KRASKA

ISSN 1429-4990

17 (1-2/2009)

WO PRZY

R
DN
ICZE

T O WA R

ST

O

ZY

BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO „BOCIAN”

„B

”
O C I A N

ODWIEDŹ
NAS

www.
bocian.org.pl
forum.bocian.org.pl
sklep.bocian.org.pl
kartoteka-przyrodnicza.pl

SZUKAMY SPONSORÓW TRANSMISJI Z GNIAZDA PUSTUŁEK
W roku 2009 mogliśmy podglądać parę pustułek w budce zamontowanej w podwarszawskim
Pruszkowie. Chcielibyśmy powtórzyć transmisję również w tym roku. Koszty obsługi kamery
zmniejszyły się, ponieważ sprzęt został zakupiony rok temu. Kwota, którą musimy dysponować,
aby uruchomić transmisję, to 1000 zł miesięcznie. Wszystkich, którzy mogliby pomóc nam
finansowo, prosimy o wpłaty z dopiskiem "kamera dla pustułki" na konto bankowe Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian”.
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO BOCIAN W ROKU 2009
Na dzieñ 31 XII 2009 Towarzystwo liczy³o 287 cz³onków, zatrudnia³o 7 osób w pe³nym wymiarze
godzin. W roku 2009 Towarzystwo realizowa³o nastêpuj¹ce dzia³ania:

Ochrona zagro¿onych rodowisk
-

Ochrona muraw napiaskowych w dolinie Bugu
W drugiej po³owie sierpnia zorganizowano obóz dla wolontariuszy (20 uczestników).
Odkrzaczano ok. 8 ha muraw w rez. Kózki;
Usuniêto samosiewy sosny w rez. Wydma Mo³o¿ewska (ok. 20 ha) oraz w projektowanym
rez. Wajkowska Wydma (14 ha).
Z³o¿ono wniosek o p³atnoæ rolnorodowiskow¹ przys³uguj¹c¹ do owiec rasy winiarka.
Stado owiec winiarek w koñcu roku liczy³o 38 szt. Zwierzêta te wypasane s¹ od wiosny
do pónej jesieni na terenie rezerwatu Kózki w celu zapobiegania sukcesji na murawach
napiaskowych.

£¹ki Kazuñskie
Na terenie £¹k Kazuñskich skosilimy 11 ha ³¹k i turzycowisk. Prowadzimy tak¿e dzia³ania
prawne - zg³osilimy dwie sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym
Dworze Mazowieckim (dotycz¹ce zasypywania ³¹k, sprawy w toku), dwie na Policjê (przekazane
do s¹du) oraz dwa listy do w³acicieli, informuj¹ce, ¿e zasypywanie £¹k jest niezgodne z prawem.
W ostoi ptaków na strawach w Kraniczej Woli prowadzilimy interwencyjne naprawy grobli
i urz¹dzeñ piêtrz¹cych oraz kontrolê poziomu wody.
Stawy w Kraniczej Woli
W ostoi ptaków na strawach w Kraniczej Woli prowadzilimy interwencyjne naprawy grobli
i urz¹dzeñ piêtrz¹cych oraz kontrolê poziomu wody. Wyremontowalimy jednego mnicha na stawie
Gêgawa, wykosilimy oko³o 1,3 ha grobli, odkrzaczylimy 300 mb grobli, odtworzylimy 5 mb
grobli, za³atalimy 15 mb grobli. Wykonalimy inwentaryzacjê herpetofauny, która wykaza³a obecnoæ
kilkutysiêcznej populacji kumaka nizinnego. Na jednym ze stawów zainstalowalimy 7 tratw dla
rybitw czarnych.
Og³awianie wierzb
Przeprowadzilimy akcje og³awiania wierzb na terenie £¹k Kazuñskich (gmina Czosnów, pow.
nowodworski, woj. mazowieckie), w Kampinoskim Parku Narodowym oraz na terenie gminy
Proszowice (pow. proszowicki, woj. ma³opolskie), w których uczestniczy³o oko³o 200 osób. £¹cznie
og³owiono 37 (30 na £¹kach Kazuñskich i 7 pod Proszowicami).
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Ochrona zagro¿onych gatunków
Ochrona bociana bia³ego
Prowadzono remonty zagro¿onych gniazd na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzono m.in. 50 ciêæ pielêgnacyjnych wokó³ gniazd, do których bociany mia³y utrudniony
dolot, wyremontowano gniazda na budynkach, oraz ustawiono 20 wolnostoj¹cych s³upów w miejsce
gniazd, które uleg³y zniszczeniu. Zainstalowano 100 platform na s³upach energetycznych w rejonach
energetycznych Ostro³êka i Przasnysz. Aby wyeliminowaæ zagro¿enia zwi¹zane z zapl¹tywaniem
siê m³odych bocianów w sznurki, wypl¹tano je z 50 gniazd zlokalizowanych na czynnych s³upach
energetycznych.
Przed rozpoczêciem sezonu lêgowego przeprowadzono szkolenia dla s³u¿b energetycznych
w 13 rejonach energetycznych Zak³adu Warszawa Teren Dystrybucja oraz spotkania w 2 Urzêdach
Gminnych (Sucho¿ebry i Mokobody). Uczestnicy spotkañ zapoznali siê z zasadami zabezpieczania
gniazd zlokalizowanych na s³upach energetycznych oraz sposobami ochrony bociana na tzw. roz³¹cznikach
i stacjach transformatorowych. W spotkaniach w rejonach oraz gminach wziê³o udzia³ ponad 150 osób.
Wa¿nym elementem projektu by³a modernizacja s³upów energetycznych redniego napiêcia,
na których gin¹ pora¿one pr¹dem bociany. Zabiegi polega³y na wymianie tzw. roz³¹czników oraz
modernizacji stacji transformatorowych. Przeprowadzono je na 33 s³upach redniego napiêcia,
co ju¿ w pierwszym roku pozwoli³o uratowaæ oko³o 80 bocianów.
W ramach projektu przeprowadzono równie¿ inwentaryzacjê bocianów. Zinwentaryzowalimy
gniazda bociana bia³ego w Warszawie oraz w gminach Sucho¿ebry i Mokobody (powiat siedlecki)
gdzie w stosunku do roku poprzedniego stwierdzono oko³o 15% spadek liczby par przystêpuj¹cych
do lêgu; w gminie Jab³onna (pow. legionowski).
Oprócz dzia³añ w terenie, w ramach projektu przygotowano tak¿e praktyczny poradnik
nt. ochrony bociana oraz programów rolnorodowiskowych, który zosta³ wydrukowany oraz
zamieszczony na stronie internetowej www.bocian.org.pl.
Ochrona b³otniaka ³¹kowego
- Czynn¹ ochron¹ objêto 34 gniazda.
- Wspierano finansowo (zwrot kosztów paliwa) czynn¹ ochronê gniazd b³otniaka ³¹kowego
w woj. zachodniopomorskim, opolskim, wiêtokrzyskim, lubelskim, w dolinie Noteci, powiecie kolneñskim, dzia³dowskim oraz bia³ostockim.
- Kontynuowano monitoring b³otniaka ³¹kowego na 8 powierzchniach próbnych.
- W czerwcu i lipcu ledzono dwa samce wyposa¿one w nadajniki radiotelemetryczne.
- W marcu zorganizowano warsztaty robocze dla osób uczestnicz¹cych w projekcie ochrony
b³otniaka ³¹kowego.
- W sierpniu uczestniczono w organizowanej przez Komitet Ochrony Or³ów konferencji
pt. Ochrona drapie¿nych zwierz¹t a rozwój cywilizacyjny spo³eczeñstw ludzkich. Na konferencji zaprezentowano cele, dzia³ania i rezultaty projektu ochrony b³otniaka ³¹kowego.
- We wrzeniu uczestniczono w Ogólnopolskiej Konferencji Ornitologicznej w Lublinie.
Na konferencji zaprezentowano cele, dzia³ania i rezultaty projektu ochrony b³otniaka ³¹kowego.
- W grudniu zorganizowano ogólnopolsk¹ konferencjê pt. B³otniak ³¹kowy  badania i ochrona.
- Spreparowano ponad 300 wypluwek b³otniaka ³¹kowego zebranych w sezonie lêgowym
i oznaczono znalezione w nich resztki pokarmu.
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- Napisano dwa artyku³y o ochronie b³otniaka ³¹kowego w prasie lokalnej oraz jeden w pimie
naukowym.
- Powo³ano Polsk¹ Grupê Robocz¹ B³otniaka £¹kowego PYGARGUS;
- Przygotowano i z³o¿ono wniosek do Fundacji EkoFundusz na wzmocnienie efektów ochrony
b³otniaka ³¹kowego. Wniosek zosta³ zaakceptowany. Z przyznanej dotacji zostanie sfinansowane wykonanie nowej strony internetowej projektu oraz wykonanie 70 ogrodzeñ (z siatki
zgrzewanej) do ochrony lêgów b³otniaka ³¹kowego.
- Przeprowadzono 16 prelekcji dla rolników o programach rolnorodowiskowych oraz ochronie b³otniaka ³¹kowego. W szkoleniach uczestniczy³o ponad 180 rolników.
- Przeprowadzono szkolenia w 8 Wojewódzkich Orodkach Doradztwa Rolniczego. W szkoleniach uczestniczy³o 350 doradców rolnorodowiskowych.
- Wydano kalendarz na rok 2010 z b³otniakiem ³¹kowym (nak³ad 1000 egz.).
- Wydano film B³otniak ³¹kowy  arystokrata pól. Nak³ad 5 000 p³yt DVD. Film jest w wersji
polskiej i angielskiej.
- Wydano prezentacjê Ptaki krajobrazu rolniczego. Nak³ad 5 000 p³yt CD. Prezentacja jest
dostêpna na stronie ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl
Ochrona pustu³ki
Przeprowadzono kontrolê 526 skrzynek rozwieszonych na terenie rodkowo-wschodniej Polski,
dowieszono 15 nowych skrzynek w powiecie ³owickim (woj. ³ódzkie) oraz 100 skrzynek w powiecie
proszowickim (woj. ma³opolskie). Pustu³ki w 2009 roku zasiedla³y c.n. 152 skrzynki (blisko 29%
sporód skontrolowanych). Zaobr¹czkowano 73 pisklêta pustu³ek. W pracach terenowych wziê³o
udzia³ co najmniej 55 osób.
W Pruszkowie zainstalowano kamerkê internetow¹ przy gniedzie pustu³ki, która dzia³a³a przez
dwa miesi¹ce.
Ochrona p³omykówki
Skontrolowano 4 stanowiska p³omykówki, w 3 z nich obr¹czkowano m³ode;
Przygotowano i z³o¿ono wniosek do Fundacji EkoFundusz na wzmocnienie efektów projektu ochrony
p³omykówki w rodkowo-wschodniej Polsce. Wniosek zosta³ zaakceptowany. Z przyznanej dotacji
zostanie sfinansowany zakup sprzêtu (wiertarko-wkrêtarek akumulatorowych, wkrêtów, ko³ków
rozporowych i k¹towników) oraz kontrola i czyszczenie 150 skrzynek lêgowych. Poza tym zostanie
zakupionych i powieszonych 45 skrzynek lêgowych.
Ochrona bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej na terenie woj. mazowieckiego
W ramach projektu koordynowanego przez Komitet Ochrony Or³ów skontrolowano ³¹cznie
50 stanowisk ptaków szponiastych oraz dodatkowo jedno stanowisko puchacza. Stanowiska
po³o¿one by³y na obszarze 16 nadlenictw, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz tak¿e na terenach
le¿¹cych poza Administracja Lasów Pañstwowych. W pracach terenowych uczestniczy³o 35 osób.
Ochrona nietoperzy
W roku 2009 w ramach monitoringu nietoperzy, wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Nietoperzy, skontrolowalimy oko³o 200 zimowisk tych ssaków. Przy warszawskim biurze
Towarzystwa funkcjonuje Sekretariat Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy, za Przewodnicz¹cym
Rady Przedstawicieli PON by³ Marek Kowalski.
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Ochrona przyrody w miastach
Ochrona ptaków w budynkach
Rok 2009 by³ kolejnym rokiem wa¿nych wyk³adni prawnych. GDO wyjani³a, ¿e wszelkie zamykanie
otworów wlotowych do miejsc, gdzie gniazduj¹ jerzyki, jest niszczeniem ich siedlisk, zatem je¿eli
zachodzi taka potrzeba, wymagana jest zgoda RDO oraz odpowiednia kompensacja przyrodnicza.
W Warszawie wykonalimy opinie ornitologiczne dla 101 budynków, za nad 13 budynkami
prowadzilimy nadzór w okresie lêgowym. Przeprowadzilimy szkolenie dla 125 stra¿ników
miejskich i 55 urzêdników.
Inne dzia³ania
W Warszawie powiesilimy 495 skrzynek lêgowych dla ptaków w dwu dzielnicach (Bielany
i Ursus), w tym 25 dla jerzyka. Czyszczeniom i konserwacji poddano 998 budek. Zwodowalimy
22 tratwy dla kaczek w warszawskich parkach. W Opolu zainstalowalimy 202 skrzynki, w tym
15 dla pustu³ki i 20 dla jerzyka.

Edukacja przyrodnicza
Wydawnictwa:
- Biuletyn TP Bocian Kraska nr 16 (1-2/2008)  nak³ad 2.000 egz.
- Folder edukacyjny o obszarze Natura 2000 Doliny Omulwi i P³odownicy
 nak³ad 10.000 egz.
- Folder edukacyjny o obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy  nak³ad 10.000 egz.
Ponadto foldery i p³yty edukacyjne zosta³y wydane w ramach wy¿ej wymienionych programów:
poradnik na temat ochrony bociana oraz programów rolnorodowiskowych, kalendarz na rok
2010 z b³otniakiem ³¹kowym (nak³ad 1000 egz.), film B³otniak ³¹kowy  arystokrata pól (nak³ad
5000 w dwu wersjach jêzykowych), prezentacja Ptaki krajobrazu rolniczego (nak³ad 5 000).
Przeprowadzono prelekcje o ochronie przyrody w 15 placówkach owiatowych (szko³y rednie,
gimnazja, szko³y podstawowe, przedszkola) w iloci ok. 65 godzin lekcyjnych.
Zaprezentowano dzia³alnoæ Towarzystwa na Polach Mokotowskich w ramach obchodów Dnia
Ziemi oraz Dni Ptaków w warszawskim ZOO.
Na warszawskim Bemowie, w Forcie Bema, zosta³y zainstalowane dwie tablice edukacyjne
o krzy¿ówce.

Inwentaryzacje przyrodnicze i oceny oddzia³ywania
Przeprowadzono inwentaryzacjê przyrodnicz¹ obszaru Natura 2000 Puszcza Bia³a. W ramach
tej inwentaryzacji wykonano liczenia wszystkich gatunków ptaków na 4 pow. lenych o pow.
ok. 100 ha ka¿da; ocenilimy tak¿e liczebnoæ lerki i wiergotka polnego na dwóch pow.
krajobrazowych o wielkoci ok. 1200 ha ka¿da, wykonalimy liczenia lelka na 4 pow. lenych
o wielkoci rzêdu 800-900 ha. Przeprowadzone zosta³y równie¿ liczenia na dwóch kompleksach
stawów rybnych, jak równie¿ penetracje ca³ego obszaru Puszczy Bia³ej. W pracach terenowych
uczestniczy³o ponad 40 osób  cz³onków i wspó³pracowników Towarzystwa.
Wykonano inwentaryzacjê ornitologiczn¹ i ocenê oddzia³ywania wzd³u¿ planowanej drogi Kosów
Lacki-Treblinka o d³ugoci 12 km.
5
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Wykonano ocenê oddzia³ywania na obszar Natura 2000 wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w gm. Mordy,
gdzie drogowcy zaplanowali wycinkê du¿ej liczby drzew.

Polska Kartoteka Przyrodnicza
W roku 2009 do kartoteki on-line zosta³o wpisanych blisko 10 000 obserwacji przyrodniczych
 g³ównie ptaków.

Dzia³ania interwencyjne
Przywozilimy z terenu i przekazywalimy do Azylu dla Ptaków przy warszawskim Ogrodzie
Zoologicznym ró¿ne gatunki ptaków, np.: bociany bia³e, myszo³owy, sowy. £¹cznie przeprowadzono
ok. 40 interwencji.

Pozosta³e dzia³ania
W dolinie Wis³y rodkowej rozwiesilimy i wyczycilimy 350 skrzynek lêgowych.

OCHRONA BIELIKA, ORLIKA KRZYKLIWEGO
I KANI CZARNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2009 ROKU
Rok 2009 by³ kolejnym kiedy prowadzono monitoring populacji lêgowych bielika, orlika
krzykliwego i kani czarnej przez Komitet Ochrony Or³ów na terenie województwa mazowieckiego.
Mia³ on na celu poprawienie warunków gniazdowania wy¿ej wymienionych trzech gatunków ptaków
szponiastych, poprzez prowadzenie sta³ej, aktywnej ochrony ich lokalnych populacji.
Skontrolowano ³¹cznie 50 stanowisk
ptaków szponiastych oraz dodatkowo jedno
stanowisko puchacza. Stanowiska po³o¿one
by³y na obszarze 16 nadlenictw,
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz
tak¿e na terenach le¿¹cych poza
Administracj¹ Lasów Pañstwowych.
Sprawdzono 22 stanowiska bielika,
na których stwierdzono 23 gniazda, a na 18
stanowiskach stwierdzono pary lêgowe lub
pojedyncze terytorialne ptaki. Lêgi w 14
gniazdach z 16, dla których uda³o siê okreliæ
sukces lêgowy, zakoñczy³y siê pomylnie.
Bieliki ³¹cznie wyprowadzi³y 19 podlotów.
Kontrolowano tak¿e 27 stanowisk
lêgowych orlika krzykliwego. Na 14
Bielik
Rys. Micha³ Molicki
stanowiskach stwierdzono obecnoæ
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ptaków. Dla 6 par orlika krzykliwego uda³o siê okreliæ wynik lêgu. Cztery lêgi zakoñczy³y siê
sukcesem. Ze wszystkich gniazd zakoñczonych sukcesem orliki wyprowadzi³y po jednym
m³odym.
W ramach programu skontrolowano tak¿e jedyne znane w regionie stanowisko lêgowe kani
czarnej. By³o ono zajête i ptaki wyprowadzi³y jednego podlota.
Niejako dodatkowo skontrolowano jedno stanowisko puchacza, które znajduje siê na
opuszczonym kilka lat temu stanowisku bociana czarnego, w po³udniowej czêci województwa.
Stwierdzono tam obecnoæ terytorialnego samca, ale gniazda nie uda³o siê wykryæ.
W programie uczestniczyli: Dariusz Anderwald, Zbigniew Bajdor, Andrzej Borowski, Krzysztof
Buk³ad, Tomasz Chodkiewicz, Maciej Cmoch, Andrzej Górski, Maciej Ilczuk, Jan Jejno, Piotr
Kaczmarczyk, Ireneusz Ka³uga, P. Kamola, Bogus³aw Kocian, Cezary Krawczyk, P. Kulesza, Wojciech
Mêdza, Wojciech Okliñski, Bogumi³a Olech, Adam Olszewski, Agnieszka Parapura, Miros³aw
Rzêpa³a, Dariusz Sadowski, Anna Siwak, P. Skalski, Monika Stefaniak, Aleksandra Stefaniuk,
Krzysztof Stefaniuk, Patrycja Stefaniuk, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski, B. Woniak, M.
Wójcicki, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki oraz Piotr Zieliñski.
Wszystkim uczestnikom sk³adam serdeczne podziêkowania.
Andrzej Górski

BADANIA POMOG¥ SKUTECZNIEJ CHRONIÆ
B£OTNIAKA £¥KOWEGO
Jednym z wa¿nych elementów projektu ochrony b³otniaka ³¹kowego koordynowanego przez
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian s¹ badania ekologii tego gatuanku. S¹ one prowadzone na
polnej populacji w powiecie bialskim (woj. lubelskie), ³osickim, siedleckim oraz soko³owskim
(woj. mazowieckie). Materia³ badawczy zbierany jest równie¿ w innych regionach kraju.
W celu poznania diety zbieramy wypluwki (inaczej zrzutki) oraz inne resztki pokarmu
(np. skorupki jaj, oskuby i pióra ptaków piewaj¹cych). Wypluwka to zlepek nie strawionych
czêci pokarmu, np. koci, sierci i pancerzyków owadów, wydalany ruchami wymiotnymi przez
otwór gêbowy. Powstaj¹ w ¿o³¹dku miêniowym. S¹ zbierane w gniazdach oraz przy specjalnie
ustawianych do tego celu czatowniach  palikach wbitych w pobli¿u gniazd. Paliki s¹ chêtnie
wykorzystywane przez ptaki, zw³aszcza przez pilnuj¹ce piskl¹t samice. Co roku zbieramy do kilkuset
wypluwek. Ich analiza pozwala lepiej poznaæ wymagania pokarmowe i siedliskowe b³otniaka
³¹kowego. Sk³ad pokarmu odzwierciedla równie¿ ró¿norodnoæ biologiczn¹ area³u ³owieckiego
oraz wiadczy o kondycji rodowiska, w którym ¿yj¹ te ptaki.
Pierwsze wyniki (materia³ z 2007 r.) wskazuj¹ na istotne znaczenie owadów (w okresie
pisklêcym), zw³aszcza szarañczaków, w diecie polnej populacji b³otniaka ³¹kowego.
Na po³udniowym Podlasiu i Mazowszu owady stanowi³y a¿ 75% liczby wszystkich schwytanych
ofiar, znacznie mniejszy by³ udzia³ gryzoni (12,7%) oraz ptaków (12,1%). Pod wzglêdem biomasy
najwiêkszy udzia³ mia³y ptaki (54,9%), a najmniejszy (9,0%) owady. W latach 2007-2010 planujemy
analizê znacznie wiêkszej iloci wypluwek (ponad 1500) zebranych na wschodzie kraju (g³ównie
na po³udniowym Podlasiu). Dopiero opracowanie obejmuj¹ce kilka lat oraz wszystkie okresy
w trakcie sezonu rozrodczego (okres przedlêgowy, inkubacji, pisklêcy i post lêgowy) pozwoli nam
7
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dok³adnie poznaæ dietê b³otniaka ³¹kowego.
Badania radiotelemetryczne rozpoczêlimy
w 2008 r. Polegaj¹ one na ledzeniu w czerwcu
i lipcu samca wyposa¿onego w nadajnik
radiotelemetryczny wysy³aj¹cy sygna³y radiowe
o okrelonej czêstotliwoci. Wa¿y poni¿ej 5 g
(co stanowi 2% masy doros³ego samca) i dzia³a
do 3 miesiêcy. Jego maksymalny zasiêg to 3 km.
Nadajnik jest przymocowywany do rodkowych
sterówek i odpada wraz z piórami w momencie
pierzenia. Prace terenowe prowadzone s¹ przez
dwu lub trzyosobowe zespo³y ledz¹ce samca po
5-10 godzin dziennie, 3 dni w tygodniu.
Obserwator wyposa¿ony jest w skanuj¹cy
odbiornik fal radiowych oraz antenê. Odbiornik
jest ustawiony na czêstotliwoæ nadajnika, dziêki
czemu mo¿liwe jest odbieranie sygna³ów,
okrelenie kierunku ich emisji, si³y i tym samym
ledzenie ptaka wyposa¿onego w nadajnik.
Na mapach jest odnotowywana lokalizacja
ledzonego ptaka (punkty na mapie), a na
B³otniak ³¹kowy
formularzach (w ka¿dej minucie) jego
Rys. Dawid Kilon
zachowanie (np. leci z pokarmem, poluje, siedzi,
tokuje itd.), rodzaj upraw, nad którymi ptak poluje oraz skutecznoæ ataków i rodzaj schwytanej
ofiary. G³ównym celem badañ radiotelemetrycznych jest poznanie wielkoci area³ów ³owieckich
oraz preferencji siedliskowych b³otniaka ³¹kowego. Chcemy wiedzieæ, jakie siedliska/uprawy
w obrêbie area³ów ³owieckich s¹ najczêciej wykorzystywane przez samce!
Uzyskane przez nas dotychczas dane (z 3 samców) wskazuj¹ na istotne znaczenie zbó¿ jarych
(g³ównie owsa i jêczmienia) jako miejsc ¿erowiskowych b³otniaka ³¹kowego. W maju i czerwcu
samce polowa³y nad tym typem upraw g³ównie na skowronki. Po sianokosach ptaki polowa³y
znacznie czêciej na ³¹kach, a ich ofiarami pada³y przewa¿nie gryzonie. Area³y ³owieckie ledzonych
samców mia³y 24, 32 i 53 km2. Samce polowa³y najczêciej w promieniu 4-5 km od gniazda,
sporadycznie nawet w odleg³oci ponad 10 km (w prostej linii) od niego. W latach 2010-2011
planujemy ledziæ kolejne 2-4 samce, tak aby zgromadziæ jeszcze wiêcej danych.
Analiza danych uzyskanych podczas badañ radiotelemetrycznych oraz badañ pokarmu umo¿liwi
nam poznanie wymagañ ¿yciowych b³otniaka ³¹kowego, dziêki czemu bêdziemy mogli lepiej planowaæ
i realizowaæ skuteczn¹ jego ochronê.
Dominik Krupiñski
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BUDKI SIÊ STARZEJ¥, CZYLI NASZE DZIA£ANIA
PUSTU£KOWE W ROKU 2009
Pomimo ¿e w roku 2009 akcja kontroli skrzynek by³a finansowana tylko przez szerok¹ rzeszê
ochotników, uda³o siê skontrolowaæ (przynajmniej jednorazowo) skrzynki w 19 powiatach oraz
w 3 miastach (Siedlce, Warszawa, Radom), w rodkowo-wschodniej Polsce.
Efekty
Kontrol¹ objêto 526 skrzynek, z których pustu³ki zajê³y 152 budki (28,9 %).
Ponadto wyrywkowo sprawdzono kilka skrzynek zawieszonych w powiecie proszowickim, gdzie
pustu³ki zajê³y 4 skrzynki. W tej chwili trudno jest precyzyjnie okreliæ liczbê dostêpnych skrzynek
dla pustu³ek wieszanych przez nas w ramach ochrony gatunku od 2003 roku, gdy¿ czêæ z nich nie
jest od jakiego czasu kontrolowana. Mo¿na przyj¹æ, ¿e jest ich oko³o 750.
Poza pustu³k¹, w 2009 roku, skrzynki zajmowane by³y przez sójki (7 przypadków), go³êbie miejskie
(1 przypadek) oraz uszatki (1 przypadek).
Nowe skrzynki
W sezonie 2009 uda³o siê dowiesiæ kolejne partie skrzynek dla pustu³ek w dwóch rejonach.
W powiecie ³owickim, dziêki skutecznym dzia³aniom Tomasza Bartosa, zamontowanych zosta³o
15 budek. Ponadto w powiecie proszowickim niedaleko Krakowa zawieszono 100 skrzynek 
to g³ównie inicjatywa Marcina Krzy¿añskiego. W obu tych powiatach , poza dowieszeniem nowych
skrzynek i kontrol¹ skrzynek wczeniej zawieszonych, przeprowadzono te¿ w szko³ach oraz
lokalnych mediach szerok¹ akcjê edukacyjn¹.
Straty w budkach
Niestety rok 2009 to okres, kiedy odnotowalimy doæ dotkliwe straty, jeli chodzi o zniszczenie
lub uszkodzenie skrzynek. Budki zniknê³y lub nie nadawa³y siê do zasiedlenia przez ptaki
w 29 miejscach. G³ówn¹ przyczyn¹ jest wycinanie drzew razem z zawieszonymi na nich budkami.
Ponadto znaczna liczba skrzynek wisz¹cych ju¿ 4-5 sezon uleg³a uszkodzeniu, zw³aszcza tych
wisz¹cych w eksponowanych miejscach  g³ównie na s³upach energetycznych. Z powodu znikania
budek spad³a liczba par lêgowych pustu³ek w niektórych okolicach, np. w gminie Sucho¿ebry
z 12 par w roku 2007 do 8 par w ostatnim sezonie. W roku 2009 zniknê³y tutaj a¿ 3 budki zajmowane
wczeniej przez pustu³ki!
Wielkoæ lêgów
Wielkoæ lêgu ustalono tylko dla 15 gniazd w okolicach Krzywdy. rednia wielkoæ zniesienia
wynios³a tutaj 5,3 jaj. Stwierdzono 3 gniazda z 4 jajami, 5 gniazd z 5 jajami oraz 7 gniazd z 6 jajami
(inf. Tomasz Grabowski, Mateusz Chamio³o). Wiarygodn¹ wielkoæ lêgów okrelono tak¿e dla
4 gniazd w kolonii na kociele w Z³akowie Kocielnym ko³o £owicza (inf. Tomasz Bartos), gdzie
w czterech gniazdach 15 maja stwierdzono: 6 jaj, 6 jaj, 6 piskl¹t i 5 jaj (rednia wielkoæ lêgu  5, 75 jaj).
Efekty lêgów u pustu³ek
Dok³adny efekt lêgów ustalono w okolicach Krzywdy, gdzie ³¹cznie z 15 gniazd w skrzynkach na
drzewach wylecia³o 57 m³odych (3,8 m³odego na gniazdo, inf. Tomasz Grabowski, Mateusz Chamio³o).
9

