodziki.
Marcowa pogoda bywa zmienna i czêsto nieprzyjazna dla ptaków powracaj¹cych z zimowisk.
Pogorszenie aury mo¿e doprowadziæ do mierci z wyziêbienia i g³odu.
W kwietniu pojawiaj¹ siê kolejni gocie  wiergotki drzewne, pliszki ¿ó³te, jaskó³ki dymówki,
niektóre ³uszczaki itd. Kwietniowe s³oñce ogrzewa ziemiê. Dostêpnoæ pokarmu takiego jak
owady i m³ode pêdy rolin zielnych, jest du¿o wiêksza
ni¿ w marcu. Wiele ptaków po zajêciu terytoriów
przystêpuje ju¿ do lêgów. Okres migracyjny nie koñczy
siê jednak w tym miesi¹cu, s¹ jeszcze ,,spónialscy,
preferuj¹cy cieplejsze miesi¹ce. Do tych ostatnich
nale¿¹: ¿o³ny, kraski, wilgi, jerzyki g¹siorki, gajówki
i inne. Pojawiaj¹ siê z regu³y pod koniec kwietnia lub
w maju. Zwi¹zane jest to z dostêpnoci¹ pokarmu, który
preferuj¹ oraz z przystosowaniem rodowiskowym do
cieplejszych rejonów. W s³onecznych miesi¹cach budz¹
siê du¿e owady, takie jak szarañczaki, b³onkówki i inne.
Przyk³adem ciep³olubnego gatunku ptaka gniazduj¹cego
w naszym kraju jest ¿o³na Merops apiaster, której kuzyni
zamieszkuj¹ gor¹ce strefy równikowe i podzwrotnikowe
wiata. Powrót ostatnich gatunków koñczy wiosenn¹
migracjê europejskich ptaków.
Nadszed³ kres wêdrówki wraz z nastaniem
ciep³ych dni wiosny i lata. Terytoria s¹ ju¿ pozajmowane.
Ptaki mog¹ odetchn¹æ przez chwilê i nacieszyæ siê
s³oñcem oraz okolic¹, któr¹ co roku odwiedzaj¹. Ten
¯o³na
Rys. Micha³ Molicki
czas szybko minie i z nastaniem jesieni znowu wyrusz¹
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w drogê zmagaj¹c siê z przeciwnociami losu, napotkanymi na trasie odwiecznych migracji.
Patrz¹c w niebo widzimy czasami majestatyczne klucze pod¹¿aj¹ce do celu wêdrówki. Przez
taki ¿ywy przyk³ad ogromnego trudu i powiêcenia ptaków przekazywanego z pokolenia na
pokolenie, miejmy wiêkszy szacunek dla nich i dla przyrody. Wiele z tych wytrwa³ych
wêdrowców nigdy nie dotrze do celu i zginie daleko od domu, w którym przysz³y na wiat. Nie
zapominajmy o uroku wiosennych dni, kiedy to ws³uchujemy siê w piew ptaków. Komu zatem
tak naprawdê zawdziêczamy ten przyjemny czas?!
Micha³ Molicki

PROPOZYCJE UZUPE£NIENIA SIECI OBSZARÓW
NATURA 2000 W WOJ. MAZOWIECKIM
W 2008 Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Koz³owski powo³a³ Wojewódzki Zespó³
Specjalistyczny do wyznaczenia sieci Natura 2000 na terenie województwa mazowieckiego,
którego Koordynatorem zosta³a Pani Aleksandra At³owska1. By³ to jeden z 16 takich zespo³ów
dzia³aj¹cych na terenie kraju. G³ównym celem zespo³ów by³o wyznaczenie obszarów ochrony
siedlisk (SOO) w obrêbie regionów, które mog³yby stanowiæ uzupe³nienie dla dotychczasowej
krajowej sieci Natura 2000. Sieæ ta w 2008 r. uznana zosta³a za daleko niewystarczaj¹c¹,
a Polska znalaz³a siê na ostatnim miejscu poród pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Powo³any Wojewódzki Zespó³ Specjalistyczny, z³o¿ony z 10 osób, od chwili powo³ania kierowa³
siê wy³¹cznie kryteriami naukowymi, wykonuj¹c jednoczenie swoje zadania cile wed³ug
wytycznych otrzymanych z M. Nie reprezentowa³ stanowiska ¿adnych instytucji pañstwowych
i organizacji pozarz¹dowych. Nie uwzglêdnia³ zagadnieñ polityki ochrony przyrody oraz polityki
gospodarczej, spo³ecznej i ekonomicznej zarówno regionalnej jak i lokalnej. Do podstawowych
zadañ WZS by³o:
1. Okrelenie wojewódzkiej listy referencyjnej gatunków i siedlisk przyrodniczych.
2. Szczegó³owa analiza regionalnych potrzeb uzupe³nienia sieci, w tym udzielenie odpowiedzi:
 czy na terenie województwa s¹ wyznaczone SOO, w których przedmiotem ochrony jest
dany gatunek/siedlisko?
 jaka jest % ³¹czna powierzchnia siedlisk lub liczba stanowisk gatunków i czy jest ona reprezentatywna w stosunku do ich regionalnych zasobów (wartoæ nie mniejsza ni¿ 20%)?
 czy istniej¹ce SOO obejmuj¹ reprezentatywn¹ czêæ regionalnych zasobów gatunków/
siedlisk?
 czy najwa¿niejsze dla gatunku/siedliska tereny w obrêbie województwa znalaz³y siê w istniej¹cych SOO?
 czy wyznaczone dotychczas SOO maj¹ prawid³owe granice?
 czy zmiennoæ gatunku/siedliska jest prawid³owo ujêta w sieci?
1
Sk³ad zespo³u: Aleksandra At³owska  koordynator; Jerzy Solon i Micha³ Falkowski - siedliska przyrodnicze
i gatunki rolin; Witold Stru¿yñski  miêczaki, Grzegorz Bistu³a-Prószyñski  wa¿ki i motyle; Pawe³ Górski 
kumak i traszka; Mieczys³aw Stachowiak  chrz¹szcze; Jacek Wolnicki  ryby; Krystyna £azutka  identyfikacja
zagro¿eñ; Marcin Kalbarczyk  granice obszarów i Wojciech Ho³ownia  system GIS.
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3.

Weryfikacje obszarów wymienionych na Shadow
List 2008.
4. Zaproponowanie lub korekta granic obszarów Shadow List 2008.
5. Zaproponowanie obszarów uzupe³niaj¹cych sieæ.
6. Opracowanie standardowych formularzy danych
(sdf) dla proponowanych obszarów.
7. Sporz¹dzenie map tematycznych i dokumentacji fotograficznej.
Bior¹c pod uwagê dotychczasowe dowiadczenia
z wyznaczaniem sieci Natura 2000, za najbardziej
kontrowersyjne i wzbudzaj¹ce najwiêcej emocji
w samorz¹dach i lokalnych spo³ecznociach, uznano
granice istniej¹cych obszarów. W celu zminimalizowania
problemu w przypadku nowo proponowanych OOS
przyjêto nastêpuj¹ce zasady:
 nie w³¹czano do obszaru terenu nie maj¹cego odpowiednich walorów przyrodniczych, tylko dlatego aby
Dzwonecznik wonny
Rys. Sylwia Ilczuk
blokowaæ szkodliwe dla przyrody lub niechciane
z innych przyczyn projekty inwestycyjne lub sposoby zagospodarowania terenu;
 nie wy³¹czano z obszaru terenów tylko dlatego, ¿e planowane projekty inwestycyjne lub
sposoby zagospodarowania terenu mog¹ zniszczyæ chronione wartoci przyrodnicze;
 zwracano uwagê na spójnoæ ekologiczn¹ obszaru;
 granice obszaru tam, gdzie by³o to mo¿liwe opierano o granice dzia³ek ewidencyjnych lub
granice u¿ytków. Odst¹piono od prowadzenia granic po poziomicach narysowanych na
mapach oraz jako linii bêd¹cych przed³u¿eniem szczegó³ów terenu;
 unikano w³¹czania terenów bez walorów przyrodniczych, zw³aszcza zabudowy, pól, sadów,
obiektów przemys³owych, itp.;
 na obszarach lasów pañstwowych wykorzystano Len¹ Mapê Numeryczn¹; granice prowadzono po liniach wydzieleñ lub oddzia³ów;
 na obszarach rolniczych granice prowadzono po widocznych w terenie elementach
liniowych (miedze, drogi polne, granice
pól), tak aby unikaæ dzielenia dzia³ek;
 rezerwaty przyrody w³¹czano w ca³oci;
 w przypadku g³ównych arterii komunikacyjnych granicê prowadzono po krawêdziach tych ostatnich, tak aby pozosta³y one
poza obszarem;
Wszystko to mia³o na celu: uwzglêdnienie jak
najlepszego ujêcia zasobów siedlisk/gatunków,
czytelnoci i jednoznacznoci granic oraz
Modraszek telejus
Rys. Sylwia Ilczuk
³atwoci zarz¹dzania w przysz³oci obszarem.
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Ostatecznie z terenu województwa mazowieckiego do sieci Natura 2000 zaproponowano
w³¹czenie 34 obszarów. Poni¿ej ich wykaz z g³ównymi celami ochrony:
A) Obszary z Shadow List
1) Bagna Oroñskie  ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0), gr¹dy subkontynentalne
(kod 9170), lipiennik Loesela Liparis loeselii (kod 1903);
2) Bory Chrobotkowe Karaska  sosnowe bory chrobotkowe (kod 91T0);
3) D¹browy Ceranowskie  ciep³olubna d¹browa (kod *91I0);
4) Dolina Skrwy Lewej  starorzecza (kod 3150), ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0),
gr¹dy subkontynentalne (kod 9170);
5) Dzwonecznik w Kisielanach  najwiêksze w Polsce stanowisko dzwonecznika wonnego
Adenophora liliifolia (kod 4068);
6) £¹ki Ostrówieckie  zmiennowilgotne ³¹ki trzêlicowe (kod 6410), ni¿owe wie¿e ³¹ki
u¿ytkowane ekstensywnie (kod 6510);
7) £¹ki Soleckie  modraszek telejus Maculinea teleius (kod 1059), modraszek nausitous Maculinea nausithos (kod 1061), czerwoñczyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060);
8) £¹ki ¯ukowskie  zmiennowilgotne ³¹ki trzêlicowe (kod 6410), ni¿owe wie¿e ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie (kod 6510);
9) Ostoja Nadliwiecka  ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0), ni¿owe wie¿e ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie (kod 6510), zio³orola nadrzeczne (kod 6430), bóbr Castor fiber (kod
1337), wydra Lutra lutra (kod 1355);
10) Poligon Rembertów  wydmy ródl¹dowe z murawami napiaskowymi (kod 2330), suche
wrzosowiska (kod 4030);
11) Puszcza Kozienicka  torfowiska wysokie (kod 7110), torfowiska przejciowe i trzêsawiska (kod 7140), ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0), gr¹dy subkontynentalne (kod 9170),
wy¿ynne jod³owe bory mieszane (kod 91P0), nocek
Bechsteina Myotis bechsteinii (kod 1324), nocek du¿y
Myotis myotis (1324), ¿ó³w b³otny Emys orbicularis
(kod 1220), zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (kod 1086), pachnica dêbowa Osmoderma eremita (kod 1084), poczwarówka zwê¿ona Vertigo
angustior (kod 1014), poczwarówka jajowata
V. moulinsiana (kod 1016);
12) Rogonica  ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0),
torfowiska przejciowe i trzêsawiska (kod 7140);
13) Stawy w ¯abieñcu  kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188), traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166);
14) Strzebla b³otna w Zielonce  strzebla b³otna Eupallasella perenurus (kod 4009);
15) wietliste D¹browy w Jab³onnej  ciep³olubna d¹browa (kod *91I0);
Sosanka otwarta
16) Torfowiska Czernik  torfowiska przejciowe i trzêRys. Sylwia Ilczuk
sawiska (kod 7140), bory i lasy bagienne (kod *91D0);
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17) Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe  sasanka otwarta Pulsatilla patens (kod 1477);
18) Zgniotek w Nowym Dworze  zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (kod 1086);
19) Myszynieckie Bory Sasankowe  sasanka otwarta Pulsatilla patens (kod 1477);
20) Podeb³ocie  ³êgi olszowe i jesionowe (kod
*91E0), gr¹dy subkontynentalne (kod 9170);
B) obszary dodatkowo wyznaczone przez WZS:
21) Aleja Pachnicowa  pachnica dêbowa Osmoderma eremita (kod 1084);
Pachnica dêbowa
22) Bagna Celestynowskie  torfowiska przejcioRys. Marcin Ilczuk
we i trzêsawiska (kod 7140), bory i lasy bagienne (kod *91D0);
23) Dolina Grabinki  ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0), gr¹dy subkontynentalne
(kod 9170);
24) Go³obórz  wydmy ródl¹dowe z murawami napiaskowymi (kod 2330), suche wrzosowiska (kod 4030), ja³owczyska (kod 5130), sosnowe bory chrobotkowe (kod 91T0), gr¹dy
subkontynentalne (kod 9170);
25) Las Natoliñski  pachn¹ca dêbowa Osmoderma eremita (kod 1084),
26) Las Bielañski  pachnica dêbowa Osmoderma eremita (kod 1084),
27) £¹ki Wilanowskie  starorzecza (kod 3150), ni¿owe wie¿e ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie
(kod 6510), ³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe (kod 91F0), modraszek telejus Maculinea teleius (kod1059), czerwoñczyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060);
28) £êkawica  ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0);
29) Kampinoska Dolina Wis³a  starorzecza (kod 3150), zalewane muliste brzegi rzek (kod
3270), ni¿owe wie¿e ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie (kod 6510), ³êgi olszowe i jesionowe
(kod *91E0), boleñ Aspius aspius (kod 1130), bóbr Castor fiber (kod 1337), wydra Lutra
lutra (kod 1355);
30) £¹ki Kazuñskie  starorzecza (kod 3150), ni¿owe wie¿e ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie
(kod 6510);
31) Bia³e B³ota  strzebla b³otna Eupallasella perenurus (kod 4009);
32) Las Jana III Sobieskiego  gr¹dy
subkontynentalne (kod 9170);
33) Go³e £¹ki (wyodrêbnione z obszaru Doliny widra umieszczonego na
Shadow List)  torfowiska przejciowe i trzêsawiska (kod 7140), bory
i lasy bagienne (kod *91D0);
34) Dolina rodkowego widra (wyKumak nizinny
odrêbnione z obszaru Doliny wiRys. Barbara Tracz
dra umieszczonego na Shadow List)
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 ³êgi olszowe i jesionowe (kod *91E0), ni¿owe wie¿e ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie
(kod 6510),
W licie proponowanych obszarów Natura 2000 nie znalaz³y siê proponowane na Shadow List:
Gostyniñskie Bory Sasankowe i Puszcza Mariañska. Obszary te po weryfikacji terenowej uznano
za nie spe³niaj¹ce kryteriów.
Zaproponowanie przez WZS potencjalnych obszarów nie oznacza, ze zostan¹ one
automatycznie w³¹czone do sieci Natura 2000. Musz¹ one przejæ przez selekcjê na szczeblu
krajowym, której dokona Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Pod uwagê bêd¹ brane:
 priorytetowoæ gatunku lub siedliska przyrodniczego,
 rzadkoæ i wysokie zagro¿enie gatunku lub siedliska przyrodniczego,
 zasiêg geograficzny gatunku lub siedliska przyrodniczego,
 szczególna odpowiedzialnoæ kraju za zachowanie gatunku lub siedliska przyrodniczego,
 wystêpowanie wiêkszej liczby siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków,
 po³o¿enie obszaru wzglêdem tras wêdrówek gatunków wymienionych w za³¹czniku II lub
w strefie przygranicznej.
Ostateczn¹ decyzjê podejmie jednak Minister rodowiska.
Micha³ Falkowski

OCHRONA RADOMSKICH DZIERLATEK
Rok 2008 by³ bardzo udany dla radomskich dzierlatek, ale jednoczenie obfitowa³ w wiele
dramatycznych wydarzeñ. Niestety same ptaki, a dok³adnie ich preferencje, co do miejsca budowy
gniazda by³y tego przyczyn¹. Na osiedlu Prêdocinek uda³o siê zaobserwowaæ trzy pary. Jedna
z nich zbudowa³a gniazdo w odleg³oci kilku metrów od chodnika, przystanku autobusowego,
parkingu i bloku mieszkalnego. Mimo interwencji w spó³dzielni mieszkaniowej nie uda³o siê
uratowaæ lêgu. Najpierw jej pracownicy ogrodzili jeden metr kwadratowy wokó³ gniazda
a nastêpnie skoszono trawê woko³o. Tak ods³oniête
gniazdo z pi¹tk¹ m³odych zosta³o prawdopodobnie
zrabowane przez jakiego drapie¿nika. Druga para
budowa³a gniazdo na terenie kocio³a. Niestety pan
kocielny samowolnie, choæ bez z³ych intencji
oznaczy³ gniazdo patykiem i ptaki je porzuci³y.
Trzecia para dla odmiany zbudowa³a gniazdo na
terenie boiska. Lêg zosta³ zniszczony, dlatego za
wszelk¹ cenê postanowi³em uratowaæ gniazdo tej
pary. Dzierlatki postanowi³y je zbudowaæ na ty³ach
szko³y, pó³ metra od budynku, a zbli¿a³ siê czas
koszenia trawy. Najpierw zadzwoni³em do
szko³y i skontaktowa³em siê z pracownikiem
odpowiedzialnym za porz¹dek na jej terenie. Pan
konserwator wyrazi³ zrozumienie i obieca³, ¿e nie
Dzierlatka
bêdzie kosi³ trawy w okolicach gniazda. Wys³ane
Rys. Wioleta Pu³a
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zosta³o równie¿ pismo skierowane do dyrektora szko³y. By³a w nim zawarta krótka informacja
o dzierlatkach, ich zagro¿eniu oraz proba o nie koszenie terenu lêgu z okreleniem jego miejsca
i terminu jego trwania. Wszystko zakoñczy³o siê pomylnie a gniazdo opuci³y cztery dzierlatki.
Podobne zdarzenia mia³y miejsce na osiedlu Po³udnie. Najpierw trzy pary straci³y swoje
pierwsze lêgi prawdopodobnie w wyniku drapie¿nictwa. Jedna z par przyst¹pi³a do powtórnego
lêgu buduj¹c gniazdo metr od ulicy a kilka od wejcia do klatki schodowej. Mimo interwencji
w spó³dzielni mieszkaniowej trawnik z gniazdem zosta³ skoszony. Co najmniej dwoje m³odych
zginê³o. By³ to niestety kolejny przyk³ad lekcewa¿¹cego podejcia pracowników spó³dzielni do
problemu. Ca³kiem inny stosunek do dzierlatek by³ w szko³ach. Inna para postanowi³a zbudowaæ
gniazdo na jej terenie. Podobnie jak w przypadku poprzedniej szko³y skontaktowa³em siê
z pracownikami oraz zosta³o wys³ane pismo do dyrektora. Efekt by³ wiêkszy od oczekiwañ.
Pracownik dzwoni³ z zapytaniem czy mo¿na przechodziæ w rejonie gniazda lub o potwierdzenie
mo¿liwego terminu koszenia trawy. Gniazdo opuci³o piêæ m³odych.
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ Mirkowi Rzêpale i Monice Stefaniak za pomoc w napisaniu
i wys³aniu do dyrektorów szkó³ oficjalnych pism z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Dziêki
temu uda³o siê uratowaæ dziewiêæ dzierlatek.
Norbert Mital

PIERWSZY LÊG SÓWECZKI W BUDCE NA TERENIE POLSKI
Sóweczka (Glaucidium passerinum) - najmniejsza sowa europejska, gatunek borealny,
dziuplak wtórny. Pogromca drobnych ptaków i ssaków, z drugiej strony potencjalna ofiara
wiêkszych sów, krogulca, jastrzêbia, kuny Zjeæ i nie
daæ siê zabiæ, to powszechna zasada, której sprostaæ jest
trudno, gdy ma siê za sob¹ d³ug¹ listê zagro¿eñ. Bêd¹c
ma³ym za to ³atwiej siê schowaæ przed wiêkszymi
drapie¿nikami. W wolnej przestrzeni sóweczka mo¿e
liczyæ jedynie na kryptyczne ubarwienie, ukrycie siê
pod nawisem ga³êzi drzewa, czy szybk¹ ucieczkê.
Na szczêcie w areale jej wystêpowania obecne s¹
dziêcio³y: du¿y i trójpalczasty, które kuj¹ dziuple i je
porzucaj¹, co pozwala sowie funkcjonowaæ
w rodowisku na du¿o lepszym poziomie. Czy mo¿e jej
tu zagroziæ kuna? rodowiska borowe preferowane
przez sóweczkê s¹ licznie zamieszkiwane przez kuny.
Skutecznie mo¿na przed ni¹ ukryæ siebie i lêg
w dziuplach o rednicy otworu nie przekraczaj¹cej
5 cm, których kuna nie jest w stanie sforsowaæ. Takie
w³anie dziuple zajmuj¹ sóweczki. Ciekawostk¹ jest,
¿e byæ mo¿e przez swoj¹ obecnoæ kuna sprawia,
¿e lêgi ptaków okupuj¹cych tego rodzaju dziuple
Sóweczka
s¹ bezpieczniejsze, gdy¿ terytoria kun s¹ omijane przez
Rys. Iwona Gil
mog¹ce je spl¹drowaæ mniejsze ³asicowate.
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Budki i dziuple w okresie zimy. Budki i dziuple s³u¿¹
sóweczce przez ca³y rok. Jakoæ dziupli i budek
odwiedzanych przez ni¹ zim¹ nie musi byæ o najwy¿szym
standardzie. Np. chêtnie korzysta z wiêkszych budek typu
B, których otwór zosta³ poszerzony przez dziêcio³a.
Sóweczka w dziuplach i budkach odpoczywa za dnia
i spêdza w nich noce. Sk³aduje tu nadmiar pokarmu,
a zamra¿arka-rekordzistka pomieci³a nawet 200 ofiar!
Wyró¿nia siê równie¿ budki, w których ofiary
wysiaduje Brzmi to fantastycznie, ale i zachowanie
z tym zwi¹zane jest niecodzienne. Sóweczka ma prze³yk
na tyle w¹ski, ¿e musi zjadaæ ofiary ju¿ pofragmentowane.
Jedynie te wielkoci ryjówki malutkiej po³yka w ca³oci.
Od upolowania i z³o¿enia ³upu do momentu pobrania mija
czêsto nawet miesi¹c. Po tym czasie zdobycz mo¿e byæ
twarda jak kamieñ. G³odna sóweczka zanosi j¹ do innej
budki czy dziupli, siada na niej i czeka a¿ odmro¿ona, pod
wp³ywem ciep³a, bêdzie nadawa³a siê do konsumpcji.
Sóweczka a budki lêgowe. Dawniej uwa¿ano,
¿e sóweczka w okresie lêgowym budki zajmuje niechêtnie,
preferuj¹c dziuple naturalne. Nie by³o jasne z jakiej
przyczyny, bo przecie¿ budek jako takich nie obawia siê
Budka dla sóweczki
i wykorzystuje je w okresie zimy na równi z dziuplami
Rys. Katarzyna Kubicka
naturalnymi. Okaza³o siê, ¿e budka musi byæ
odwzorowaniem dziupli dziêcio³a du¿ego. Niekoniecznie idealnym, ale trzy parametry s¹ tu
decyduj¹ce: wielkoæ otworu wlotowego (ok. 4,5 cm), g³êbokoæ niszy gniazdowej (co najmniej
50 cm od dolnej krawêdzi otworu wlotowego) a kluczem do powodzenia okaza³a siê gruboæ
cianki przedniej (5-7 cm). W samej Finlandii od ok. 1985 roku powieszono ponad 4 tysi¹ce tego
rodzaju budek przeznaczonych dla sóweczki. Od tamtego czasu liczebnoæ gatunku wzros³a
3-4 krotnie, dziêki czemu skrelono j¹ z fiñskiej Czerwonej Listy gatunków zagro¿onych.
W literaturze spotyka siê kilka doniesieñ o gniazdowaniu sóweczek w budkach z naszej
czêci Europy. Nie s¹ one szczegó³owe i wiele z nich budzi s³uszn¹ w¹tpliwoæ, zw³aszcza gdy
dotyczy gniazdowania sóweczki w dziuplach o du¿ych otworach. Sóweczka wygl¹daj¹ca
z budki, wlatuj¹ca do niej z ofiar¹ itp. nie musi oznaczaæ, ¿e siê w tej budce lêgnie. Choæ jest to
bardzo prawdopodobne, nawet takie zdawa³oby siê klarowne sytuacje wymagaj¹ ostro¿nej
interpretacji. Kilka przypadków lêgów z Niemiec zosta³o na szczêcie dostatecznie opisanych.
Jest to jednak kropla w morzu tego, co obserwujemy w Skandynawii, st¹d ka¿de doniesienie
zas³uguje na osobny opis.
Pierwszy lêg sóweczki w budce z terenu Polski. W 2002 roku zaprojektowa³em i powiesi³em
w Parku Narodowym Gór Sto³owych zaledwie osiem budek wydr¹¿onych w litym pniu wierka.
Poniewa¿ wa¿¹ one po 25 kg, instrukcja jak samodzielnie powiesiæ tak¹ budkê nadawa³aby siê
na osobny artyku³, niekoniecznie w powa¿nym pimie Nie by³o powodu, aby wieszaæ wiêkszej
iloci budek, których efektywnoæ nie jest sprawdzona. Miejsca wywieszenia dobierane by³y
bardzo skrupulatnie. Wszystkie zawis³y w obrêbie stanowisk okupowanych przez sóweczki,
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których na tym terenie jest co najmniej 35
w zagêszczeniu ok. 5,5 terytorium /10km2. G³ównym
kryterium by³a tu obecnoæ naturalnych dziupli, czy
historii wczeniejszych lêgów. Na jednym ze
stanowisk powiesi³em 2 budki w odleg³oci 300 m
od siebie. W tym miejscu para gniazdowa³a
w martwej, grubej brzozie. Ciekawostk¹ jest,
¿e w dwóch kolejnych sezonach po sóweczce
okupowa³ dziuplê inny gatunek z Polskiej Czerwonej
Ksiêgi - koszatka. Jakoæ dziupli po tym czasie
znacznie siê pogorszy³a i byæ mo¿e by³a to
przyczyna, dla której w trzecim roku nie uda³o siê
samcowi pozyskaæ partnerki. Ostatecznie drzewo
przewróci³o siê. Tego roku na stanowisku zawis³y
dwie budki. Po kolejnych 4 latach para zagniedzi³a
siê w naturalnej dziupli w modrzewiu,
w bezporednim s¹siedztwie jednej z nich. Samica
musia³a porzuciæ lêg, gdy¿ drzewo zablinia³o
¿ywic¹ ranê po dziupli tak intensywnie, ¿e w koñcu
niemo¿liwe by³o przeciniêcie siê samicy przez wci¹¿
Budka dla sóweczki
zmniejszaj¹cy siê otwór. Niestety by³o ju¿ za póno
Rys. R. Jurga
na interwencjê. Minê³y kolejne dwa lata i ptaki
nareszcie zdecydowa³y siê z³o¿yæ jaja w budce na
podció³ce z wiór w 2007 roku, po 5 latach od jej powieszenia. Przy tej okazji pad³y dwa kolejne
rekordy dla tego terenu: najwczeniejszy wylot (19 czerwca) i najwiêksza liczba m³odych
opuszczaj¹cych gniazdo (7). Byæ mo¿e nieprzypadkowo.
Pamiêtajmy jednak, ¿e du¿o wa¿niejsza jest ochrona drzew martwych i dziuplastych, ni¿
samo wieszanie budek, które powinnimy traktowaæ jako chwilow¹ koniecznoæ.
Romuald Mikusek

W POSZUKIWANIU PUSZCZYKA MSZARNEGO
Przed nami by³o Bagno Czerwone, jedno z dwóch najwiêkszych w olmañskim kompleksie
leno-torfowiskowym. W piaszczystej grzêdzie, na skraju Czerwonego, zdecydowalimy siê
pozostaæ na nocleg. Celem naszej wyprawy na Olmany by³o nie tylko obejrzenie okolicznych
pejza¿y, ale jak zawsze badania naukowe. A dok³adniej okrelenie liczebnoci puszczyka
mszarnego. Dlatego rozbiwszy obóz, o zmierzchu poszlimy na liczenia. Uda³o siê nam odznaczyæ
dwa terytoria puszczyka. W jednym miejscu odzywa³ siê samiec i samica, a w drugim, na s¹siedniej
wyspie, tylko samiec. Zadowoleni wrócilimy do obozu, gdzie przy ognisku, z kubkiem herbaty
w d³oniach, podzielilimy siê wra¿eniami, a potem po³o¿ylimy siê wypocz¹æ...
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wit
Kolejny dzieñ zaczêlimy o godzinie 5 rano. Jeszcze w mroku udalimy siê w trasê.
Po przejciu kilku kilometrów przystanêlimy na chwilê, w³¹czylimy magnetofony
i nas³uchiwalimy. Ale tym razem nie zauwa¿ylimy sowy.
Na wschodzie noc zaczyna³a bledn¹æ. Niewidoczne okolice rozmyte w nocnych
ciemnociach, zwolna przybiera³y okrelone kszta³ty. Zewsz¹d dobiega³y odg³osy tokuj¹cych
cietrzewi.
Nie bacz¹c na to, ¿e wszyscy go oczekiwali, uwa¿nie wypatrywali i nas³uchiwali, wit
nadszed³ jako niespodziewanie. Kilka minut wczeniej nie by³o prawie niczego widaæ i wtem,
nie tyle zauwa¿ysz a poczujesz, ¿e jest ju¿ jasno. S³oñce jeszcze nie wzesz³o nad horyzontem,
dlatego kszta³ty drzew oraz krzewów by³y wci¹¿ rozmyte i nad bagnami ca³y czas snu³y siê
resztki nocnej mg³y. Ale nagle, nareszcie, pojawi³y siê pierwsze promienie s³oneczne. Mg³a
od razu zniknê³a, a ca³a okolica zabarwi³a siê licznymi wiosennymi kolorami. Pocz¹tkowo
promyki dotyka³y powierzchni, przemyka³y nisko nad zalanymi moczarami. Póniej, s³oñce
podnios³o siê wy¿ej, obijaj¹c siê blaskiem od wody, rozjani³o i o¿ywi³o bagno. Okolica
powoli rozbudza³a siê.
Piêæ odcieni zielonego
W pierwszej po³owie kwietnia, zw³aszcza po d³ugiej, przeci¹gaj¹cej siê zimie w przyrodzie
dominuj¹ bure oraz br¹zowo-¿ó³te kolory- te, które pozosta³y z minionego roku. Jednak ju¿
pojawia siê i zaczyna przewa¿aæ zielona barwa. A dok³adniej- barwy, bo jest ich w³aciwie
wiele. Surowy ciemnozielony kolor zesz³orocznego igliwia, wiosn¹ wygl¹da nieco surowo.
Zaraz obok niego zielone listki ¿urawiny, ozdobione czerwonymi jak krew jagodami, mieni¹cymi
siê w s³onecznym blasku. Wygl¹daj¹ one du¿o weselej. A wilgotne, od delikatnego ¿ó³to-zielonego
do nasyconego jaskrawozielonego, mchy torfowe, jak gdyby umiechaj¹ siê w promieniach
s³onecznych. Wród mchów, tam gdzie wiêcej wody, tkwi¹ kêpy turzycowatych, z których jak
strza³y wzbijaj¹ siê lekkosa³aciane db³a
we³nianki.
Spotkanie z orlikiem grubodziobym
Podczas jednego z przejæ przez bagno,
w pobli¿u jednej z wysp kto, nie pamiêtam
ju¿ kto, zauwa¿y³ du¿ego drapie¿nego ptaka
szybuj¹cego po niebie. Nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoci- to orlik. Tylko jaki? Wszyscy
zgodnie rzucilimy siê ku wyspie i tam,
usadowiwszy siê dobrze, zaczêlimy
uwa¿nie przygl¹daæ siê ptakowi. Po kilku
minutach obserwacji bylimy ju¿ pewni.
Jednolito ciemne upierzenie, du¿y rozmiar,
brak bia³ych plam na zewnêtrznej stronie
skrzyde³- to by³ orlik grubodzioby. Poza tym
orliki krzykliwe na Olmanach spotyka siê
du¿o rzadziej. Uszczêliwieni ciekawym
Orlik grubodzioby
spotkaniem, napatrzywszy siê jeszcze trochê
Rys. Barbara Tracz
na ptaka, ruszylimy dalej.
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Powoli bagna zaczyna³y zmieniaæ siê. Je¿eli wczeniej wiêkszoæ by³a widoczna, wraz
z pojedynczymi wyspami poroniêtymi lasem, to teraz by³o odwrotnie. Wród drzew da³o siê
zauwa¿yæ poszczególne obszary moczarów, czasami dosyæ rozleg³e.
Niespodziewane spotkanie
Tak oto, id¹c po cie¿ce, ju¿ nie wiem kto pierwszy, spostrzeglimy na drzewie gniazdo.
Nale¿y dodaæ, ¿e wszystkie gniazda, które do tej pory zobaczylimy, by³y puste. Dlatego bez
szczególnej nadziei spojrzelimy przez lornetkê i najpierw nie uwierzylimy temu co ujrzelimy.
Z gniazda wychyla³a siê g³owa ptaka! Jakiego?..
Du¿e rozmiary samej g³owy z charakterystycznymi pó³ksiê¿ycami przy oczach- nie mo¿na
by³o siê pomyliæ. W gniedzie siedzia³ puszczyk mszarny.
Nie da siê opisaæ euforii, która ogarnê³a wszystkich uczestników wyprawy. Jednak na to, ¿e
w tak krótkim czasie i w dosyæ ciê¿kich warunkach uda³o siê nam odnaleæ gniazdo, nie liczy³
nikt. Poza tym dla wiêkszoci cz³onków ekspedycji by³ to nowy widok. A to znaczy, ¿e puszczyka
mszarnego widzieli po raz pierwszy. Wyprawê mo¿na by³o uznaæ za udan¹! Co prawda, ca³¹
radoæ ze spotkania i poziom emocji musielimy wyra¿aæ po cichutku, ¿eby nie wystraszyæ
ptaka.
Koniecznie trzeba by³o sfotografowaæ sowê i w miarê mo¿liwoci obejrzeæ zniesienie.
Pamiêtaj¹c o tym, ¿e w pocz¹tkowym okresie wysiadywania sowa jest bardzo ostro¿na i mo¿e
porzuciæ jaja, postanowilimy zrobiæ zdjêcia z s¹siedniego drzewa, a jajom przyjrzeæ siê tylko
wtedy, gdy ptak wyleci z gniazda. Puszczyk okaza³ siê bardzo cierpliwy- wytrzyma³ ca³¹ sesjê,
prawie nie poruszaj¹c siê. Tylko ca³y czas uwa¿nie mnie obserwowa³.
Pob³¹kawszy siê jeszcze trochê wród wzgórz wyszlimy na drogê, która wiod³a we w³aciwym
dla nas kierunku- na wschód. Przebiega³a ona przez sosnowy las, a w³aciwie to co z niego
pozosta³o po po¿arze. I tu znowu trafilimy na interesuj¹ce znalezisko.
Czyje to pióro?- przywo³a³ mnie Sergiej. Przypatrzywszy siê rozpozna³em je prawie od
razu- lotka puszczyka mszarnego. Wszyscy natychmiast wytê¿yli uwagê i zaczêli wnikliwie
rozgl¹daæ siê wokó³ W odleg³oci kilkudziesiêciu metrów zauwa¿ylimy gniazdo. I ponownie,
patrz¹c przez lornetkê, zobaczylimy w nim
du¿¹ g³owê ze specyficznymi pó³ksiê¿ycami
i ¿ó³te oczy. To by³o ju¿ drugie gniazdo
puszczyka mszarnego!
Zaczêlimy ostro¿nie podchodziæ do
gniazda. Tym razem ptak odlecia³ z niego
i usiad³ w odleg³oci 40-50 metrów.
Moglimy spróbowaæ obejrzeæ jaja. Jednak
na drzewo nie da³o siê wejæ. Po pierwsze w
skutek po¿aru sta³o siê obumar³e, zaczyna³o
traciæ korê- czêciowo pieñ by³ g³adki i liski,
a czêciowo pokryty kor¹, która przy dotyku
od razu odpada³a. Po drugie najni¿sze ga³êzie
by³y na wysokoci ok. 10 metrów.
Pomog³a, jak to siê mówi, ¿o³nierska
smyka³ka. Las w okolicach gniazda sp³on¹³
Puszczyk mszarny na gniedzie
Rys. Barbara Tracz
w po¿arze i dlatego wokó³ le¿a³o mnóstwo
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martwych, ale dosyæ mocnych drzew. Wybrawszy wystarczaj¹co d³ugie, ale nie za grube i za
ciê¿kie, przystawilimy je do sosny z gniazdem i takim sposobem wdrapa³em siê do najbli¿szych
ga³êzi. A dalej to ju¿ kwestia techniki. Gdy zacz¹³em wspinaæ siê, pamiêtaj¹c o agresywnoci
ptaka w tym okresie, przypomnia³em towarzyszom: Rozgl¹dajcie siê! Gdyby puszczyk lecia³
uprzedcie mnie!
Powolutku zbli¿a³em siê do gniazda i wtedy us³ysza³em krzyki z do³u. Natychmiast
przylgn¹³em do pnia i chcia³em schowaæ g³owê Ale gdzie tu siê ukryæ na prawie go³ym pniu!
Chwila- nic siê nie dzieje. Zapyta³em kolegów Co tam? i s³yszê w odpowiedzi Nie, nie leci.
Wdrapuje siê dalej. Znowu krzycz¹! Ponownie schowa³em siê I tak kilka razy. Koniec koñców,
zez³ociwszy siê, odpowiedzia³em  Nie krzyczcie, ¿e nie leci, a krzyczcie kiedy bêdzie lecieæ!
I oto wreszcie gniazdo, a w nim dwa jaja. Na pewno to jeszcze niepe³ny lêg. Mierzê, robiê
zdjêcia. Koledzy znowu krzycz¹. Tym razem nie po pró¿nicy. Puszczyk zacz¹³ niepokoiæ siê,
kilka razy demonstruje gotowoæ do ataku, ale póki co nie odwa¿y³ siê uderzyæ. W koñcu robie
ostatnie zapiski i szybko schodzê z drzewa.
To by³o ostatnie interesuj¹ce spotkanie podczas ekspedycji. Nastêpnego dnia doszlimy
do wioski Bukcza i stamt¹d przez ¯ytkowicze, ju¿ na wieczór dotarlimy do Brzecia.
Po przedyskutowaniu rezultatów wyprawy postanowilimy w przysz³ym roku jeszcze raz
odwiedziæ Olmany, ale przejæ ju¿ po mniej ekstremalnej trasie. Na pewno jestemy pierwszymi
ornitologami, którzy przemierzyli Olmany z zachodu na wschód przez sam rodek i to jeszcze
wiosn¹, gdy na bagnach jest najwy¿szy poziom wody.
Andriej Abramczuk
Brzeski Obwodowy Oddzia³ APB, Brzeæ
T³umaczenie: Joanna Kozie³