KRASKA %(1-2/2009)

Obr¹czkowanie
W 2009 roku m³ode pustu³ki obr¹czkowano
w okolicach Krzywdy  45 piskl¹t oraz
w Pruszkowie  28 piskl¹t z 6 gniazd (nie tylko
w skrzynkach lêgowych).
Zmiany liczebnoci
Pomimo nieznacznego spadku liczby par
lêgowych na terenie niektórych gmin, ogólna
tendencja liczebnoci populacji budkowej
pustu³ek jest wzrostowa. Ptaki te szczególnie
chêtnie zasiedlaj¹ skrzynki na liniach
energetycznych. Silny wzrost z 9 do 15 par
(o 66,7%) odnotowano w powiecie ³ukowskim
(inf. Tomasz Grabowski, Mateusz Chamio³o).
Pustu³ka
W powiecie siedleckim ogólny wzrost liczby par
Rys. Katarzyna Kubicka
lêgowych w porównaniu z sezonem 2008 by³
znacznie mniejszy (ok. 15%). Prawdopodobnie
jest to jednak ocena lekko niedoszacowana z
uwagi na zbyt ma³¹ liczbê kontroli poszczególnych skrzynek, a co za tym idzie pominiêcie niewielkiej
liczby par.
Lista osób i instytucji, które wspar³y program ochrony pustu³ki w sezonie 2009 jest nastêpuj¹ca:
Osoby:
Tomasz Bartos, Waldemar Bucki, Mateusz Chamio³o, Maciej Cmoch, Piotr Gawlikowski, Jan
Go³¹b, Tomasz Grabowski, Mariusz Grzeniewski, Marcin Ilczuk, Jerzy Miko³ajczuk, Wies³aw Kalicki,
Ireneusz Ka³uga, Beata Kojtek, Bogdan Kocian, Ewa Kowalczuk, Iza Kowalczuk, Tomasz
Kowalczuk, Marek Kowalski, Waldemar Krasowski, Cezary Krawczyk, Dominik Krupiñski, Kamil
Kryñski, Marcin Krzy¿añski, Przemys³aw Kurdej, Micha³ Latawiec, Marek Lewkowicz, Jerzy Lewtak,
Janusz £uczak, Tomasz Mazgajski, Ireneusz Mirowski, Norbert Mital, Micha³ Molicki, Jaros³aw
Mydlak, Wojciech Okliñski, Jaros³aw Paciorek, Agnieszka Parapura, Filip Paw³owski, Janusz
Paw³owski, Piotr Paw³owski, Przemek Pi¹tkowski, S³awomir Pietrzyk, Marcin Rejmer, Miros³aw
Rzêpa³a, Lidia Siwiec, Marcin Stefaniak, Monika Stefaniak, Marcin Stêpieñ, Maciej Szczygielski,
Krzysztof Szulak, Adam Tar³owski, Karol Trzciñski, Stanis³aw Zawadka, Piotr Zadworny, uczniowie
i nauczyciele ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie.
Instytucje:
Javatech, Pruszkowska Telewizja Kablowa, Radgost, Starostwo Powiatowe w £owiczu, Urz¹d Miejski
w Pruszkowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespó³
Tañca Ludowego "Pruszkowiacy"
Wszystkim osobom i instytucjom serdecznie dziêkujê za udzia³ i wszelk¹ pomoc.
Miros³aw Rzêpa³a
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PUSTU£KI W PRUSZKOWIE  OBR¥CZKOWANIE
I PODGL¥DANIE 2009
Id¹c za przyk³adem roku 2008, tak¿e i w tym, pruszkowskie soko³y zosta³y zaobr¹czkowane.
W roku 2008 na terenie Pruszkowa zaobr¹czkowano 22 pisklêta z 5 gniazd. Stanowisk soko³ów
by³o wiêcej (12), ale nie do wszystkich niestety by³ dostêp.
Rok 2009 okaza³ siê jeszcze lepszy pod wzglêdem liczby zaobr¹czkowanych piskl¹t.
W 6 gniazdach zaobr¹czkowano 28 piskl¹t. Dziêki temu rednia liczba piskl¹t w gniedzie skontrolowanym
wynios³a 4,6. Wszystkie ptaki otrzyma³y plastikowe i metalowe obr¹czki z unikalnymi kodami.
Jeszcze w tym samym roku (13.07) jedn¹ z m³odych pustu³ek zaobr¹czkowanych w Pruszkowie
znaleziono niestety martw¹ na terenie Portu Lotniczego Warszawa Okêcie. To w³anie dziêki
obr¹czkom moglimy dok³adnie ustaliæ, w którym gniedzie ptak siê wyklu³. By³ to jeden z m³odych
zaobr¹czkowanych w gniedzie przy ul. Kraszewskiego 10.
Podobnie jak w ubieg³ym roku obr¹czkowaniu towarzyszy³a Pruszkowska Telewizja Kablowa.
Wziêli w nim tak¿e udzia³ uczniowie ze Szko³y Podstawowej Nr 2 wraz z wychowawcami, Pani
z Wydzia³u Ochrony rodowiska oraz wolontariusze, którzy na co dzieñ opiekuj¹ siê pustu³kami
w Pruszkowie. Wszystkim tym osobom oraz obr¹czkarzom bardzo dziêkujemy i zapraszamy na
kolejne obr¹czkowanie w roku 2010.
Oprócz obr¹czkowania w roku 2009 Towarzystwo Przyrodnicze Bocian zainstalowa³o
kamerê w jednym z gniazd pruszkowskich pustu³ek. Znajduje siê ona w skrzynce lêgowej przy ul.
Kraszewskiego 11. Od 20 kwietnia na stronie internetowej Towarzystwa (www.bocian.org.pl)
mo¿na by³o na bie¿¹co ledziæ losy jednej z pruszkowskich par pustu³ek. Dodatkowo na stronie
znajdowa³o siê wiele ciekawych informacji o pustu³kach oraz na bie¿¹co zamieszczane by³y fotografie
pokazuj¹ce ¿ycie ptaków. Niestety internetowa para nie doczeka³a siê potomstwa. W dniu 17 maja,
czyli tu¿ przed planowanym terminem klucia siê piskl¹t, po kilkudniowej nieobecnoci samca,
samica opuci³a gniazdo i ju¿ do niego nie wróci³a, pozostawiaj¹c bez opieki 6 jaj. O przyczynach
porzucenia lêgu na stronie pisa³ £ukasz Rejt - znany ornitolog z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
który powiêci³ pustu³kom ca³e ¿ycie. Pozwolê sobie zacytowaæ kilka zdañ:
Opuszczenie pe³nego zniesienia przez pustu³ki zdarza siê doæ rzadko. Ten gatunek jest odporny
na niepokojenie, st¹d w³aciwie jedyn¹
przyczyn¹ porzucenia zalê¿onych jaj mo¿e byæ
strata partnera. W okresie inkubacji to na
samcu spoczywa obowi¹zek dostarczania
pokarmu samicy, on te¿ zastêpuje partnerkê
podczas jej nieobecnoci w gniedzie.
W sytuacji, gdy samiec ginie, samica musi
sama zacz¹æ poszukiwania pokarmu, co mo¿e
skoñczyæ siê pozostawieniem jaj. Zarodki
pustu³ek s¹ odporne na przech³odzenie, ale
tylko na pocz¹tku okresu inkubacji."
Ca³a ta sytuacja by³a bardzo trudna,
poniewa¿ z jednej strony chcielimy
w jakikolwiek sposób pomóc ptakom,
Pustu³ka
Rys. Katarzyna Kubicka
a z drugiej strony chcielimy pozostawiæ
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prawa natury swojemu biegowi. Zdecydowalimy, ¿e kamerka nadal bêdzie przekazywa³a obraz ze
skrzynki, a natura sama zdecyduje o dalszych losach lêgu. Wystosowalimy tak¿e pismo do Generalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska z proba o pozwolenie na zabranie jaj ze skrzynki. Chcielimy by
pos³u¿y³y one badaniom w PAN. Niestety tutaj te¿ przyroda nas zaskoczy³a. Na podgl¹dzie z kamerki
zaobserwowalimy wronê, która zrabowa³a wszystkie jaja ze skrzynki. Wtedy postanowilimy
przerwaæ transmisjê.
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ wszystkim osobom prywatnym i firmom, które pomog³y
nam w uruchomieniu przekazu.
Mamy nadzieje, ¿e w roku 2010 pustu³ki powróc¹ na wszystkie dotychczasowe stanowiska
w Pruszkowie. Byæ mo¿e uda siê nam zaobserwowaæ kolejne pary przystêpuj¹ce do lêgów wród
pruszkowskiej zabudowy. Wierzymy tak¿e, ¿e soko³y z Kraszewskiego 11 pomylnie wyprowadz¹
swoje pisklêta, a my bêdziemy mogli przygl¹daæ siê temu wspania³emu wydarzeniu.
Ju¿ dzi prosimy wszystkich chêtnych do wsparcia finansowego, którego celem bêdzie
uruchomienie przekazu internetowego ze skrzynki lêgowej przy ul. Kraszewskiego 11. Ka¿da osoba
prywatna czy firma, która zechce pomóc nam w transmisji zostanie wymieniona na stronie
internetowej powiêconej transmisji. Osoby/firmy pragn¹ce pozostaæ anonimowe prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny (mail: mariusz@bocian.org.pl, 608-284-026). Darowiznê mo¿na wp³acaæ
na konto:
PKO BP SA Oddzia³ I w Siedlcach: 79 102044760000800200168724
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
ul. Soko³owska 74, 08-110 Siedlce
z dopiskiem: Kamera w Pruszkowie
Maj¹c nadziejê na Pañstwa pomoc ju¿ dzi pragn¹ ¿yczyæ wszystkim ogl¹daj¹cym przekaz
niezapomnianych wra¿eñ z obcowania z pruszkowskimi soko³ami oraz z góry serdecznie
podziêkowaæ za okazan¹ pomoc.
Mariusz Grzeniewski

OCHRONA PTAKÓW GNIAZDUJ¥CYCH W BUDYNKACH
Za nami kolejny rok walki o naszych skrzydlatych przyjació³ gniazduj¹cych w budynkach.
Czy by³ udany czy nie  sami Oceñcie.
Jak zapewne Wiecie nasze dzia³ania w zakresie ochrony ptaków w budynkach koncentruj¹ siê
g³ównie w Warszawie. W tym roku uda³o siê nam jednak dotrzeæ tak¿e do Opola, gdzie powiesilimy
20 skrzynek lêgowych dla jerzyków. Przy okazji powiesilimy na budynkach tak¿e 15 skrzynek dla
pustu³ki oraz prawie 170 skrzynek na drzewach dla sikor i szpaków. Mamy nadziejê ¿e to pocz¹tki
naszych wspólnych dzia³añ z Wydzia³em Ochrony rodowiska Miasta Opola.
Co nowego w Warszawie? Najwa¿niejsze jest to, ¿e do walki o ptaki przy³¹czy³y siê kolejne
dzielnice Warszawy, wpisuj¹c w pozwolenie na budowê wymóg wykonania opinii ornitologicznej
przed przyst¹pieniem do prac budowlanych. I tak dzi jest ich ju¿ 11. S¹ to dzielnice: Bemowo,
Bia³o³êka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Po³udnie, Rembertów, ródmiecie, Targówek, Ursus
i Wola. Mamy nadzieje, ¿e pozosta³e 7 dzielnic id¹c za dobrym przyk³adem wymienionych
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11 zacznie niebawem wpisywaæ odpowiednie zapisy
do swoich pozwoleñ na budowê, a ptaki gniazduj¹ce
w budynkach bêd¹ mog³y poczuæ siê choæ trochê
bezpieczniej. Dziêki powy¿szym zapisom w 2009 r.
przeprowadzilimy ponad 100 ocen zasiedlenia
budynków przez ptaki i na ich podstawie wydalimy
stosowne opinie ornitologiczne. W kilkunastu
budynkach prowadzilimy sta³y nadzór ornitologiczny
nad pracami termomodernizacyjnymi. Dziêki temu
kilkadziesi¹t par wróbli i jerzyków bezpiecznie
Wróbel (samiec)
wyprowadzi³o swoje m³ode, a w najbli¿szym sezonie
Rys. Micha³ Molicki
lêgowym nie bêd¹ musia³y martwiæ siê o miejsce na
za³o¿enie gniazda.
Wa¿nym wydarzeniem by³o tak¿e szkolenie pt. Problem ptaków gniazduj¹cych w budynkach,
które mielimy przyjemnoæ prowadziæ razem z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska w Warszawie oraz Panem Wies³awem Nowickim z Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków i Panem Maciejem Luniakiem z Polskiej Akademii Nauk. W trakcie 5 spotkañ
uda³o nam siê przeszkoliæ 125 funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej i 55 urzêdników z Wydzia³ów
Ochrony rodowiska oraz Wydzia³ów Architektury i Budownictwa. Szkolenie przede wszystkim
mia³o na celu przybli¿enie problemu, z jakim borykaj¹ siê ptaki zasiedlaj¹ce budynki. Kursantów
zapoznano z najczêstszymi mieszkañcami budynków, dziêki czemu mogli bli¿ej poznaæ ich biologiê
i móc w przysz³oci odró¿niæ od siebie poszczególne gatunki. Postarano siê wyjaniæ doæ
kontrowersyjny aspekt prawny, z którym wielu
uczestników mia³o do tej pory wiele problemów.
Wskazano tak¿e jak postêpowaæ w przypadku ³amania
prawa i kto ewentualnie mo¿e wydaæ odpowiednie
zezwolenia na odstêpstwa od ustawowych zakazów
wobec ptaków.
W kwietniu bardzo mile zaskoczy³o nas oficjalne
pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska,
skierowane do wszystkich Regionalnych Dyrekcji
Ochrony rodowiska, przypominaj¹ce o zbli¿aj¹cym
siê przylocie jerzyków. W pimie tym Departament
Ochrony Przyrody przedstawi³ swoje stanowisko
dotycz¹ce postêpowania wobec jerzyka w trakcie
prowadzenia prac termomodernizacyjnych (pe³ny tekst
http://bocian.org.pl/aktualnosci-2008/16120).
Najwa¿niejsze jest to, ¿e przed przyst¹pieniem do prac
termomodernizacyjnych nale¿y wykonaæ opiniê
ornitologiczn¹ stwierdzaj¹c¹ obecnoæ lub brak
chronionych gatunków ptaków w celu unikniêcia
nieumylnego zniszczenia schronieñ jerzyka podczas
prac budowlanych. Wa¿n¹ informacj¹ by³o równie¿
Jerzyk
to, ¿e za niszczenie siedlisk jerzyków uznaæ mo¿na
Rys. Anna Lisowska
równie¿ montowanie kratek w otworach
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wentylacyjnych budynków. Na koniec GDO wezwa³a wszystkie RDO-ie, aby przekaza³y
powy¿sze pismo do organów samorz¹du terytorialnego, przedstawicieli mieszkalnictwa
spó³dzielczego, komunalnego oraz do organów cigania na terenie ich dzia³ania.
Rok 2009 obfitowa³ tak¿e w wiele interwencji, z których kilka znalaz³o swoje rozwi¹zanie
w s¹dzie. Takie przypadki nie nale¿¹ do mi³ych, ale najwa¿niejsze jest to, ¿e dziêki nim w wielu
sytuacjach uda³o siê nam uchroniæ ptaki przed mierci¹, a co wiêcej -zabezpieczyæ ich siedliska na
kolejne lata.
Czekaj¹c na kolejny rok nie odk³adamy sprawy ptaków w budynkach do marca. Ju¿ teraz
planujemy dzia³ania, dziêki którym nasi skrzydlaci przyjaciele z blokowisk bêd¹ mogli powracaæ
do swoich ubieg³orocznych miejsc gniazdowania.
Mariusz Grzeniewski

OCHRONA BOCIANA BIA£EGO
W roku 2009 Towarzystwo Przyrodnicze Bocian kontynuowa³o realizacjê programu Ochrona
bociana bia³ego na Nizinie Mazowieckiej. Prowadzono dzia³ania interwencyjne w odniesieniu do
zagro¿onych gniazd na budynkach, gniazd usytuowanych na drzewach, gniazd na s³upach
energetycznych oraz wypl¹tywano sznurki z gniazd. Zorganizowano te¿ szkolenia dla energetyków
oraz samorz¹dowców maj¹ce przybli¿yæ dzia³ania projektowe oraz praktyczne aspekty ochrony
bociana na liniach energetycznych. Szkolenia odby³y siê w 13 rejonach energetycznych oraz
w dwóch gminach powiatu siedleckiego (Sucho¿ebry i Mokobody). W ramach projektu wydano
równie¿ folder omawiaj¹cy praktyczne aspekty ochrony bociana bia³ego.
Rozpoczêto tak¿e realizacjê nowego elementu programu. S¹ to interwencje na s³upach
energetycznych (na tzw. roz³¹cznikach i stacjach transformatorowych), na których bociany ulegaj¹
miertelnym pora¿eniom pr¹dem. By rozpoznaæ skalê miertelnoci bocianów gin¹cych na
roz³¹cznikach i stacjach transformatorowych oraz zaplanowaæ w zwi¹zku z tym konieczn¹
do zakupu liczbê urz¹dzeñ, zebrano informacje na temat pora¿eñ ptaków od energetyków
pracuj¹cych w 7 Rejonach
Energetycznych PGE Dystrybucja
Warszawa Teren Sp. z o.o.
Okaza³o siê, ¿e w roku 2008
w województwie mazowieckiem
bociany ginê³y na roz³¹cznikach
i stacjach transformatorowych
w ponad 100 miejscach.
Na ka¿dym z takich miejsc zginê³o
od kilku do kilkunastu bocianów (na
jednym nawet 13 ptaków). Ogó³em
w roku 2008 w województwie
zginê³o oko³o 550 bocianów, co
w przybli¿eniu stanowi oko³o 11%
populacji wojewódzkiej. Ponosi³y
Bocian bia³y
one
mieræ
na
s³upach
Rys. Katarzyna Kubicka
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zlokalizowanych zarówno w najbli¿szym s¹siedztwie gniazd, jak równie¿ ¿erowisk, w pobli¿u
których poszukiwa³y miejsc noclegowych.
Aby zabezpieczyæ przed pora¿eniami przynajmniej czêæ niebezpiecznych miejsc, na pocz¹tku
roku 2009 zakupiono ze rodków Fundacji EkoFundusz oraz hurtowni elektrycznej Asaj z Siedlec
35 urz¹dzeñ, tzw. roz³¹czników. Zosta³y one zainstalowane na s³upach redniego napiêcia, na których
dochodzi³o do pora¿eñ bocianów. Interwencja polega³a na usuniêciu starego roz³¹cznika z górnej
czêci s³upa, gdzie siadaj¹ i gin¹ bociany, a zainstalowaniu nowego na jego bocznej czêci.
W miejscach, gdzie okazywa³o siê to konieczne, modernizowano równie¿ s¹siaduj¹c¹ z roz³¹cznikiem
stacjê transformatorow¹ w ten sposób, ¿e przenoszono zainstalowane na niej odgromniki bêd¹ce
zagro¿eniem dla bocianów równie¿ na boczn¹ czêæ s³upa. Po³¹czenie tych dwóch zabiegów
praktycznie wyklucza przypadki pora¿eñ i zapobiega mierci zarówno bocianów, jak i innych ptaków.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e miertelnym pora¿eniom ulegaj¹ najczêciej, m³ode, niedowiadczone
bociany, prace zwi¹zane z monta¿em roz³¹czników zakoñczono do momentu opuszczenia przez
nie gniazd. Po zakoñczeniu sezonu lêgowego przeprowadzono kontrolê skutecznoci dzia³añ na
zmodernizowanych roz³¹cznikach i stacjach transformatorowych. Okaza³o siê, ¿e prace s¹ w 100%
skuteczne i eliminuj¹ dotychczasowe zagro¿enie - pod ¿adnym z kontrolowanych urz¹dzeñ nie
stwierdzono martwych ptaków czy choæby tylko ich piór!
Skutecznoæ przeprowadzonych zabiegów oraz du¿a iloæ miejsc, na których cyklicznie gin¹
bociany (w województwie jest ich co najmniej kilkaset) sk³ania do kontynuowania dzia³añ na
roz³¹cznikach i stacjach transformatorowych. W zwi¹zku z tym, na rok 2010 zaplanowano
modernizacjê kolejnych roz³¹czników i stacji transformatorowych. W momencie pisania tekstu
wiadomo ju¿, ¿e roz³¹czniki w liczbie co najmniej 30 sztuk bêd¹ instalowane w kilku rejonach
energetycznych Zak³adu Energetycznego Warszawa Teren.
Dzia³ania na roz³¹cznikach planowane do realizacji w roku 2010 s¹ finansowane w ramach
projektu Przyrodnicy oraz s³u¿by energetyczne Polski, Ukrainy i Bia³orusi na rzecz ochrony bociana
bia³ego finansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarz¹dowych.
Ireneusz Ka³uga

PTAKI PUSZCZY BIA£EJ
W roku 2009 mielimy przyjemnoæ poznania awifauny Puszczy Bia³ej, a dok³adnie Obszaru
sieci Natura 2000 o nazwie Puszcza Bia³a. Jest to jeden z najwiêkszych kompleksów lenych na
Mazowszu, po³o¿ony w wid³ach Bugu i Narwi. Ponad 60% jego powierzchni zajmuj¹ bory wie¿e
i mieszane z dominuj¹c¹ sosn¹. Tereny otwarte, czyli g³ównie pola, rzadziej ³¹ki, s¹ niewielkie
i rozrzucone po terenie, przede wszystkim w dolinach rzek: Wymakracza, Prutu oraz w okolicy Or³a.
W trakcie badañ wykazalimy wystêpowanie 146 gatunków ptaków. Z tej liczby 126 gatunków
uznano za lêgowe, prawdopodobnie lêgowe lub mo¿liwie gniazduj¹ce. Wród nich 19 wymienianych
jest w I Za³¹czniku Dyrektywy Ptasiej, a dwa znajduj¹ siê w Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t.
Lista gatunków z pewnoci¹ nie jest kompletna, gdy¿ prace terenowe prowadzone by³y
w ograniczonym okresie  od marca do sierpnia. Pominiêty zosta³ zatem okres migracji jesiennej
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i zimowania. Równie¿ badania terenowe
w pe³ni sezonu lêgowego skupione by³y
w wiêkszoci na powierzchniach próbnych
oraz na wyszukiwaniu gatunków
kwalifikuj¹cych obszar, co mog³o skutkowaæ
pominiêciem stanowisk rzadkich gatunków.
W odniesieniu do ptaków lêgowych badania
terenowe mia³y charakter ekstensywny,
nastawiony g³ównie na jak najbardziej dok³adn¹
ocenê gatunków kwalifikuj¹cych OSOP
Puszcza Bia³a i bliskich poziomowi
kwalifikacyjnemu.
Obszar utworzony zosta³ dla trzech
Lerka
gatunków kwalifikuj¹cych  kraski, lelka
Rys. Kamil Kyñski
i bociana czarnego. Jako gatunki bliskie
poziomowi kwalifikacyjnemu przed
przyst¹pieniem do prac terenowych uznane
zosta³y: derkacz, ¿uraw, trzmielojad,
wiergotek polny, lerka, rybitwa czarna i puchacz. W wyniku prowadzonych przez nas prac status
wielu wy¿ej wymienionych gatunków siê zmieni³. Kraska  niestety  prawdopodobnie ju¿ nie
wystêpuje w Puszczy Bia³ej, podczas naszych obserwacji nie widzielimy tego gatunku. Podobnie
rybitwa czarna, któr¹ obserwowalimy tylko podczas wêdrówek. Na podstawie zebranych danych
do gatunków kwalifikuj¹cych obszar zaliczono: lelka, wiergotka polnego oraz lerkê. Cztery gatunki
uznalimy za bliskie poziomu kwalifikacji. By³y to: derkacz (oko³o 50 par), dziêcio³ czarny
(ok. 300-350 par), ¿uraw (ok. 50 par) i bocian czarny (ok. 10 par).
W celu ustalenia liczby par tych gatunków,
przeprowadzilimy liczenia na powierzchniach
próbnych. Dla lelka wyznaczylimy
4 powierzchnie, w ró¿nych czêciach
Puszczy, obejmuj¹ce ró¿nowiekowe bory
sosnowe, za dla lerki i wiergotka polnego 
dwie powierzchnie po³o¿one na terenach
bezlenych. Okaza³o siê, ¿e lelki wystêpuj¹
bardzo nierównomiernie  na poszczególnych
powierzchniach stwierdzilimy miêdzy 0 a 10
par. Na ca³ym obszarze Puszczy Bia³ej ich
liczebnoæ ocenilimy na minimum 150 par
(3,75% populacji krajowej).
Natomiast bardzo mi³¹ niespodziankê
sprawi³y nam lerki, a przede wszystkim
wiergotki polne. Na dwu powierzchniach,
wiergotek polny
Rys. Kamil Kryñski
licz¹cych oko³o 1200 hektarów ka¿da,
stwierdzilimy 15-18 par na jednej i a¿ 50 par
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na drugiej. W ca³ym Obszarze liczbê par
oszacowalimy na minimum 800,
co stanowi 1,6% populacji krajowej. Z kolei
wiergotek rozmieszczony by³ bardziej
równomiernie  na powierzchniach
stwierdzilimy po oko³o 15 par, za dla ca³ej
Puszczy jego liczebnoæ oszacowalimy na
250-300 par (1,7-2,0% populacji krajowej).
wiergotek polny okaza³ siê byæ bardzo
trudno wykrywalnym gatunkiem. Odzywa³
siê rzadko i krótko, czêsto krótko piewa³
dopiero sp³oszony. Podczas kontroli na
pocz¹tku lipca we wszystkich miejscach,
Siniak
gdzie wczeniej s³ysza³em wiergotki,
Rys. Kamil Kryñski
nas³uchiwa³em przez 8-10 minut, i w wielu
miejscach nie odezwa³ siê. Co wiêcej 
w jednym z miejsc przebywa³em pó³torej
godziny i wiergotek polny zapiewa³ raz, przez dwie minuty. Zatem, aby wyniki liczeñ tego gatunku
by³y miarodajne, nale¿y powiêcaæ mu bardzo du¿o czasu, penetruj¹c dok³adnie (trasy przejæ
powinny byæ blisko siebie, a kontrola powinna byæ bardzo powolna) pola uprawne.
I tu pozwolê sobie s³u¿yæ rad¹ dla wszystkich osób, które w przysz³oci bêd¹ opracowywaæ
krajobrazowe powierzchnie próbne dla potrzeb inwentaryzacji ptaków na obszarach Natura 2000.
Nie nale¿y notowaæ wszystkich gatunków i ustalaæ ich liczebnoci. Traci siê wówczas bardzo
du¿o czasu, który powinien byæ powiêcony gatunkom naturowym. Na naszych dwu
powierzchniach stwierdzilimy (przypomnê) po oko³o 15 zajêtych terytoriów wiergotka polnego
(za zajête terytorium uznawalimy minimum dwa stwierdzenia), ale mielimy tak¿e po oko³o
10 stwierdzeñ pojedynczych, z pe³ni sezonu lêgowego. Ile z nich to by³y pary, które siê nie ujawni³y
po raz drugi? Tego niestety nie wiemy, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e frakcja nielêgowa nie powinna
byæ a¿ tak du¿a. Mo¿e gdyby wiêcej czasu spêdziæ na polach, wynik by³by dok³adniejszy?
Dodajmy jeszcze, ¿e oprócz tych prac wyszukiwalimy tak¿e du¿e gniazda ptaków drapie¿nych,
liczylimy noc¹ derkacze, jak równie¿ prowadzilimy liczenia wszystkich gatunków ptaków na
dodatkowych 4 lenych powierzchniach krajobrazowych o wielkoci ok. 100 ha ka¿da.
W trakcie badañ terenowych stwierdzono znacz¹ce liczebnoci innych ciekawych gatunków,
które nie s¹ wymieniane w I Za³¹czniku Dyrektywy Ptasiej, a mianowicie: siniaka, dudka i srokosza.
Ich liczebnoæ zosta³a oceniona odpowiednio na: minimum 50, 100 i oko³o 80 par lêgowych.
W pracach terenowych uczestniczy³o ponad 40 osób, bez których nie podo³alibymy temu zadaniu,
za co wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Nasze prace mo¿liwe by³y dziêki wspó³pracy z firm¹ KRAMEKO sp. z.oo. z Krakowa, której
nale¿¹ siê s³owa podziêkowania za sprawne kierowanie inwentaryzacj¹, udzielanie pomocy w trudnych
chwilach i zajêcie siê wszystkim tym, czego przyrodnicy nie lubi¹ za bardzo (mapki, niezbêdne
wyliczenia przy opisie terenu itp.).
Marek Kowalski
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DBAJ¥C O LOKALNY KRAJOBRAZ POWIATU
PROSZOWICKIEGO, RATUJEMY JEGO FLORÊ I FAUNÊ
Wierzbowe szpalery s¹ gin¹cym elementem polskiego krajobrazu, a drzewa te stanowi¹ siedlisko
wielu rzadkich gatunków ptaków i innych zwierz¹t. Aby tak by³o nadal, raz na kilka lat powinno siê
obcinaæ im ga³êzie, pozostawiaj¹c tylko g³owiasto zakoñczone pnie. Drewno mo¿na potem
wykorzystaæ choæby jako opa³. Organizuj¹c akcjê Dzieñ Wierzby G³owiastej nie chodzi nam
tylko o samo jednorazowe og³owienie kilku czy kilkunastu drzew. To ma byæ namacalna lekcja
przyrody w plenerze dla dzieci i dobry przyk³ad dla osób, które na swoich ³¹kach czy posesjach
maj¹ wierzby g³owiaste. Gdy oni bêd¹ je og³awiaæ, to przetrwa wierzbowy element naszego lokalnego
i polskiego krajobrazu.
W tradycji chrzecijañskiej wierzba uwa¿ana jest za symbol zmartwychwstania i niemiertelnoci
duszy. Z jej ga³êzi tradycyjnie przygotowuje siê palmy wielkanocne. Niedziela Palmowa, zwana
tak¿e Kwietn¹ lub Wierzbn¹, jest wstêpem do Wielkiego Tygodnia i rozpoczyna cykl obchodów
wielkanocnych. W niektórych regionach Polski wielkanocne palmy s¹ prawdziwymi dzie³ami sztuki
 okaza³e, kilkumetrowej wysokoci, wyplatane przez wiele dni. Nasze palmy to zwykle palmy
krzaczaste, czyli kilka wierzbowych witek z czubem z bazi przyozdobione zazwyczaj wst¹¿kami
i sztucznymi kwiatami.
III akcja Dzieñ wierzby g³owiastej, prowadzona na terenie powiatu proszowickiego w 2009
roku z inicjatywy lokalnych cz³onków Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, mia³a swoj¹
kulminacjê 28 lutego na ³¹kach w Jakubowicach - gmina Proszowice. Sobotnie og³awianie wierzb
by³o bardzo udane, chocia¿ pogoda nie rozpieszcza³a jej uczestników i organizatorów, gdy¿
w pewnym momencie z nieba zaczê³a sypaæ deszczowo-nie¿na kasza. Dobrze, ¿e by³o to pod
koniec zmagañ z obciêtymi ga³êziami i zmarzniêci wolontariusze znaleli schronienie w jakubowickiej
remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. W akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyrodnicze
Bocian przy wspó³pracy Urzêdu Gminy i Miasta Proszowice, Centrum Kultury i Wypoczynku
w Proszowicach, Hodowców Drobnego Inwentarza i Ma³opolski Orodek Doradztwa Rolniczego
Karniowice Oddzia³ w Proszowicach, od wczesnych godzin rannych do popo³udnia wziê³o udzia³
pond 100 osób. Na ³¹ce przy drodze
z Proszowic do Nowego Brzeska
nale¿¹cej do Pani Danuty Waligóry
pracowali sympatycy TP Bocian,
delegacje uczniów z nauczycielami ze
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i rednich z Proszowic, Piotrkowic
Ma³ych, Rac³awic, Imbramowic,
S³omnik, Klimontowa, Ostrowa,
Mniszowa, Pa³ecznicy, Winiar,
mi³owic, Nowego Brzeska,
Koczanowa, Zagórza - gmina
Niepo³omice, Krakowa - gimnazjum
nr 13, pilarze, mieszkañcy Jakubowic
i s¹siednich miejscowoci,
Wierzby
a wszystkim poczynaniom przygl¹da³
Rys. Micha³ Molicki
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siê sam Prezes TP Bocian Ireneusz
Ka³uga z Siedlec.
Ze wzglêdu na du¿¹ iloæ osób
uczestnicy akcji zostali podzieleni na
dwie grupy. Jedna bra³a udzia³
w pracach porz¹dkowych przy
obcinaniu drzew na ³¹ce. Druga grupa
w tym czasie ogl¹da³a przygotowan¹
w pobliskiej remizie OSP
w Jakubowicach wystawê drobnego
inwentarza (mo¿na by³o zobaczyæ
i dotkn¹æ miêdzy innymi: kurki
zielononó¿ki, kilka gatunków królików,
Wierzby
go³êbi i kolorowych ptaków
Rys. Micha³ Molicki
egzotycznych), budki lêgowe
i karmniki dla ró¿nych gatunków ptaków. Uczestnicy zapoznali siê z warunkami technicznymi,
miejscem i sposobami monta¿u budek i karmników oraz zasadami ich obs³ugi i konserwacji.
Fachowych porad w tym zakresie udziela³ cz³onek TP Bocian Micha³ Molicki, który ciekawie
opowiada³ o zasadach i sposobach obserwacji ró¿nych gatunków ptaków.
Obciête ga³êzie wierzbowe by³y natychmiast selekcjonowane i sprz¹tane. Grubsze trafi³y do
w³acicielki, z cieñszych m³odzi ludzie zrobili ognisko i na nim piekli kie³baski sponsorowane przez
El¿bietê i Waldemara Buckich z Lelowic.
Du¿o osób cina stare wierzby, natomiast prawie nikt ich nie sadzi, dlatego z czêci ga³êzi, pod
przewodnictwem Janusza B³aszczyka z synem Marcinem pozyskiwano tzw. ¿ywoko³y  m³ode
sadzonki wierzby g³owiastej, które powêdrowa³y do posadzenia tak¿e na obrze¿a Krakowa.
Posadzenie takiej sadzonki wierzby to najprostsza rzecz na wiecie. Wystarczy wie¿¹ ga³¹ wetkn¹æ
na g³êbokoæ pó³ metra w wilgotne pod³o¿e i uronie z niej drzewo.
Podsumowanie i zakoñczenie akcji odby³o siê przy smacznym bigosie przygotowanym przez Kolo
Gospodyñ z Jakubowic z so³tysem Józefem Miernikiem, gor¹cej herbacie i smakowitym ciecie
dro¿d¿owym sponsorowanym przez: zaprzyjanionego w³aciciela piekarni TE-PE Tadeusza
Tr¹bkê z Klimontowa i Ko³o Gospodyñ z Opatkowic z so³tysem Markiem Mazurkiem w roli pilarza
corocznie wspieraj¹cego nasz¹ akcjê.
Zgromadzeni w budynku remizy OSP po obfitym posi³ku zobaczyli krótk¹ prezentacjê na
temat wykorzystania energetycznych wartoci ga³êzi wierzbowych przerobionych na tzw. zrêbki
we w³asnych gospodarstwach  przygotowan¹ przez ko³o naukowe dzia³aj¹ce przy Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie pod kierownictwem dr Krzysztofa Mudryka i dr Marka Wróbla.
Podczas spotkania w Jakubowicach rozmawialimy o realizacji programu Ochrony pustu³ki na
terenie P³askowy¿u Proszowickiego, którego inicjatorem i g³ównym organizatorem jest Marcin
Krzymañski z Krakowa. Pierwsza jaskó³ka ochrony pustu³ki w rejonie Proszowic pojawi³a siê w
kwietniu 2008 roku. To w³anie wtedy na terenie nadszreniawskich ³¹k, na wysokich olchach
zamontowalimy próbnie dwie budki lêgowe przywiezione przez Pana Marcina. Obydwie zosta³y
natychmiast zasiedlone przez soko³y. To zachêci³o nas do podjêcia dzia³añ na szerok¹ skalê. Program
jest finansowany ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Krakowie. Czêæ
rodków do³o¿y³a równie¿ ze swojego bud¿etu gmina Proszowice. Sto sztuk budek lêgowych
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wykona³a firma z Radomia. Ich mocowaniem na drzewach zajmowali siê cz³onkowie Ko³a
proszowickiego TP Bocian przy pomocy podnonika z lokalnej firmy Kombud w marcu
i kwietniu 2009 roku. Czas i miejsce zamontowania ka¿dej budki zapisywa³ w specjalnej dokumentacji
Micha³ Molicki i po ka¿dym dniu sk³ada³ szczegó³owy raport z przebiegu akcji.
M³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej z Proszowic pod opiek¹ Pani Doroty Kocio³ i przy pomocy
Ko³a TP Bocian ka¿dej zimy organizuje akcjê dokarmiania ptaków. Dzieci dokarmiaj¹c ptaki
prowadz¹ obserwacje i ucz¹ siê je rozpoznawaæ. Wyszukuj¹ odpowiednie miejsca do umieszczenia
karmników, sporz¹dzaj¹ w³aciwe menu dla ró¿nych gatunków ptaków z³o¿one z nasion:
s³onecznika, prosa, soczewicy, sorga, rzepaku, kanaru, lnu, maku, konopi, dyni, owsa, rzepy,
wyki i poladu ze zbó¿, mo¿na wyk³adaæ równie¿ suszone owoce. Dla ¿eruj¹cych na ziemi
wysypujemy: kukurydzê, jab³ka, gruszki, jarzêbinê, czarny bez, g³óg, resztki bananów, rodzynki,
gotowane w nie solonej wodzie jarzyny, ry¿, kaszê, makaron. Dla sikor zawieszamy kawa³ki s³oniny
najlepiej ze skór¹ lub s³oninê zmieszan¹ z ziarnami, np. s³onecznika. Najbardziej aktywna
i zaanga¿owana m³odzie¿: Agata D¹browska, Natalia Gawe³, Magdalena Kwiecieñ, Natalia
Bartkowska, Dominik Mików, Jêdrzej Wawrzeñ i Szymon Kocio³ wiedz¹, ¿e rozpoczête dokarmianie
nale¿y kontynuowaæ do koñca zimy, pokarm nie mo¿e byæ mokry i s³ony, nie mo¿na karmiæ
odpadkami z naszych sto³ów, nie dajemy pieczywa i wêdlin, gdy¿ zawieraj¹ sól i spulchniacze,
które s¹ szkodliwe dla ptaków.
Ko³o proszowickie TP Bocian prowadzi³o akcje propaguj¹ce sadzenie m³odych drzew
i w 2009 roku rozprowadzilimy oko³o 1000 sztuk sadzonek: lipy, brzozy, olchy, sosny i dêbu.
Wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Burmistrzem Gminy i Miasta
Proszowice i jednostkami Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych prowadzimy akcjê plakatow¹ i medialn¹
(lokalne wydanie Dziennika Polskiego) o tragicznych skutkach dla przyrody i cz³owieka wypalaniu
traw na ³¹kach i nieu¿ytkach.
Krzysztof Kowalski

PO£UDNIOWOROZTOCZAÑSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Tu¿ przy granicy Polski z Ukrain¹, na pograniczu województw: lubelskiego i podkarpackiego,
w najdzikszym, najbardziej malowniczym i najwy¿szym fragmencie Roztocza, po³o¿ony jest
Po³udnioworoztoczañski Park Krajobrazowy. To park pogranicza i to pod wieloma wzglêdami.
Tworzony by³ dwuetapowo: czêæ podkarpacka powsta³a jeszcze w 1989 r. Zajmuje ona
powierzchniê 16 237 ha i po³o¿ona jest w gminach Horyniec i Narol powiatu lubaczowskiego.
Czêæ lubelska Parku do³¹czona zosta³a w 1991 roku, ma powierzchniê 4 019 ha i le¿y na terenie
gminy Lubycza Królewska w powiecie tomaszowskim. Ogólna powierzchnia Parku wynosi 20 256
ha. Otuliny Park nie posiada. Rozdwojenie przek³ada siê tak¿e na administrowanie Parkiem, który
podlega dwóm jednostkom: Zarz¹dowi Zespo³u Parków Krajobrazowych w Przemylu i Zespo³owi
Parków Krajobrazowych Roztocza w Zamociu. Park ponadto po³o¿ony jest tak¿e na terenie dwóch
krain geograficznych: Roztocza Wschodniego, które stanowi czêæ Wy¿yny Lubelskiej, i Równiny
Bi³gorajskiej, bêd¹cej czêci¹ Kotliny Sandomierskiej. Celem powo³ania Parku by³o zachowanie
unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych tego terenu,
ochrona zwartych kompleksów lenych ze znacznymi fragmentami buczyn oraz ciekaw¹ faun¹
i flor¹, a tak¿e ochrona pok³adów skamienia³ych drzew.
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Bardzo charakterystyczny jest krajobraz Parku. To silnie urzebione wzgórza, na których
stokach znajduj¹ siê liczne jary, suche doliny i w¹wozy. Na terenie Parku po³o¿one s¹ najwy¿sze
wzniesienia w polskiej czêci Roztocza: D³ugi Goraj  395 m n.p.m. oraz Kr¹g³y Goraj i Wielki
Dzia³  oba o wysokoci 390 m n.p.m., a tak¿e wiele innych, z których roztacza siê piêkny widok
na spokojn¹, pust¹ i dzik¹ okolicê. Dominuj¹c¹ formacj¹ rolinn¹ s¹ tutaj lasy, które zajmuj¹ ponad
67% powierzchni Parku. W znacznym stopniu s¹ to wtórne lasy iglaste, sztucznie wprowadzone
na siedliska gr¹dowe. Obserwuje siê du¿y udzia³ ¿yznej buczyny, która ocala³a w miejscach trudnych
do eksploatacji, czyli na zboczach i dnach jarów i wzgórz. Z borów najcenniejszym jest bór jod³owy.
Inne zbiorowiska spotykane s¹ rzadko, np. olsy w dolinach rzek. Najcenniejsze gatunki rolin to
wid³aki: torfowy i wroniec oraz storczyki  bu³awnik wielkokwiatowy i gnienik leny. Wród
zwierz¹t na uwagê zas³uguj¹ orlik krzykliwy, bocian czarny, pliszka górska, puchacz i wilk.
Na terenie Parku ustanowiono trzy rezerwaty przyrody. Najwiêkszy z nich, to po³o¿ony
w zachodniej jego czêci rezerwat ród³a Tanwi (186 ha). Obejmuje on ródlene torfowisko ze
ródliskami tej rzeki. Rezerwat krajobrazowy So³okija o powierzchni ponad 7 ha chroni naturalne
skupisko ja³owców. I najmniejszy z nich  Jalinka (3,8 ha), przylegaj¹cy bezporednio do granicy
z Ukrain¹, chroni naturalny las gr¹dowy ze znacznym udzia³em jod³y.
Osobliwoci¹ geologiczn¹ Parku s¹ tzw. fosylia, czyli skamienia³e przed oko³o 18 mln lat
drzewa iglaste z rodzaju Taxodioxylon taxodii, których najwiêksze skupienie w Polsce znajduje siê
w³anie na terenie Parku. Inne ciekawe obiekty geologiczne to wychodnie skalne oraz skupiska
g³azów, z których najs³ynniejsze, to tzw. wi¹tynia S³oñca ko³o Nowin Horynieckich. Znalaz³y siê
one w logo Parku.
Warto zaznaczyæ, ¿e Park w ca³oci proponowany jest do w³¹czenia do tworzonego
Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze i Puszcza Solska. Obszar ten powstanie na
pograniczu Polski i Ukrainy i obejmie znaczn¹ czêæ garbu Roztocza od Lwowa po Szczebrzeszyn
oraz fragment Równiny Bi³gorajskiej.

Obszary NATURA 2000
Tworzona w naszym kraju europejska sieæ
ekologiczna NATURA 2000 pokrywa w ca³oci teren
Parku. W jego granicach znajduj¹ siê czêci trzech
obszarów NATURA 2000, a dwa dalsze bezporednio
z nim s¹siaduj¹. Park w ca³oci objêty jest ostoj¹ ptasi¹
PLB060012 Roztocze. To olbrzymia ostoja o powierzchni
ponad 100 tys. ha, w 70% pokryta lasem. Park stanowi
po³udniowo wschodni jej kraniec. W ostoi wystêpuj¹
liczne gatunki z Za³. I Dyrektywy Ptasiej, a do
najcenniejszych nale¿¹: orlik krzykliwy, orze³ek w³ochaty,
bielik, sokó³ wêdrowny, dziêcio³ bia³ogrzbiety, puchacz
i puszczyk uralski. Pó³nocna czêæ Parku, czyli kompleksy
lene po³o¿one miedzy Werchrat¹, Hrebennem i Wol¹
Wielk¹ wesz³a do projektowanej ostoi siedliskowej
PLH060093 Uroczyska Roztocza Wschodniego. Ostoja
ta o powierzchni ponad 6 tys. ha prawie w ca³oci
wchodzi w granice Parku. Znaczny udzia³

Bocian czarny
Rys. Katarzyna Kubicka

21

KRASKA %(1-2/2009)

w kompleksach lenych tego terenu
maj¹ ¿yzne buczyny  zajmuj¹ ponad
16% powierzchni. Ze zwierz¹t na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rzadkie
gatunki ssaków: ry, wilk i wydra.
Kompleksy lene po³o¿one na po³udnie
i zachód od drogi Narol-Werchrata
wesz³y w sk³ad projektowanej ostoi
habitatowej PLH180017 Horyniec.
Ostoja ta ma powierzchniê ponad 11,5
Pliszka górska
tys. ha obejmuje teren silnie urzebiony
Rys. Anna Lisowska
i w znacznym stopniu pokryty lasami.
Jednak najcenniejszymi w niej
obiektami s¹ jaskinie, w których bytuj¹ nietoperze, m.in. mopek, nocek du¿y i nocek ³ydkow³osy.
Od zachodu do Parku przylega ostoja ptasia PLB060008 Puszcza Solska, a od pó³nocy ostoja ptasia
PLB060021 Dolina So³okiji.