SYTUACJA KULIKA WIELKIEGO W DOLINIE PISY
Pisa to rzeka w pó³nocno-wschodniej Polsce o charakterze naturalnym, ³¹cz¹ca Równinê
Mazursk¹ z Równina Kurpiowsk¹, wp³ywaj¹ca do rzeki Narew. Wzd³u¿ rzeki rozci¹gaj¹ siê
ekstensywnie uprawiane ³¹ki i pastwiska, a tak¿e nieu¿ytkowane mokrad³a oraz liczne i dobrze
zachowane starorzecza. £¹ki i pastwiska s¹ poprzecinane rowami melioracyjnymi oraz
pojedynczymi drzewami (dêby) i grupami drzew, przewa¿nie na wzniesieniach. Rozleg³e ³¹ki
urozmaicone s¹ lekkimi wzniesieniami. Zag³êbienia terenu w okresie wiosennym wype³niaj¹ siê
wod¹. Liczne rozlewiska wykorzystuj¹ ptaki, jako bezpieczne miejsca na odpoczynek podczas
wêdrówki.
W dolinie Pisy gniazduj¹ m.in. kuliki wielkie. W roku 2008 wykazano gniazdowanie
10-12 par. Zaraz po przylocie, oko³o po³owy marca, ptaki te zaczynaj¹ tokowaæ i zajmuj¹ terytoria.
W po³owie kwietnia pierwsze samice znosz¹ jaja. Ptaki nie przystêpuj¹ do wysiadywania
od razu po z³o¿eniu pierwszego jaja, lecz zaczynaj¹ intensywnie wysiadywanie dopiero po
zniesieniu 3 jaja. W okresie kiedy na gniedzie nie ma ptaka lub lêg jest w pocz¹tkowej fazie
wysiadywania kuliki ponosz¹ dotkliwe straty powodowane przez drapie¿niki, g³ównie przez
wronê siw¹ i lisa. Wysiaduj¹cy ptak oraz jaja (pomimo tego, ¿e ich barwa zlewa siê z otoczeniem)
s¹ dobrze widoczne w niskiej jeszcze rolinnoci. Rozpoczynaj¹cy siê okres wegetacyjny rolin
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jest równie¿ sygna³em dla rolników, którzy w tym okresie wyje¿d¿aj¹ na ³¹ki w celu wysiania
nawozów sztucznych i wyrównania ³¹k po krecich ladach ¿erowania w zimie. W tym czasie
zaczyna siê wycig, kto pierwszy znajdzie gniazdo. Im szybciej uda siê zlokalizowaæ gniazdo,
tym wiêksza jest szansa na rozmowê z konkretnym rolnikiem. Ma ona na celu ustalenie terminu
wysiewania nawozu na ³¹ce z gniazdem kulika oraz nawi¹zanie wspó³pracy z rolnikiem, by
powiadomi³ o swojej wizycie na interesuj¹cej nas ³¹ce równie¿ w póniejszym czasie. Na Równinie
Kurpiowskiej wiêkszoæ upraw czy te¿ ³¹k i pastwisk to ma³e dzia³ki. Nierzadko 1ha ³¹ki
w dolinie Pisy ma kilku w³acicieli. Do zaznaczenia znalezionego gniazda nie stosuje siê ¿adnych
patyków czy te¿ ko³ków, które pozwoli³y by na ewentualne ominiêcie gniazda w trakcie prac na
³¹ce i ponownego trafienia do niego. Stercz¹ce patyki czy ko³ki mog³y by byæ doskona³¹
wskazówka dla wron, które bardzo szybko siê ucz¹ i mog³yby niszczyæ takie oznaczone lêgi.
Zwykle jest tak, ¿e po przybyciu na swoj¹ ³¹kê rolnik jest uwiadamiany oraz wskazane jest mu
miejsce, na którym nam zale¿y. Niestety nie zawsze udaje siê odnaleæ w porê wszystkie gniazda
a tym samym dotrzeæ do wszystkich rolników, którzy niemal jednoczenie rozpoczynaj¹
wysiewanie nawozów. Z tego powodu i innych prac rolnych oko³o 40% par kulików traci lêgi.
Czêæ par ptaków przystêpuje do powtórnych lêgów za oko³o dwa tygodnie po stracie. Te, które
ju¿ nie powtarzaj¹ lêgów koczuj¹ po okolicy i pomagaj¹ ptakom lêgowym - sygnalizuj¹
o zbli¿aj¹cym siê niebezpieczeñstwie. Pary, które przyst¹pi³y do ponownego lêgu maj¹ jednak
nik³e szanse na odchowanie potomstwa z powodu wczesnych sianokosów, które odbywaj¹ siê na
prze³omie maja i czerwca. Kuliki wysiaduj¹ 26 dni, m³ode przebywaj¹ w gniedzie oko³o
2-3 dni, i dopiero potem s¹ wyprowadzane przez ptaki doros³e w miejsca, gdzie znajduj¹
schronienie i odpowiednie ¿erowisko.
Kolejn¹ przyczyn¹ znacznych strat w lêgach kulików jest ich p³ochliwoæ. W okresie
wysiadywania, gdy na ³¹ce pojawia siê: cz³owiek, pies czy lis kuliki opuszczaj¹ gniazdo
i obserwuj¹ je z pewnej odleg³oci. W tym czasie wrony i kruki czêsto niszcz¹ gniazda  dystans
ucieczki krukowatych przed cz³owiekiem
czy innymi ww. zwierzêtami jest znacznie
mniejszy. Zanim kuliki powróc¹ do swojego
gniazda po sp³oszeniu, s¹ one ju¿ czêsto
zrabowane. Z tego powodu zniszczeniu
ulega kolejne 40% lêgów kulików, zarówno
tych wczesnych, jak i powtarzanych.
Rzeka Pisa to atrakcyjne miejsce dla
wêdkarzy, którzy przyje¿d¿aj¹ ze swoimi
czworono¿nymi przyjació³mi, myliwych
wybieraj¹cych siê na obchód swojego
obwodu, jak równie¿ mi³oników ptaków.
Wszyscy Ci ludzie nie zdaj¹ sobie zupe³nie
sprawy z tego, ¿e przez swoje postêpowanie
przyczyniaj¹ siê do strat w lêgach ptaków.
W dniu 01.05.2008 roku, od godz.
4:00 do godz. 21:00 obserwowa³em ptaki
wysiaduj¹ce jaja na gniedzie, oczywicie
Kulik wielki
z bezpiecznej dla nich odleg³oci. W tym
Rys. Katarzyna Kubicka
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czasie ptaki przebywa³y na gniedzie zaledwie przez 6 godzin i 32 min ³¹cznie. By³y to przewa¿nie
godziny wczesno ranne i póno wieczorne. Od rana pojawia³y siê traktory, samochody, ludzie
i psy. W efekcie doros³e ptaki nie mog³y spokojnie wysiadywaæ jaj, nie mówi¹c ju¿ o normalnych
zachowaniach ptaków doros³ych zwi¹zanych z trybem ich ¿ycia jak: tokowanie, zmiana
w wysiadywaniu, czy te¿ toaleta i ¿erowanie. Z powodu takich dni, nawet jeli lêg siê uchowa, to
wyd³u¿a siê czas inkubacji, a co za tym idzie zmniejszaj¹ siê szanse pomylnego wylêgu przed
rozpoczêciem sianokosów.
Po wielu latach obserwacji stwierdzi³em, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem dla rolników i przyrody
by³oby rozsiewanie nawozów w okresie przed sk³adaniem jaj, ale nie wszyscy rolnicy chc¹ siê
na to godziæ lub nie zawsze maj¹ taka mo¿liwoæ.
W 2008 roku zlokalizowanych zosta³o 11 par ptaków, które przyst¹pi³y do lêgów w dolinie Pisy.
Stwierdzono 17 lêgów, z czego 5 gniazd zosta³o zniszczonych poprzez traktory i zwi¹zane z tym
prace w fazie wysiadywania jaj, kolejne 5 gniazd zosta³o zniszczonych przez wrony, ale za przyczyn¹
ludzi lub psów, 3 gniazda przez wa³êsaj¹ce siê psy lub psy bêd¹ce na wycieczce w terenie ze
swoimi opiekunami, 1 gniazdo wraz z ptakiem doros³ym zosta³o spl¹drowane a doros³y ptak zagryziony
przez lisa. Tylko 3 pary doczeka³y siê wylêgu piskl¹t. By³ to efekt rozmów z rolnikami, których uda³o
siê namówiæ na pozostawienie kawa³ków nieskoszonych ³¹k oraz na ustalenie terminu koszenia.
Pozwoli³o to zabezpieczyæ gniazdo przed lisami na czas do wylêgu piskl¹t.
W czasie, kiedy m³ode ptaki by³y gotowe na wyjcie z gniazda wiêkszoæ powierzchni ³¹k
by³a ju¿ skoszona (koniec maja). Obserwowano jednak m³ode kuliki, które ¿erowa³y na
skoszonych ju¿ ³¹kach. W chwili zagro¿enia (na sygna³ swoich rodziców) chowa³y siê w w¹skie
pasy ³¹k nieskoszonych. Jednak do 15 czerwca zwykle nie ma ju¿ ani jednego kulika na ³¹kach
- jest cicho i spokojnie.
Podobny los jak kuliki spotyka inne gatunki gniazduj¹ce na ³¹kach: derkacze, rycyki, czajki,
krwawodzioby, kszyki i inne . W lipcu pojawiaj¹ siê jeszcze czasem koczuj¹ce stada kulików,
ale jako nie widaæ wród nich m³odych ptaków.
W dolinie Pisy prowadzi siê w ka¿dym sezonie trzy lub cztery pokosy traw  a¿ do pónej
jesieni. Dziêki mechanizacji koszenie ³¹k w ca³ej dolinie trwa tylko kilka dni (koszenie, zbiór,
wywóz oraz ponowny wysiew nawozów). W czasie takich prac ptaki doros³e wodz¹ce pisklêta
czêsto nie s¹ w stanie odnaleæ bezpiecznych miejsc, aby ukryæ swoje pisklêta.
W ci¹gu 10 lat uda³o siê tylko raz (w roku 2000) obserwowaæ jednego m³odego ptaka i parê
doros³ych ptaków, która przebywa³a tam do po³owy lipca. Z lat 90-tych istniej¹ zapiski, ¿e kolonia
kulików w dolinie Pisy obejmowa³a znacznie wiêkszy obszar. Ptaki wystêpowa³y te¿ w innych
miejscach. Niestety postêp rolnictwa (mechanizacja) i znaczne przesuniêcie terminu koszenia
traw (wynik wysiewu nawozów) spowodowa³y, ¿e efekty lêgów u kulików s¹ znikome, a co za
tym idzie corocznie ubywa ptaków, które przystêpuj¹ do lêgów.
Kulik jest ptakiem d³ugowiecznym. Znajomoæ poszczególnych cech niektórych osobników
z kolonii nad Pis¹ pozwala stwierdziæ, i¿ przylatuj¹ ci¹gle tutaj te same ptaki. Jak d³ugo bêdzie
mo¿na je jeszcze ogl¹daæ? Rozmowy z rolnikami prowadzone s¹ w ka¿dym roku, co przynosi
pewne efekty. Wielu z nich jest ju¿ wiadoma, jakie zagro¿enie nios¹ prace dla ptaków na ³¹kach.
Lecz w czasie takich prac m³ode s¹ zbyt ma³e by uciec na nogach a co dopiero na skrzyd³ach.
Dopiero maksymalne opónienie sianokosów (programy rolno-rodowiskowe) lub wykup
gruntów pozwoli³by na zwiêkszenie szans dla ptaków gniazduj¹cych na tym terenie.
Karol Trzciñski
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HISTORIA PEWNEGO BOCIANIEGO GNIAZDA
Pewnej pónej jesieni mój dziadek pokry³ s³om¹ dach wie¿o zbudowanej stodo³y. Wtedy
wszystko siê zaczê³o
Nied³ugo po tym wydarzeniu nadesz³a wiosna (by³ rok 1970). Bociany od razu zainteresowa³y
siê stodo³¹. Zbudowa³y na niej gniazdo.
Po pewnym czasie wydane zosta³o rozporz¹dzenie o zmianie pokryæ dachowych  w zwi¹zku
z tym zamieniono s³omiane pokrycie dachu na eternit. Gniazdo musia³o byæ usuniête. Jednak
pozosta³o pytanie: Co bêdzie dalej z bocianami? Niektórzy mówili, ¿e dobrze siê sta³o, bo
przynajmniej babcia z dziadkiem bêd¹ mogli siê pozbyæ ptaków, które nieustannie brudz¹ dach.
Gdy nadesz³a kolejna wiosna bociany nie zapomnia³y o stodole. Nie ustêpowa³y. Wybra³y
akurat jedyne miejsce i tylko tu próbowa³y robiæ gniazdo. Tym razem zaczê³y budowaæ na drabinie
trepowej, która by³a przymocowana do dachu stodo³y. Jednak ga³êzie, które przynosi³y, spada³y
im na ziemiê. Ptaki jednak nie rezygnowa³y z dalszej pracy. Myla³y, ¿e uda im siê zbudowaæ
w koñcu gniazdo. Dziadkowi, który widzia³ co siê dzieje, zrobi³o siê szkoda boæków i ich
syzyfowej pracy, wiêc zbudowa³ na stodole rusztowanie na gniazdo. Oczywicie nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ na reakcjê bocianów. Rusztowanie bardzo im siê spodoba³o. Wybudowa³y na nim
gniazdo, w którym szczêliwie odchowywa³y m³ode.
Po trzynastu latach gniazdo zrobi³o siê wysokie. Pewnego dnia by³a ogromna wichura.
Nagle gniazdo przechyli³o siê i spad³o na ziemiê razem z pisklêtami. Wszystkie m³ode zginê³y
w czasie tego wypadku. Nastêpnego dnia doros³e ptaki chcia³y budowaæ nowe gniazdo. Przynosi³y
ga³êzie, k³ad³y na dachu, ale one ci¹gle zsuwa³y siê na ziemiê. ¯al by³o na nie patrzeæ, wiêc
dziadzio zbudowa³ nowe rusztowanie na gniazdo. Pracowa³ w niedzielê, liczy³ ¿e Pan Bóg mu tê
pracê wybaczy! Rusztowanie za³o¿y³ na nowym, mocnym dachu, tym razem na oborze. Znów
wszyscy zadawali sobie pytanie; Czy bociany tu przylec¹? Chcia³y mieæ gniazdo na stodole,
lecz czy na oborze te¿ zechc¹? Co teraz zrobi¹?
Bociany natychmiast zajê³y rusztowanie. Gniazdo
w tym miejscu jest do dnia dzisiejszego.
Oczywicie co roku bociany dostarczaj¹ ca³ej
rodzinie wiele emocji. Wszyscy niecierpliwie oczekuj¹
tych ptaków powracaj¹cych wiosn¹ z Afryki.
Po przylocie nastêpuje poprawianie konstrukcji
gniazda przez samca bociana, który w miêdzyczasie
szuka partnerki. W tym okresie musi niejednokrotnie
toczyæ walki o gniazdo z obcymi bocianami. Potyczki
takie koñcz¹ siê czasem tragicznie. W poprzednim roku,
na skutek bitwy, nasza bociania para straci³a lêg.
Gniazdo w ka¿dym roku jest dobudowywane.
W pewnym momencie by³o ju¿ tak wysokie i z pewnoci¹
ciê¿kie, ¿e z obawy przed jego wywróceniem
i uszkodzeniem obory, wezwani zostali stra¿acy, którzy
usunêli wierzchni¹ jego warstwê. By³o to kilka lat temu.
Bocian bia³y
Obok budynku z gniazdem ronie wysoka brzoza,
Rys. Agnieszka Boruch
która daje cieñ ptakom, zw³aszcza m³odym w upalne dni.
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Na trzydziest¹ rocznicê bytowania u nas tych wspania³ych ptaków doczeka³y siê one a¿ piêciu
m³odych, które szczêliwie opuci³y gniazdo.
Kiedy m³ode bociany ucz¹ siê lataæ, wszyscy domownicy je obserwuj¹. Ptaki s¹ bardzo
dzielne  staraj¹ siê dorównaæ swoim rodzicom.
Oko³o dziesiêæ lat temu, gdy m³ody bocian uczy³ siê sztuki latania wydarzy³o siê co wyj¹tkowego.
W pewnej chwili ptak znalaz³ siê na podwórku. Nie potrafi³ jednak powróciæ na dach obory, ani
nigdzie indziej pofrun¹æ. Moja babcia wesz³a po drabinie i w³o¿y³a go do gniazda!
Po opuszczeniu gniazda przez nasze bociany obserwujemy sejmiki bocianie  zarówno
ko³uj¹ce na niebie stada, jak i siedz¹ce na ziemi. Pewnego razu stado bocianów obsiad³o nasze
podwórko i budynki s¹siadów. By³o to cudowne wydarzenie, gdy wszêdzie wokó³ by³y bociany.
Gdy po odbyciu sejmiku boæki odlatuj¹ do ciep³ych krajów ze smutkiem siê z nimi rozstajemy.
Bociany przynosz¹ wszystkim domownikom wiele radoci. S¹ naszymi wspania³ymi
s¹siadami. Tocz¹ swoje ¿ycie tu¿ obok naszego. Nie wyobra¿amy sobie teraz podwórka wiosn¹
czy latem bez ich obecnoci.
Trzydzieci dziewiêæ lat temu wiele by³o stodó³ i innych budynków gospodarczych w okolicy.
Jednak nigdy wczeniej nie by³o tu bocianów dopóki nie zosta³a wybudowana ww. stodo³a.
Dlaczego te ptaki wybra³y akurat ten budynek i tu próbowa³y za wszelk¹ cenê zbudowaæ gniazdo?
Bociany dokona³y s³usznego wyboru. W okolicy tylko u nas przetrwa³y budynki gospodarcze 
te, które wybra³y 39 lat temu! Czy¿by bociany wiedzia³y, ¿e te budynki bêd¹ mog³y s³u¿yæ ich
rodzinom przez wiele lat?
Agnieszka Parapura