Walory historyczne i kulturowe
Park nie obfituje w zabytki kultury. Spowodowane jest to burzliwymi dziejami tej ziemi,
zw³aszcza w po³owie XX wieku. W przesz³oci jednak st¹pali po tym terenie i wi¹tobliwi ludzie,
jak i ci, którzy nieli mieræ i zniszczenie. Do tych pierwszych nale¿a³ malarz Albert Chmielowski,
póniejszy w. Brat Albert, który mia³ tutaj pustelniê (na stokach góry Monasterz), przebywa³ te¿
w Horyñcu. Dzi jeden ze szlaków nosi jego imiê (zielony). W przysió³ku Pizuny k. Narola przysz³a
na wiat b³. Maria Bernardyna Jab³oñska. Na górze Monasterz sta³ ponadto wybudowany w XVII
wieku monastyr. Do innej grupy ludzi depcz¹cych roztoczañskie wzgórza nale¿a³ Jaros³aw Staruch
ps. Stiah, ukraiñski nacjonalista, ostatni prowidnyk Ukraiñskiej Powstañczej Armii na tzw.
Zakierzoñski Kraj, czyli wschodnie tereny powojennej Polski, które nacjonalici uwa¿ali za etniczne
ziemie ukraiñskie. Wraz z podleg³ymi sobie wojakami sia³ on postrach wród okolicznej ludnoci
napadaj¹c, pal¹c zabudowania. Tutaj na górze Monasterz w 1947 r. odda³ ¿ycie osaczony przez
¿o³nierzy Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. To w³anie wydarzenia lat 40-tych XX-go wieku
spowodowa³y, ¿e na tym terenie nie mamy zbyt wielu zabytków. Wysiedlenia ludnoci ukraiñskiej,
która stanowi³a przewa¿aj¹c¹ wiêkszoci mieszkañców tego terenu spowodowa³a jego opustoszenie.
A w konsekwencji niszcza³y te¿ dobra kultury materialnej.
S¹ trzy elementy pochodzenia ludzkiego decyduj¹ce o specyfice tego terenu: cerkwie, bunkry
oraz krzy¿e i cmentarze pe³ne brunieñskiej kamieniarki. Na terenie Parku zachowa³y siê cerkwie
w: Woli Wielkiej (XVIII w.) oraz XIX i XX-wieczne w Prusiu, Werchracie i Siedliskach. Na uwagê
zas³uguj¹ te¿ cerkwie po³o¿one w bezporednim s¹siedztwie parku budowane w okresie od XVI do
XVIII wieku w: Radru¿u, Horyñcu, Nowym Brunie, £owczy, Narolu i Hrebennem. Du¿e wra¿enie
sprawia XVIII-wieczny zespó³ pa³acowy £osiów w Narolu, godny uwagi jest te¿ pa³ac Poniñskich
i zespól klasztorny franciszkanów w Horyñcu oraz koció³ w Narolu.
Oryginalnym wytworem tego obszaru jest tzw. kamieniarka brunieñska. Orodek
kamieniarski wokó³ wsi Brusno siêga korzeniami XVI wieku. Pocz¹tkowo robiono g³ównie kamienie
m³yñskie, z czasem zaczêto tak¿e wytwarzaæ nagrobki, rzebiæ krzy¿e. Wyroby mistrzów z Brusna
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dociera³y wiele dziesi¹tków kilometrów od tego orodka  na Polesie, do Lwowa. Równie¿ ca³y
teren Parku usiany jest zagubionymi w lesie krzy¿ami czy cmentarzami  pozosta³ociami po
wysiedlonych wsiach.
I jeszcze bunkry. Te maj¹ znacznie krótsz¹ historiê. Siêga ona bowiem pocz¹tku lat 40-tych,
kiedy to po aneksji przez sowietów Kresów Wschodnich II RP tutaj w³anie ko³o Be³¿ca przebiega³a
nowa granica miedzy ZSRR a III Rzesz¹. Sowieci zaczêli zatem budowê systemu umocnieñ znanego
jako Linia Mo³otowa. Bunkry le¿¹ce na terenie Parku nale¿a³y do Raworuskiego Rejonu Umocnionego.
Umocnienia na niewiele siê w praktyce przyda³y, ale dzi mo¿emy zwiedzaæ je jako oryginaln¹
atrakcjê turystyczn¹. W granicach Parku znajduj¹ siê w okolicach: Nowego Brusna i Polanki
Horynieckiej, Dziewiêcierza oraz na wzniesieniach Wielkiego Dzia³u i D³ugiego Goraja oraz poza
Parkiem np. w okolicy wsi Dêby.

Turystyka
Poznawaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych Parku s³u¿y sieæ szlaków pieszych,
cie¿ek rowerowych i dydaktycznych. Przez teren Parku przebiegaj¹ trzy znakowane szlaki piesze:
Szlak Wolnociowy (czerwony), Szlak Po Bunkrach Linii Mo³otowa (niebieski) i Szlak w. Brata
Alberta (zielony). Sieæ tê uzupe³niaj¹ cie¿ki dydaktyczne: Kobyle Jezioro, Dolina Brusienki, cie¿ka
do rez. Jalinka oraz z Horyñca do Nowin Horynieckich, a tak¿e cie¿ka po kompleksie lenym na
pó³nocny zachód od Horyñca. Na terenie Parku wyznaczono te¿ 30-kilometrowy Szlak Rowerowy
Nad Brusienk¹. Warto zaznaczyæ, ¿e Horyniec ma status uzdrowiska i znajduj¹ siê tam trzy sanatoria
i park zdrojowy. Jest to te¿ miejscowoæ o najwiêkszej liczbie dni s³onecznych w roku. Noclegi
znaleæ mo¿na w: Horyñcu, Narolu i Werchracie. W bezporednim s¹siedztwie Parku znajduje siê
drogowe i kolejowe przejcie graniczne z Ukrain¹ w Hrebennem.

Po drugiej stronie granicy
Po³udniowo wschodni¹ granicê parku stanowi granica pañstwa z Ukrain¹, która to granica
przebiega tutaj w sposób wybitnie sztuczny tn¹c garb Roztocza, nie trzymaj¹c siê ¿adnych ci¹gów
przyrodniczych czy antropogenicznych
(granica przecina np. po³o¿on¹ tu¿ za
parkiem wie Radru¿). Po ukraiñskiej
stronie, przez granicê, s¹siaduje
z Po³udnioworoztoczañskim PK nowo
utworzony
Regionalny
Park
Krajobrazowy Roztocze Rawskie.
Zosta³ on powo³any rozporz¹dzeniem
lwowskiej rady obwodowej w czerwcu
2007 roku na powierzchni 19 103 ha.
Obejmuje swym zasiêgiem pó³nocno
wschodni¹ krawêd Roztocza pociêt¹
systemem jarów i dolin rzecznych.
W jego granicach po³o¿onych jest kilka
uroczysk lenych o drzewostanach
Cerkiew
bukowych, gr¹dowych i sosnowych.
Rys. Barbara Tracz
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Znacz¹ czêæ stanowi¹ tereny otwarte  ³¹kowe i rolne. Na obszarze parku stwierdzono
wystêpowanie kilku gatunków rolin z Czerwonej Ksiêgi Ukrainy, m.in.: brzoza niska, salwinia
p³ywaj¹ca oraz storczyki: obuwik pospolity, podkolan bia³y i zielonawy, listera jajowata. Z rzadkich
ptaków wymieniæ nale¿y: bociana czarnego, bielika i gado¿era. Obszar parku obfituje te¿ w zabytki
kultury. Najbardziej znanym i malowniczym jest XVI-wieczny ufortyfikowany monaster w Krechowie
po³o¿ony wród zielonych wzgórz i jarów Roztocza. Bli¿ej granicy z Polsk¹ le¿y wie Potylicz,
kiedy wa¿ny orodek miejski. Znajduje siê tutaj grodzisko o XIII-wiecznym rodowodzie, oraz
dwie cerkwie. Drewniana cerkiew pw. w. Ducha jest jedn¹ z najstarszych w Galicji, datowana
jest bowiem na rok 1502. W Potyliczu znajduje siê te¿ XIX wieczny koció³ a w pobli¿u wsi,
w dolinie Raty rezerwat hydrologiczny o powierzchni 162 ha. Bardzo blisko, choæ ju¿ poza granicami
parku le¿y Rawa Ruska, niewielkie miasteczko pe³ne ciekawych zabytków. Znajduj¹ siê tutaj dwa
zespo³y budynków poklasztornych: reformatów - z pierwszej po³owy XVIII w. i felicjanek 
z XIX w. Poza tym na uwagê zas³uguje koció³ pw. Opieki w. Józefa z XVIII w. i cerkiew
pw. w. Jura z XIX w.
Wszystkim, którzy chcieliby poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat opisywanego parku
krajobrazowego chcia³bym poleciæ kilka bardzo cennych pozycji ksi¹¿kowych: Anasiewicz A.,
Parki krajobrazowe Zamojszczyzny, Wydawnictwo Lipiec, Zamoæ 2005; R¹kowski G.(red.), Parki
krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony rodowiska, Warszawa 2002; Rydzewski P., Roztocze
Po³udniowe, Wydawnictwo Arete II, Krosno 2009; W³ad P., Winiewski M., Roztocze Wschodnie.
Przewodnik nie tylko dla turystów, Wydawnictwo Naukowe Turystyczne i Edukacyjne, Mielec
2004; Mazur J., Pietrzak M., Winiewski M., Skarby Roztocza, Mercator, Przemyl 2007; Paw³owski
A., Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wy¿yna Wo³yñska (czêæ polska), Wydawnictwo
Stanis³aw Krynicki, Warszawa 2000. S¹siaduj¹ce z Po³udnioworoztoczañskim Parkiem
Krajobrazowym tereny po stronie ukraiñskiej opisane s¹ m.in. w: Stojko S.(red.), Zapowidni teritorii
Lwiwszcziny, ZUKC, Lviv 2008; R¹kowski G., Ziemia Lwowska, przewodnik po Ukrainie Zachodniej
cz. III, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2007.
Krzysztof Wojciechowski

GRYZONIE TO NIE TYLKO JAROSZE
Gryzonie to najliczniejszy rz¹d ssaków. Na ca³ym wiecie, wg ró¿nych róde³, wystêpuje
oko³o 1500-1900 gatunków. Do fauny Polski zaliczanych jest ich 31, z czego 3 to gatunki obce
(w tym jeden wymar³y - bóbr kanadyjski). Zamieszkuj¹ one rozmaite rodowiska na prawie
wszystkich kontynentach. Z powodu bardzo mronego klimatu i surowych warunków nie ma ich
tylko na Antarktydzie. Ogólnie gryzonie kojarzone s¹ jako futrzaste zwierzêta, ma³ych lub rednich
rozmiarów, których dietê stanowi pokarm rolinny. Prawie ka¿dy z nas mia³ okazjê zobaczyæ mysz
chrupi¹c¹ ziarno, wiewiórkê rozgryzaj¹c¹ orzechy, chomika jedz¹cego nasiona s³onecznika czy te¿
winkê morsk¹ delektuj¹c¹ siê marchewk¹. lady po d³utowatych siekaczach pozostawione przez
gryzonie na ¿o³êdziach, orzechach, pestkach, owocach czy grzybach, a tak¿e te¿ ogryzione przez
bobry pnie drzew, równie¿ s¹ nam dobrze znane. Niektóre gatunki na zimê magazynuj¹ ziarno,
nasiona i orzechy. Te wszystkie ³atwo zauwa¿alne przez cz³owieka przejawy rolino¿ernoci
u gryzoni s¹ generalizowane, czego skutkiem jest powstanie schematu gryzoñ  jarosz. A czy jest
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to tak do koñca prawd¹? Czy pomimo
tego, ¿e s¹ ofiarami drapie¿ników, same
mog¹ nimi byæ? Wiele gatunków gryzoni
jest wszystko¿ernych, a niektóre, ze
wzglêdu na swoj¹ s³aboæ do pokarmu
zwierzêcego, a¿ prosi siê by okreliæ
mianem pseudodrapie¿cy. Zachowania
takie nie s¹ w przyrodzie zjawiskiem
rzadkim, ale ze wzglêdu na trudnoæ
obserwacji, nie ka¿demu s¹ one znane.
Kilka przyk³adów takich s³aboci wród
Koszatka
gryzoni, opieraj¹c siê na gatunkach
Tys. Barbara Tracz
wystêpuj¹cych w Polsce, chcia³bym
przybli¿yæ w tym artykule.
Pokarm zwierzêcy mo¿e trafiæ do ¿o³¹dków gryzoni na trzy sposoby. Po pierwsze ca³kowicie
przypadkowo, wraz z pobieranym pokarmem rolinnym. Mo¿e siê tak staæ kiedy np. ca³kowicie
rolino¿erny bóbr (¿ywi¹ siê wy³¹cznie kambium i kor¹ niektórych drzew i krzewów) bêdzie ogryza³
drzewo, w którym ¿yj¹ owady lub ich larwy. Drugi sposób jest w pewnym sensie równie¿
przypadkowy, ale zarazem wiadomy. Gryzoñ penetruj¹c otoczenie zjada nie tylko nasiona, owoce
czy grzyby, ale urozmaica sobie dietê napotkanymi bezkrêgowcami. Dobrym przyk³adem jest nornica
ruda, która w zale¿noci od pory roku spo¿ywa dodatkowo mniej lub wiêcej pokarmu zwierzêcego.
Poza nornic¹ olbrzymia liczba gatunków tej grupy ssaków cechuje podobne zachowanie - np.
myszy z rodzaju Apodemus. Celowe poszukiwanie pokarmu zwierzêcego to trzeci sposób, w jaki
gryzonie go zdobywaj¹.
Jak wspomnia³em wy¿ej czêstymi ofiarami gryzoni s¹ bezkrêgowce. Dietê smu¿ki lenej stanowi¹
przede wszystkim owady i ich larwy, których szuka w ció³ce i spróchnia³ym drewnie. S¹ one
tak¿e jednym z podstawowych pokarmów koszatki. Owadzie szcz¹tki odnaleziono w ponad 90%
przebadanych ¿o³¹dków. Zaobserwowano, ¿e gryzoñ ten kiedy ¿eruje w ció³ce, bardzo rzadko
schodzi na ziemiê, szybko rozrzuca pyszczkiem i przednimi ³apkami licie na boki. Zachowanie to
ma na celu prawdopodobnie wyp³oszenie bezkrêgowców. Kuzyn koszatki  popielica swoj¹ dietê
urozmaica æmami, które szukaj¹ schronienia w dziuplach i skrzynkach lêgowych dla ptaków. Zjada
sam korpus, natomiast skrzyd³a pozostawia nienaruszone.
Gryzonie bardzo czêsto dopuszczaj¹ siê drapie¿nictwa lêgowego. Smakoszem ptasich jaj jest
wspomniana ju¿ koszatka, u której 40% badanych ¿o³¹dków zawiera³o fragmenty jaj lub piskl¹t.
Mysz lena, mimo ¿e jest zwierzêciem naziemnym, bardzo dobrze wspina siê po drzewach, na
które wchodzi w poszukiwaniu schronienia lub pokarmu. Badania na terenie Puszczy Bia³owieskiej
dowiod³y, ¿e liczebnoæ tych gryzoni jest cile skorelowana ze stratami lêgów niektórych
wróblowatych dziuplaków, np. mucho³ówki bia³oszyjej. Mysz lena osi¹ga znacznie wiêksze
zagêszczenia ni¿ koszatka, dlatego tak¿e wiêkszy jest jej udzia³ w dokonywaniu rabunków na
ptasich lêgach. Do smakoszy ptasich jaj i piskl¹t nale¿¹ tak¿e: wiewiórka, ¿o³êdnica, popielica, czy
bardzo niewielkich rozmiarów orzesznica.
Nad brzegiem naszych wód mo¿na czasem znaleæ miejsca, w których znajduje siê du¿o
skorup po wypatroszonych ma³¿ach. Widok intryguj¹cy, bo jakie zwierzê mog³o co takiego zrobiæ?
Sprawc¹ jest pi¿mak, rednich rozmiarów przedstawiciel rodziny nornikowatych, który zosta³
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przypadkowo introdukowany do
Europy. Jest wietnym p³ywakiem,
swoj¹ rolinn¹ dietê urozmaica
wy³owionymi miêczakami, które
spo¿ywa na brzegu.
Bardzo ciekawym zjawiskiem,
lecz nie czêstym wród gryzoni, jest
kanibalizm. Kojarzony jest on
najczêciej z niektórymi paj¹kami lub
modliszk¹. O ile u tych zwierz¹t jest
to pewien element aktów
Smu¿ka
mi³osnych, u gryzoni pe³ni on inne
Rys. Barbara Tracz
znaczenie. Dopuszcza siê go m.in.
mysz  badylarka. Takie zachowanie
wywo³uje bardzo uboga dostêpnoæ pokarmu. Osobniki silne zjadaj¹ osobniki s³absze w³asnego
gatunku, po to tylko, aby prze¿yæ lub wyeliminowaæ konkurenta w czasach, kiedy pokarmu mo¿e
nie starczyæ dla wszystkich. Kanibalizm powoduje tak¿e stres. Samice w razie zagro¿enia mog¹
zjeæ m³ode. Dzieje siê tak czêsto w domowej hodowli chomików syryjskich, kiedy zbyt czêsto
nêkamy karmi¹c¹ samicê. Z punktu widzenia takiej samicy zjedzenie m³odych jest bardziej op³acalne
ni¿ pozostawienie ich, w taki sposób po czêci rekompensuje sobie straty energetycznie jakie
w³o¿y³a w niedochowane potomstwo. Osobnikami w³asnego gatunku mog¹ ¿ywiæ siê
najinteligentniejsze wród gryzoni - szczury. W razie koniecznoci potrafi¹ one tak¿e polowaæ na
inne mniejsze gryzonie. Zdarza siê, ¿e ich ofiar¹ padaj¹ myszy domowe.
Ka¿dy kto hoduje chomiki, szczury, myszki, myszoskoczki czy te¿ inne gryzonie mo¿e sam
przekonaæ siê, w jakim stopniu jego pupil przepada za pokarmem zwierzêcym. Wystarczy
przeprowadziæ obserwacje, któr¹ mo¿na nazwaæ ma³ym eksperymentem. Do miski z pokarmem
obok karmy podstawowej, warzyw i owoców wystarczy po³o¿yæ kawa³ek gotowanego miêsa lub
jajka i czekaæ na reakcjê gryzonia. Z w³asnego dowiadczenia wiem, ¿e w przypadku chomika
syryjskiego i szczura laboratoryjnego w pierwszej kolejnoci konsumowany by³ pokarm zwierzêcy.
Uda³o mi siê zaobserwowaæ nawet polowanie moich zwierzaków na owady. Letnimi wieczorami,
kiedy okno jest ca³y czas uchylone do mieszkania wlatuje du¿o insektów. Niektóre z nich wpadaj¹
do akwariów zamieszkanych przez moje futrzaki. Samo polowanie wygl¹da doæ zabawnie. Chomik
widz¹c muchê lub æmê bardzo nieporadnie skacze za ni¹ i próbuje przednimi ³apami j¹ schwytaæ.
Ze skutecznoci¹ takich akcji bywa³o ró¿nie, aczkolwiek nie jeden owad skoñczy³ swój ¿ywot
w ¿o³¹dku moich gryzoni.
Pokarm zwierzêcy jest bardzo wartociowy. Znajduje siê w nim du¿o bia³ka, dlatego jest on
doskona³ym uzupe³nieniem pokarmu rolinnego. Wszystko¿ernoæ i zachowania drapie¿nicze gryzoni
s¹ przystosowaniem, w jaki wyposa¿y³a je ewolucja. Rz¹d gryzonie (gromada: ssaki), tak jak ca³a
systematyka zwierz¹t jest podzia³em sztucznym. Polega on na klasyfikacji wg szeregu podobieñstw
anatomicznych, morfologicznych, genetycznych itp. Przypisywanie takim grupom systematycznym
okrelonych (sta³ych) poziomów troficznych jest b³êdem. Przyk³adem takiego b³êdu jest doczepienie
ca³ej grupie gryzoni etykiety rolino¿ercy (konsument I rzêdu), bo jak stara³em siê wykazaæ powy¿ej,
wród gryzoni s¹ tak¿e gatunki wszystko¿erne.
Przemys³aw Ob³oza
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PTAKI SOBIESZYÑSKICH STAWÓW
Sobieszyn to niewielka miejscowoæ w pó³nocno-zachodniej czêci województwa lubelskiego,
le¿¹ca w gminie U³ê¿ w powiecie ryckim. Po³o¿ona jest w regionie zwanym Ma³ym Mazowszem
na Wysoczynie ¯elechowskiej w pradolinie rzeki Wieprz. Okolica charakteryzuje siê lekko falistym
ukszta³towaniem terenu. W krajobrazie dominuj¹ pola
poprzecinane lasami ró¿nej wielkoci oraz ³¹kami konymi
po³o¿onymi w dolinie Wieprza, oraz jego mniejszych
dop³ywów. Teren ten ma jeszcze jedn¹ charakterystyczn¹
cechê - w niewielkiej odleg³oci od siebie wystêpuje tu
kilka kompleksów stawów rybnych. Wszystkie s¹ do siebie
zbli¿one powierzchniowo, ró¿ni¹ siê natomiast wielkoci¹
poszczególnych zbiorników oraz stopniem poroniêcia
rolinnoci¹ wodn¹. Do szczególnie ciekawych pod
wzglêdem przyrodniczym nale¿¹ stawy w Sobieszynie.
Zajmuj¹ powierzchniê oko³o 130 hektarów. Kompleks ten
sk³ada siê z 17 zbiorników ró¿nej wielkoci. Najwiêkszy
staw liczy 24 ha, najmniejszy poni¿ej 0,5 ha. Wszystkie s¹
intensywnie eksploatowane i przez wiêksz¹ czêæ roku
ca³kowicie wype³nione wod¹. Tylko w okresie jesiennym
Nurgê
ze stawów spuszczana jest woda, a kilka zbiorników
Rys. Dawid Kilon
pozostaje osuszonych na zimê. Stawy poroniête
s¹ rolinnoci¹ wynurzon¹ tylko przy brzegach. G³ównie
s¹ to trzciny tworz¹ce pas o szerokoci od 0,5 do 3 metrów. Jeden ze zbiorników w 20 procentach
zaroniêty jest pa³k¹ wodn¹. Inna rolinnoæ rozwija siê tylko latem, najczêciej w niewielkiej iloci
blisko brzegów i nie w ka¿dym zbiorniku. Na jednym ze stawów znajduj¹ siê dwie wyspy poroniête
gêst¹ rolinnoci¹ zieln¹ oraz krzakami wierzby. Z rzadka groble porastaj¹ wierzby oraz pojedyncze
drzewa robinii akacjowej. Wiêkszoæ krzewów jest corocznie wycinana.
Do tej pory w dolinie Wieprza, w okolicach Sobieszyna, stwierdzono ponad 200 gatunków
ptaków, w tym ponad 120 lêgowych. Na samych stawach spotkano jak na razie ponad 170 gatunków.
Z tej liczby oko³o 70 to gatunki lêgowe. Stawy wraz z przylegaj¹cymi do nich nadwieprzañskimi
³¹kami od wielu lat znajduj¹ siê
w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
a od niedawna le¿¹ w granicach
obszaru Natura 2000 - Dolny Wieprz.
Tylko cztery najdalej na pó³noc
wysuniête zbiorniki le¿¹ ju¿ poza
granic¹ tego obszaru.
Stawy s¹ najbardziej atrakcyjne dla
ptaków w okresie przelotów. Warto
siê tu pojawiæ z lornetk¹ wiosn¹, kiedy
s¹siaduj¹ca ze stawami rzeka Wieprz
wylewa na ³¹ki i ptaków jest bardzo
£abêd niemy
du¿o. Ruch zaczyna siê od
Rys. Sylwia Ilczuk