CZY ISTNIEJE PRZYJAÑ MIÊDZY PTAKIEM
A CZ£OWIEKIEM?
Pewnego dnia do drzwi mojej babci, która by³a jeszcze m³od¹ dziewczyn¹, zapuka³ ch³opiec.
W rêku trzyma³ ptaka. By³a to sójka. Powiedzia³, ¿e znalaz³ j¹ w lesie i nie wiedzia³ co z ni¹
zrobiæ. Sójka nie by³a w dobrej formie. Nie mog³a lataæ. Babcia wziê³a wiêc sójkê do siebie,
licz¹c, ¿e wyzdrowieje.
Up³ywa³y dni, ptak czu³ siê coraz lepiej. Sójka zaczê³a lataæ. Gdy ju¿ ca³kiem wyzdrowia³a
babcia otworzy³a okno. Wiedzia³a, ¿e d³u¿ej nie mo¿e jej trzymaæ, by jej nie oswoiæ. Sójka
przecie¿ potrzebowa³a wolnoci. Babcia nie chcia³a jej wiêziæ. Otwieraj¹c okno pomyla³a: niech
zrobi co zechce. Ptak wylecia³ przez okno i siad³ na poblisk¹ winiê. Jednak po chwili wróci³
znów na parapet.
Od tego czasu sójka spêdza³a czas na dworze i w domu. Okno ca³y czas by³o otwarte. Ptak
swobodnie lata³ gdzie chcia³. Na noc zawsze wraca³ do domu. Czasem, gdy okno by³o zamkniête
sójka g³ono skrzecza³a, prosz¹c, by babcia je otworzy³a. Polubi³a babciê a babcia te¿ bardzo siê
do niej przywi¹za³a. Sójka uwielbia³a jeæ s³oninê, któr¹ dostawa³a od domowników. By³a
szczêliwa.
Pewnego dnia przyszed³ do babci mê¿czyzna z synami na winie, które ros³y niedaleko.
Ch³opcy zainteresowali siê sójk¹. Bardzo im siê ona spodoba³a (tym bardziej, ¿e by³a oswojona).
Tego wieczora sójka zniknê³a. Nie wraca³a na noc, jak codziennie to robi³a.
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Babcia wo³a³a j¹, czeka³a na ni¹ przy
otwartym oknie z nadziej¹, ¿e zaraz przyleci.
W koñcu pomyla³a, ¿e jaki ptak drapie¿ny j¹
zaatakowa³.
Nastêpnego dnia kto powiedzia³ babci,
¿e sójka jest na dachu u tego pana, który by³
u babci wczoraj. S³ysz¹c to od razu siad³a na
rower i tam pojecha³a. Zapuka³a do drzwi, które
otworzy³a kobieta. Babcia powiedzia³a: Proszê
pani, pani synowie maj¹ moj¹ sójkê,
chcia³abym j¹ z powrotem zabraæ. Na to
kobieta ze miechem odpowiedzia³a: To niech
pani wejdzie na dach i j¹ sobie wemie.
Synowie kobiety w tym czasie byli na dworze,
Sójka
Rys. Agnieszka Parapura
wiêc babcia powiedzia³a im, ¿eby weszli do
domu, bo uwa¿a³a, ¿e sójka nie przyleci do niej,
gdy oni bêd¹ w pobli¿u (ch³opcy podobno rzucali wczeniej w ni¹ kamieniami, by sfrunê³a).
Gdy dzieci posz³y do domu babcia powiedzia³a do sójki: Sójka, chod. Ptak od razu sfrun¹³
babci na ramiê. Wrócili razem do domu.
Ptak nie chcia³ jeæ. Mia³ powyrywane lotki. By³ w z³ym stanie. Babcia bardzo siê o niego
martwi³a. Mia³a jednak nadziejê, ¿e wyzdrowieje tak jak wczeniej.
Nastêpnego dnia rano, gdy babcia siê obudzi³a, sójka bardzo g³ono zaskrzecza³a, przylecia³a
do babci na poduszkê i powoli zaczê³a opuszczaæ g³owê. Babcia wziê³a j¹ na rêce ale ona nie
dawa³a ju¿ oznak zycia. Wygl¹da³o na to, ¿e sójka czeka³a, a¿ babcia siê obudzi, by umrzeæ przy
niej, w jej rêku. Babcia j¹ uratowa³a, a w zamian za to sójka by³a jej oddana a¿ do koñca swojego
¿ycia. Babcia do dzi bardzo lubi sójki
Agnieszka Parapura

NARRS - CZYLI JAK ANGLICY LICZ¥ ¯ABY
Potrzeba monitoringu przyrody jest oczywista i zrozumia³a dla ka¿dego, kto interesuje siê
otaczaj¹cym nas wiatem. Ogólnie mówi¹c dziêki sta³ej obserwacji rodowiska i zachodz¹cych
w nim zmian, mo¿emy zdobyæ niezbêdn¹ wiedzê o potrzebie i metodach ochrony przyrody
(czyli co, jak i gdzie chroniæ). Zdobywanie takiej wiedzy o rodowisku jest specyficzne dla
poszczególnych jego elementów, takich jak przyroda nieo¿ywiona, roliny, zwierzêta czy siedliska
przyrodnicze. Ka¿dy z tych elementów wymaga innego podejcia, metodyki badañ czy analizy
zebranych materia³ów. Dlatego te¿ poszczególne grupy zwierz¹t czy rolin s¹ poznane w ró¿nym
stopniu. Z jednej strony istniej¹ grupy, o których mamy szerok¹ wiedzê i monitorujemy je
w zadowalaj¹cy sposób. Czêsto wynika to bezporednio z naszych potrzeb (np. drobne organizmy
wodne, które s¹ wskanikami jakoci wody, któr¹ cz³owiek wykorzystuje do swoich celów),
z ³atwej metodyki prowadzenia obserwacji (np. drzewa lene, gatunki rolin i zwierz¹t
synantropijnych), a przede wszystkim z mo¿liwoci prowadzenia monitoringu na szerok¹ skalê.
68

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

Do tej ostatniej grupy na pewno nale¿¹ ptaki, których obserwowanie jest coraz bardziej popularne
wród amatorów. Równie du¿o danych mamy o gatunkach wykorzystywanych ³owiecko czy
wêdkarsko. Z drugiej strony istniej¹ gatunki, o których mamy wiedzê co najmniej niezadowalaj¹c¹,
czasami szcz¹tkow¹ lub wrêcz ¿adn¹. Przyczynami takiego stanu rzeczy mo¿e byæ trudna
metodyka obserwacji (np. zwierzêta aktywne noc¹, jak pilchy), trudnoci w identyfikacji gatunków
(np. ze wzglêdu na rozmiary cia³a wiêkszoæ bezkrêgowców), wreszcie istniej¹ grupy zwierz¹t,
które budz¹ niechêæ, a nawet odrazê w spo³eczeñstwie (nietoperze). Taki brak sympatii cechuje
równie¿ przedstawicieli herpetofauny: ¿aby, ropuchy, wê¿e, jaszczurki. A jest to grupa zwierz¹t
niezwykle zagro¿ona, bardzo wra¿liwa na niekorzystne zmiany w rodowisku,
o udokumentowanym sta³ym spadku liczebnoci. Dlatego warto zwróciæ uwagê jak
z monitoringiem tej grupy zwierz¹t radz¹ sobie w Wielkiej Brytanii i wykorzystaæ
te dowiadczenia w naszym kraju.
Dlaczego w³anie Wielka Brytania? Odpowied jest prosta: istnieje tam sprawnie
funkcjonuj¹cy, dobrze zorganizowany i wiarygodny monitoring p³azów i gadów. Nosi on nazwê
NARRS (National Amphibian and Reptile Recording Scheme) czyli narodowy plan rejestrowania
p³azów i gadów. Wszystko zaczê³o siê w latach dziewiêædziesi¹tych poprzedniego stulecia, kiedy
zaczê³y powstawaæ pierwsze bazy danych dotycz¹ce wystêpowania herpetofauny, o zasiêgu
lokalnym. Jednoczenie obserwowano istotny spadek liczebnoci wród tej grupy zwierz¹t,
szczególnie w ostatnim piêædziesiêcioleciu. Idea stworzenia monitoringu o zasiêgu krajowym
zrodzi³a siê ko³o 2000 r. i szybko zosta³a przemieniona w konkretne dzia³ania. Od pocz¹tku
wiod¹c¹ rolê w stworzeniu za³o¿eñ, organizowaniu i prowadzeniu tego monitoringu ma organizacja
Herpetological Conservation Trust (HCT). Jest to fundacja dzia³aj¹ca od 1989 roku, zajmuj¹ca
siê ochron¹ p³azów i gadów, zatrudniaj¹ca specjalistów i zarz¹dzaj¹ca wykupionymi gruntami
prywatnych rezerwatów przyrody. Nie posiada ona cz³onków, ale wspó³pracuje z ró¿nymi
organizacjami pozarz¹dowymi, wolontariuszami i jednostkami w³adz rz¹dowych. To w³anie
HCT przyczyni³o siê do powstania bazy rzadkich gatunków herpetofauny na terenie Wielkiej
Brytanii (ropucha paskówka, jaszczurka zwinka, gniewosz plamisty) w roku 2004. By³ to pierwszy
krok do przygotowania monitoringu krajowego. Ju¿ w nastêpnym roku przeprowadzono
pilota¿owe liczenie p³azów i gadów, które
nastêpnie przybra³o kszta³t obecnie
funkcjonuj¹cego NARRS. W jego tworzeniu
bra³y udzia³ organizacje pozarz¹dowe
(np. Froglife), lokalne amatorskie grupy
zrzeszaj¹ce mi³oników p³azów i gadów,
wreszcie rz¹dowe agencje zajmuj¹ce siê ochron¹
przyrody (np. English Nature).
Jako podstawowe cele NARRS okrelono:
uzyskanie odpowiedniej wiedzy o stanie
i zmianach w liczebnoci poszczególnych
gatunków herpetofauny, okrelenie stanu
ochrony gatunków i ich siedlisk, podnoszenie
wiadomoci spo³ecznej o potrzebie i sposobach
Traszka grzebieniasta (samica)
ochrony p³azów i gadów. Realizacja tych celów
Rys. Barbara Tracz
umo¿liwi przygotowywanie wymaganych
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raportów dla rz¹du i Komisji Europejskiej, a tak¿e wspó³pracê i dostarczanie odpowiednich
informacji organizacjom odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne i ochronê przyrody.
W swoich za³o¿eniach NARRS opiera siê na analizie danych zbieranych przez
profesjonalistów, a tak¿e odpowiednio przygotowanych amatorów, którzy przystêpuj¹ do akcji
jako wolontariusze. Ka¿dy z nich zostaje przeszkolony w zakresie prac terenowych i tworzenia
raportów. Do jego zadañ wykonywanych w ramach programu nale¿y inwentaryzacja okrelonego
terenu. Szczególn¹ cech¹ charakteryzuje takie dzia³ania na Wyspach Brytyjskich jest to, ¿e zawsze
musz¹ byæ poprzedzone uzgodnieniami z w³acicielami terenu i wyra¿eniu przez nich zgody na
badania. Szacuje siê, ¿e osi¹gniêcie celów stawianych przed NARRS wymagaæ bêdzie udzia³u
oko³o 1000 uczestników na ca³ym terytorium Wielkiej Brytanii. Tylko dziêki udzia³owi
wolontariuszy mo¿liwe jest równomierne, wystarczaj¹ce do analiz statystycznych, pokrycie
terytorium kraju powierzchniami badawczymi. ¯adna z organizacji rz¹dowych czy
pozarz¹dowych nie dysponuje takim sztabem ludzi. W Wielkiej Brytanii zorganizowany amatorski
ruch obserwatorów przyrody ma d³ugie tradycje, siêgaj¹ce pocz¹tków zesz³ego stulecia. Wtedy
to, w 1922 roku powsta³a organizacja obecnie nosz¹ca nazwê BirdLife International, która dzia³a
dzi na ca³ym wiecie i zrzesza ponad 2,5 miliona cz³onków. Dziêki tak d³ugiej historii
zaanga¿owania amatorów istnieje ju¿ pewna pozycja tego typu ruchów w spo³eczeñstwie
i mo¿liwe by³o znalezienie odpowiedniej liczby osób chc¹cych siê w³¹czyæ w badania p³azów
i gadów.
Zaanga¿owanie wolontariuszy do monitoringu (nie tylko herpetologicznego) ma równie¿
wymiar spo³eczny i zdrowotny, który podkrelaj¹ organizatorzy reklamuj¹c NARRS. Przebywanie
w terenie podczas liczenia zwierz¹t sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji, pozwala na rozwijanie
pasji przyrodniczych, dzielenia siê nimi z ludmi podobnie myl¹cymi. Pozwala zdobyæ now¹
wiedzê i umiejêtnoci. Dostarcza tak¿e zadowolenia z ciekawej pracy i satysfakcji z wykonywania
czynnoci po¿ytecznej dla naszego rodowiska i przyczyniaj¹cej siê do na popularyzowaniu idei
i potrzeb monitoringu, na ochrony
przyrody. Du¿y nacisk w realizacji
zadañ programu NARRS jest
po³o¿ony na popularyzowanie idei
i potrzeb monitoringu, na reklamê
i zachêcanie coraz wiêkszej liczby
ludzi do aktywnego w³¹czenia siê,
wreszcie na poszukiwanie rodków
finansowych na organizacjê ca³ego
przedsiêwziêcia. Stosowane s¹
nowoczesne rodki masowego
przekazu, wszelkie informacje mo¿na
³atwo zdobyæ i przes³aæ do
organizatorów poprzez Internet.
Program posiada swoj¹ stronê:
www.narrs.org.uk.
Osi¹gniêcie postawionych celów
realizowane
jest
w
kilku
Oczko wodne
podprogramach, które ³¹cz¹ siê
Rys. Iwona Gil
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w ca³oæ i daj¹ pe³ny obraz aktualnego stanu angielskiej herpetofauny. Podstawowym elementem
NARRS jest monitoring pospolitych gatunków p³azów i gadów. Wymaga on od uczestników
co najmniej 3 wizyt w inwentaryzowanym terenie, w okresie wiosny dla p³azów i w okresie
wiosna-lato dla gadów, w czasie sprzyjaj¹cych warunków pogodowych. Powierzchnie
wyznaczone do badañ to: jeden zbiornik wodny dla p³azów i teren 1 km2 dla gadów. Na obszarze
ca³ego kraju losowo wybrano 400 zbiorników i 400 powierzchni dla gadów. Drugim
podprogramem jest inwentaryzacja herpetologiczna ogrodów, której celem jest okrelenie stanu
i zmian w wystêpowaniu rodzimych gatunków w tym rodowisku. Istniej¹ równie¿ podprogramy
skupiaj¹ce siê na wybranych, wa¿nych z punktu widzenia ochrony gatunkach: ¿mii zygzakowatej,
gniewoszu plamistym, padalcu, jaszczurce zwince i ropusze paskówce. Dodatkowo istnieje
oddzielny program gromadzenia danych o gatunkach obcych. Warto wiedzieæ, ¿e sk³ad
herpetofauny Wielkiej Brytanii jest nieco ubo¿szy ni¿ w Polsce. Wystêpuje tam 13 gatunków
uznawanych za rodzime oraz dodatkowo co najmniej 7 gatunków p³azów, sprowadzonych na
wyspy przez cz³owieka i uznawanych za gatunki obce. Do rodzimych gatunków rzadkich
w Anglii zalicza siê: zwinkê, gniewosza i paskówkê. W przybrze¿nych wodach Oceanu
Atlantyckiego regularnie spotykany jest ¿ó³w skórzasty i sporadycznie cztery inne gatunki ¿ó³wi
morskich. Do gatunków pospolicie wystêpuj¹cych, a nieobecnych w naszym kraju, nale¿y zaliczyæ
traszkê helweck¹, z wygl¹du przypominaj¹c¹ traszkê zwyczajn¹, o marmurkowym ubarwieniu
i charakterystycznie nitkowato zakoñczonym ogonie.
Koordynacja i realizacja wszystkich zadañ w obrêbie programu NARRS jest powa¿nym
wyzwaniem organizacyjnym i wymaga sporego nak³adu pracy i kosztów. Fundusze na ten cel
pochodz¹ z ró¿nych róde³, miêdzy innymi z agencji rz¹dowej Natural England, z ró¿nych fundacji
i organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody, od prywatnych sponsorów.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat w ca³ym przedsiêwziêciu udzia³ wziê³o ponad 1400 osób
i dotychczasowa ewaluacja podjêtych dzia³añ pokazuje, ¿e NARRS jest potrzebny, dynamicznie
siê rozwija i przede wszystkim skutecznie realizuje postawione cele. Warto skorzystaæ
z dowiadczeñ brytyjskich i pomyleæ o tym, jak zorganizowaæ podobny monitoring w Polsce.
Potrzeba jego realizacji staje siê coraz pilniejsza
Krzysztof Klimaszewski

W POSZUKIWANIU TRASZKI GRZEBIENIASTEJ
W poprzednim numerze Kraski (15(2/2007)) mo¿na by³o przeczytaæ m.in. o zarz¹dzaniu
traszk¹ grzebieniast¹ oraz o metodach inwentaryzacji, lub jak kto woli, sposobach wykrywania
traszki grzebieniastej w miejscach, gdzie mo¿na podejrzewaæ jej obecnoæ. Je¿eli przypominacie
sobie ten artyku³, to w sumie nie ma w nim nic, czego nie stosowa³by w celu wykrycia obecnoci
tego gatunku przeciêtny herpetolog: od³awianie, zastawianie pu³apek, obserwacja, poszukiwanie
ladów obecnoci (w tym przypadku jaj) - czego siê nie robi, aby zaspokoiæ swoj¹ ciekawoæ.
W artykule Krzysztofa Klimaszewskiego pojawia siê równie¿ co, co mo¿e w szczególny sposób
zainteresowaæ osoby poszukuj¹ce traszki grzebieniastej: HSI  indeks dogodnoci rodowiska.
Rozszyfrowuj¹c, metoda pozwalaj¹ca szacowaæ wystêpowanie tego gatunku w oparciu
o parametry zbiornika oraz rodowiska bezporednio go otaczaj¹cego.
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Jako uczestnik warsztatów dotycz¹cych
opracowywania planu zarz¹dzania dla
traszki grzebieniastej, a nastêpnie jedna
z osób bior¹cych udzia³ w monitoringu
wystêpowania tego gatunku przy
u¿yciu w³anie HSI, chcia³em
przedstawiæ czytelnikom wyniki
swoich obserwacji poczynione
z wykorzystaniem tej metody.
Na pocz¹tku 2008 roku dosta³em
maila
od Maæka Pabijana  pracownika
Traszka grzebieniasta (samiec)
Rys. Sylwia Ilczuk UJ
w Krakowie, który by³
koordynatorem prac monitoringowych
z wykorzystaniem metody HSI,
z propozycj¹ wziêcia udzia³u w badaniach. W mailu informacja po co, dlaczego, co, jak i kiedy.
Oczywicie propozycja nie do odrzucenia. Przy okazji mi³a odmiana i okazja wyjæ w teren,
które w nawale pracy papierkowej zdarza siê coraz rzadziej. Wytypowa³em 30 zbiorników na
terenie gmin: Sadowne i Stoczek. Przed rozpoczêciem dzia³añ uda³o mi siê jeszcze spotkaæ
z Maækiem  krótkie szkolenie praktyczne, odpowiedzi na kilka pytañ, weryfikacja rozk³adu
zbiorników  i mo¿na by³o zaczynaæ. Ekipa w dwuosobowym sk³adzie (ni¿ej podpisany + ¿ona)
wyrusza w teren. Monitoring obejmowa³ co najmniej dwie wizyty nad ka¿dym ze zbiorników
w okresie od marca lub kwietnia (moment rozpoczêcia dyktowa³a pogoda) do czerwca. Jak
napisa³em wy¿ej  metoda HSI opiera siê o krelenie odpowiedniego stanu lub wartoci
10 parametrów zbiornika oraz rodowiska w którym zlokalizowany jest zbiornik. Przydatnoæ
zbiornika dla traszki szacowa³o siê zatem okrelaj¹c: region geograficzny, w którym po³o¿ony
jest zbiornik; powierzchniê zbiornika; liczbê lat, w których zbiornik wysycha; jakoæ wody
w zbiorniku; zacienienie zbiornika, wp³yw (wystêpowanie) ptaków wodnych na obszarze
zbiornika, wp³yw (obecnoæ) ryb, liczbê zbiorników wystêpuj¹cych w odleg³oci do 500 metrów
od badanego zbiornika; ocenê rodowiska l¹dowego oraz stopieñ zaroniêcia lustra wody przez
rolinnoæ. W oparciu o zapisy instrukcji stosowania wskanika HSI, parametrom zbiornika
nadawa³o siê odpowiedni¹ wagê punktow¹, i stosuj¹c odpowiedni wzór wylicza³o wartoæ indeksu
przydatnoci rodowiska. Jako ¿e by³a to dla mnie rzecz nowa, pocz¹tki by³y doæ trudne oszacowanie pierwszego zbiornika zajê³o nam dosyæ du¿o czasu. Jednak wraz ze wzrostem liczby
skontrolowanych zbiorników czas spêdzony przy ka¿dym z nich troszkê siê skraca³.
Jak wspomnia³em uda³o nam siê zbadaæ 30 zbiorników o ró¿nym charakterze. Wród nich
znalaz³y siê du¿e, sta³e zbiorniki wodne, zbiorniki okresowe, powstaj¹ce w efekcie podsi¹kania
lub zalania, zbiorniki przep³ywowe i izolowane czy trafiaj¹ce siê ma³e do³ki wype³nione wod¹,
które s¹ równie¿ lubiane przez p³azy. Wartoci indeksu przydatnoci tych zbiorników przedstawia
wykres Rys. 1.
Wykres, poza podzia³em zbiorników w zale¿noci od wartoci HSI, pokazuje równie¿
zbiorniki, w których stwierdzono obecnoæ traszki - tutaj w oparciu o bardziej namacalne
dowody w postaci obecnoci jaj lub obserwacji osobników tego gatunku. Wród 30 zbadanych
zbiorników, traszkê uda³o siê stwierdziæ w 10. Jak widaæ z wykresu, s¹ to zbiorniki które maj¹
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Rys.1. Liczba zbiorników w poszczególnych przedzia³ach wartoci indeksu przydatnoci
rodowiska wraz z liczb¹ zbiorników w danym przedziale, w których wykryto traszkê
grzebieniast¹.