27

KRASKA %(1-2/2009)

migrantów. Razem z nurogêsiami i g¹go³ami
pojawiaj¹ siê potê¿ne stada krzy¿ówek,
po kilku, kilkunastu dniach do³¹czaj¹ ro¿eñce
oraz wistuny, oznajmiaj¹ce wszystkim
wko³o o swojej obecnoci dononym
i weso³ym wistem. Zaraz po nich zjawiaj¹
siê czernice, g³owienki, krakwy oraz ostatnie
w kolejce; cyranki, cyraneczki
a z pocz¹tkiem kwietnia p³askonosy. Warto
przyjrzeæ siê uwa¿niej stadom tych kaczek.
Dysponuj¹c lunet¹ mo¿emy wy³uskaæ kilka
ciekawych gatunków takich jak
np.: ogorza³ka, markaczka czy podgorza³ka.
Kwiecieñ to najintensywniejszy czas
wêdrówek, który mo¿na zaobserwowaæ na
Cyranka
Rys. Sylwia Ilczuk
stawach. Co chwilê nad g³ow¹ przelatuj¹
stadka czajek i batalionów. Bywa, ¿e tych
ostatnich pojawia siê bardzo du¿o. Widywa³em stada przekraczaj¹ce 1500 osobników, a to naprawdê
robi wra¿enie. Czasem niewielka grupa tych ptaków si¹dzie gdzie na grobli lub ³¹ce obok stawów
i wtedy samce na krótko zaprezentuj¹ swoj¹ si³ê atakuj¹c siê nawzajem. Na przelotach takie walki
nie trwaj¹ jednak d³ugo, za chwilê ptaki odlatuj¹, zostaje po nich tylko kilka piór rozwianych po
okolicy. Wysoko na niebie ci¹gn¹ klucze gêgaw, gêsi bia³oczelnych i zbo¿owych. Niekiedy widok
jest naprawdê imponuj¹cy, zw³aszcza wtedy jak z ³¹k okalaj¹cych stawy zerwie siê kilkanacie
tysiêcy ptaków. Huk tysiêcy skrzyde³ i g³osów potrafi¹ zrobiæ wra¿enie nawet na cz³owieku
ca³kowicie obojêtnym na piêkno przyrody.
O tej porze roku nad stawy ci¹gaj¹ bieliki. S¹ to przewa¿nie osobniki m³odociane. Siedz¹ na
drzewach rosn¹cych przy stawach i stamt¹d, co pewien czas, wypuszczaj¹ siê na polowanie,
p³osz¹c z tafli wody setki przera¿onych kaczek. Ich ³owy nie s¹ jednak tak widowiskowe jak
ptaków doros³ych. Stare bieliki maj¹ swoje sprawdzone sztuczki, które pozwalaj¹ w szybkim
czasie upolowaæ zdobycz. Obserwacja takiego polowania dostarcza niezapomnianych wra¿eñ.
Pón¹ wiosn¹ i latem na stawach panuje du¿y ruch, g³ównie za spraw¹ gatunków lêgowych. To tu,
to tam przemyka krzy¿ówka lub czernica z m³odymi, gdzie daleko wybrzmiewa charakterystyczne
wysokie widrowanie perkozków, po
wodzie niesie siê g³one ryba ryba rak
rak trzciniaka, nad wod¹ s³ychaæ
ostre krzyki rybitwy czarnej, a ostatnio
coraz czêciej tak¿e bia³oskrzyd³ej,
która co kilka lat gniazduje na
podmok³ej ³¹ce przylegaj¹cej do
stawów. Ostatnio liczniej pojawia siê
tu tak¿e rybitwa bia³ow¹sa, która
próbuje gniazdowaæ na s¹siednim
kompleksie stawów oddalonym
Podgorza³ka
o oko³o 1 kilometr. W lecie na stawach Rys. Micha³ Molicki
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pierz¹ siê ³abêdzie nieme w iloci do 200
osobników, natomiast od lat gniedzi siê tu
tylko jedna para, która upodoba³a sobie jeden
z najmniejszych zbiorników, czêciowo
poroniêty pa³k¹ wodn¹.
Charakterystycznym elementem
krajobrazu s¹ b³otniaki stawowe. Szczególnie
w gor¹ce przedpo³udnia, gdy inne ptaki
pochowane s¹ w nadbrze¿nych szuwarach,
b³otniaki spokojnie patroluj¹ ca³¹
powierzchniê stawów oraz przylegaj¹ce ³¹ki
doliny Wieprza. Co chwila na grobli mo¿na
Perkoz dwuczuby
odnaleæ szcz¹tki ryb, lady ¿erowania
Rys. Micha³ Molicki
b³otniaków. Bardzo czêsto przy tych
resztkach spotkamy wrony siwe i sroki, które nieustannie patroluj¹ i czyszcz¹ teren stawów
z pad³ych zwierz¹t.Z gêstych zaroli nad rowami okalaj¹cymi stawy s³ychaæ piew ³ozówek,
pónym wieczorem lub wczesnym rankiem z wierzbowych zaroli dobiega g³os strumieniówki,
a z trzcinowisk poprzerastanych rolinnoci¹ zieln¹ s³ychaæ rokitniczki oraz brzêczki. O zmroku
id¹c grobl¹ mo¿na natkn¹æ siê na b¹czki. Niestety jeszcze kilka lat temu spotkania z nimi by³y
o wiele czêstsze. Teraz ich liczebnoæ, podobnie jak b¹ków, wyranie siê obni¿y³a. Wiele wskazuje
na to, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ jest norka amerykañska, która na stawach w Sobieszynie czuje siê
naprawdê dobrze. Bywaj¹ dni, gdy to niewielkie stworzenie spotkaæ mo¿na w ró¿nych rejonach
stawów kilka razy podczas jednej ornitologicznej wyprawy, a to wiadczy o jej wysokiej liczebnoci.
Norki nieustannie przeszukuj¹ szuwary i nadbrze¿ne krzewy w poszukiwaniu po¿ywienia. Co dzieje
siê, gdy napotkaj¹ na swojej drodze gniazdo ptaka, wiedz¹ chyba wszyscy.
Jesieñ na stawach to znowu czas wêdrówek. W porównaniu z wiosn¹ w okresie jesiennym
przewa¿aj¹ siewkowce. Stawy s¹ spuszczane, a nastêpnie od³awia siê z nich ryby. Odkryte zostaj¹
hektary mu³u, na którym uwijaj¹ siê stadka sieweczek rzecznych, biegusów zmiennych, siewnic,
³êczaków oraz czajek, które czêsto pozostaj¹ tu tak d³ugo a¿ wypêdzi je listopadowy nieg.
Z daleka widoczne s¹ nieruchome sylwetki czapli
siwych oraz coraz czêciej tak¿e czapli bia³ych,
tworz¹cych skupiska dochodz¹ce do 30 i wiêcej
ptaków. Bywa, ¿e jesienny dzieñ przeszyje
potê¿ny gwizd, gdzie z pofalowanej, szarpanej
wiatrem tafli najwiêkszego ze stawów. To nury
rdzawoszyje i czarnoszyje. Pojawiaj¹ siê tu
ka¿dego roku, kiedy tylko nastan¹ pierwsze
wiêksze ch³ody. Na krótko i nielicznie. Z regu³y
jest jeden lub dwa, czasem cztery ptaki.
Czas od³owów na stawach to jednak przede
wszystkim potê¿ne stada mieszek, które swoim
krzykiem potrafi¹ zag³uszyæ silny, jesienny wiatr.
Czêsto tworz¹ skupiska licz¹ce do 2000
Perkoz rdzawoszyi
osobników.
Rys. Micha³ Molicki
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Zima to zdecydowanie najs³abszy
ornitologicznie okres na sobieszyñskich
stawach. Bywaj¹ dni, gdy jedynymi oznakami
¿ycia s¹ niewielkie stadka modraszek
patroluj¹ce suche trzcinowiska, albo
przemykaj¹cy siê miêdzy resztkami
rolinnoci, cicho ja mysz, maleñki strzy¿yk.
Warto jednak i w tym okresie zajrzeæ nad
stawy. Od kilku lat regularnie zimuj¹ tu
czaple bia³e - nawet do 10 osobników. Id¹c
cicho groblami na skraju kompleksu warto
zwróciæ uwagê na rowy odwadniaj¹ce
stawy, które okalaj¹ je na ca³ej d³ugoci.
Rybitwa bia³oskrzyd³a
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska
Czasem zdarzy siê, ¿e na jakim odcinku nie
zamarzaj¹, a wtedy spotkamy tam stada
krzy¿ówek, trafi siê grupka nurogêsi. Bywa, ¿e ca³kowicie niespodziewanie z zaroli nad rowami
wyleci kilka gêgaw, które, podobnie jak czaple bia³e, coraz czêciej
decyduj¹ siê na pozostanie tu na zimê. Bardzo rzadko poród
zimowej ciszy na stawach gdzie wród trzcin przemknie stado
w¹satek, a wtedy widok tych piêknych ptaszków wynagrodzi
nam mron¹ pogodê i nieg wciskaj¹cy siê za ko³nierz.
Niejednokrotnie zdarzy³o mi siê, ¿e na jednym ze stawów
przeszukuj¹c zim¹ szuwary w poszukiwaniu gniazd z sezonu
lêgowego trafia³em na zimuj¹ce b¹ki. W jednym roku by³y nawet
trzy osobniki. Nie wiem jak sobie radzi³y w takich warunkach,
ale widywa³em je regularnie a¿ do wiosny. Bywa, ¿e id¹c
zanie¿on¹ grobl¹ nagle z pod nóg zerwie siê kszyk lub czajka,
zdarza siê to jednak niezmiernie rzadko. Du¿o ³atwiej natkn¹æ siê
Podró¿niczek
na pojedyncze potrzosy, siedz¹ce w bezruchu na drzewach
Rys. Micha³ Molicki
myszo³owy w³ochate i bieliki lub pojawiaj¹ce siê znik¹d i równie
szybko znikaj¹ce drzemliki. Czasem na zmro¿onych chwastach pojawi siê stadko czeczotek, albo
jaki zagubiony rzepo³uch, przewa¿nie jednak stawy w zimie okala przeraliwa cisza.
Stawy w Sobieszynie o ka¿dej porze roku
mog¹ dostarczyæ mi³onikom ptaków wiele
ciekawych obserwacji. Oprócz wymienionych
wy¿ej pospolitszych gatunków mo¿na tu
spotkaæ naprawdê wielkie rzadkoci.
W minionym 2009 roku obserwowano tu
czaplê modronos¹, a tak¿e przebywaj¹c¹ przez
d³u¿szy czas czaplê nadobn¹. Jesieni¹
obserwowano m³od¹ lodówkê, co w tym
rejonie Polski nie zdarza siê czêsto. Wród
stoj¹cych czapli siwych mo¿na czasem
Rybitwa bia³ow¹sa
Rys. Micha³ Molicki
wypatrzeæ czaplê purpurow¹.
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Przeszukuj¹c stada migruj¹cych gêsi mo¿na natkn¹æ siê na bernikle rdzawoszyje i bia³olice.
Czasem niespodziewanie nad g³ow¹ przelec¹ ohary lub ³abêdzie czarnodziobe. Bywa, ¿e nagle
z wody wynurzy siê perkoz rogaty, nad tafl¹ przemknie rybitwa wielkodzioba, a na krzaku wierzby
usi¹dzie podró¿niczek. Wyj¹tkowo zdarza siê, ¿e z grobli zerwie siê puchacz, albo gdzie w oddali
zabêbni dziêcio³ bia³oszyi. Stawy w Sobieszynie potrafi¹ bardzo pozytywnie zaskoczyæ nawet
dowiadczonego ornitologa.
Zachêcam do odwiedzenia tego ciekawego miejsca, zw³aszcza wiosn¹, kiedy wody Wieprza
rozlewaj¹ siê szeroko w pradolinie, mo¿na siê tu wtedy poczuæ jak nad Biebrz¹, z t¹ jednak ró¿nic¹,
¿e nie spotkamy tu tylu turystów i obserwatorów ptaków. Najczêciej nie spotkamy nikogo, tylko
ptaki
Grzegorz Szewczyk

DZIÊCIO£ W DRZEWO STUKA
Ka¿dy z nas wie, jak wygl¹da dziêcio³, czym siê ¿ywi i jaki odg³os wydaje. Owa grupa ptaków
z jednej strony nas ciekawi, z drugiej trochê mieszy - bo przecie¿ ptak stukaj¹cy z tak¹ si³¹
i szybkoci¹ w drzewo musi wygl¹daæ odrobinê miesznie i niepowa¿nie. Lecz musimy przyznaæ,
i¿ bez dziêcio³ów wiat ptaków by³by nieco ubo¿szy. Prywatnie s¹ one moj¹ ulubion¹ grup¹ ptaków
i zawsze chêtnie wyszukujê je w lesie, co nie jest trudne, bior¹c pod uwagê ich sposób ¿erowania.
Nasz kraj pod wzglêdem iloci gatunków dziêcio³ów znajduje siê w coraz mniejszej grupie pañstw,
które mog¹ poszczyciæ siê posiadaniem a¿ dziewiêciu ich gatunków. Najliczniejszy jest u nas dziêcio³
du¿y i to jego najczêciej widzimy i s³yszymy w lasach. Ptak ten nie jest zbyt p³ochliwy i z ³atwoci¹
daje siê obserwowaæ z dosyæ bliskiej odleg³oci przez d³u¿szy czas. Nasz kraj zamieszkuje równie¿
najwiêkszy z europejskich dziêcio³ów - dziêcio³ czarny, piêkny okaza³y ptak wielkoci kawki,
z czerwon¹ czapeczk¹ na g³owie. Wszyscy, lub prawie wszyscy, widzielimy te dwa gatunki, lecz
nie wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, i¿ w Polsce wystêpuj¹ jeszcze dwa bardzo rzadkie
i zagro¿one wyginiêciem dziêcio³y - dziêcio³ bia³ogrzbiety oraz dziêcio³ trójpalczasty. Ja chcia³abym
siê skupiæ w tym artykule na dziêciole bia³ogrzbietym, gdy¿ to w³anie o nim traktowa³a moja praca
magisterska.
Zasiêg dziêcio³a bia³ogrzbietego rozci¹ga siê od lasów liciastych Eurazji, przez Skandynawiê,
Ren a¿ po Pacyfik. Ptak ten ¿ywi siê larwami przede wszystkim chrz¹szczy, które wyszukuje
i wyd³ubuje z kory martwych drzew, zarówno stoj¹cych, jak i le¿¹cych. Obecnie wiele siê mówi
o zmianach w rodowisku spowodowanych dzia³alnoci¹ cz³owieka i skutkach, jakie powoduje
w przyrodzie. Dziêcio³ bia³ogrzbiety jest dobrym przyk³adem na to, jak zmiany w rodowisku
w negatywny sposób wp³ywaj¹ na gatunki. Z dosyæ szeroko rozpowszechnionego i licznego gatunku
powoli sta³ siê jednym z najbardziej zagro¿onych gatunków w Europie i na wiecie. Wycinanie
lasów i usuwanie z nich martwego posuszu jest jedn¹ z g³ównych przyczyn zmniejszania siê zasiêgu
i znikania dziêcio³a bia³ogrzbietego z jego naturalnych siedlisk. W Szwecji populacja tego ptaka
liczy jedynie kilkanacie par i jest ju¿ bliska wymarcia.
Specjalizacja, czyli przystosowanie siê do zdobywania pokarmu w cile okrelony dla danego
gatunku sposób, jest w przypadku tego dziêcio³a równie¿ przyczyn¹ jego problemów. Larwy
chrz¹szczy, którymi siê ¿ywi, rozwijaj¹ siê w martwych le¿¹cych, rozk³adaj¹cych siê k³odach.
W Polsce ptak ten wystêpuje w kilku oddalonych od siebie populacjach, m.in. w Puszczy
Bia³owieskiej i Augustowskiej, w Biebrzañskim Parku Narodowym oraz w Bieszczadach.
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Najwiêksz¹ populacjê stanowi ta zamieszkuj¹ca lasy Puszczy
Bia³owieskiej. Podczas moich badañ nad wykorzystaniem
rodowiska przez tego¿ dziêcio³a uda³o mi siê zauwa¿yæ,
i¿ zgodnie z faktami przytaczanymi w fachowej literaturze,
gniedzi siê on i ¿eruje w miejscach ze znacznie wiêksz¹
objêtoci¹ martwego le¿¹cego drewna. Preferuje równie¿
takie powierzchnie, na których le¿¹ce k³ody s¹ bardziej
spróchnia³e i roz³o¿one. Lubi on miêkkie drewno, takie,
w którym ³atwo wykuæ dziuplê lub wyd³ubaæ z niego larwê.
Czêsto chodz¹c po terenie Bia³owieskiego Parku
Narodowego mia³am mo¿liwoæ zaobserwowania
roz³upanych pni lub ga³êzi, widok ten nie jest tak typowy
jak w przypadku dziêcio³a du¿ego, gdzie po jego ¿erowaniu
mo¿emy zaobserwowaæ redniej wielkoci dziury
w drzewie. Dziêcio³ bia³ogrzbiety potrafi prze³amaæ swoim
kuciem spróchnia³¹ ga³¹ na pó³, roztrzaskane czêci le¿¹
wtedy wokó³ a ca³oæ wygl¹da na zniszczon¹ przez
zwierzynê.
Ten nietypowy i piêkny ptak potrzebuje bardzo, a mo¿e a¿
tak niewiele, aby utrzymaæ swoj¹ populacjê na stabilnym
Dziêcio³ bia³ogrzbiety
i bezpiecznym poziome - kilku grubych k³ód pozostawionych
Rys. Katarzyna Kubicka
w lesie, rozk³adaj¹cych siê powoli z up³ywem czasu
i tworz¹cych dogodne miejsca dla ¿ycia larw, którymi siê ¿ywi. Sytuacja w polskich lasach powoli
ulega zmianie. Pozostawia siê ju¿ odrobinê martwego drewna w lesie, wci¹¿ jednak jest to za ma³o,
aby uratowaæ ten gatunek od wyginiêcia. Jedynie zmiana w sposobie postrzegania obumieraj¹cych
lub ju¿ obumar³ych drzew (które obecnie uwa¿a siê za idealne miejsce dla rozwoju niebezpiecznych
gatunków owadów, a nie jako naturalny sk³adnik ekosystemu) mo¿e pomóc w ochronie dziêcio³a
bia³ogrzbietego i jego miejsc ¿erowania.
W ostatnich latach nadziej¹ dla tego gatunku jest dzia³alnoæ bobrów. Zwierzêta te podtapiaj¹ce
wilgotne lasy powoduj¹ obumieranie drzew, a te stanowi¹ doskona³e siedlisko dla ¿eruj¹cych
dziêcio³ów oraz stwarzaj¹ miejsca, w których mog¹ one wykuwaæ swoje dziuple lêgowe.
Katarzyna Kubicka

OSETNIK ZALEWA EUROPÊ
Rozpocz¹³ siê Nowy Rok. Dla jednych 2009, dla innych 1430 hid¿ry. Pocz¹tek roku jeszcze
niczego nie zwiastowa³. Ot  rok, jakich wiele. Entomolodzy koñczyli preparowanie zebranego
w poprzednim sezonie materia³u, szykowali sprzêt na nadchodz¹cy sezon, palcami po mapach
snuli trasy wypraw. Wolno zaczyna³a siê wiosna, w pó³nocnej Afryce w Sousse Valley jak co roku
pada³o  fakt, mo¿e wiêcej, obficiej ale... Jeszcze nic nie zapowiada³o tego co bêdzie mia³o miejsce
ju¿ niebawem. Pierwsze doniesienia z po³udnia Europy od Kolegów brzmia³y tak  w tym roku w
zwi¹zku z deszczow¹ wiosn¹ w pó³nocnej Afryce rolinnoæ jeszcze nie wysch³a i g¹sienice rusa³ki
osetnika maj¹ co jeæ, wiêc jest prawdopodobieñstwo, i¿ bêdzie mo¿na obserwowaæ migracjê tego
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gatunku na pó³noc Europy. Migracjê owszem  ale w jakiej skali! W tym roku by³o apogeum. Wraz
z przesuwaj¹cym siê ociepleniem kolejne fora entomologiczne zaczyna³y wrzeæ  100 osobników
w ci¹gu godziny, 1000, 5000, by w maju osi¹gn¹æ kulminacjê. Najlepiej obrazuj¹ to dane Deutsche
Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen - niemieckiego orodka monitoringu gatunków
wêdrownych: 23 maja 12933 osobniki, 24 maja 15114 osobników, 25 maja 18139 osobników
zaobserwowanych w ci¹gu doby. Pod koniec maja front migracji rozci¹ga³ siê na przestrzeni prawie
2 tys. kilometrów od Hiszpanii po kraje skandynawskie. Szacuje siê, i¿ w roku 2009 przylecia³o do
Europy oko³o 150 milionów osobników  sprzyja³y temu niew¹tpliwie wiej¹ce od strony Afryki
wiatry, jak i wyj¹tkowa wiosna w samej Afryce.
Motyle migrowa³y dwoma g³ównymi korytarzami  te z rejonu Algierii i Tunezji lecia³y
w kierunku W³och i dalej przez alpejskie prze³êcze na Wêgry do Polski i dalej jeszcze na pó³noc.
Drugi szlak wêdrówki motyli rozci¹ga³ siê od Maroka przez Hiszpaniê i Francjê do Wielkiej Brytanii.
Równie¿, co jest warte podkrelenia, czêæ populacji z Maroka wzd³u¿ Zachodniego Wybrze¿a
Afryki dotar³a do Gambii, Ghany i Nigerii  pokonuj¹c niejako Saharê. Motyle by³y wszêdzie 
spotyka³o siê je w centrum Warszawy, na nieu¿ytkach, ³¹kach, na polanach lenych. Nadbu¿añskie
³¹ki, na których kwit³y ostro¿enie wprost kipia³y od iloci wiruj¹cych wokó³ nich motyli.
Po pewnym czasie mo¿na by³o obserwowaæ pok³osie tego przelotu  setki g¹sienic ¿eruj¹ce
na liciach ostro¿eni, ostów, ³opianów czy ma pokrzywie. W Wielkiej Brytanii w Port Isaac na
powierzchni kontrolnej o wymiarach 200x300 metrów doliczono siê 300000 ¿eruj¹cych g¹sienic.
Wraz z koñcem lata coraz czêciej mo¿na by³o spotkaæ w sadach spijaj¹ce sfermentowany sok
z owoców doros³e osobniki oraz obserwowaæ skutki spo¿ycia nadmiaru tego soku. Równie¿
w województwie mazowieckim osetnik obrodzi³ w roku 2009. Wed³ug informacji uzyskanych
od Mirka Rzêpa³y we wsi Tokary gmina Korczew 31 lipca na polu koniczyny o powierzchni 0,5 ha
doliczy³ siê 240 osobników. Za we wsi Nasi³ów gmina Paprotnia z jednego punktu obserwacyjnego
widzia³ 70 osobników co w przeliczeniu na powierzchnie dawa³o oko³o 300 motyli na 0,4 ha . I jak
sam Mirek przyznaje to tylko dane szacunkowe, gdy¿ po trzechsetnym osobniku zaczê³o mu siê
rusa³kowaæ w oczach. U siebie, w ogrodzie, na Grochowie, w Warszawie na kwitn¹cych krzewach
budleii by³y dni, kiedy widywa³em do 100 osobników.
Kolega spod Strzelina (Dolny l¹sk) 
z trzech prób o ró¿nej dok³adnoci obserwacji, po
20, 10 i 5 minut, rednio w ci¹gu godziny przelecia³o
przez odcinek ok. 25 metrowy 1247 motyli, acz
wygl¹da na to, ¿e by³o tego wiêcej (rednia
z najbardziej dok³adnej obserwacji - 1740 osetników
na godzinê).
W latach minionych liczne migracje osetników
równie¿ siê zdarza³y, ale nie na tak¹ skalê. Jeli kogo
interesuje co wiêcej na temat migracji zapraszam na
forum entomologiczne: www.entomo.pl
Rok siê koñczy... Mo¿e w nastêpnym roku znów
bêdzie wilgotna wiosna w Afryce. W sumie przecie¿
klimat siê ociepla!
Grzegorz Bistu³a-Prószyñski

Rusa³ka osetnik
Rys. Barbara Tracz
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NIEZWYK£E POLOWANIA
Wielu z nas  mi³oników przyrody, kocha spêdzaæ czas na wielogodzinnych wyprawach do
dzikich ostoi i tajemniczych ostêpów w poszukiwaniu wiedzy o otaczaj¹cym nas wiecie. Czêsto
spostrzegamy tam zaskakuj¹ce zjawiska, odnajdujemy rzadkie gatunki. Czêæ z nas dysponuje
aparatem fotograficznym, by mieæ mo¿liwoæ uwiecznienia jakiej ulotnej chwili lub równie ulotnego
gatunku ptaka czy motyla. Nie ma chyba nic bardziej ciekawszego i pasjonuj¹cego w badaniu
i obserwowaniu przyrody ni¿ podgl¹danie jej zachwycaj¹cych procesów i wydarzeñ w przekazie
na ¿ywo, w którym to bierzemy udzia³ nie tylko jako widzowie, ale te¿ jako reporterzy. Fotografia
przyrodnicza pomocna okazuje siê w sytuacji, gdy w terenie nie potrafimy rozpoznaæ danego
gatunku ptaka, bezkrêgowca czy roliny. Uwieczniamy wtedy tak¹ zagadkê z terenu w aparacie,
by w domu na spokojnie móc siê przyjrzeæ szczegó³om ze zdjêcia. Niekiedy to w³anie w szczególe
tkwi odpowied. Wiosn¹ sam dowiadczy³em jak przydatne mo¿e okazaæ siê zdjêcie dokumentacyjne
z terenu. Sprawdzaj¹c budki dla pustu³ek na terenie gminy Siedlce zdarza³o mi siê fotografowaæ
m³ode pustu³ki na wylocie budki. Przy ka¿dej sprawdzanej budce notowa³em liczbê m³odych
osobników. Razu pewnego przy jednej z budek zaobserwowa³em trzy m³ode pustu³ki siedz¹ce na
ciance wylotowej  zanotowa³em wiêc na kartce: trzy m³ode pustu³ki na wylocie budki. I gdybym
nie zrobi³ zdjêcia tym ptakom, ta, jak siê okaza³o, nieprawdziwa informacja znalaz³aby siê w PKP.
Bowiem dopiero w domu przed ekranem monitora spostrzeg³em, ¿e na dachu budki skrycie czaj¹
siê kolejne trzy m³ode osobniki. W sumie wiêc lêg liczy³ co najmniej 6 ptaków. Wniosek jest prosty:
aparat umo¿liwia nam wykrycie interesuj¹cych nas szczegó³ów i pozwala w domowym zaciszu
raz jeszcze cofn¹æ siê w teren i przeanalizowaæ zastan¹ sytuacjê.
Fotografowanie przyrody to tak¿e swego rodzaju przygoda. Jeli chcemy mieæ zdjêcie
konkretnego zwierzêcia, to musimy na nie zwyczajnie zapolowaæ. A sam proces polowania to ju¿
przecie¿ przygoda pe³n¹ gêb¹. By "z³apaæ do aparatu" ¿ywe stworzenie musimy nieraz przejæ ca³e
kilometry po nieprzyjaznym dla nóg ludzkich terenie, staraj¹c siê przy tym odgoniæ od siebie roje
przyjanie brzêcz¹cych komarów. Czêsto musimy przechytrzyæ obiekt naszego tropienia.
Stosowane s¹ ró¿ne fortele i sztuczki, by upragniony zwierz zosta³ ostatecznie uwieczniony na
materiale cyfrowym b¹d analogowym. Pasjonaci fotografii przyrodniczej potrafi¹ dniem i noc¹
czatowaæ w specjalnie skonstruowanym sza³asie, by byæ niewidocznym dla zwierz¹t, na które
poluj¹, brodziæ po pas w bagnach (prawd¹ jest, ¿e chodzenie po bagnach wci¹ga  tak mówi¹
ludzie uzale¿nieni ju¿ od fotografii przyrodniczej), zrywaæ siê z ciep³ego ³ó¿ka przed wschodem
s³oñca, by móc w przenikliwym zimnie obserwowaæ ten wschód pospo³u z ³osiami, dzikami,
¿urawiami czy te¿ z zaj¹cem.
Fotografia przyrodnicza to tak¿e sztuka! To jest malowanie wiat³em polskiego krajobrazu
i rodzimych zwierz¹t. Niczym malarz-artysta ze sztalug¹ fotograf przyrody wraz ze swym statywem
przemieszcza siê poród polskich dróg, by namalowaæ swój kolejny obraz. Nie bêdzie to dama
z ³asiczk¹, ale mo¿e byæ na przyk³ad ³asica z mysz¹. I sztuk¹ jest zrobiæ dobre zdjêcie. W dobie
fotografii cyfrowej pamiêtajmy jak niegdy pionier bezkrwawych ³owów  W³odzimierz Puchalski,
trudzi³ siê przy wykonywaniu swych czarno-bia³ych zdjêæ. Mo¿e czasem warto zastanowiæ siê,
co i jak chcemy fotografowaæ, a nie wypstrykiwaæ dziesi¹tki zdjêæ, jak azjatycki turysta. A nasze
zdjêcia mog¹ pomóc doceniæ innym ludziom piêkno polskiej przyrody.
Je¿eli wiemy ju¿, czemu fotografujemy (czy stawiamy na dokumentacjê przyrodnicz¹, czy na
przygodê bezkrwawego ³owcy, sztukê malowania w aparacie, czy te¿ na wszystko po trochu),
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to warto wiedzieæ jak siê do tego zabraæ, o czym pamiêtaæ i jakich zasad przestrzegaæ. Fotografujemy
zwierzêta ró¿nie - zarówno z zasiadki, jaki i podczas spacerów. Je¿eli chcemy podpatrzeæ i uwieczniæ
na zdjêciu te najskrytsze sceny z ¿ycia zwierzaków, powinnimy raczej wybraæ przygotowanie
czatowni. Musielibymy mieæ sporo szczêcia, by na spacerze móc z bliska obejrzeæ pij¹cego
wodê ze strumyka lisa. Stawiaj¹c czatownie w wybranym przez siebie miejscu (np. przy strumieniu)
zwiêkszamy prawdopodobieñstwo ujrzenia tych najbardziej po¿¹danych przez nas scen. Czatownia
oczywicie musi byæ zamaskowana i wtopiona w t³o. Na wydmie konstruujemy budkê z przecierade³
w piaskowe barwy, wród trzcin stawiamy trzcinowy sza³as, w lesie przydatna mo¿e byæ siatka
maskuj¹ca, a chc¹c fotografowaæ mewy mieszki ¿eruj¹ce na wysypisku mieci budujemy czatownie
z dostêpnych tam mieci  po prostu wtapiamy siê w t³o.
Przy stawianiu naszej chatki niewidki pamiêtajmy o s³oñcu. Ustawmy siê tak, by nie fotografowaæ
pod wiat³o, przewiduj¹c jednoczenie ruch s³oñca po niebosk³onie. Ustawiaj¹c czatowniê na ssaki,
musimy tak¿e wzi¹æ pod uwagê kierunek wiej¹cego wiatru. Aby jeszcze bardziej zwiêkszyæ
prawdopodobieñstwo spotkania z wyczekiwanym przez nas zwierzakiem mo¿emy zastosowaæ
wabienie. I tak ciekawym rozwi¹zaniem s¹ czatownie przy panikach lub w pobli¿u karmnika dla
ptaków. Niektórzy nawet zbieraj¹ z dróg martwe okazy zwierzyny, by ta padlina pos³u¿y³a do
wabienia ptaków i ssaków drapie¿nych.
Drobniejsze ptaszki wabiæ mo¿emy g³osem. W Internecie dostêpne s¹ nagrania gatunków
ptaków. Takie gotowe ju¿ cie¿ki dwiêkowe mo¿emy te¿ nabyæ w specjalnych wydawnictwach.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, by nie przesadzaæ z ci¹g³ym wabieniem jednego gatunku zbyt d³ugo.
Podobno najlepsze mo¿liwe efekty przychodz¹ zaraz po rozpoczêciu emisji g³osu, a kolejne zbyt
intensywne wabienia mog¹ ostatecznie zak³óciæ dzienny rytm ¿ycia tych zwierz¹t.
Siedz¹c w czatowni cz³owiek czuje siê jak w czo³gu. Ciasno, w¹ski otwór do patrzenia na
zewn¹trz, lufa aparatu i celownik. Dla sportu i rekreacji polecam wiêc zwyczajne spacery z aparatem
poprzez pola i lasy. Przy odrobinie szczêcia spotkamy ciekawe gatunki godne uwiecznienia
w aparacie. Aby jednak ich nie sp³oszyæ i móc wzglêdnie blisko do nich podejæ samo szczêcie ju¿
nie wystarczy. Musimy pamiêtaæ o kilku zasadach. Na ssaki polujemy pod wiatr. Dbajmy o to, by
nasze ubranie nie zawiera³o ¿adnych b³yszcz¹cych elementów, a nasz strój powinien byæ w barwach
jak najmniej cywilizacyjnych. Nie
nak³adajmy na siebie szeleszcz¹cego
ubioru i w ogóle starajmy siê chodziæ
cicho. Naszym g³onym zachowaniem
p³oszymy
zwierzêta
i czêsto nawet nie wiemy, ¿e w³anie
jakie sp³oszylimy. Musimy byæ
czujni i spostrzegawczy. Rozgl¹dajmy
siê dooko³a uwa¿nie, niczym
peryskop w czo³gu...
Ale zastanówmy siê nad
prawnymi i etycznymi aspektami
fotografii przyrodniczej. Czyli co nam
wolno, a czego nam nie wolno robiæ
aparatem w stosunku do zwierz¹t,
Fotograf na czatach
Rys. Sylwia Ilczuk
a zw³aszcza ptaków. Przepisy prawne
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wprowadzaj¹ pewne zakazy dotycz¹ce gatunków chronionych, ale tak¿e odstêpstwa od tych zasad.
Nie mo¿emy fotografowaæ i filmowaæ gatunków szczególnie zagro¿onych  w Rozporz¹dzeniu
o ochronie gatunkowej zwierz¹t zaznaczone s¹ symbolem (1). Ale spokojnie, zakaz ten dotyczy
tylko takiej obserwacji i dokumentacji zwierz¹t, które mog¹ powodowaæ ich p³oszenie i niepokojenie.
W przepisach nie jest sprecyzowane pojêcie p³oszenia i niepokojenia, jednak pamiêtajmy o naszym
w³asnym etycznym kodeksie, który mówi nam w sumieniu, kiedy mo¿emy zapolowaæ
na zwierzaka, a kiedy lepiej zwyczajnie odejæ. Prawo jednak przewiduje dla niektórych gatunków
ptaków specjalne strefy ochronne wokó³ ich gniazd, a niekiedy tak¿e wokó³ miejsc ich regularnego
wystêpowania (tokowiska). Przekroczenie takiej strefy jest jednoznaczne z p³oszeniem i niepokojeniem
chronionych tam zwierz¹t. Wynika to z sensu zak³adania takich stref. Tak wiêc dla przyk³adu
fotografowanie cietrzewia w okresie 1.02-31.05 w odleg³oci 500 m i mniejszej od tokowiska jest
zabronione. Z g³uszcem sytuacja wygl¹da podobnie, jednak poza okresem ochronnym tak¿e nie
mo¿emy siê zbli¿aæ to miejsca tokowiska, a odleg³oæ, na któr¹ mo¿emy podejæ z aparatem wynosi
wtedy ju¿ tylko (albo a¿) 200m. Mylê, ¿e osoby zainteresowane nie tylko fotografi¹ przyrodnicz¹,
ale i sam¹ obserwacj¹ zwierz¹t powinny zaznajomiæ siê z gatunkami strefowymi, wielkociami
stref ochronnych i czasowymi przedzia³ami ich ochrony. Oczywicie wyznaczone odleg³oci
s¹ konkretnymi liczbami, a my nie zawsze mo¿emy dok³adnie okreliæ te odleg³oci w danym
terenie. I tutaj znów odwo³aæ siê musimy do naszego sumienia, by nie podejæ za blisko i nie
nara¿aæ zwierz¹t objêtych ochron¹ strefow¹ na stres. Na fotografowanie w strefie ochronnej, oraz
na takie fotografowanie zwierz¹t chronionych, które mo¿e ewentualnie im szkodziæ wydaje
zezwolenie Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska.
Miejmy w sobie kodeks etyczny bezkrwawych ³owów. Pamiêtajmy, by nie robiæ zdjêæ za
wszelk¹ cenê, by nie bawiæ siê w przyrodniczych paparazzi. Czasem lepiej zdjêcia nie zrobiæ, ni¿
zak³ócaæ rytm ¿ycia zwierz¹t. Najlepiej, je¿eli obiekt przez nas fotografowany w ogóle nas nie
widzi i nie wie, ¿e jest celem naszego obiektywu. Przypominam o trudnej sztuce kamufla¿u
i umiejêtnoci nie istnienia dla zwierz¹t. Bardzo du¿o satysfakcji mo¿e nam daæ zdjêcie zrobione
zwierzakom, które s¹ zupe³nie niewiadome naszej obecnoci. Ile¿ ciekawych scen bêdziemy mogli
wtedy uwieczniæ! Fotografia przyrodnicza uczy pokory, cierpliwoci i wymusza na nas zdobywanie
coraz wiêkszej wiedzy przyrodniczej.
Szanujmy naturalny tryb ¿ycia zwierz¹t i przestrzegajmy zasad, jakimi powinien kierowaæ siê
ka¿dy mi³onik przyrody w terenie. W lesie, na ³¹ce, poród starorzeczy jestemy jedynie goæmi
w zaskakuj¹cym wiecie polskiej przyrody i zachowujmy siê jak na goci przysta³o.
Maciej Cmoch

REHABILITACJA PTAKÓW SZPONIASTYCH I SÓW
Jak byæ mo¿e czêæ Czytelników wie, jestem osob¹, która od oko³o 10 lat zajmuje siê rehabilitacj¹
ptaków. Moj¹ szczególnie ukochan¹ grup¹ s¹ ptaki szponiaste. W ramach niniejszego artyku³u,
chcia³bym podzieliæ siê swoimi obserwacjami i przemyleniami dotycz¹cymi tego problemu.
W Polsce nie istniej¹ s³u¿by odpowiedzialne za niesienie pomocy dzikim ptakom, wymagaj¹cym
pomocy cz³owieka. Tymczasem, z dzia³alnoci krajowych tzw. ptasich azyli, danych uzyskanych
od ogrodów zoologicznych, lekarzy weterynarii oraz innych osób i instytucji stykaj¹cych siê
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z problemem dzikich ptaków szponiastych,
wymagaj¹cych rehabilitacji  wynika, ¿e w
Polsce ka¿dego roku w ludzkie rêce trafia
co najmniej kilkanacie osobników
najcenniejszych gatunków ptaków, w tym
krytycznie zagro¿onych wyginiêciem, oraz
dalszych kilkaset z pospolitszych gatunków
dziennych drapie¿ników i sów.
Doros³e ptaki drapie¿ne s¹ strzelane
przez k³usuj¹cych myliwych, rozbijaj¹ siê
o pojazdy i konstrukcje. Pisklêta, podloty
i m³odociane osobniki ptaków szponiastych
s¹ nielegalnie od³awiane (szczególnie zim¹)
Myszo³ów
przez hodowców go³êbi i drobiu; niszczone
Rys. Micha³ Molicki
bywaj¹ ich gniazda przez rolników
i myliwych, w celu eksterminacji, wypchania, odsprzeda¿y itp. Podloty sów, jako porzucone
sieroty, czêsto s¹ zabierane ze rodowiska, trzymane nielegalnie i niefachowo ¿ywione w domach
jako swoiste maskotki, do czasu a¿ zaczn¹ sprawiaæ problemy, lub wykazywaæ oznaki z³ego stanu
zdrowia
O skali problemu niech zawiadczy fakt, ¿e jedna tylko organizacja - Komitet Ochrony Or³ów
- w latach 2002-2005 zgromadzi³a informacje o 947 martwych lub os³abionych ptakach drapie¿nych
reprezentuj¹cych 31 gatunków cile chronionych. Niemal 70% tych wypadków by³o wynikiem
antropopresji. Na pierwszym miejscu figurowa³y kolizje z pojazdami lub obiektami oraz os³abienia
i zatrucia, czêsto koñcz¹ce siê mierci¹ ptaka. W 86 przypadkach urazy by³y wynikiem strzelania
do ptaków drapie¿nych przez rosn¹ce grono myliwych (w tym takich gatunków jak: orlik
grubodzioby i krzykliwy, orze³ przedni, bielik, rybo³ów, oba gatunki kani) a wiêkszoæ z tych
ptaków ju¿ dzisiaj znajduje siê na w czerwonych ksiêgach i listach ptaków gin¹cych lub zagro¿onych
wyginiêciem.
Tak¿e gatunki maj¹ce stabilne i liczne populacje w Polsce, s¹ szczególnie cenne dla zasobów
europejskich, jako ¿e np. polska populacja orlika krzykliwego stanowi a¿ 11% populacji europejskiej,
co wraz z bielikiem - kwalifikuje Polskê do grupy krajów tzw. kluczowej odpowiedzialnoci wobec
Unii Europejskiej. Kolejne 3 gatunki (b³otniak stawowy, myszo³ów zwyczajny, puszczyk) s¹ niemniej
istotne dla zasobów UE, gdy¿ ich polska populacja stanowi c.n. 5% populacji europejskiej.
Podobne za³o¿enia mo¿na przyj¹æ wobec blisko 1200 osobników z 29 gatunków chronionych
szponiastych i sów, (tj. ok. 150 osobników rocznie) jakie trafi³y do lecznicy Ptasiego Azylu przy
ZOO w Warszawie, w latach 1998-2005. Powy¿sze dane dobitnie wskazuj¹ na piln¹ potrzebê
zapewnienia takim ptakom optymalnych warunków do leczenia i rehabilitacji.
Tymczasem ptaki drapie¿ne mo¿na stosunkowo ³atwo przywracaæ do rodowiska - o ile trafi¹
odpowiednio wczenie do wyspecjalizowanego orodka, koniecznie znaj¹cego i stosuj¹cego techniki
zaczerpniête z sokolnictwa. Techniki te, s¹ najlepszymi z mo¿liwych, gdy¿ czerpi¹ z tysi¹cletnich
dowiadczeñ i wiedzy sokolników  tj. grupy ludzi o najg³êbszej znajomoci potrzeb ptaków
drapie¿nych, zarówno w sferze ich fizjologii jak i psychiki, diety, rozrodczoci, lotnoci, specyfiki
zachowañ drapie¿niczych i wszelkich mo¿liwych implikacji wynikaj¹cych z tej¿e specyfiki.
W Polsce niestety wiêkszoæ takich ptaków wci¹¿ trafia do ogrodów zoologicznych, które z definicji
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nie s¹ nastawione na prowadzenie rehabilitacji (tym
bardziej czynnej) ale na ekspozycjê zwierz¹t
egzotycznych. Ponadto ogrody zoologiczne nie maj¹
zwykle wystarczaj¹cych zasobów lokalowych
i ludzkich do takich dzia³añ, a w szczególnoci
personelowi ogrodów brak wiedzy z zakresu metod
i praktycznej znajomoci technik sokolniczych.
To powoduje, ¿e wiêkszoæ ptaków koñczy swój
¿ywot za kratkami ogrodowej woliery, o ile uda im
siê unikn¹æ natychmiastowej eutanazji
Na wiecie istniej¹ dobrze funkcjonuj¹ce sieci
orodków rehabilitacyjnych, prowadzonych przez
ró¿ne organizacje ekologiczne. Najczêciej
zatrudniane s¹ tam osoby o dowiadczeniu
sokolniczym i nikt nie obawia siê z tego powodu
nadu¿yæ, polegaj¹cych na od³awianiu ptaków dzikich,
z natury, dla potrzeb sokolniczych. W Polsce takie
Puszczyk
Rys. Micha³ Molicki
zagro¿enie wydaje siê byæ marginalne, gdy¿ mamy
zaledwie kilkudziesiêciu sokolników posiadaj¹cych
ptaki ³owcze. Co wiêcej, dzisiaj nikt z sokolników nie omieli siê polowaæ z ptakiem o nielegalnym
pochodzeniu.
W skutecznej rehabilitacji chodzi o jak najszybsze przywrócenie ptaka naturze, ewentualnie
w razie braku takiej mo¿liwoci - zapewnienie mu godnego ¿ycia w niewoli. W praktyce rehabilitacji
szponiastych obowi¹zuje te¿ pewien kodeks etyczny, dotycz¹cy dobrostanu pacjentów orodka.
Nadrzêdnym celem jest zatem przywrócenie ptaka do ¿ycia na wolnoci. Kodeks ów mówi tak¿e,
¿e jeli odniesione urazy wykluczaj¹ mo¿liwoæ powrotu ptaka do natury  nale¿y zapewniæ mu
godne ¿ycie w niewoli przez resztê jego dni. Pod pojêciem godne, rozumie siê przede wszystkim
stan, kondycjê ptaka  wszelkie nieodwracalne dysfunkcje wykluczaj¹ce zdolnoæ do samodzielnego
przemieszczania siê ptaka i pobierania pokarmu  stanowi¹ bezwzglêdne wskazanie do eutanazji.
Niestety, nawet najlepiej wyposa¿ony orodek rehabilitacyjny dysponuje skoñczon¹ liczb¹ miejsc
i problem, jaki prêdzej czy póniej dotyka ka¿dy orodek, stanowi¹ ptaki o urazach wykluczaj¹cych
ich powrót do natury, jednak mog¹cych godnie ¿yæ w niewoli. Jeli takie kalekie osobniki nie
zostan¹ poddane eutanazji, zapychaj¹ one szybko orodek, zabieraj¹c miejsce tym, które mog³yby
po czasowym pobycie w orodku wróciæ do natury. Marnuje siê jednak du¿y potencja³ i problem
ten mo¿na by³oby rozwi¹zaæ, nawi¹zuj¹c wspó³pracê z sokolnikami, prowadz¹cymi hodowle
szponiastych dla swoich potrzeb. W takich hodowlach, z uwagi na bardzo ograniczon¹ dostêpnoæ
ptaków sokolniczych, zazwyczaj prowadzony jest chów wsobny, gdzie wielokrotnie krzy¿owane
s¹ osobniki blisko ze sob¹ spokrewnione, powoduj¹c degeneracjê kolejnych pokoleñ. Ale osobniki
dzikie, które mimo odbytej rehabilitacji nie kwalifikuj¹ siê do ¿ycia w naturze - ale poza tym zdrowe
i zdolne do rozmna¿ania  mog³yby w takich hodowlach znaleæ miejsce do godnego ¿ycia, a dla
hodowców sokolników, stanowi³yby one wysoce po¿¹dany dop³yw nowych genów, tzw. wie¿ej
krwi dla rozrodu. Wymaga³oby to jednak stosownych rozwi¹zañ, najlepiej na poziomie ustawy,
gdy¿ w wietle obecnie obowi¹zuj¹cego prawa, nie ma mo¿liwoci przekazania kalekiego osobnika
do hodowli sokolniczej. W wietle prawa  eutanazja takiego ptaka jest dla niego w³aciwsza, ni¿
przekazanie go do legalnej hodowli sokolnikowi
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Przywracanie ptaków szponiastych naturze nastrêcza wielu z³o¿onych problemów i jest
ogromnie pracoch³onne. Prócz rodzaju odniesionych urazów, w grê wchodz¹ przede wszystkim
takie czynniki, jak wiek ptaka i jego najbardziej typowy sposób polowania. Najgorsz¹ jest sytuacja,
kiedy m³ody ptak przetrzymywany przez cz³owieka, we wczesnym okresie pisklêcym zostanie
wdrukowany na cz³owieka; bêdzie on wtedy myla³ przez resztê ¿ycia , ¿e jest osobnikiem
gatunku ludzkiego... Uwolniony po nauczeniu polowania i podroniêciu, jako kompletnie oswojony
z cz³owiekiem - szybko skoñczy od sztachety czy wide³ w rêkach rolnika. Albo rutu z r¹k myliwego.
Jeli ptak trafi do niewoli jako podlot, lub niedoros³y albo doros³y, sytuacja jest nieco lepsza, gdy¿
bêdzie on przez resztê ¿ycia instynktownie obawiaæ siê cz³owieka i po uwolnieniu, powinien daæ
sobie radê z samodzielnym ¿yciem. Pod warunkiem, ¿e bêdzie wypuszczony w kondycji
zapewniaj¹cej mu sprawny lot i polowanie! A po d³ugotrwa³ym zamkniêciu zwi¹zanym z rehabilitacj¹,
czêæ ptaków nie bêdzie w kondycji wystarczaj¹cej do sprawnego lotu, a tym samym polowania
i w konsekwencji - prze¿ycia. Trudno jest odbudowaæ lotnoæ po urazach skrzyde³, nawet
w najwiêkszej, idealnej wolierze! Dlatego czêsto nie da siê unikn¹æ treningu rehabilitantów metodami
sokolniczymi i uk³ada siê ptaki do powrotu na rêkawicê opiekuna, na wypadek gdyby podczas
treningu w otwartym polu  rehabilitant okaza³ siê jeszcze nie doæ sprawny.
W tym kontekcie istniej¹ trzy kategorie ptaków, które ja na w³asny u¿ytek nazywam:
czatownik, czato-lotnik i lotnik. I tak czatownik, to gatunek poluj¹cy g³ównie z zasiadki,
jak np. jastrz¹b, sowy i do pewnego stopnia myszo³owy, nawet nie bêd¹c dobrze wylatanymi
(tj. w dobrej kondycji lotnej), w wiêkszoci przypadków poradz¹ sobie nawet po d³u¿szym
przetrzymaniu w niewoli. Czato-lotnik, tj. gatunek poluj¹cy zarówno z zasiadki jak i aktywnego
lotu (czêæ sów, myszo³owy, b³otniaki), bêdzie mia³ z upolowaniem czegokolwiek pewne trudnoci,
ale nadal ma du¿e szanse, które wydatnie zwiêksza wypuszczenie go w miejscu obfituj¹cym
w pokarm. Ale typowi lotnicy, jak np. soko³y atakuj¹ce zdobycz w powietrzu, a tak¿e b³otniaki
poluj¹ce z aktywnego lotu, nawet po zamkniêciu trwaj¹cym tylko 3-4 tygodnie, nie poradz¹ sobie
na pewno, gdy¿ zanim odzyskaj¹ kondycjê zapewniaj¹c¹ sprawny i d³ugotrwa³y lot - zgin¹ z g³odu.
Nie nale¿y tu obawiaæ siê mo¿liwoci zbytniego oswojenia ptaka z opiekunem, gdy¿ istniej¹
metody pozwalaj¹ce zdziczyæ ptaka, tj. wzbudziæ na powrót u niego obawê przed cz³owiekiem,
a ptaki jastrzêbiowate, nawet silnie oswojone, s¹ szczególnie podatne na samoistne zdziczenie, jeli
tylko zostan¹ pozbawione kontaktów
z cz³owiekiem na czas paru tygodni.
Próbowa³em dowiedzieæ siê od
pañstwowych s³u¿b ochrony
przyrody, jak wygl¹da w Polsce
rehabilitacja ptaków szponiastych.
Dowiedzia³em siê, ¿e oficjalnie istnieje
ponad 40 orodków rehabilitacji, które
w jakim stopniu (de facto: bardzo
dalekim od optymalnego )
zapewniaj¹ opiekê chorym i rannym
ptakom. Pomija siê niestety tutaj fakt
odmiennoci szponiastych od innych
ptaków i wysokiej ich (drapie¿ników)
Uszatka
specjalizacji, przez co b³êdnie sugeruje
Rys. Micha³ Molicki
siê, ¿e problem jest ju¿ rozwi¹zany 39
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jednak jest to pozorne rozwi¹zanie, w sposób ilociowy, zamiast jakociowy! Mimo mojej raczej
dobrej znajomoci zagadnienia, nie s¹ mi znane ¿adne przypadki prowadzenia w naszym kraju
kompleksowych, celowych i mocno ukierunkowanych dzia³añ w zakresie rehabilitacji skrzydlatych
drapie¿ników. Czêciowo s¹ one realizowane, lecz przy okazji, tj. obok g³ównej dzia³alnoci
danego podmiotu, gdy¿ niemal wszystkie z istniej¹cych w kraju placówek maj¹cych status tzw.
orodków rehabilitacji, s¹ orodkami rehabilitacji zwierz¹t, tj. ogólnie - wszystkich zwierz¹t
(gromad, rodzin, rzêdów...), tymczasem brak jest orodków wyspecjalizowanych w rehabilitacji
ptaków szponiastych i sów, wymagaj¹cych przecie¿ szczególnie specjalistycznego i specyficznego
podejcia.
Co gorsza, z uwagi na wzrost ostatnimi laty popularnoci farm wiatrowych w Polsce,
spodziewaæ siê nale¿y znacznego wzrostu liczby kolizji z rotorami elektrowni du¿ych ptaków
szponiastych, w szczególnoci or³ów, orlików, bielika.
Jak chyba wszyscy mi³onicy ptaków, nie tylko drapie¿nych, liczê na zauwa¿enie problemu
przez nasze w³adze do spraw ochrony przyrody i podjêcie stosownych dzia³añ, czego Czytelnikom
i ptakom szponiastym serdecznie ¿yczê.
Waldemar Krasowski
www.aviangarda.eko.org.pl