wysokie HSI. Zatem za³o¿enia tej metody wydaj¹ siê s³uszne. Dociekliwy mo¿e jednak postawiæ
pytanie: dlaczego tylko w czêci zbiorników z danych przedzia³ów indeksu traszki wystêpuj¹?
Jak ka¿da metoda szacunkowa, tak i metoda HSI zapewne nie jest doskona³a. Czasem ni¿sza
wartoæ jednej sk³adowej nie wp³ywa istotnie na wartoæ wspó³czynnika HSI
i klasyfikuje zbiornik w górnym przedziale, jako zbiornik, w którym teoretycznie traszka
wystêpowaæ powinna, a w rzeczywistoci jej tam nie ma. Powód? Mo¿liwe, ¿e parametr ten jest
jednak bardzo istotny dla gatunku i jego ni¿sza wartoæ wp³ywa limituj¹co na wystêpowanie
gatunku w danym zbiorniku, chocia¿ nie wp³ywa na wartoæ indeksu. Ponadto  jak to bywa
przy szacowaniu  pomimo najlepszych nawet instrukcji  jest to jednak subiektywna ocena
osoby prowadz¹cej badanie. Ale to tylko gdybanie i w¹tpliwoci autora. Próba jest niewielka,
wiêc o statystyce mówiæ nie mo¿na. Mam nadziejê, ¿e nied³ugo bêdzie mo¿na przeczytaæ
raport obejmuj¹cy wszystkie badane stanowiska. Wtedy porównamy wyniki!
Jaki by³ efekt dodatkowy wyjazdów w teren  otó¿ poza traszk¹ uda³o siê zlokalizowaæ
kilka stanowisk innych ciekawych gatunków p³azów, m.in.: rzekotki drzewnej, traszki zwyczajnej
czy grzebiuszki.
Z niepokojem przeprowadzalimy drug¹ kontrolê  niestety, wiêkszoæ z badanych
zbiorników wodnych, w których podczas pierwszej kontroli licznie wystêpowa³y i godowa³y
p³azy  by³a sucha. Nad ka¿dym z takich zbiorników zadawalimy sobie to samo pytanie: Ciekawe,
czy zd¹¿y³y!
Marcin Ilczuk
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
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CIEKAWE GATUNKI RYB - CZEBACZEK AMURSKI
I TRAWIANKA
Rozprzestrzenianie siê gatunków jest zjawiskiem, które ma charakter naturalny lub sztuczny.
W sposób naturalny gatunki poszerzaj¹ obszar swego wystêpowania pod wp³ywem wielu
czynników, g³ównie zmian warunków rodowiskowych i klimatycznych. Wkraczaj¹ na obszary,
które zaczynaj¹ odpowiadaæ ich wymaganiom, lub wycofuj¹ siê w terenów, na których zanikaj¹
czynniki sprzyjaj¹ce ich wystêpowaniu. Jeli tylko nie wystêpuj¹ jakie powa¿ne bariery to
w zasadzie takie rozprzestrzenianie w d³u¿szym okresie czasu mo¿e nastêpowaæ bez wiêkszych
ograniczeñ. Sztuczne rozprzestrzenianie siê ma bezporedni zwi¹zek z dzia³alnoci¹ cz³owieka
i polega na celowym lub przypadkowym wsiedlaniu gatunków na tereny, gdzie wczeniej nie
wystêpowa³y.
W naszym rodowisku naturalnym mamy wiele takich zawleczonych i wsiedlonych gatunków
rolin i zwierz¹t. Niektóre z nich nie maj¹ negatywnego wp³ywu na nasz¹ rodzim¹ przyrodê,
inne natomiast oddzia³ywuj¹ niekorzystnie.
Chcia³bym przedstawiæ dwa gatunki ryb posiadaj¹cych status zawleczonych, co wiêcej
szkodliwych i niepo¿¹danych w naszej rodzimej ichtiofaunie. Obecnoæ obu tych gatunków
stwierdzi³em w latach poprzednich a tak¿e w tym roku przebywaj¹c na obozie ornitologicznym
w Paw³owicach nad Wis³¹. Miejscem wystêpowania tych gatunków jest niewielki zaroniêty
strumieñ wyp³ywaj¹cy ze starorzecza oraz zapewne samo starorzecze, lecz to jeszcze nie zosta³o
przeze mnie sprawdzone. Strumieñ ten ma d³ugoæ oko³o 300 m i wpada bezporednio do Wis³y.
Poza gatunkami rodzimymi takim jak szczupak, p³oæ, wzdrêga, s³onecznica, ukleja, ró¿anka,
koza, liz, okoñ, ja, kleñ, czy kie³b, wystêpuj¹ tam tak¿e czebaczek amurski Pseudorasbora
parva i trawianka Perccottus glenii.
Czebaczek jest niewielkim gatunkiem z rodziny karpiowatych. Pochodzi z wód po³udniowowschodniej Azji. Z wygl¹du trochê przypomina miniaturowego bolenia, ma srebrzyste wyd³u¿one
cia³o pokryte dosyæ du¿¹ ³usk¹. Wykazuje du¿¹ aktywnoæ i ruchliwoæ. Dorasta do oko³o
12 cm. Do Polski dosta³ siê najprawdopodobniej wraz z materia³em zarybieniowym karpia i amura,
sprowadzanym z Wêgier, gdzie zosta³ zawleczony ju¿ wczeniej. Pierwszy raz obecnoæ tych ryb
stwierdzono w Polsce na pocz¹tku lat 90. XX w. w Stawach Milickich. Wed³ug naukowców
czebaczek wywiera niekorzystny wp³yw na nasze rodzime gatunki stanowi¹c dla nich konkurencjê
pokarmow¹. Mo¿e tak¿e przenosiæ choroby i paso¿yty, na które polskie gatunki ryb nie s¹ odporne.
Trawianka tak¿e posiada azjatycki rodowód. Rejonem jej naturalnego wystêpowania jest dorzecze
Amuru. W przypadku tego gatunku
najbardziej prawdopodobnym
podawanym przez naukowców
ichtiologów sposobem introdukcji
jest
wpuszczenie
przez
nieodpowiedzialnych akwarystów
i hodowców-amatorów. Rybka ta
nale¿y do okoniokszta³tnych.
Posiada dosyæ du¿¹ g³ow¹
Czebaczek amurski
z potê¿nym otworem gêbowym.
Rys. Barbara Tracz
Najczêciej przebywa wród
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rolinnoæ podwodnej w silnie zaroniêtych rejonach zbiorników wodnych, gdzie czatuje na
przep³ywaj¹ce drobne organizmy wodne. Stanowi dla rodzimych gatunków konkurencjê
pokarmow¹, poluje na drobne bezkrêgowce, miêczaki, larwy owadów a tak¿e na wylêg ryb
i narybek. Jest gatunkiem niezmiernie odpornym na zanieczyszczenia wód i niedobory tlenu.
Pierwszy raz zosta³a stwierdzona w 1993 r. w starorzeczach Wis³y w okolicach Dêblina. Prób¹
ograniczenia wystêpowania tych i innych niepo¿¹danych gatunków jest wydane Rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie po³owu ryb mówi¹cy o tym, i¿ nie wolno po
z³owieniu wypuszczaæ do tego samego zbiornika lub innej wody, opisywanych powy¿ej gatunków
a tak¿e pochodz¹cych z Ameryki Pó³nocnej, sumików kar³owatych Ictalurus nebulosus oraz
obcych dla naszych wód, sztucznie wprowadzonych tak¿e pó³nocnoamerykañskich inwazyjnych
raków prêgowatych Orconectes limosus Raf. i sygna³owych Pacifastacus leniusculus Dana1.
Nie wszyscy wiedz¹, ale podobny status ma karp w niektórych stanach Australii. Jest on
tam uwa¿any za niepo¿¹dany chwast rybi niszcz¹cy rodzime rodowisko i zagra¿aj¹cy
endemicznym gatunkom. Nie sposób dziwiæ siê Australijczykom, ¿e wprowadzili takie przepisy.
Powszechnie znane s¹ ich inne eksperymenty np. z dzikimi królikami, które wprowadzone na
kontynent, nadmiernie siê rozmno¿y³y doprowadzaj¹c do niekorzystnych zmian w rodowisku
Antypodów.
Polskie przepisy zabraniaj¹ wypuszczania trawianki i czebaczka, ale nie trzeba ich od razu
umiercaæ. Interesuj¹cym rozwi¹zaniem mo¿e byæ hodowla tych gatunków w akwariach.
Osobicie od oko³o pó³ roku hodujê trawianki u siebie w dwóch akwariach i przez ten czas
mia³em okazjê w pewnym stopniu poznaæ ich zachowania. Nie s¹ to obserwacje w naturalnym
rodowisku, ale i one s¹ moim zdaniem dosyæ cenne. Aktualnie z ok. 10 z³apanych we wrzeniu
osobników, zosta³y mi tylko trzy. Jedna najwiêksza, maj¹ca ok. 13 cm przebywa w akwarium
sama, gdy¿ wszystkich wspó³lokatorów zd¹¿y³a ju¿ pozjadaæ. Dwie kolejne, ok. 8 cm, ¿yj¹
w mieszanym wiêkszym akwarium razem z okoniami.
Trawianki wykazuj¹ sk³onnoci kanibalistyczne. Jeli tylko mniejszy pobratymiec zmieci
siê do pyska wiêkszym osobnikom swego gatunku to z pewnoci¹ zostanie po¿arty. Obserwuje
siê dosyæ du¿e ró¿nice w tempie wzrostu. Jedne osobniki rosn¹ znacznie szybciej od innych
mimo takiej samej, zdawa³y by siê, dostêpnoci pokarmu.
Drug¹ cech¹ bardzo ró¿ni¹c¹ poszczególne osobniki jest ubarwienie. Pozyskane z tego
samego rodowiska rybki, trzymane nastêpnie w tym samym miejscu maj¹ bardzo ró¿ne
ubarwienie przejawiaj¹ce siê w odcieniach kolorów i ich intensywnoci. Jedne mog¹ by bardzo
jasne, prawie ¿ó³te inne natomiast wyj¹tkowo ciemne, praktycznie czarne. Zauwa¿y³em tak¿e
¿e natê¿enie barw zmienia siê ze zmianami nastoju ryb. U pobudzonych osobników (walka,
¿erowanie) barwy s¹ bardziej wyraziste i ciemniejsze.
Trawianki s¹ w zasadzie rybami ma³o aktywnymi. Wiêkszoæ czasu spêdzaj¹ ukryte ko³o
jakiej roliny, korzenia lub podwodnej przeszkody, zazwyczaj w bardziej zacienionym rejonie
zbiornika, gdzie zapewne czuj¹ siê pewniej i bezpieczniej. Nie toleruj¹ konkurencji w swoim
otoczeniu i potrafi¹ przeganiaæ ze swojego terenu osobniki znacznie wiêksze od siebie oraz
ryby nale¿¹ce tak¿e do innych gatunków. Jeli uznaj¹ jakie miejsce w akwarium za swoje to
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.w sprawie po³owu ryb oraz warunków chowu,
hodowli i po³owu innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie.(Dz. U. Nr 138, poz. 1559) Uwaga: zmienione przez:
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie po³owu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i po³owu innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie.
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bêd¹ go broni³y dopóki same nie
zostan¹ z niego przegonione przez
inn¹, wiêksz¹ i silniejsz¹ trawiankê. W trakcie bezporedniej
konfrontacji potrafi¹ ze sob¹
walczyæ. Dwa osobniki p³ywaj¹ woko³o siebie, z szeroko
rozpostartymi pokrywami skrzelowymi i p³etwami, wzajemnie
Trawianka
Rys. Barbara Tracz
uderzaj¹c siê g³owami i otwartymi
pyskami.
W przeciwieñstwie do innych gatunków, takich jak np. okonie, trawianki nie poluj¹
aktywnie i nie goni¹ zdobyczy. Z regu³y czekaj¹ a¿ podp³ynie ona bardzo blisko, na odleg³oæ
ok. 5-10 cm, ewentualnie same bardzo powoli podp³ywaj¹ do nieruchomej zdobyczy. Swoje ryby
karmiê g³ównie mro¿on¹ i ¿yw¹ ochotk¹, d¿d¿ownicami a tak¿e drobnymi rybkami (p³otkami,
kie³biami, jazgarzami, s³onecznicami). Co ciekawe trawianki mog¹ ¿ywiæ siê tak¿e martwymi rybkami,
wiêc nie s¹ zadeklarowanymi drapie¿nikami, ale tak¿e padlino¿ercami. Jeli s¹ wyg³odnia³e to do
wrzuconej martwej rybki podp³ywaj¹ w krótkim czasie i j¹ atakuj¹. Kiedy nie s¹ g³odne, zdobycz
mo¿e le¿eæ na dnie, lub p³ywaæ po powierzchni kilka godzin zanim zdecyduj¹ siê j¹ skonsumowaæ.
Z moich obserwacji wynika, ¿e trawianki s¹ rybami dosyæ p³ochliwymi. Kiedy siê czego
przestrasz¹, co zwykle jest zwi¹zane z jakim ruchem przy akwarium (np. czêciow¹ wymian¹
wody, czyszczeniem filtrów), jednym szybkim susem chowaj¹ siê w jaki zakamarek. Musi
up³yn¹æ d³u¿sza chwila zanim pojawi¹ siê w miejscu swego sta³ego przebywania.
Aktualnie nie posiadam w swoim akwarium czebaczków amurskich, lecz mia³em okazjê
hodowaæ je w latach poprzednich i te¿ zaobserwowa³em ciekawe ich zachowanie.
W przeciwieñstwie do trawianek, czebaczki s¹ rybkami bardzo aktywnymi. Swym zachowaniem
przypominaj¹ nasze rodzime ukleje lub bolenie. Stale s¹ w ruchu i p³ywaj¹ g³ównie w wy¿szych
partiach wody. Preferuj¹ fragmenty zbiornika z woln¹ przestrzeni¹ do p³ywania.
W akwarium ¿ywi¹ siê pokarmem zarówno pochodzenia zwierzêcego, jak i rolinnego,
i w zwi¹zku z tym mog¹ niszczyæ swymi silnymi pyszczkami roliny akwariowe. Cmokaj¹c
podczas ¿erowania swymi pyszczkami wydaj¹ dosyæ g³one, s³yszane z kilku metrów, dwiêki.
Zawsze bardzo szybko podp³ywaj¹ do podawanego pokarmu.
Czebaczki tak¿e wykazuj¹ pewien terytorializm i w akwarium staraj¹ siê przeganiaæ zarówno
mniejsze osobniki swojego gatunku, jak i inne ryby. S¹ przy tym wyj¹tkowo natarczywe i dopóki
taka ryba przed nimi siê nie ukryje to ganiaj¹ j¹ zawziêcie.
Jako element sk³adu ichtiofauny mojego akwarium wprowadzaj¹ do niego element
ci¹g³ego ruchu.
Zachêcam wszystkich pasjonatów akwarystyki i ichtiologii do hodowli ciekawych gatunków
ryb. Nie tylko rybki tropikalne s¹ ³adne i interesuj¹ce, nasze polskie gatunki tak¿e s¹ warte
uwagi a ich obserwacja mo¿e dostarczyæ wielu wra¿eñ i ciekawych spostrze¿eñ i tym samym
przyczyniæ siê do lepszego poznania gatunków.
Pawe³ Niski