PIERWSZE KROKI W OCHRONIE RYBITWY CZARNEJ
Rybitwa czarna jest niedu¿ym ptakiem zasiedlaj¹cym rodowiska wodne. W okresie wiosennych
przelotów mo¿na j¹ spotkaæ nad rozmaitymi wodami w ca³ej Polsce, jednak tylko w specyficznych
rodowiskach przystêpuje do lêgów. ¯eby gatunek ten za³o¿y³ koloniê lêgow¹ powierzchnia wody
w zbiorniku musi byæ pokryta ko¿uchem obumar³ej rolinnoci, b¹d dywanem rolin p³ywaj¹cych
(najczêciej gr¹¿ela ¿ó³tego i osoki aloesowatej). Tylko w takim biotopie rybitwy czarne s¹ w stanie
zbudowaæ swoje misterne gniazda, trudno dostêpne dla drapie¿ników. Jednak dzia³alnoæ cz³owieka,
powoduj¹ca niekorzystne zmiany w rodowisku przyrodniczym, spowodowa³a zanik wielu
ekosystemów wodnych, albo
doprowadzi³a do takich przekszta³ceñ,
¿e rybitwy nie mog¹ wyprowadzaæ
lêgów. Negatywnie na taki stan
wp³ynê³o tak¿e zubo¿enie bazy
pokarmowej i p³oszenie ptaków przez
ludzi, za spraw¹ rozwijaj¹cej siê
turystyki.
Od kilkudziesiêciu lat obserwuje
siê spadek liczebnoci rybitwy czarnej
w ca³ej Europie. Niekorzystne zmiany
w rodowisku spowodowa³y
drastyczny regres populacji na
zachodzie, jednak od oko³o dwudziestu
lat podobne zjawisko notuje siê tak¿e
w Polsce. Rybitwa czarna jest
Wymiary oraz konstrukcja kratownicy z platformami
gatunkiem wymienionym w Za³¹czniku
Rys. Joanna Lidke
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I Dyrektywy Ptasiej, wymagaj¹cym
ochrony czynnej. Drastyczny spadek
liczebnoci spowodowa³, ¿e wielu
ornitologów w Europie podjê³o próbê
ratowania tego gatunku poprzez
zwiêkszenie potencjalnych miejsc do
za³o¿enia gniazd  czyli za pomoc¹
budowy specjalnych platform lêgowych.
Wodowanie odpowiednich wysp okaza³o
siê bardzo skuteczn¹ metod¹ ochrony
rybitw  na przyk³ad w Holandii prawie
po³owa krajowej populacji rybitwy
czarnej gniedzi siê na platformach
lêgowych. W Polsce pierwsze udane
próby przeprowadzi³o Towarzystwo
Przyrodnicze Bocian, które w 2006
roku zwodowa³o kilkanacie platform pod
Warszaw¹. Konstrukcja platform opiera³a
siê na stela¿u z patyków i butelkowych
Pojedyncza platforma w przekroju i sposób kotwiczenia
Rys. Joanna Lidke
p³ywaków, natomiast materia³em
wycielaj¹cym by³a trzcina powi¹zana
w wi¹zki. Wyspy mia³y wymiar 50x50 centymetrów i skorzysta³y z nich zarówno rybitwy czarne
jak i mieszki. W 2008 roku ornitolodzy z Wielkopolski tak¿e podjêli próbê ratowania rybitw woduj¹c
platformy pod Poznaniem. Konstrukcjê oparto na pomyle TP Bocian, zmniejszono jedynie rozmiar
do 35 centymetrów, aby maksymalnie zmniejszyæ konkurencjê ze strony mew. Dodatkowo
po³¹czono pojedyncze platformy w zespo³y po kilka sztuk. Pomys³ okaza³ siê trafny, gdy¿ utworzon¹
koloniê zajê³y tylko rybitwy czarne. W roku 2009 wykorzystano drewno jako materia³, celem by³o
zwiêkszenie ich ¿ywotnoci oraz u³atwienie ich budowy. Na powsta³ej kratownicy umieszczono po
5 pomostów i ca³oæ zakotwiczono, za pomoc¹ sznurka, butelkami wype³nionymi piaskiem. Wygl¹d
drewnianych konstrukcji przedstawia
jeden z rysunków. Deski o wymiarach
30 i 100 cm zosta³y po³¹czone za pomoc¹
wkrêtów tak, aby po nasi¹kniêciu
i zwiêkszeniu ciê¿aru nie rozpada³y siê
podczas wyjmowania ich z wody po
sezonie lêgowym. Dla uzyskania
odpowiedniej wypornoci zamontowano
pod skrajne platformy butelki
o pojemnoci 1,5 litra. Na wierzch
zamocowano wi¹zki trzciny, które
przytwierdzono do desek za pomoc¹
sznurka z tworzywa sztucznego. Aby
zminimalizowaæ konkurencyjnoæ ze
strony mew, platformy woduje siê po
Rybitwa czarna na gniedzie Rys. Joanna Lidke
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przylocie pierwszych rybitw na tereny lêgowe. Platformy s³u¿¹ rybitwom tylko w okresie lêgowym,
dlatego po odchowaniu m³odych i odlocie na zimowiska platformy s¹ wyjmowane z wody
i naprawiane. Jedynie d³ugoterminowe dzia³ania przynosz¹ odpowiednie rezultaty, dlatego anga¿uj¹c
siê w akcjê nale¿y zachowaæ cyklicznoæ wodowania pomostów.
W roku 2009 zwodowano w Wielkopolsce ponad 200 platform lêgowych, z czego 70 zosta³o
zajêtych przez rybitwy czarne. Dodatkowo w miejscach zwodowania platform znaleziono naturalne
gniazda w obrêbie sztucznych kolonii. Dziêki akcji czynnej ochrony uda³o siê pomóc prawie
100 parom rybitw, co jest dowodem na skutecznoæ tej metody. Zdobyte do tej pory dowiadczenie
pokazuje, ¿e bardzo wa¿ne jest zachowanie proporcji w wymiarach pojedynczych wysp, tak aby
odleg³oci pomiêdzy miejscami na gniazdo nie by³y zbyt ma³e. Istotne jest tak¿e utrzymanie
odpowiednich odleg³oci pomiêdzy pakietami platform, poniewa¿ wahania poziomu wody mog¹
powodowaæ ich zderzanie, co powoduje zmniejszenie zajêtoci pomostów. Uzyskane wyniki ju¿
teraz pokazuj¹, jak korzystne jest wodowanie specjalnych konstrukcji dla rybitw czarnych. Metoda
ta przynosi sukces zarówno w miejscach gdzie nie ma sta³ych kolonii, jak równie¿ mo¿e byæ
skuteczna w ostojach, w których istniej¹ odpowiednie warunki do rozrodu, jednak wahania poziomu
wody powoduj¹ straty w lêgach. Wodowanie platform na wodach g³êbszych, mniej wra¿liwych na
spadki poziomu wody, zapewne korzystnie wp³ynie na lokalne populacje rybitw czarnych.
Prowadzone obserwacje w koloniach stworzonych przez cz³owieka wykaza³y, ¿e sztuczne wyspy
s¹ bezpiecznym miejscem sk³adania jaj i wychowu piskl¹t.
Maciej Szajda
maciejszajda@gmail.com

PTASIARZE PTASIARZOM, CZYLI BIRDWATCHING.PL
Birdwatching - to obco brzmi¹ce s³owo doæ szybko zapuci³o korzenie w powszechnej
polszczynie i pomimo podejmowanych co pewien czas prób, nie chce ust¹piæ miejsca swojskiej
obserwacji ptaków. Sytuacja jest kolejnym przyk³adem tego, ¿e termin mo¿liwy do wyra¿enia
w jednym angielskim s³owie, w naszym jêzyku ojczystym wymaga dodatkowych objanieñ.
S³owo birdwatching powsta³o od czasownika "to birdwatch" - obserwowaæ ptaki. Identyczna
jest etymologia terminu "birdwatcher" okrelaj¹cego osobê podejmuj¹c¹ ten rodzaj aktywnoci.
Poza tradycyjnie u¿ywanym "obserwatorem ptaków" mamy w Polsce inne wyra¿enie staraj¹ce siê
oddaæ ducha swego brytyjskiego odpowiednika - brzmi ono "ptasiarz" (analogicznie do birdwatchingu,
od "ptasiarza" utworzono "ptasiarstwo", jednak dla nazwania czynnoci nadal stosuje siê
"obserwowanie ptaków", a nie "ptaszenie"). Jednym z jego pierwszych propagatorów by³ Maciej
Zimowski, który w 1990 za³o¿y³ pierwsze w kraju biuro specjalizuj¹ce siê w organizacji wycieczek
po³¹czonych z podpatrywaniem ¿ycia ptaków. Od tamtej pory polski ruch ptasiarski, choæ wci¹¿
znacznie s³abszy ni¿ w krajach Europy Zachodniej, stopniowo ronie w si³ê. Powsta³y internetowe
listy dyskusyjne, narodzi³y siê serwisy sms-owe umo¿liwiaj¹ce b³yskawiczne dzielenie siê
informacjami o spotkaniach rzadkich gatunków ptaków (pierwsz¹ tego typu us³ug¹ dzia³aj¹c¹
sprawnie do dzi jest Ptasia Poczta Pantoflowa  PPP-SMS +48602620920), a regularnym spotkaniom
krajowych ptasiarzy sprzyjaj¹ m.in. cyklicznie organizowane PPPikniki, odbywaj¹ce siê
w najatrakcyjniejszych ornitologicznie miejscach w kraju. Pomys³odawc¹ obydwu inicjatyw jest
Mateusz Matysiak  ptasiarz i fotografik przyrody, pochodz¹cy z wielkopolskich Przygodzic
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w dolinie Baryczy, obecnie mieszkaj¹cy pod
Warszaw¹.
W roku 2008 narodzi³ siê kolejny projekt
s³u¿¹cy przede wszystkim polepszeniu
przep³ywu informacji miêdzy osobami
zaanga¿owanymi w ruch ptasiarski, ale tak¿e
samej integracji rodowiska ornitologicznego,
jak równie¿ promocji i nauce fotografowania
ptaków. Wortal (miano specjalistycznych
portali internetowych) BirdWatching.PL,
uruchomiony i administrowany równie¿ przez
Mateusza Matysiaka, to miejsce, w którym
ka¿dy mi³onik skrzydlatych stworzeñ
znajdzie dla siebie co interesuj¹cego.
Jednym z praktycznych aspektów
wortalu BirdWatching.PL jest baza ciekawych
i faunistycznie wyró¿niaj¹cych siê obserwacji
ptaków, w tym rzadkoci, ptaków
nietypowych, inwazyjnych, jak równie¿
wyj¹tkowo du¿ych stad czy spotkañ
fenologicznych - najnowsze doniesienia na
bie¿¹co pojawiaj¹ siê na stronie g³ównej oraz
w dziale Obserwacje, a wyszukanie
informacji o dotychczasowych stwierdzeniach
interesuj¹cego kogo gatunku s¹ ³atwe do
Pelikany
Rys. Micha³ Skakuj
odnalezienia
dziêki
przyjaznemu
w u¿ytkowaniu systemowi wyszukiwania.
Na pewno najbardziej efektown¹ czêci¹ serwisu jest tworzona przez wszystkich u¿ytkowników
internetowa galeria zdjêæ. Autorzy najlepszych fotografii otrzymuj¹ mo¿liwoæ prezentacji w³asnych
zdjêæ w galeriach autorskich. Dziêki opcji Fotoatlas ptaków mo¿na w ka¿dej chwili wyszukaæ
wszystkie wprowadzone dot¹d fotografie interesuj¹cego nas gatunku. Po szybkiej rejestracji ka¿dy
mo¿e oceniæ prezentowane obrazy lub, korzystaj¹c z opcji komentarzy, zadaæ pytanie ich autorom.
Komentarze s¹ jednoczenie miejscem konstruktywnej krytyki zdjêæ oraz wymiany dowiadczeñ
na polu obserwacji i fotografowania ptaków.
Na stronie mo¿na znaleæ wiele ciekawych rzeczy nie tylko do ogl¹dania, ale równie¿ do
czytania. Niemal ka¿dego dnia na g³ównej stronie, w dziale Wiadomoci, pojawiaj¹ siê artyku³y
i informacje, których tematyka jest bardzo rozleg³a. Obejmuje zapowiedzi ciekawych wydarzeñ,
informacje o projektach ochrony ptaków w kraju i na wiecie, zapowiedzi i recenzje najnowszych
wydawnictw oraz sprzêtu skierowanego dla obserwatorów, informacje o nowych odkryciach
naukowych, opowiadania itp. Po kontakcie z administratorem wortalu ka¿dy u¿ytkownik mo¿e
otrzymaæ uprawnienia do dodawania artyku³ów - w ten sposób wszyscy korzystaj¹cy z serwisu s¹
jednoczenie jego autorami.
Dodatkowo wortal BirdWatching.PL daje mo¿liwoæ dzielenia siê wra¿eniami z bli¿szych
i dalszych wypraw na ptaki. Autorowi pozwala to na dodatkowe upamiêtnienie swojego wyjazdu,
a dla czytelników mo¿e stanowiæ inspiracjê do siêgniêcia po kalendarz i zarezerwowanie sobie
43

KRASKA %(1-2/2009)

czasu na w³asn¹ eskapadê z lornetk¹, lunet¹ czy aparatem
fotograficznym. Rozwijaj¹cy siê Lokalizator ptasiarski
mo¿e byæ kolejnym przydatnym ród³em informacji
w procesie planowania wyjazdów na ptaki. Ten dzia³
gromadzi nie tylko opisy ciekawych miejsc na ptaki, ale
równie¿ staje siê baz¹ miejsc przydatnych ptasiarzowi
w podró¿y. Jeli za kto nie ma wystarczaj¹co du¿o czasu
do odbywania prawdziwych woja¿y, mo¿e zdecydowaæ
siê na wirtualn¹ podró¿ po krainie stron internetowych
powiêconych ptakom. Za przewodnika mo¿e s³u¿yæ
wci¹¿ rozbudowywana baza odnoników wortalu.
Podró¿e po wiecie i Polsce sprzyjaj¹ spotkaniom
z gatunkami ptaków nigdy wczeniej przez siebie nie
widzianymi, które tworz¹ listy ¿yciowe. Swój dzia³
w wortalu znalaz³ równie¿ Klub 300 Polska - nieformalna
grupa obserwatorów, którym uda³o zaobserwowaæ
w kraju ponad 300 gatunków oraz tych, których od tego
wyniku ju¿ niewiele dzieli. Naj³atwiej osoby z tej listy
spotkaæ podczas tzw. t³iczy, gdy ludzie z ca³ej Polski
zje¿d¿aj¹ siê w miejsce, w którym pojawi³ siê rzadko
Karykatura Mateusza Matysiaka
spotykany w naszym kraju gatunek. Oczywicie najwiêcej
Rys. Marek Prusisz
radoci dostarcza jego samodzielne znalezienie, jednak
pozytywne napiêcie towarzysz¹ce wypatrywaniu upragnionego gatunku, umilane rozmowami
ze spotkanymi ptasiarzami (czêsto jedna z nielicznych okazji do tego, ¿eby porozmawiaæ twarz¹
w twarz, a nie za porednictwem internetu), dodaj¹ tej formie obserwacji dodatkowych walorów.
Ptaki s¹ wszêdzie i mo¿na je obserwowaæ o ka¿dej porze roku. Niezale¿nie od tego, czy nasza
przygoda z tymi wspania³ymi istotami dopiero siê rozpoczyna, czy liczy sobie ju¿ wiele lat, warto
dzieliæ siê p³yn¹c¹ z niej radoci¹ oraz w³asnym dowiadczeniem na wortalu BirdWatching.pl
Antoni Marczewski

K£USOWNICTWO  BESTIALSKI PROCEDER
Zima jest dla zwierz¹t szczególnie niebezpiecznym okresem. Nie tylko ze wzglêdu na mrozy
i trudnoæ w dostêpie do po¿ywienia, ale równie¿ dlatego, ¿e w tym czasie szczególnie uaktywniaj¹
siê k³usownicy. I choæ swój proceder k³usownicy uprawiaj¹ przez ca³y rok, to jednak zima jest
dla tych barbarzyñców czasem ¿niw.
W Polsce k³usownictwo jest bardzo popularne i niestety rokrocznie zbiera wiele ofiar.
We wnykach gin¹ tysi¹ce saren, dzików, zajêcy, jeleni oraz innej zwierzyny. Zwierzê z³apane we
wnyki umiera mierci¹ okrutn¹, dusz¹c siê, kalecz¹c i szarpi¹c skórê o stalow¹ pêtlê. Jeli zwierze
z³apie siê za nogi albo wpó³, wtedy szarpi¹c siê  zdziera sobie skórê czêsto nawet do koci i mêczy
siê wiele godzin a nawet dni, gdy¿ k³usownik nie zawsze przyjdzie na czas po swój ³up. W niektórych
okolicach k³usownicy kopi¹ do³y pu³apki na dzika, które od spodu nabijaj¹ zaostrzonymi szpikulcami.
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Taka pu³apka jest bardzo niebezpieczna tak¿e dla cz³owieka. Niebezpieczne s¹ równie¿ potrzaski,
które ³api¹ za nogê albo nawet w pó³. Potrzask mo¿e zgruchotaæ koæ, lub nawet uci¹æ nogê. Jakie
szanse na prze¿ycie ma trójnogie zwierzê zim¹  nie trudno zgadn¹æ.
Prócz zwierzyny ³ownej, chwytanej g³ównie w celach konsumpcyjnych, k³usowane s¹ tak¿e
zwierzêta, w szczególnoci ptaki, drapie¿ne. Tutaj powodem jest zwyk³a nienawiæ i chêæ odwetu
za rzeczywiste czy urojone szkody wyrz¹dzane przez te zwierzêta, a tak¿e swoicie pojête poczucie
estetyki. Podobno nic tak piêknie nie wygl¹da w salonie nad kominkiem w mieszkaniu
prawdziwego mê¿czyzny jak ptak drapie¿ny z rozpostartymi szeroko skrzyd³ami lub wilcza skóra
z g³ow¹ i wyszczerzonymi wciekle zêbami. O ile w przypadku wilków, o których wiadomo, ¿e od
wielu lat s¹ chronione, nie eksponuje siê ostentacyjnie z nich trofeów, o tyle wypchane ptaki
drapie¿ne nikogo chyba nie dziwi¹. A sposób ich pozysku jest bardzo ró¿ny. Od szybkiej mierci
od kuli, po ³apanie w najbardziej przemylne pu³apki. Szczególnym przyk³adem s¹ pu³apki ¿ywo³owne
 klatki z umieszczonych w nich ¿ywym go³êbiem na przynêtê dla g³odnego, zuchwa³ego drapie¿nika.
W taki sposób ginie wiele ptaków drapie¿nych i to nie tylko jastrzêbi go³êbiarzy, które istotnie
poluj¹ na go³êbie czy drób, ale tak¿e nieruchawych myszo³owów. Ten sposób ³owu ma tê zaletê,
¿e mo¿na zabiæ ptaka tak, by nadawa³ siê potem na trofeum. W celach wy³¹cznie morderczych
stosuje siê inne urz¹dzenia, np. klatki z zaostrzonymi drutami, na które zw³aszcza nieostro¿ny
m³ody ptak drapie¿ny nadziewa siê niczym swego czasu zdradzieccy kozaccy atamani na Siczy, na
piki swoich kamratów. Taki ptak nie nadaje siê ju¿ do niczego poza wyrzuceniem.
Wstydliwym i niestety istotnym problemem jest k³usownictwo myliwych. Choæ nie wiem
czy wypada ju¿ nazywaæ ich myliwymi. Rozmiar tego zjawiska w skali kraju trudno oceniæ,
ale nawet dane dla województwa lubelskiego pokazuj¹, ¿e nie jest to tylko margines. Te pochodz¹ce
z Lubelskiego UW s¹ bowiem zatrwa¿aj¹ce. Otó¿ okazuje siê, ¿e w ci¹gu trzech ostatnich sezonów
³owieckich myliwi odstrzelili 4334 sztuki zwierzyny ponad przewidziane limity nara¿aj¹c tym
skarb pañstwa na straty 4 mln z³otych. Co jaki czas pojawiaj¹ siê w prasie informacje o zatrzymaniu
k³usuj¹cego myliwego, o postrzeleniu na polowaniu itd. K³usownictwo myliwych jest szczególnie
haniebnym procederem. To co jak swego czasu dobijanie chorych ludzi w karetce pogotowia
pavulonem. Kala ono myliwskie rzemios³o, bez w¹tpienia ³amie zasady etyczne i jako takie powinno
byæ ostro potêpione a zachowuj¹cy siê
w ten sposób myliwi natychmiast
wykluczeni z ko³a ³owieckiego. Jak
jest w rzeczywistoci? Powstrzymam
siê od komentarza.