76

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

WIERZBOWE SZPALERY  DZIEDZICTWEM
PRZYRODNICZYM POWIATU PROSZOWICKIEGO
W dolinach rzecznych na terenie Polski mo¿na spotkaæ charakterystyczne szpalery
malowniczych starych wierzb, które s¹ typowym elementem krajobrazu polskiej wsi. By³y one
i nadal s¹ natchnieniem dla wielu artystów: poetów, malarzy, rzebiarzy, kompozytorów,
fotografików i muzyków.
Wierzba g³owiasta to jedyne w Polsce drzewo, które wymaga og³awiania, tzn. obcinania
wszystkich ga³êzi na wysokoci oko³o 10 cm od pnia. Zabieg ten powinno siê powtarzaæ co kilka
lat, w styczniu lub w lutym, aby nie dopuciæ do roz³upywania siê pnia drzewa pod ciê¿arem
w³asnych odrastaj¹cych konarów. Ratuj¹c w ten sposób wierzby, przyczyniamy siê do zachowania
piêknego krajobrazu, naturalnych siedlisk i miejsc lêgowych wielu gatunków ptaków (takich
jak: pospolite wróble, sikory, szpaki, pliszki, mazurki, dziêcio³y, bogatki i coraz rzadziej spotykane
dudki, pójdki, puszczyki i kraski), owadów (trzmiele, osy, pszczo³y) oraz ssaków. W popêkanych
i wypróchnia³ych pniach wierzb maj¹ schronienie zaj¹ce, je¿e i liczne drobne gryzonie.
Na wierzbach znajduj¹ równie¿ schronienie dzikie kaczki, drozdy i go³êbie.
Na terenie powiatu proszowickiego w dorzeczu rzeki Szreniawy i Wis³y zachowa³y siê
jeszcze tysi¹ce wierzb g³owiastych sadzonych w dawnych czasach, g³ównie dla pozyskiwania
ich ga³êzi wykorzystywanych jako: cenne ród³o opa³u, surowiec w medycynie ludowej, materia³
do ogradzania zagród wiejskich, umacniania brzegów rzek i potoków, wa³ów
przeciwpowodziowych. Zim¹ u³o¿one wi¹zki ga³êzi w poprzek rzeki na zamarzaj¹cej wodzie
stanowi³y most dla pojazdów konnych. Korê wierzb
do dzisiaj wykorzystuje siê do produkcji wielu leków
o dzia³aniu przeciwgor¹czkowym, przeciwzapalnym
i przeciwbólowym.
Od kilkudziesiêciu ju¿ lat zanika na naszym terenie
zwyczaj og³awiania wierzb, zapomniano te¿ zupe³nie
o mo¿liwoci sadzenia nowych drzew. Dlatego
cz³onkowie Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
z powiatu proszowickiego postanowili przyczyniæ siê
nie tylko do zachowania piêknego krajobrazu, ale
równie¿ ochrony miejsc lêgowych i siedlisk dla wielu
ptaków, owadów i zwierz¹t, których domem s¹ wierzby
g³owiaste. Pocz¹wszy od 2007 roku zachêcamy
mieszkañców powiatu proszowickiego do og³awiania
i sadzenia wierzb, organizuj¹c corocznie w styczniu
i lutym akcje pod nazw¹ Dzieñ wierzby g³owiastej.
Wspó³pracuj¹c z wieloma szko³ami, organizacjami
i instytucjami, chcemy dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby
osób i uwra¿liwiæ na potrzebê dbania o otaczaj¹c¹ nas
przyrodê.
Dziêcio³ zielony Pierwsze og³awianie starych szpalerów
czêsty mieszkaniec starych wierzb
Rys.Barbara Tracz
wierzbowych odby³o siê 24 lutego 2007 roku na ³¹kach
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s¹siaduj¹cych z granicami Proszowic, pomiêdzy rzek¹ Szreniaw¹ i jej dop³ywem o nazwie cieklec
w miejscowoci Opatkowice. Prekursorem i organizatorem tej akcji byli Waldemar i El¿bieta Buccy
z rodzin¹ z Lelowic Kolonii. W pracach podczas tej akcji wziê³o udzia³ oko³o 30 osób  g³ównie
uczniowie z nauczycielami ze szkó³ w Proszowicach, Imbramowicach, Mniszowie, Klimontowie
i Rac³awicach. Ekip¹ pilarzy og³awiaj¹c¹ wierzby kierowa³ so³tys Opatkowic  Marek Mazurek,
u którego na wysokiej topoli znajduje siê zasiedlane od kilkudziesiêciu lat gniazdo bocianów bia³ych.
Akcja prowadzona by³a w warunkach zimowych, nie przeszkodzi³ nawet kilkustopniowy mróz,
poniewa¿ suche i cieñsze ga³êzie z obcinanych wierzb trafia³y na pal¹ce siê ognisko. Przy
wzbijaj¹cych siê w niebo p³omieniach mo¿na by³o siê ogrzaæ i skosztowaæ specja³ów kulinarnych
przygotowanych przez panie z opatkowickiego Ko³a Gospodyñ. Og³awianie w ramach tej akcji
odby³o siê te¿ w kilku innych miejscach na terenie powiatu, miêdzy innymi na ³¹kach w Klimontowie
 gdzie w koñcu marca posadzono 50 ¿ywoko³ów wierzby g³owiastej pozyskanych z obciêtych
konarów na ³¹ce nale¿¹cej do Krzysztofa Kowalskiego. Uczestnicy pierwszej akcji Dnia G³owiastej
Wierzby w Proszowicach zdecydowali o corocznym jej kontynuowaniu, uwa¿aj¹c, ¿e w ten sposób
zachêc¹ do og³awiania wierzb okolicznych mieszkañców i rolników. Ka¿da grupa m³odzie¿y
i organizacja wspomagaj¹ca nasze dzia³ania mia³a swoje obowi¹zki i przyczyni³a siê do sprawnego
przebiegu akcji. M³odzie¿ szkolna z opiekunami porz¹dkowa³a teren i ³adowa³a obciête ga³êzie na
przyczepê, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zapewni³ autokar w celu dowiezienia m³odzie¿y
z miejsca zbiórki do miejsca akcji i powrotny odwóz na rynek proszowicki, Kongregacja. Kupiecka
sponsorowa³a nagrody ksi¹¿kowe , Firma Agroplon Andrzeja Kowalskiego zapewni³a paliwo
i olej do pi³ spalinowych, którymi pracowali pilarze.
Druga akcja Dzieñ wierzby g³owiastej odby³a siê tak jak zaplanowano w 2008 roku.
W styczniu i pierwszych dniach lutego rozpoczêlimy wywieszaæ plakaty, mówi¹ce o koniecznoci
og³awiania wierzb i publikowaæ informacje prasowe na ten temat, które pojawia³y siê w lokalnej
prasie - Dzienniku Proszowickim (dodatek do
Dziennika Polskiego). Fina³ akcji og³awiania
zaplanowalimy na dzieñ 23 lutego 2008 roku,
tak jak w roku poprzednim równie¿ na ³¹kach
w Opatkowicach. Jak siê dowiadywalimy, ju¿ przed
tym terminem wiele osób w ró¿nych miejscach
naszego powiatu (miêdzy innymi w Klimontowie,
Jakubowicach, Gniazdowicach, na terenie gminy
Koszyce, Pa³ecznica i Nowe Brzesko) dokona³o tego
zabiegu, korzystaj¹c ze sprzyjaj¹cej pogody
i w³aciwego terminu na wykonanie ciêcia.
W sobotê 23 lutego 2008 roku przy prawie
wiosennej pogodzie w wyznaczonym miejscu
spotka³o siê ju¿ oko³o 60 osób  mi³oników
przyrody, aby poprzez czynny udzia³
popularyzowaæ akcjê og³awiania wierzb.
Najd³u¿sz¹ drogê na to spotkanie przeby³ sam
prezes Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
Wierzba g³owiasta
Ireneusz Ka³uga, który przyjecha³ do nas
Rys. Barbara Tracz
a¿ z Siedlec.
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Swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³a nas ekipa Marcina Krzy¿añskiego, realizuj¹ca zdjêcia do programu
telewizyjnego (co by³o niema³ym zaskoczeniem dla uczestników akcji). W pracach brali udzia³
mieszkañcy Opatkowic wraz z so³tysem Markiem Mazurkiem, który ci¹gnikiem z przyczep¹ wywozi³
za³adowane przez m³odzie¿ ga³êzie; uczniowie w towarzystwie opiekunów z okolicznych szkó³
(podstawowych, gimnazjalnych i rednich); przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z Burmistrzem
Proszowic Janem Makowskim. Og³awiane wierzby znajdowa³y siê na ³¹ce w³aciciela licz¹cego
85 lat, który mieszka samotnie i by³ bardzo zadowolony z pomocy.  Kiedy co trzy lata og³awia³em
po 40 wierzb machaj¹c siekierk¹, teraz nie mam ju¿ na to si³y. A drewno na zimê potrzebne, przez lato
wyschnie i siê przyda  mówi³ Zenon Wawro, który obserwowa³ poczynania uczestników akcji.
Wielu uczniów korzystaj¹c z piêknej pogody i obecnoci zaproszonych goci posiadaj¹cych
fachow¹ wiedzê z przyrody i ekologii (ekolog z UJ w Krakowie Stefan Gawroñski, przyrodnik
z TP Bocian Ireneusz Ka³uga) prowadzi³o dyskusje na tematy przyrodnicze i obserwacje ptaków
kr¹¿¹cych nad g³owami (miêdzy innymi piewaj¹ce skowronki i pustu³ki). Dla tych, którzy os³abli
wydawane by³y posi³ki regeneracyjne: topiony smalec z cebulk¹ (Proszowicki) z chlebem
i kwaszonym ogórkiem, kie³baski z ogniska i gor¹ca herbata.
Ostatnim akcentem spotkania by³o podsumowanie i omówienie akcji w budynku remizy
stra¿ackiej OSP w Opatkowicach przy bigosie, gor¹cej herbatce i pysznym dro¿d¿owym placku
z zaprzyjanionej piekarni Tadeusza Tr¹bki z Klimontowa.
Dla wszystkich uczestników przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny, za który wszystkim,
w zale¿noci od iloci zdobytych punktów, zosta³y wrêczone nagrody, okolicznociowe prezenty
i pami¹tkowe dyplomy. Nagrodami by³y miêdzy innymi budki lêgowe dla ró¿nych gatunków ptaków.
Przyjêto tak¿e nowych cz³onków do TP Bocian. Szko³y uczestnicz¹ce w akcji otrzyma³y materia³y
promocyjno-informacyjne Towarzystwa (plakaty, publikacje ksi¹¿kowe i foldery).
Trzeci¹ akcjê Dzieñ wierzby g³owiastej zaplanowalimy na sobotê 28 lutego 2009 na terenie
powiatu proszowickiego, miêdzy innymi w Klimontowie, Ostrowie i Kadzicach, gdzie
zaobserwowalimy pojawienie siê bobrów. Zakoñczenie akcji odbêdzie siê na ³¹kach w miejscowoci
Jakubowice. Poprzez spotkania na ³onie przyrody, czynny udzia³ m³odzie¿y i starszych, pogadanki
i dyskusje edukacyjne na tematy przyrodnicze chcemy uwiadomiæ lokalnemu spo³eczeñstwu potrzebê
dbania o gin¹ce wierzby. W programie zaplanowana jest prezentacja budek lêgowych dla ró¿nych
gatunków ptaków, spotkanie z ciekawymi ludmi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Akademii
Rolniczej we Wroc³awiu. Nie zabraknie te¿ konkursów, dyplomów i nagród. Bêdziemy równie¿
rozdawaæ sadzonki (¿ywoko³y) wierzby i lipy.
Cz³onkowie TP Bocian z naszego powiatu nie ograniczaj¹ siê tylko do wczesno-wiosennej
akcji og³awiania wierzb. W marcu zorganizujemy z m³odzie¿¹ Szko³y Podstawowej im. Tadeusza
Kociuszki w Proszowicach kolejn¹ akcjê wieszania budek lêgowych w parkach i ogrodach. Ka¿dej
wiosny, wspó³pracuj¹c z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Proszowicach,
prowadzimy akcjê informacyjn¹ i plakatow¹ o niewypalaniu traw. W ostatni¹ niedzielê wakacji
organizujemy coroczn¹, rodzinn¹ wycieczkê rowerow¹  ostatnia odby³a siê do Rac³awic szlakiem
wierzby g³owiastej z udzia³em oko³o 80 rowerzystów.
Krzysztof Kowalski
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CZTERY PORY ROKU W PUSZCZY BIA£OWIESKIEJ
Wiadomo powszechnie, i¿ wiosna jest najbarwniejsz¹ i najbardziej przepe³nion¹ ¿yciem por¹
roku. Ca³a przyroda budzi siê wtedy z zimowej drzemki i porzucaj¹c swoj¹ ospa³oæ, wita ludzi
trelem ptaków, zieleni¹ lici i wspania³ymi barwami pierwszych niemia³ych kwiatów. Równie¿
tutaj, a mo¿e przede wszystkim, w Puszczy Bia³owieskiej, widaæ najlepiej i najpiêkniej jak wspania³¹
por¹ roku jest wiosna. Moje pierwsze zetkniêcie siê z tym ostatnim naturalnym lasem Europy mia³o
miejsce w³anie na jej pocz¹tku, w maju. Jako pocz¹tkuj¹cy ornitolog
i studentka drugiego roku biologii, odbywa³am zajêcia terenowe w tym uroczym miejscu. Barwny
kobierzec kwiatów z³o¿ony z zawilców, groszku wiosennego, przylaszczek i rozsiewaj¹cego
swój zapach na wiele metrów czosnku niedwiedziego oraz piew ptaków rozbrzmiewaj¹cy na
ka¿dym kroku i ka¿dym niemal krzaczku czy drzewie sprawi³y, i¿ z miejsca zakocha³am siê
w naszej Puszczy.
Miejsce to jest prawdziwym rajem dla ornitologów. Wchodz¹c w kwietniu, maju lub na
pocz¹tku czerwca do lasu ma siê wra¿enie, i¿ uczestniczy siê w jakiej wspania³ej symfonii.
Donony g³os kosa przeplata siê z szaleñczo g³onym, jak na wymiary tego ptaszka, g³osem
strzy¿yka. Mucho³ówki zawisaj¹ od czasu do czasu w powietrzu ³api¹c muchy, lub siadaj¹
w plamach s³oñca rozlanych na pniach drzew, aby nabraæ si³ do nastêpnej próby zwabienia
samiczki. Rudziki piewaj¹ce na wielkich powalonych korzeniach drzew  wykrotach, pokrzewki
czarno³biste ze swoim wspania³ym fletowym g³osem oraz wistunki, które czasem, nie zwa¿aj¹c
na moj¹ obecnoæ, lata³y nad g³ow¹ i oznajmia³y wszem i wobec, i¿ to jest ich terytorium
i wszelkie samiczki bêd¹ mile widziane, konkurenci jednak nie mog¹ liczyæ na tak¹ pob³a¿liwoæ.
Ca³a przyroda ¿yje, oddycha i wype³nia upiony do tej pory przez zimê las swoim têtni¹cym
pulsem. Zwierzêta równie¿ uczestnicz¹ w tym letnim festiwalu, jednak ich udzia³ nie rzuca siê
a¿ tak w uszy. Rozwijaj¹ce siê licie drzew równie¿ nie u³atwiaj¹ ich obserwacji. Siedz¹c jednak
na zmursza³ym, poroniêtym zielonym mchem pniu, mo¿na od czasu do czasu us³yszeæ szmer
przemykaj¹cej po runie lenym ma³ej ciemnej ryjówki lub zobaczyæ skradaj¹cego siê ukradkiem
lisa. Najwiêksz¹ jednak chyba przyjemnoæ
sprawi³ mi widok poluj¹cego w dzieñ
puszczyka.
O nadejciu lata w Puszczy
Bia³owieskiej informuje nas spokojniejszy
i bardziej cichy ni¿ dotychczas las. Nie
oznacza to, i¿ nie ma ju¿ w nim ptaków o nie, s¹, lecz teraz maj¹ bardziej wymagaj¹ce
obowi¹zki - musz¹ wychowaæ swoje m³ode
potomstwo. Dlatego te¿ mo¿na od czasu do
czasu jeszcze us³yszeæ czyj piêkny piew,
lecz nie jest to ju¿ nieustaj¹cy trel wielu
z³¹czonych g³osów jak wiosn¹. Chc¹c
podziwiaæ ptaki latem, musimy wykazaæ siê
o wiele wiêksz¹ cierpliwoci¹ i uwag¹.
Zniczek
Rys. Dawid Kilon
Trzeba uwa¿aæ na ka¿de nawet niewinne
poruszenie ga³êzi lub lici na drzewie. Las
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otacza nas dooko³a zwart¹ cian¹ zieleni,
która jak to czêsto bywa w lecie po
d³ugich upa³ach, jest ju¿ troszeczkê
bledsza ni¿ wiosn¹. W cieniu potê¿nych
i wysokich drzew upa³y nie s¹ tak
dokuczliwe, lecz najmniejsi i najbardziej
zjadliwi mieszkañcy Puszczy i okolic 
komary i meszki  potrafi¹ siê dobraæ do
skóry!
Stopniowo upa³y staj¹ siê
³agodniejsze, s³oñce nie jest ju¿ tak
gor¹ce. Czêciej pada deszcz i zieleñ staje Mucho³ówka bia³oszyja
siê coraz bardziej kolorowa. Znak, i¿ - liczny mieszkaniec Puszczy Bia³owieskiej
zbli¿a siê jesieñ. Po raz pierwszy w tym Rys. Wioleta Pu³a
roku mia³am okazjê spêdziæ j¹
w Bia³owie¿y i zobaczyæ na w³asne oczy przystrojon¹ w piêkne kolory Puszczê Bia³owiesk¹.
Przejcie z jednej pory roku w drug¹ jest tutaj bardzo p³ynne. Powoli i delikatnie licie staj¹ siê
coraz bardziej ¿ó³te i czerwone. Spadaj¹ z drzew wycie³aj¹c pod drzewami przepiêkny barwny
dywan. Paj¹ki snuj¹ swoje sieci, na których rano osadzaj¹ siê kropelki rosy, tworz¹c przepiêkne
delikatne wzory przypominaj¹ce naszyjniki z per³ami. Opadaj¹ce licie przykrywaj¹ powoli
przekwit³e letnie kwiaty i tylko gdzieniegdzie widaæ kapelusze wielu gatunków grzybów, które
w³anie jesieni¹ zaczynaj¹ królowaæ w podszyciu Puszczy. Jest ich mnóstwo o ró¿nych kszta³tach,
barwach i wielkoci, w po³¹czeniu z porostami i hubami tworz¹ niesamowity zbiór, który zachwyca
niejednego lichenologa i mykologa  nic dziwnego, i¿ co roku odbywa siê tutaj wystawa grzybów.
Las jesieni¹ jest wyj¹tkowo cichy, gdy mówimy o ptakach oczywicie. Wszystkie gatunki, które
wiosn¹ przylecia³y odbyæ tu lêgi, ju¿ dawno opuci³y swoje gniazda. Pozosta³a jedynie nasza
rodzima awifauna. We wrzeniu natomiast las rozbrzmiewa inn¹ muzyk¹, rykowiskiem jeleni.
Monumentalny dwiêk wydawany przez byki niesie siê na wiele kilometrów. Bêd¹c w samym
lesie ma siê niesamowite wra¿enie, i¿ jest siê otoczonym przez jakie potê¿ne i straszne zwierzêta
w³adaj¹ce t¹ krain¹. Czasem mo¿e siê nam wydawaæ, ¿e jestemy ju¿ bardzo blisko rycz¹cego
samca i zaraz go zobaczymy, jednak echo potrafi sp³ataæ nam figla i nasze nadzieje spe³zaj¹ na
niczym.
Powoli jednak las cichnie coraz bardziej. Drzewa zrzucaj¹ wszystkie licie, dziêki czemu
du¿o ³atwiej mo¿na dostrzec wszelk¹ zwierzynê. Bardzo czêsto spotyka siê dziki. Nierzadko
³anie potrafi¹ nas zaskoczyæ, przebiegaj¹c w pop³ochu przez drogê, równie zaskakuj¹cy potrafi
byæ widok kuny uciekaj¹cej w podskokach. Lisy to bardzo ostro¿ne stworzenia i mo¿na je tu
zobaczyæ niezwykle rzadko, wilki nawet rzadziej lub, jak do tej pory w moim przypadku, wcale.
Lecz najwiêksz¹ przyjemnoæ oczywicie sprawia widok biegn¹cych wród drzew ¿ubrów! Wraz
z moj¹ przyjació³k¹ ju¿ piêæ lat odwiedzamy Bia³owie¿ê, a jednak dopiero tej jesieni uda³o nam
siê po raz pierwszy zobaczyæ ¿ubry w swoim naturalnym rodowisku. Jest to niesamowite
prze¿ycie  spotkanie oko w oko z królem Puszczy, wielkim i majestatycznym zwierzêciem.
Równie¿ zima wygl¹da wspaniale w tym najdzikszym lesie Europy. Zw³aszcza, gdy siarczysty
mróz osiada w postaci szronu na ga³êziach i ³odygach traw, a promienie s³oñca skrz¹ siê na nim.
W lesie na le¿¹cym niegu wspaniale widaæ tropy ró¿norakiej zwierzyny. Ma³e, rednie i du¿e
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lady, ³apy i racice, czasem lady ptasich pazurów Wszystko to daje nam do zrozumienia,
i¿ nawet zim¹, gdy ca³y las jest przykryty niegiem, to jednak têtni w nim ¿ycie. Mo¿emy, dziêki
wêdrówce po ladach zwierz¹t, ³atwiej je odnaleæ lub, stoj¹c pomiêdzy ga³êziami drzew okrytymi
grub¹ warstw¹ niegu, obserwowaæ z bardzo bliska stado ³añ szukaj¹cych po¿ywienia. Wielu
potrafi rozpoznaæ gatunek zwierzêcia po kszta³cie i wielkoci pozostawionych ladów. Dziêki
temu wiemy, i¿ po le¿¹cym pniu drzewa chodzi³ gronostaj, na kolejnym za widniej¹ lady
tchórza lub kuny lenej. Zim¹ mo¿emy równie¿ obserwowaæ na terenie Puszczy Bia³owieskiej
gatunki ptaków, które pojawiaj¹ siê na tym obszarze w³anie jedynie podczas tej pory roku, jak
np. myszo³owa w³ochatego. Jednak¿e nie tylko widok ladów lub samych zwierz¹t potrafi
zachwyciæ w Bia³owie¿y. Wielkie, wysokie wierki okryte niegiem, wrêcz uginaj¹ce siê pod
jego ciê¿arem Drzewa liciaste poroniête ko¿uchem zielonych mchów, delikatnie
przyprószonym bia³ym puchem Huby na drzewach z czap¹ niegu, która niechc¹cy siê na
nich zatrzyma³a Ró¿nobarwne porosty doskonale widoczne na tle bieli To wszystko oferuje
nam zimowy krajobraz.
Same s³owa nie wystarcz¹, aby oddaæ ca³e piêkno tego miejsca i magiê lasu. Jedynym
wyjciem jest wycieczka, wiosenna, letnia, jesienna lub zimowa. Ka¿da pora roku ma wiele do
zaoferowania i wszyscy ludzie, kochaj¹cy piêkno natury, na pewno je tu odnajd¹ i go dowiadcz¹.
Musimy jedynie pamiêtaæ o tym, i¿ tak unikalne i niepowtarzalne miejsca wymagaj¹ specjalnej
ochrony i dba³oci. Delektujmy siê piêknem Puszczy Bia³owieskiej, nie zapominaj¹c przy tym,
i¿ jest to nasze dziedzictwo i dar dla naszych przysz³ych pokoleñ. Dar wart pielêgnacji i ocalenia.
Katarzyna Kubicka

OPINIA U¯YTKOWNIKA O POLSKIEJ KARTOTECE
PRZYRODNICZEJ
Jako u¿ytkownik Polskiej Kartoteki Przyrodniczej rozpocz¹³em rejestrowanie obserwacji
w kartotece od lutego 2008 r. W ci¹gu roku 2008 wpisa³em ok. 630 obserwacji ptaków i ssaków.
Staram siê wpisywaæ je na bie¿¹co, zwykle w dniu obserwacji, co umo¿liwia sporz¹dzenie
dok³adnego opisu bez zbêdnego popiechu i daje mo¿liwoæ ewentualnej konsultacji
z moderatorem kartoteki. W ci¹gu roku wpisywania obserwacji do kartoteki nie mia³em problemu
z jej funkcjonowaniem. Zapisy w bazie dokonywa³y siê w czasie rzeczywistym, nie by³o te¿
problemu z do³¹czaniem za³¹czników. Uk³ad zapisu obserwacji jest wg. mnie czytelny
i przejrzysty. Wyranie jednak brakuje pola wyboru: okres lêgowy, nale¿a³o by uwzglêdniæ
wyró¿nienie w nim podzia³u na: gniazdowanie mo¿liwe, prawdopodobne, pewne. Podzia³ ten
pochodzi z instrukcji zbierania materia³ów do Atlasów Ornitologicznych i zwykle znajduje
zastosowanie w segregowaniu obserwacji ptaków w kartotekach regionalnych. Umo¿liwi to
przegl¹danie obserwacji z sezonu lêgowego w trzystopniowej skali, i dziêki temu uatrakcyjni
bazê danych. Wpisuj¹c dane do kartoteki mam pe³ne zaufanie do administratorów, ¿e s¹ tworzone
kopie bezpieczeñstwa w razie np. awarii serwera. Brakuje mi jednak wyci¹gów z zapisanych
w bazie obserwacji. Stworzenie mo¿liwoci generowania plików z obserwacji za wybrany okres,
w czytelnym uk³adzie z wszystkimi danymi jakie zapisali obserwatorzy, umo¿liwi ³atwiejsze ich
przetwarzanie i zwiêkszy dostêpnoæ do danych dla u¿ytkownika (np. w razie braku dostêpu do
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sieci), które bêdzie mo¿na
przechowywaæ formie analogowej lub
elektronicznej.
Przy niektórych gatunkach widzianych
poza sezonem lêgowym (np. b³otniak
zbo¿owy) moderatorzy powinni
upubliczniaæ obserwacje aby by³y one
dostêpne do przegl¹dania.
Bardzo ceniê sobie wpisywanie
obserwacji do kartoteki, jest to
Raniuszki
Rys. Micha³ Molicki
wygodne narzêdzie do wpisywania
danych, umo¿liwia w polu szczegó³y
obserwacji umieszczenie d³u¿szego tekstu (np. z wielokrotnych obserwacji w rewirze lêgowym).
Daje mo¿liwoæ wpisania dok³adnej lokalizacji (podanie d³ugoci i szerokoci geograficznej).
£atwo j¹ wpisaæ z mapy szukacza (http://mapa.szukacz.pl/) wchodz¹c na zdjêcie satelitarne.
Mapa szukacz jest te¿ pomocna w okreleniu po³o¿enia punktu obserwacji i jego odleg³oci od
najbli¿szej miejscowoci. Warto by³o by pomyleæ te¿ o stworzeniu mapy po³¹czonej z kartotek¹
na podk³adzie satelitarnym, gdzie mo¿na bêdzie taki punkt nanieæ i dodatkowo za pomoc¹
znacznika wykreliæ trasê przemieszczania siê ptaków czy ssaków.
Zanim zacz¹³em korzystaæ z kartoteki obserwacje zapisywa³em do notatników, jednak kiedy
chcia³em je uporz¹dkowaæ i wpisaæ do kartoteki, wiêkszoæ okaza³a siê niekompletna, brakowa³o
szczegó³ów obserwacji, nie zapisywa³em czêsto rodowiska w jakim gatunek wystêpowa³
a niekiedy brakowa³o daty obserwacji. Obecnie wpisuj¹c dane do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej
na bie¿¹co, system bazy danych poprzez pola do wype³nienia i kontrole logiczne (przy
pozostawieniu nie wype³nionego pola) dba o to, aby obserwacja by³a kompletna. Staram siê
równie¿, aby nie zamiecaæ kartoteki niepotrzebnymi obserwacjami pospolitych ptaków
wystêpuj¹cych pojedynczo lub w ma³ych grupach. Takimi obserwacjami bêdzie np. wpisanie
bogatki ¿eruj¹cej na s³oninie lub obserwacja kilku srok przesiaduj¹cych na krzaku. Mo¿liwoæ
przegl¹dania na bie¿¹co obserwacji zamieszczanych przez osoby z ca³ej Polski, bardzo mobilizuje
do nowych wypraw w teren i kolejnych cennych zapisów w kartotece.
Jaros³aw Mydlak

OBÓZ NA MALCIE
Gdy znalelimy og³oszenie o obozie odbywaj¹cym siê na Malcie w celu ochrony
przelatuj¹cych tamtêdy ptaków przed nielegalnymi polowaniami, nie zastanawialimy siê d³ugo.
Ju¿ wczeniej wiele s³yszelimy na temat tamtejszej tradycji polowañ. Dowiedzielimy siê tak¿e,
¿e Unia Europejska przy przyjmowaniu Malty w swoje szeregi dokona³a pewnych ustêpstw
wzglêdem myliwych. Mog¹ oni polowaæ na wiele gatunków, które w innych krajach Unii
podlegaj¹ cis³ej ochronie.
W zwi¹zku z powy¿szym postanowilimy wesprzeæ tak wa¿n¹ akcjê. Zg³osilimy siê do
CABS-u (Committee Against Bird Slaughter), niemieckiego towarzystwa organizuj¹cego obóz.
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Pozosta³o tylko za³atwienie biletów na samolot i poci¹g oraz oczekiwanie na dzieñ wyjazdu.
W miêdzyczasie dowiedzielimy siê wiêcej na temat organizacji obozu. Otrzymalimy te¿ listê
gatunków, na które na Malcie mo¿na polowaæ w wietle prawa. Zapoznalimy siê te¿ z okresami
polowañ na ptaki. Na wiêkszoæ gatunków polowaæ mo¿na jedynie jesieni¹ i zim¹ - od pocz¹tku
wrzenia do koñca stycznia. Tylko na przepiórki i turkawki mo¿na polowaæ na wiosnê.
Lista gatunków ptaków, na które mo¿na polowaæ na Malcie:
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Po dotarciu na Maltê via Berlin z lotniska odbiera nas jeden z szefów misji - David Conlin. Od
razu udalimy siê na zachód wyspy, gdzie mieci³ siê nasz hotel, który by³ baz¹ wypadow¹. Ja
(Bartek) przylecia³em dzieñ póniej. Najbardziej interesuj¹ mnie ptaki szponiaste. Od razu zacz¹³em
wypytywaæ Davida, jakie jest nastawienie miejscowych do tej grupy gatunków. Dowiedzia³em siê
o dwóch zestrzelonych b³otniakach stawowych, jak równie¿ o przypadkach strzelania do
trzmielojadów w ci¹gu ostatnich dni. Okres ten by³ obfity w przelotne drapole. David stwierdzi³,
¿e strzela siê tu do wszystkiego, co lata, a najbardziej po¿¹danymi trofeami
s¹ w³anie szponiaste. Dlatego ¿aden gatunek z tej grupy nie gniazduje tu na sta³e. Ta informacja
by³a dla mnie ogromnym szokiem! Jakie 30 lat temu wygin¹³ sokó³ wêdrowny z podgatunku
ródziemnomorskiego. Nie gniazduje nawet pustu³ka, która jest rozpowszechnionym ptakiem
w krajach po³udniowej Europy. Dowiedzia³em siê równie¿, ¿e na Malcie, oprócz normalnej policji,
funkcjonuje policja A.L.E., powo³ana w celu ochrony ptaków i walki z nielegalnymi polowaniami.
Po przyjedzie do hotelu szybkie wypakowywanie i ju¿ czas na akcjê. Po drodze pozna³em
drugiego z szefów - Axela. Ka¿dy dosta³ specjaln¹ koszulkê z ¿ó³tym napisem Bird Guardmyliwi musz¹ widzieæ, ¿e tu jestemy i ich obserwujemy. Jest nas w sumie oko³o 20 osób
i jestemy podzieleni na ró¿ne grupy. Ka¿da z grup obstawia jak¹ czêæ wyspy-wa¿ne punkty
migracyjne, jak równie¿ noclegowiskowe dla ptaków. Tego dnia jestem w grupie z Juli¹
(Amerykank¹ z Hawajów), Izraelczykiem Shy i Davidem. Jedziemy na wzgórze, gdzie pokazuj¹
mi pierwsze specjalne poletka s³u¿¹ce do zwabiania ptaków. Na poletku jest ma³y budyneczek,
w którym siedz¹ normalnie myliwi i strzelaj¹ do tego co przyleci. Sadzone tam s¹ roliny,
tworzone s¹ te¿ miejsca do odpoczynku dla ptaków. Mo¿na na nich rozstawiaæ siatki
ornitologiczne, zreszt¹ kilka tyk przygotowanych do rozci¹gniêcia siatek te¿ jest Widok takich
ma³ych poletek i budyneczków towarzyszy³ nam do koñca wyjazdu. By³y one dos³ownie wszêdzie.
Pomimo takich zagro¿eñ uda³o nam siê zaobserwowaæ wiele ciekawych gatunków ptaków. Nagle
przelatuje ptak wielkoci drozda z niebieskim po³yskiem. Shy twierdzi, ¿e jest to modrak. Potem
jeszcze wiele razy mielimy okazjê podziwiaæ go w o wiele lepszych okolicznociach. Tak samo,
jak pokrzewkê aksamitn¹, czy wierzbówkê z jej nieod³¹cznym piewem My name is Cettia
cetti. T¹ ostatni¹ jednak zobaczyæ ju¿ by³o o wiele trudniej, bo ci¹gle kry³a siê w gêstych
krzewach. Wszechobecne by³y te¿ wróble po³udniowe. Ciekawe jest te¿ to, ¿e na Malcie nie
wystêpuje wróbel. Obserowalimy wielokrotnie znane nam z Polski: gajówkê, kapturkê, piecuszka
czy pleszkê oraz kilka rodzimych gatunków wiergotków. Wszêdzie s³ychaæ by³o odzywaj¹ce
siê przepiórki, na które myliwi poluj¹ wraz z psami, tylko przy okazji strzelaj¹c do innych
chronionych gatunków Bardzo rzadko obserwowana jest turkawka.
Poznajemy siê z Micha³em przy ciekawym napisie na murze BirdLIfe R.I.P. BirdLife
Malta jest organizacj¹ wspó³pracuj¹c¹ z nami. Jak zauwa¿ylimy niezbyt lubian¹ w rodowisku
myliwych. Micha³ opowiada o wczorajszym przypadku strzelania do niego. Stoimy w miejscu,
gdzie nagrano dzieñ wczeniej film, jak k³usownik (bo trudno go nazwaæ myliwym) zbiera³
cia³a dwóch martwych, zastrzelonych b³otniaków stawowych. Zaczyna siê rysowaæ ponury obraz
tutejszych polowañ. Jedziemy jeszcze do Buskett Garden - tutejszego obszaru Natura 2000,
czyli niewielkiego lasku, który jest bardzo wa¿nym miejscem noclegowym dla ptaków, po³o¿onym
na wzgórzu w centralnej czêci wyspy. Innym miejscem noclegowym ptaków jest po³o¿ony na
pó³nocy lasek Mizieb - niestety nie zosta³ on w³¹czony do obszaru Natura 2000, z czego myliwi
chêtnie korzystaj¹. Wa¿nym miejscem jest wzgórze Laferla Cross (nazwa pochodzi od krzy¿a
zdobi¹cego wzgórze) wraz z dolin¹ Girgenti oraz klify Dingli w po³udniowej czêci wyspy.
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I w³anie w dolince przy Laferla Cross, gdy ju¿ zaczê³o siê zmierzchaæ przylecia³o trochê
drapoli: trzmielojady (co ciekawe wiêkszoæ tu lec¹cych ptaków to osobniki juwenalne odmiany
ciemnej), b³otniaki stawowe, pustu³ki, ale te¿ rybo³ów i pustu³eczki. W pewnym momencie
widzimy du¿ego soko³a przygl¹damy siê, okazuje siê, ¿e jest ca³y czarny. Werdykt jest
jednoznaczny - sokó³ skalny. Jeszcze kilka razy obserwowalimy ten gatunek - w wiêkszoci
odmianê ciemn¹. S¹ te¿ czaple siwe.
Nastêpnego dnia udajemy siê wraz z Juli¹, Shy i Davidem na Gozo - mniejsz¹ wyspê po³o¿on¹
na pó³nocny-zachód od Malty. Wysepka ta robi na nas lepsze wra¿enie od Malty-wydaje siê
czystsza i myliwych jakby trochê mniej Ptaków nie za du¿o, ale podczas p³yniêcia promem
obserwujemy mewy romañskie/bia³og³owe. Zwiedzamy jej pó³nocn¹ czêæ, gdzie przebywa trochê
myliwych. Ujrzelimy te¿ piêknego ostrygojada. W zachodniej czêci wyspy, przy najwiêkszej
atrakcji turystycznej Gozo - nadmorskim utworze skalnym zwanym Lazurowe Okno przebywa³a
jedna sieweczka obro¿na. Na Gozo zobaczylimy tak¿e rezerwat BirdLife chroni¹cy najwiêksz¹
koloniê burzyka ródziemnomorskiego na Malcie. 10% wiatowej populacji tego gatunku
gniazduje na tych wyspach. Ponadto w rezerwacie tym s¹ te¿ lêgowe: burzyk ¿ó³todzioby
i g³uptak. Maj¹ szczêcie, ¿e s¹ ptakami morskimi, bo mimo polowañ z ³odzi, uchowa³y siê
w tym nieprzyjaznym dla ptaków rejonie Na obserwacje tych ptaków nie by³a to dobra pora,
gdy¿ wszystkie wêdruj¹ gdzie po morzach. Wieczór przynosi smutniejsze informacje. Zestrzelony
zosta³ bocian czarny. Plusem jest film, który nagra³ nasz jeden w³oski kolega - jest to dowód
w sprawie dla policji, ale te¿ dowód dla przeciêtnego maltañczyka, ¿e tutejsi myliwi takie
rzeczy robi¹. Nastêpnego dnia film pojawi³ siê ju¿ w maltañskiej telewizji!
Wieczór spêdzamy ju¿ na Malcie, na wzgórzu znajduj¹cym siê na pó³nocy wyspy, bêd¹cym
rezerwatem, ale myliwych.... Tam widzê podobnego do naszej rokitniczki ptaszka. Jest to
pospolita w basenie Morza ródziemnego chwastówka. Spotykamy poza tym dwóch myliwych,
którzy popieraj¹ nasz¹ dzia³alnoæ i potwierdzaj¹, ¿e wiêkszoæ maltañskich myliwych
rabunkowo gospodaruje przyrod¹. Bardzo to buduj¹ce. Trzeba w ogóle zaznaczyæ, ¿e Maltañczycy
s¹ pozytywnie do nas nastawieni (no poza myliwymi) i oko³o 67% opinii publicznej jest za
ca³kowitym zaprzestaniem polowañ.
W miêdzyczasie wpada mi do rêki lista
ptaków Malty. Najwiêkszym szokiem
jest, gdy przy nazwie kawka znajduje
opis extinct, czyli wymar³y.
Z lêgowych gatunków, które nas
zaciekawi³y s¹ tu jeszcze dzierzby
rudog³owe.
Nastêpny poranek spêdzamy na
klifach Dingli. Shy twierdzi, ¿e s¹ tu
jedne z najlepszych klifowych wybrze¿y
dla soko³a skalnego, jakie widzia³ na
Morzu ródziemnym. Patrz¹c na to
miejsce, jak równie¿ na rezerwat
burzyków, przypomina siê Krym. Tylko
tam, nad podobnymi klifami lata³y
Kawka - gatunek wymar³y na Malcie
lêgowe rarogi. Z Dingli widaæ niewielk¹
Rys. Dawid Kilon
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wysepkê. Za kilka dni by³y szef BirdLifu Malta 
Max (obecnie na emeryturze) mówi nam,
¿e jest tam rezerwat nawa³ników burzowych.
Poranek jest spokojny - mo¿na popatrzeæ na
wiergotki polne, czy przyjrzeæ siê dok³adniej
wszêdobylskiemu modrakowi. Niestety
obserwacja cierniówkopodobnej pokrzewki
by³a zbyt krótka, a kto wie, czy nie by³a to
pokrzewka okularowa, zw³aszcza, ¿e ptak
wydawa³ siê ma³y Po po³udniu wyspê obiega
informacja, ¿e na Gozo obserwowano stado
12 bocianów czarnych. Na Malcie 11 osobników
przejmuje policja i eskortuje na noclegowisko.
Niestety wybra³y one niezbyt przyjemne
miejsce-wzgórze niedaleko Laferla Cross, ale
niestety opanowane przez myliwych. Szybka
decyzja i wraz z Axelem spêdzamy noc w terenie
pilnuj¹c bocianów. Pogoda bez rewelacji, ca³¹ Turkawka
Rys. Dawid Kilon
noc si¹pi³ deszczyk. Tej nocy w dolinie Girgenti
przebywa³o te¿ stado oko³o 1000 ¿o³n.
W nocy nic siê nie dzia³o, prawdziwa bitwa rozgorza³a nad ranem, gdy zaczê³a siê rze.
Jeden bocian zosta³ zestrzelony na po³udniu wyspy, dwa nad laskiem Mizieb. Gdy poszukiwalimy
martwych ptaków nieprzyjemnie i u¿ywaj¹c niewybrednych s³ów witali nas myliwi, dowodów
jednak nie uda³o siê odnaleæ. Na pewno czterem bocianom uda³o siê odlecieæ do Afryki
Có¿, bitwa przegrana, ale wojna trwa dalej. I nie ma co p³akaæ nad rozlanym mlekiem, bo nie ma
na to czasu. Wieczorem na noclegowisko przylecia³y trzy orliki krzykliwe. Oczywicie, jak
codziennie du¿e stada jaskó³ek (dymówki, oknówki i jaskó³ki rudawe), oraz jerzyków. Stadom
jaskó³ek towarzyszy³y soko³y skalne i kobuzy. Polaków czeka³a kolejna noc poza hotelem. Wraz
z drug¹ dru¿yn¹ Polaków oraz dwoma ekipami z BirdLifu pilnowalimy orlików. Tym razem
bitwa wygrana-nastêpnego dnia wszystkie orliki odlecia³y w kierunku Afryki. By³ to idealny
przyk³ad wspó³pracy CABS-u, BirdLifu i policji A.L.E.
Nastêpnego dnia jeden z nas (Micha³) pojecha³ na Gozo, gdzie wyhaczy³ raryta, a mianowicie
skotniczkê. To pierwsze stwierdzenie tego gatunku na Malcie! Ciekawe co na to tamtejsza Komisja
Faunistyczna? Przelot tego dnia by³ niewielki, w zwi¹zku z tym udlismy siê na krótka wycieczkê
niedaleko hotelu, gdzie na b³otkach ¿erowa³y stadka biegusów malutkich, biegusów zmiennych,
batalionów, jak równie¿ cyraneczki i krzy¿ówki. Z innych siewek na przelotach stwierdzilimy
mornele i piskliwce. Wieczorem przylecia³ na wyspê gado¿er i wybra³ sobie najlepsze miejsce
na nocleg, czyli Buskett Garden. Oczywicie wczenie rano kilka ekip w ró¿nych miejscach
zebra³a siê by pilnowaæ ptaka. Obserwujemy go póniej z dalekiej odleg³oci jak oko³o godziny
15.00 odlatuje w stronê Afryki. Kolejna bitwa wygrana! Przy okazji toczymy ciekaw¹ dyskusjê
z jednym z myliwych który mówi, ¿ebymy nie byli szpiegami, tylko obserwowali ptaki.
Mówi ¿e sam nielegalnie nie poluje, ale musimy zrozumieæ, ¿e gdy jest szansa na jeden GOL
w ¿yciu to trzeba z tego skorzystaæ Na pytanie, czemu ¿aden ptak szponiasty nie gniazduje na
Malcie mówi, ¿e przecie¿ nie maj¹ tutaj co jeæ.. Ciekawe czemu?! Argumentowa³ tak¿e fakt
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zaprzestania w 2008 roku polowañ na turkawki, a i tak nie by³a lêgowa. Po stu, czy wiêcej latach
eksterminacji populacja mia³a siê odbudowaæ w jeden rok! Oczywicie na wszystko co mówi³
mielimy gotowe riposty, ale czasem tak ciska³ t¹ broñ, ¿e wydawa³o siê, ¿e zaraz do nas zacznie
strzelaæ. Zreszt¹ tego dnia jedna z dru¿yn by³a ostrzelana, inna nasza dru¿yna by³a nastraszona
przez myliwych.
Ostatniego dnia obozu CABS-u, a by³a to sobota, spotykamy przychylnego nam maltañczyka,
który mówi, ¿e w niedzielê bêdzie hotspot, bo myliwi czekaj¹ na nasz wyjazd i szykuj¹ siê na
ostr¹ rze! Na dodatek pogoda we W³oszech siê poprawi³a i wieczorem w sobotê przylatuj¹
wielkie stada drapali w tym orliki krzykliwe. S¹ te¿ oczywicie stawarczyki(b³otniaki
stawowe), pszczó³ki(trzmielojady), i ró¿nej maci soko³y. W dolinie Girgenti kr¹¿¹ orliki,
jestemy te¿ tam my wraz z kamer¹. Poniewa¿ jest tu 5 wozów policji oraz ekipy z BirdLifu ,
decydujemy siê pojechaæ w inne nie obstawione miejsce, bo po pierwsze jestemy tu dla ptaków,
a nie po to, by je obserwowaæ. By³ to b³¹d - m³ody orlik zosta³ zestrzelony na oczach policji!!
W ¿yciu nam to by do g³owy nie przysz³o
W niedzielê rano jeden z nas (Bartek) opuszcza Maltê, drugi w poniedzia³ek. Czêæ ludzi
z CABS-u zostaje d³u¿ej do czwartku. W nastêpnych dniach du¿o ptaków leci i nie wszystko
koñczy siê szczêliwie np.: 5 orlików zostaje zastrzelonych Ale wojna trwa dalej, a za rok
bêdziemy tam znowu
Bartek Woniak, Micha³ Jakiewicz

DANIA OKIEM PRZYRODNIKA-PODRÓ¯NIKA
Na ³amach Kraski wielokrotnie opisywa³em interesuj¹ce przyrodniczo miejsca w Polsce
i na wiecie. Tym razem chcia³bym odejæ od tej zasady i podzieliæ siê refleksjami na temat kraju
dosyæ ubogiego przyrodniczo.
Tym krajem jest Królestwo Danii a dok³adnie Pó³wysep Jutlandzki. Mia³em okazjê zapoznaæ
siê z przyrod¹ tego terenu na prze³omie jesieni i zimy 2008/2009.
Wiêkszoæ Jutlandii pokrywaj¹ rozleg³e monokultury pól uprawnych (64,7%), na drugim
miejscu pod wzglêdem powierzchni s¹ nieu¿ytki w postaci wydm i wrzosowisk (22,2%) natomiast
lasy stanowi¹ niewielki procent powierzchni (11,5%) i wystêpuj¹ najczêciej w postaci niewielkich
wysp lenych.
Podczas swoich wêdrówek po Jutlandii nie spotka³em ¿adnych rzadkich gatunków rolin
i zwierz¹t. Mo¿na wiêc zadaæ pytanie, po co ten artyku³ i ca³e to rozpisywanie siê o Danii? Otó¿
powody s¹ co najmniej dwa! Po pierwsze Duñczycy nauczyli siê skutecznie chroniæ resztki
swojej przyrody i uda³o im siê wyedukowaæ wiadome spo³eczeñstwo. Jest wiêc od kogo braæ
przyk³ad  chocia¿ nie wiem w jaki sposób skutecznie forsowaæ podobne idee w naszym kraju.
Po drugie Dania zachwyca piêknymi krajobrazami.
Na turycie przyrodniku robi wra¿enie iloæ i jakoæ szlaków turystycznych. Oznakowanie
jest bez zarzutu a dodatkowo co jaki czas rozmieszczone s¹ dok³adne mapki z podan¹ lokalizacj¹,
mo¿na te¿ skorzystaæ z folderów opisuj¹cych g³ówne atrakcje szlaku (dostêpne w skrzyneczkach
w wielu miejscach). Zwraca uwagê du¿a liczba szlaków do uprawiania turystyki konnej. Szlaki
te s¹ wydzielone i biegn¹ obok lub w pewnym oddaleniu od tras pieszych i rowerowych. Jest
to oczywicie podyktowane wzglêdami bezpieczeñstwa. Moj¹ uwagê zwróci³a du¿a liczba tablic
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informacyjnych, jakie spotyka³em po drodze. By³y to rysunki rolin, zwierz¹t, schematy
ekosystemów oraz wizualizacje procesów biologicznych i geologicznych. Wszystko oczywicie
czytelne i bez oznak dzia³alnoci wandali. Ciekawy obiekt zobaczy³em nad jeziorem Brabrand?.
Nad brzegiem zosta³ wybudowany parterowy budynek z ceg³y przeznaczony do obserwacji ptaków
wodnych. Zasuwane niewielkie otwory okienne pozwalaj¹ dobrze siê ukryæ a w razie ch³odów
mo¿na siê ogrzaæ pal¹c w niewielkiej ¿eliwnej kozie. Do tego na cianach wisz¹ tablice pokazuj¹ce
wystêpuj¹ce tu ptaki. Wszystko jest oczywicie czyste i wrêcz pachn¹ce a znajduje siê na obrze¿ach
300 000 Arhus.
Obserwacje te sk³aniaj¹ do jednej zasadniczej refleksji  w jaki sposób skutecznie edukowaæ
spo³eczeñstwo, aby dba³o o tego typu obiekty?
W wêdrówkach po Jutlandii zachwyci³ mnie krajobraz. W czêci pó³nocnej w okolicach
Skagen dominuj¹ rozleg³e wrzosowiska urozmaicone wydmami. Kilka kilometrów za miastem
znajduje siê najdalej na pó³noc wysuniêty punkt Danii (pomijam Grenlandiê, która ustawicznie
poszerza autonomiê i byæ mo¿e nied³ugo stanie siê niepodleg³ym pañstwem), Przyl¹dek Grenen,
który rozdziela dwie cieniny  Skagerrak i Kattegat. Jest to rejon czêstych sztormów, silnych
wiatrów i burz piaskowych.
Kilka kilometrów na po³udnie od Skagen znajduje siê interesuj¹cy rezerwat chroni¹cy
ruchome wydmy - Räbjerg Mille. Wydmy rzeczywicie robi¹ wra¿enie. Ci¹gn¹ siê one po
horyzont i sprawiaj¹ wra¿enie pustynnych ergów. Rezerwat ten znajduje siê na zachodnim
wybrze¿u nad Morzem Pó³nocnym. Regularne, silne wiatry zachodnie skutecznie uniemo¿liwiaj¹
rolinnoci na ustabilizowanie tych wydm.

Krajobraz wydmowy
Rys. Monika Gorza³a
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Inny ciekawy region to okolice Skanderborga. Oko³o 10 km na po³udniowy-zachód od miasta
znajduje siê najwy¿sza góra Danii Yding Skovhoj o wysokoci 173 m n.p.m. Szczyt tego
wzniesienia wieñczy kurhan.
Na odcinku kilkunastu kilometrów od Voerladegard do Silkeborga ci¹gnie siê jeden z najwiêkszych
kompleksów lenych Danii. Jest to dorodna buczyna porastaj¹ca liczne i strome wzgórza
morenowe, tam za, gdzie pok³ady gliny zwa³owej pokryte zosta³y piaskiem rosn¹ bory sosnowe.
W okolicach Ry las ustêpuje wrzosowiskom porastaj¹cym zgrupowanie wydm. Jest to efekt
intensywnego wypasu owiec. Obecnie teren ten jest ogrodzony i prowadzony jest nadal wypas
owiec w celu utrzymania status quo.
Podró¿uj¹c po Danii czêsto mo¿emy zauwa¿yæ strome pagórki wród pól poroniête
drzewami. S¹ to kurhany Wikingów. Co jaki czas w którym z kurhanów badania prowadz¹
archeolodzy dokonuj¹c czêsto ciekawych znalezisk. W wiêkszoci miast znajduj¹ siê muzea,
gdzie czêsto eksponowana jest sztuka Wikingów. Osobom zainteresowanym t¹ tematyk¹ polecam
Lindolm Hoje. Jest to le¿¹ce na pó³nocnych obrze¿ach Aalborga najwiêksze cmentarzysko
z epoki ¿elaza i czasów Wikingów. Znajduje siê ono na góruj¹cym nad okolic¹ wzgórzu i pokryte
jest setkami g³azów nagrobnych. W pobli¿u znajduje siê równie¿ muzeum.
Na koniec chcia³bym przytoczyæ kilka dosyæ szokuj¹cych danych dotycz¹cych Danii.
Na dzieñ dzisiejszy Duñczycy pozbyli siê wysypisk mieci. Odpady s¹ segregowane i poddawane
recyklingowi. To co nie da siê przetworzyæ jest spalane. Popió³ ze spalarni jest równie¿ przerabiany
i zagospodarowywany. Przy okazji rozwi¹za³ siê problem du¿ych zgrupowañ kawek i gawronów.
Z braku po¿ywienia opuci³y niegocinne dla nich strony.
W Danii od roku 1981 nie wzros³a emisja CO2 a w tym czasie PKB wzrós³ o ponad 70%!
Grzegorz Matejczuk

Krajobraz
Rys. Monika Gorza³a
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Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

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

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

Miejscowoæ, data

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

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

DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA
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ANKIETA PERSONALNA

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

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

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

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

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

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

Miejsce na korespondencjê:
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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NOWI CZ£ONKOWIE TP BOCIAN
Kamila Andrzejczyk, Mateusz Chamio³o, Piotr Czy¿ewski, Beata G³êbocka, Józef G³uchowski,
Stanis³aw Jarzêbowski, Daria Jarzêbowska, Kasper Jakubowski, Ewa Karaszewska, Krzysztof
Kowalski, Pawe³ Kowalczyk, Marta £uczak, Micha³ Molicki, Jerzy Morawski, Przemek Ob³oza,
Piotr Olejniczak, Agnieszka Parapura, Wies³aw Szypulski, Joanna ladowska, Waldemar
Wojtowicz, Przemys³aw Zdroik.

INSTYTUCJE I OSOBY, KTÓRE WSPAR£Y DZIA£ALNOÆ
TP BOCIAN W OKRESIE 1 I 2008  30 XII 2008
Instytucje:
Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice - Jan Makowski
Ewa Baranowska- Urz¹d Miasta i Gminy Proszowice,
Tadeusz Tr¹bka - piekarnia Klimontów,
Marzena ¯ywot z nauczycielami ze szko³y nr 1 w Proszowicach,
Zdzis³aw Filipek - firma Drewal,
Ko³o Gospodyñ z Opatkowic,
Ksiêgarnia nie¿ka  Anna Dro¿d¿ & Jerzy Dro¿d¿
Caritas Proszowice,
CKiW w Proszowicach
Fundacja EkoFundusz
GEF/SGP, UNDP
Horyzonty  biuro podró¿y
Javatech sp.z o.o.
Jawor - Marcin Krzy¿añski
Jeep Club Polska
Kampinoski Park Narodowy
Kozak Druk, Siedlce
Mercedes Off Road Club - M-ORC
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Nadlenictwo Bia³a Podlaska
Nadlenictwo Choty³ów
Nadlenictwo Garwolin
Nadlenictwo £ochów Nadlenictwo £uków
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka
Nadlenictwo Siedlce
Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych
Piekarnia Joñscy Sucho¿ebry
Powiatowy lekarz weterynarii - Bogdan Tarczyñski
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Rzenik Zbuczyn
Urz¹d Marsza³kowski woj. mazowieckiego
94

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

Ulmus - firma drzewiarska
Ussuri, Brwinów
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie
Zak³ad Drobiarski Nasz Drób  Ujrzanów
Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Zarz¹d Welskiego Parku Krajobrazowego
Osoby prywatne:
Andriej Abramczyk, Roman Barna, Tomasz Bartos, Teresa B³a¿ejczyk, Ewelina Bogumi³,Andrzej
Borowski, Agnieszka Boruch, Waldemar Bucki, Danuta Chalimoniuk, Mateusz Chamio³o, Bogdan
Czeszejko, Andrzej i Dorota D¹browscy, Gra¿yna Dymowska, Krzysztof Dzio³ak, Micha³
Falkowski, Tomasz Filip, Sandra Filipek, Maciej Fuszara, Tomasz Gajkowski, Ewa Gajowniczek,
Iwona Gil, Monika Gorza³a, Andrzej Górski, Tomasz Grabowski, Hans Hut, Marcin Ilczuk,
Sylwia Ilczuk, Barbara Jasiñska, Jan Jejno, R. Jurga, Agnieszka Jusiewicz, Bartosz Kalicki,
Wies³aw Kalicki, Anna Karwot, Dawid Kilon, Krzysztof Klimaszewski, Dorota Kocio³, Ben
Koks, Antoni Kopeæ, Joanna Kozie³, Krzysztof Kowalski, Kamil Kryñski, Katarzyna Kubicka,
Pawe³ Kulesza, Przemys³aw Kurdej, Grzegorz Lesiñski, Jerzy, Marta i Kamilka Lewtakowie,
Krystyna £azowska, Krzysztof £o, Tomasz £uciuk, Janusz £uczak, Dorota £ukasik, Grzegorz
Matejczuk, Sebastian Menderski, Jerzy Miko³ajczuk, Artur Miko³ajewski, Romuald Mikusek,
Pawe³ Mirski, Norbert Mital, Micha³ Molicki, Magdalena Mroczek, Iwona Muder, Jaros³aw
i Joanna Mydlakowie, Pawe³ Niski, Adam Olszewski, Robert Palczewski, Agnieszka Parapura,
Bogus³awa Patej, Agnieszka P³atkowska, Robert Podgórzak, Alina Prokopiuk, Mariola Protasiuk,
Jacek Ptak, Wioleta Pu³a, Marzena Radzikowska, Agnieszka Reduk, Marcin Rejmer, Rafa³
Roguski, Ryszard Ry, Roman Samoraj, Anna Siemiñska, Dawid Sikora, ks Roman Si³uch, Len
Smitch, Marcin Stêpieñ, Aleksandra Szarlik, Krystyna Szczygielska, Maciej Szczygielski, Janusz
Szewczak, Marian Szokalski, Piotr Szpakowski, Szulak Krzysztof, Adam Tar³owski, Katarzyna
Tomasiuk, Barbara Tracz, Karol Trzciñski, Dmitrij Vinchewskij, Monika Wasiluk, Andrzej
Wêgrzynowicz, Beata Wielgosik, Zofia W³odarczyk, Bart³omiej Woniak, Lech Wydrych,
Alina Zdanowska, Przemys³aw Zdroik.
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Perkozy dwuczube
Rys. Micha³ Mulicki
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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.
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