K³usownictwo na Wschodzie
W krajach dawnego ZSRR,
w szczególnoci na Bia³orusi, Ukrainie
i w Rosji proceder k³usowniczy
przyjmuje zastraszaj¹ce rozmiary. Przy
czym o ile w Polsce z punktu widzenia
prawa jest on zupe³nie nielegalny, o tyle
we wspomnianych krajach granica
miêdzy tym co prawne i bezprawne,

Wilk
Rys. Micha³ Chomiuk
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jeli chodzi o polowania, jest doæ p³ynna.
W konsekwencji jednak dzia³ania, które w myl
tamtejszego prawa trudno uznaæ za bezprawne
s¹ w rzeczy samej z punktu widzenia
przyrodniczego, a tak¿e zasad humanitaryzmu
panuj¹cych we wszystkich cywilizowanych
krajach  czystej wody k³usownictwem
przeradzaj¹cym siê niekiedy w barbarzyñskie,
totalne unicestwianie ca³ych populacji. Szczególnie
szkodliwym jest zapis w prawie krajów
wschodnich mówi¹cy o czym tak wydaje siê
kuriozalnym ju¿ u nas jak gatunek niepo¿¹dany
(z ros. nie¿e³atielnyj wid). To takie gatunki,
których ludzie nie ¿ycz¹ sobie w przyrodzie.
S¹ to np. wilki, czaple siwe, kormorany. Czyli
jakby zapewne niektórzy powiedzieli  szkodniki.
Walka z nimi jest totalna, ale niech zilustruj¹
to przyk³ady.
Na Ukrainie wilk wpisany jest na listê
drapie¿nych i szkodliwych zwierz¹t, têpienie
których dopuszczane jest w dowolnym okresie
roku, bez limitów ilociowych i w dowolnym
Sarny
miejscu. Odpowiedzialnoci karnej za
Rys. Micha³ Chomiuk
k³usownictwo na wilkach nie przewiduje siê. Od
1992 do 2007 roku na Ukrainie zabito 22 tysi¹ce osobników (oficjalnie na Ukrainie jest 2600
wilków, lecz jest to liczba prawdopodobnie mocno zawy¿ona). Co roku odstrzeliwuje siê 50% ca³ej
populacji. W Karpackim Parku Narodowym w latach 1980-1992 pracownicy parku zabili 41 wilków,
w tym 9 w okresie wiosenno-letnim. Na Ukrainie ma miejsce nielegalny handel trofeami z wilków
bêd¹cy naruszeniem konwencji Bernañskiej i konwencji CITES. Skóra wilka na czarnym rynku
kosztuje 500-700 dolarów. Za odstrza³ wilka wyp³acana jest premia w wysokoci 100 hrywien.
Wed³ug niektórych danych, w latach 1970-80 zosta³a na Ukrainie w pe³ni unicestwiona populacja
stepowego podgatunku wilka.
W Rosji walka z wilkami odbywa siê dok³adnie tak, jak piewa³ w swej znanej i u nas piosence
Achota na wa³kow W³odzimierz Wysocki. Poluje siê na nie z samolotów, przy pomocy skuterów
nie¿nych, u¿ywa siê trucizn itd. Rosja jest jedynym krajem na wiecie, gdzie corocznie unicestwia
siê ponad 10 000 wilków, mo¿na je unicestwiaæ okr¹g³y rok, bez ró¿nicy p³ci, wieku i bez limitów
Co roku na Bia³orusi odstrzeliwuje siê oko³o 40-60% populacji wilka. W porównaniu z 1980 rokiem,
kiedy liczebnoæ wilków na Bia³orusi by³a najwiêksza (oko³o 2500 osobników) w 2005 r. spad³a do
1200-1300 osobników (bez ma³a dwukrotnie). Wed³ug ostatnich danych liczebnoæ wilków nieco
wzros³a i obecnie szacowana jest na 1500-1600 osobników. Na têpienie wilków pañstwo, co roku,
przeznacza oko³o 20 000 000 bia³oruskich rubli (ok. 7000 dolarów). Za zabijanie wilków wyp³acane
s¹ nagrody z funduszy ekologicznych!!! Wilki têpione s¹ przez okr¹g³y rok i bez wzglêdu na wiek
i p³eæ. Proceder ten ma miejsce równie¿ w wiêkszoci obszarów chronionych. Konsekwencji
prawnych czy finansowych za wilki siê nie przewiduje, bo ich zabijanie nie jest czynem
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k³usowniczym. Mo¿na wybieraæ m³ode z nor i miejsc lêgowych bez ¿adnych specjalnych pozwoleñ.
Szczególnym problemem w Bia³orusi s¹ tzw. wiosenne polowania. Bia³oru jest jedynym krajem
w Europie, gdzie dozwolone s¹ takie polowania na kaczki i gêsi. Najgorszym jest jednak to, ¿e
zgodnie z wytycznymi do polowañ gatunki te traktowane s¹ tak samo jak tzw. niepo¿¹dane gatunki.
Zgodnie z Ukazem Prezydenta Republiki Bia³oru Nr 580 z dnia 8 grudnia 2005 r. (redakcja z 30
kwietnia 2007) dozwolone jest polowanie na 5 gatunków kaczek od pocz¹tku kwietnia do po³owy
maja i na 3 gatunki gêsi od pocz¹tku marca do po³owy maja. W wytycznych s¹ nastêpuj¹ce
wymagania: na kaczki poluje siê tylko na samce i tylko z u¿yciem ba³wanków lub kaczek na
wabia, za na gêsi  bez ograniczeñ! Okres polowañ na kaczki niemal w ca³oci pokrywa siê
z okresem rozmna¿ania siê g³ównych gatunków ³ownych, a w przypadku kaczki krzy¿ówki zahacza
nawet o czas wyprowadzania m³odych. Polowanie dozwolone jest 5 dni w tygodniu, za
dopuszczanie polowañ na gêsi bez ¿adnych ograniczeñ faktycznie pozwala przebywaæ myliwym
z broni¹ w ³owisku przez pe³ne 5 dni. Bior¹c pod uwagê niski poziom kultury wspó³czesnych
myliwych prowokuje to naruszanie nawet tych wytycznych, które obowi¹zuj¹. Przebywanie przez
myliwych ze strzelb¹ w rêkach przez 5 dni w tygodniu w ostoi w okresie lêgowym negatywnie
oddzia³uje nie tylko na populacje gatunków ³ownych, ale te¿ na inne, w tym chronione. Niektóre
gatunki, na które mo¿na polowaæ s¹ bardzo podobne do gatunków, którym grozi zag³ada.
Na przyk³ad he³miatka i g³owienka, gê bia³oczelna i gê ma³a. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ myliwych
nie odró¿nia tych gatunków nawet w atlasach i na rysunkach nie mówi¹c ju¿ o rozpoznawaniu ich
w terenie. W zwi¹zku z tym gin¹ gatunki zagro¿one wyginiêciem a przebywanie myliwych w tym
czasie w ³owisku stwarza doskona³y pretekst do zabijania wszelkich zwierz¹t.
Zdecydowanie jednak poród naszych s¹siadów najwiêksze rozmiary przyjmuje k³usownictwo
na Ukrainie. W ostatnim okresie, co roku, k³usownictwem w tym kraju zajmuje siê ok. 15 mln
ludzi, to jest po³owa populacji doros³ych. Przy tym wykrywalnoæ tego procederu waha siê
w granicach 1%. Corocznie zatrzymuje siê tam oko³o 11 tys. myliwych k³usowników, oko³o
30 tys. k³usowników k³usuj¹cych w lasach, oko³o 100 tys. nielegalnie ³owi¹cych ryby, ponad
55 tys. ludzi nielegalnie zbieraj¹cych chronione roliny kwiatowe i oko³o tysi¹ca tych, którzy
nielegalnie przebywaj¹ na obszarach objêtych ochron¹ cis³¹. Co roku te¿ ronie skala k³usownictwa.
Dla przyk³adu w roku 1966 w Ukrainie zatrzymano 15 tys. k³usuj¹cych wêdkarzy, w 1975 r. 
30 tys., a w 2007 r.  ju¿ 96,6 tys.
Ka¿dego roku w Ukrainie zdejmowanych jest oko³o 100 tys. k³usowniczych sieci, za
w rêkach k³usowników, którzy tylko zajmuj¹ siê nielegalnym po³owem ryb tych nielegalnych narzêdzi
jest do 10 mln. Ka¿dego roku w Ukrainie bezprawnie pozyskuje siê do 400 tys. sztuk zwierzyny
³ownej, co przynosi straty w wysokoci 50 mln hrywien, a dla przyk³adu ryb pozyskiwanych przez
k³usowników jest tyle samo, ile wynosi pozyskanie przez przedsiêbiorstwa rybackie, czyli oko³o
200 tys. ton. Ka¿dej wiosny nielegalni handlarze kwiatów zrywaj¹ oko³o 20 mln wpisanych do
Czerwonej Ksiêgi Ukrainy przebiniegów i innych rzadkich wiosennych geofitów. Statystyczny
myliwy w ci¹gu roku rednio 5 razy narusza prawo ³owieckie. Z powodu k³usownictwa w ci¹gu
ostatnich 15 lat liczebnoæ jeleni, ³osi, saren, gêsi i kaczek spad³a od 30 do 70%.
Na zakoñczenie tego zatrwa¿aj¹cego opisu dodam tylko, ¿e na Wo³yniu zabijaj¹ i zjadaj¹ nawet je¿e!
Jak z tym walczyæ?
Ka¿dy kraj próbuje walki na swój sposób. W Ukrainie dzia³ania antyk³usownicze, poza
inspektorami pañstwowymi, koordynowane s¹ przez Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne
i kieruj¹cego nim zas³u¿onego, wieloletniego aktywistê W³adimira Borejko. Prowadzi on wespó³
47

KRASKA %(1-2/2009)

z innym organizacjami Ogólnoukraiñski
Ruch Ochrony Wilków, kampaniê ochrony
¿ubrów, kampaniê antyk³usownicz¹,
projekt Pierwocwiet maj¹cy na celu
walkê z nielegalnym handlem rzadkimi
geofitami wiosennymi na rynkach miast.
Spo³eczni inspektorzy zdejmuj¹ sieci,
zatrzymuj¹ k³usowników, wymierzaj¹ kary.
Dzia³ania te warte wsparcia i wielkiej
pochwa³y s¹ jednak czasem, jak próba
powstrzymania fali
W Bia³orusi dzia³aniami antyk³usowniczymi
zajmuje siê organizacja ekologiczna
Ochrona Ptaków Ojczyzny. Ona walczy
g³ównie o zakaz wspomnianych
wiosennych polowañ.
Sk³usowany wilk
W województwie lubelskim bez w¹tpienia
Rys. Barbara Tracz
najskuteczniejsz¹, spo³eczn¹ organizacj¹
ekologiczn¹ bezinteresownie walcz¹c¹ z k³usownictwem jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Spo³eczne
Zielona Swoboda z Michowa dzia³aj¹ce pod kierunkiem Micha³a Chomiuka. Od kilkunastu ju¿ lat
Micha³ wraz ze wspó³pracownikami zajmuje siê patrolowaniem g³ównie Polesia i terenów
nadwieprzañskich, ale tak¿e np. Lasów Janowskich i Roztocza, zdejmowaniem wnyków,
niszczeniem klatek na ptaki drapie¿ne. Ma w tej dzia³alnoci ju¿ du¿e sukcesy: kolegia dla
k³usowników, sprawy s¹dowe dla nielegalnych zabójców wilków i setki zdjêtych wnyków
i zniszczonych innych mierciononych urz¹dzeñ. Równie¿ i tutaj dzia³ania jego wydaj¹ siê byæ
powstrzymywaniem fali, mo¿e jedynie owa fala jest mniejsza ni¿ ta na wschodzie. A poza tym
choæby jedno ocalone ¿ycie zwierzêcia warte jest wiêcej ni¿ opas³e tomiska o ochronie przyrody.
Od kilku lat Stowarzyszenie walczy z k³usownikami wspólnie z kolegami z Bia³orusi i Ukrainy.
Partnerami s¹: Ochrona Ptaków Ojczyzny (oddzia³ brzeski) z Bia³orusi i Dru¿yna Ochrony Przyrody
Zielona Przysz³oæ oraz Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne z Ukrainy. W ramach
trwaj¹cego projektu K³usownictwo naszym wspólnym problemem m³odzi spo³eczni ekolodzy
prowadz¹ patrole, szkol¹ siê, wymieniaj¹ dowiadczeniami ze swoich krajów, przygotowuj¹ materia³y
edukacyjne itp. Obecny projekt koñczy siê w tym roku, jednak planowane s¹ kolejne dzia³ania na
nastêpne lata.

Wymiar prawny, moralny i spo³eczny
Kwalifikacja procederu k³usownictwa z punktu widzenia polskiego prawa jest doæ oczywista.
Jest to ³amanie art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w którym
zakazuje siê w odniesieniu do gatunków zwierz¹t chronionych ich umylnego zabijania, okaleczania
i chwytania. Co do zwierz¹t ³ownych: w ustawie prawo ³owieckie (stan na 2009 r.) k³usownictwo
definiowane jest nastêpuj¹co: oznacza dzia³anie zmierzaj¹ce do wejcia w posiadanie zwierzyny
w sposób nie bêd¹cy polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalnoci polowania
(art. 4. pkt 3). Za sankcje karne wg wspomnianej ustawy s¹ okrelane w sposób nastêpuj¹cy:
kto gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzêdzia i urz¹dzenia
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przeznaczone do k³usownictwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do roku (art. 52) i dalej kto poluje nie posiadaj¹c uprawnieñ do polowania, wchodzi
w posiadanie zwierzyny za pomoc¹ broni i amunicji innej ni¿ myliwska, rodków i materia³ów
wybuchowych, trucizn, karmy o w³aciwociach odurzaj¹cych, sztucznego wiat³a, lepów, wnyków,
¿elaz, do³ów, samostrza³ów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych rodków, nie bêd¹c
uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolnoci
do lat 5.(art. 53). I tutaj polskie prawo jest doæ przejrzyste. Problemem jest oczywicie schwytanie
k³usownika.
Prócz prawnego, k³usownictwo ma jeszcze nie mniej wa¿ny wymiar moralny i spo³eczny.
Ów pierwszy dotyczy moralnej oceny procederu. Z punktu widzenia moralnoci chrzecijañskiej
chyba najtrafniej oceni³ to prawie pó³tora wieku temu ks. Eugeniusz Janota jeden z tych, którzy
pierwsi zaczêli uwiadamiaæ górali o szkodliwoci têpienia kozic i wistaków. Wyda³ on w³asnym
sumptem w 1865 r. broszurê pt. Upomnienie Zakopianów i wszystkich Podhalanów aby nie têpili
wistaków i kóz. Pisa³ w niej miedzy innymi: Naprzód przypomnijcie sobie, ¿e ka¿de zwierze jest
stworzeniem Bo¿em, zupe³nie tak samo jak i cz³owiek; ¿e ono tak samo cieszy siê ¿yciem jak
cz³owiek; ¿e jemu ¿ycie tak mi³e jak cz³owiekowi; ¿e ono tem, ¿e jest, chwa³ê daje Bogu i uczy nas
wielbiæ i chwaliæ Boga. ( ) Kto wiêc zwierzêta, mianowicie niewinne, nieszkodliwe, a zreszt¹ na
nic nieprzydatne albo po¿yteczne mêczy, drêczy, zabija, pope³nia grzech przeciw pi¹temu przykazaniu
Bo¿emu Nie zabijaj, jak nas tego uczy katechizm rzymsko-katolicki ( ). Za myliwym warto
chyba przypomnieæ, ¿e maj¹ swojego niebieskiego patrona, w. Huberta, na którego tak chêtnie
i czêsto siê powo³uj¹  to te¿ zobowi¹zuje.
Inny wa¿ny aspekt moralnej oceny k³usownictwa wskaza³ W³adimir Borejko (dyrektor
Kijowskiego Centrum Ekologiczno-Kulturalnego), inspirator wielu dzia³añ i autorytet dla wielu
radykalnych obroñców przyrody w Ukrainie, który sporz¹dzi³ tzw. czarna listê zabójców, poluj¹cych
dla trofeów. To osoby z najwy¿szych krêgów w³adzy i show biznesu z Ukrainy i Rosji, którzy
postêpuj¹ jak zwykli k³usownicy. Morduj¹ zwierzêta np. na obszarach chronionych, w okresie
ochronnym, z samolotu czy poci¹gu jedynie dla zaspokojenia w³asnej rz¹dzy zabijania albo po to,
by mieæ co powiesiæ nad kominkiem. To sytuacja patologiczna i nic dziwnego, ¿e Borejko pisze:
Ci ludzie nie ¿yj¹ w zgodzie ani z sumieniem, ani z ¿adnym prawem. Nie powinni sprawowaæ
w³adzy, poniewa¿ ustanawiaj¹ w naszych krajach myliwski ustrój z jego ograniczon¹ kultur¹,
unicestwianiem wartoci duchowych i propagowaniem zezwierzêcenia. A jak powiada poeta, ten,
kto dla zabawy zabija bezbronne zwierzêta, mo¿e rozci¹gn¹æ to i na ludzi....
Historia, która jest nauczycielk¹ ¿ycia, a któr¹ nie wiedzieæ czemu, chce siê obrzydziæ naszej
m³odzie¿y, za resort paradoksalnie zwany Ministerstwem Edukacji Narodowej traktuje j¹ jak z³o
konieczne, co niepotrzebnego itd. pokazuje, ¿e s³owa W. Borejki niestety sta³y siê ju¿ kiedy
cia³em. 36 Dywizja Grenadierów SS Dirlewanger okrutna jednostka WaffenSS, która
zas³ynê³a w czasie II wojny wiatowej mordowaniem Polaków i ¯ydów, pacyfikacj¹ wiosek
ukraiñskich i bia³oruskich, podczas których niemieccy zwyrodnialcy zabawiali siê polowaniem na
uciekaj¹ce dzieci (strza³ z bliskiej odleg³oci by³ zbyt ³atwy i ma³o podziwu w oczach kolegów
przynosi³), rzezi¹ Powila, Starego Miasta i Czerniakowa w powstañczej Warszawie oraz t³umieniem
powstania s³owackiego, zosta³a utworzona w 1940 roku. Sk³ada³a siê z by³ych k³usowników!
Jeszcze o szkodach i
piêknie przyrody. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e silnie mno¿¹ce siê
w ostatnim czasie lisy oraz dziki o rozchwianej gospodarce hormonalnej a tym samym i p³odnoci
znacznie zwiêkszy³y swoj¹ liczebnoæ. I co za tym idzie powoduj¹ szkody. Jednak uwiarygodnianie
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czy usprawiedliwianie w takim
przypadku k³usownictwa jest ni
mniej ni wiêcej tylko odpowiednikiem
usankcjonowania
samos¹du
w stosunkach miêdzyludzkich.
S¹ instytucje i s³u¿by odpowiedzialne
za szacowanie szkód i rekompensaty
i to na nie trzeba wywieraæ naciski,
a nie dbaæ o swój interes przy
pomocy potrzasku lub obrzyna.
Za przesadzone s¹ argumenty
o szkodliwoci ptaków drapie¿nych,
które w obecnym czasie, jeli nawet
mog¹ zaszkodziæ to tylko w bardzo
Kuropatwy na niegu
ograniczonym zakresie i bardzo
Rys. Micha³ Molicki
lokalnie. A jak pisa³ 150 lat temu
w swej pracy O ptakach drapie¿nych w Królestwie Polskim pod wzglêdem wp³ywu, jaki wywieraj¹
na gospodarstwo ogólne nestor polskiej ornitologii W³adys³aw Taczanowski: Nie nale¿y siê kierowaæ
jedynie samemi tylko materyalnemi wzglêdami s¹ bowiem inne, na które powinnimy zwracaæ uwagê;
czy¿ bowiem nie sprawia ju¿ w nas rozkoszy widok p³awi¹cego siê w powietrzu or³a lub kani albo
te¿ uderzaj¹cego w wodê rybo³owa, i czy¿ rozkosz ta nie jest zdolna nagrodziæ szkód, jakie te
wspania³e ptaki wyrz¹dzaj¹. Nie potrzeba na to byæ koniecznie naturalist¹: ka¿dy cz³owiek
zastanawiaj¹cy siê nad piêknoci¹ natury doskonale to rozumie i niechêtnie pogl¹da na to, ¿e siê
jej ci¹gle i uporczywie wyrzekamy.

Zakoñczenie
Mimo ustawicznego piêtnowania w spo³eczeñstwie i walki z tym procederem k³usownictwo jest
wiecznie ¿ywe, niczym
wódz rewolucji. Mo¿na sobie zadaæ pytanie, dlaczego tak jest? Jedn¹
z odpowiedzi jest bez w¹tpienia to, ¿e k³usownicy ponosz¹ niewspó³miernie nisk¹ karê za swoje czyny.
Czêsto znajduje siê wyt³umaczenie, ¿e to niska szkodliwoæ spo³eczna czynu, próbuje siê t³umaczyæ
przewrotnie, ¿e to z biedy itd. Ko³a ³owieckie równie¿ nie zawsze s¹ konsekwentne w karaniu kolegów
myliwych strzelaj¹cych na boku. Tymczasem wszystkie te t³umaczenia s¹ absurdalne. Cz³owiek,
który potrafi w tak brutalny sposób zabiæ zwierzê potrafi tak¿e bez wiêkszych zahamowañ zaszkodziæ
swojemu bliniemu. A m³ody, zdrowy i silny 20, 30, 40-letni mê¿czyzna (bo aby ³aziæ zim¹ po niegu
w lesie albo nieæ sk³usowan¹ sarnê czy dzika - takim trzeba byæ) spokojnie da radê ka¿dej pracy.
A na szczêcie nie ¿yjemy w Afryce czy jakim kraju Trzeciego wiata by cierpieæ g³ód. Co jak co, ale
dzi w Polsce nikt g³odny ani nagi nie bêdzie chodzi³, jeli sam na to nie pozwoli. Tyle, ¿e ³atwiej jest
pójæ kilka razy do lasu i przytaszczyæ sarnê czy kilkudziesiêciokilogramowego dzika, ni¿ hodowaæ
przez kilka miesiêcy winiê do tej samej wagi. Tylko po co szukaæ bzdurnych wymówek, ¿e nie ma
co do garnka w³o¿yæ itd. Znaj¹c wiejsk¹ rzeczywistoæ z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ mogê napisaæ,
¿e k³usownictwo wpisuje siê w inne aspo³eczne zachowania ró¿nych wiejskich obiboków,
tzw. biednych, czyli mê¿czyzn w sile wieku, którzy wol¹ staæ pod sklepem i ¿ebraæ o kilka z³otych
na wino, miast pójæ i zarobiæ te pieni¹dze choæby przy pracach sezonowych. Wol¹ ukraæ drzewo
z lasu ni¿ na nie zarobiæ prac¹ w lesie. Taka jest niestety smutna prawda.
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Czy tak smakowite gatunki jak sarna, dzik, zaj¹c, kuropatwa bêd¹ jeszcze ozdob¹ naszych pól
i lasów, czy nasi potomkowie bêd¹ jeszcze mieli szansê s³uchaæ wycia wilka  wo³ania prawdziwej,
dzikiej natury, czy zobacz¹ na niebie szybuj¹c¹ sylwetkê bielika albo choæby myszo³owa  zale¿y
w g³ównej mierze od nas i od naszej determinacji w walce z tym barbarzyñskim procederem jakim
jest k³usownictwo.
Krzysztof Wojciechowski

KRÓTKA HISTORIA RATOWANIA ROZLEWISKA
Polder Kwiecewo po³o¿ony jest w powiecie olsztyñskim, w gminie wi¹tki. Jest to obszar
o wybitnych walorach przyrodniczych, stanowi¹cy ostojê ptaków wodno-b³otnych. Gatunki ptaków
najlepiej charakteryzuj¹ce Poldery Kwiecewo
to rybitwy, z czego populacja lêgowa rybitwy
bia³ow¹sej dochodzi do 130 par, a w okresie migracji
liczebnoæ tego gatunku przekracza 300 osobników.
Druga pod wzglêdem liczebnoci, rybitwa czarna,
tworzy koloniê do 52 par. Lêgi podejmuje tak¿e
rybitwa bia³oskrzyd³a, która gniedzi siê w liczbie
2-3 par. Polder wraz z otaczaj¹cymi go polami
uprawnymi jest wykorzystywany przez ¿urawie jako
miejsce jesiennych zgrupowañ, podczas których ich
liczebnoæ wzrasta do 1300 osobników. Poza tym
Rybitwa bia³oskrzyd³a
na terenie polderu lêgi odbywa kolejnych 8 gatunków
Rys. Micha³ Molicki
ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, s¹ to: b¹k,
b¹czek, b³otniak stawowy, b³otniak ³¹kowy, kropiatka, zielonka, derkacz oraz g¹siorek. Poza
gatunkami naturowymi gniazduj¹ tu 4 gatunki perkozów (perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi,
zausznik oraz perkozek), 5 gatunków kaczek (krzy¿ówka, krakwa, p³askonos, cyranka, cyraneczka)
oraz 16 innych gatunków ptaków zwi¹zanych ze rodowiskami wodno-b³otnymi. W okresie migracji
na terenie polderu mo¿na spotkaæ dalsze 17 gatunków ptaków znajduj¹cych siê w Za³¹czniku
I Dyrektywy Ptasiej. S¹ to ptaki zwi¹zane przede
wszystkim ze rodowiskiem wodnym.
Po g³onym incydencie w 2007 roku
osuszenia polderu w rodku okresu lêgowego
(na wniosek rolnika), Polskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków rozpoczê³o akcjê zbierania
rodków na wykup prywatnych gruntów. Akcja
ratowania polderu Kwiecewo rozpoczê³a siê
w grudniu 2008 roku. Czas na ma³e podsumowanie
dotychczasowych sukcesów i pora¿ek.
Zacznijmy od pora¿ek: nadal nie
wykupilimy konfliktowej, dwuhektarowej ³¹ki!
Rybitwa bia³ow¹sa
Rolnik jest nieugiêty i nie chce s³yszeæ
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska
o sprzeda¿y. Z zebranych rodków kupilimy
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grunty orne o powierzchni 2,30 ha, które rolnik
zgodzi³ siê zamieniæ na ³¹kê. Jednak PTOP nie do
koñca jest w³acicielem gruntów na zamianê w posiadaniu mamy 47/100 udzia³u. Pozosta³a
czêæ nale¿y do Skarbu Pañstwa i pozostaje
w zarz¹dzie Agencji Nieruchomoci Rolnych.
Mimo pisma wys³anego w styczniu 2008 roku
w sprawie zakupu tych udzia³ów, nadal czekamy
na og³oszenie przetargu. Rolnik odrzuci³ tak¿e
propozycjê zamiany z dop³at¹ za pozosta³¹ czêæ
udzia³u. Pozostaje nam czekaæ na og³oszenie
przetargu (wg obietnic  I po³owa 2010 roku).
Aby zabezpieczyæ interesy ptaków
rozpoczêlimy
wykup pozosta³ych ³¹k i zalanych
B¹czek
Rys. Micha³ Molicki
nieu¿ytków. Bior¹c pod uwagê dramatyczn¹
sytuacjê z roku 2007, kiedy to w³aciciel
niewielkiej dzia³ki rolnej spowodowa³ osuszenie ca³ego zbiornika, naszym celem jest wykupienie
wszystkich prywatnych gruntów zalewanych przez wody polderu. Do wykupienia jest 9,03 ha,
z czego obecnie kupilimy ju¿ 3,04 ha tych¿e ³¹k oraz 4,90 ha gruntów ornych przy polderze.
To du¿y sukces! Tym bardziej, ¿e znaczn¹ czêæ rodków na zakup gruntów pochodzi od Was,
za co serdecznie dziêkujemy! To dziêki Wam akcja Ratuj Kwiecewo nabra³a tempa i mamy
w temacie Kwiecewa coraz wiêcej do powiedzenia. Pozosta³a czêæ gruntów wymaga od nas
twardych negocjacji i przekonania w³acicieli do sprzeda¿y lub zamiany. Ale nie spoczniemy...
Kolejnym, bardzo niepokoj¹cym zjawiskiem, dotycz¹cym tego terenu, s¹ plany zabudowy.
Dosz³y do nas informacje o zakusach budowy domów jednorodzinnych na dzia³kach wokó³
rozlewiska. Jednoczenie, trwa³y konsultacje spo³eczne w sprawie studium zagospodarowania
przestrzennego gminy wi¹tki. PTOP z³o¿y³ wniosek o uwzglêdnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego potrzeb ptaków i utworzenie wokó³ u¿ytku 2 stref buforowych. Strefy mia³yby na
celu zablokowania zmian w sposobie
gospodarowania gruntami, w tym zabudowy.
Niestety gmina wi¹tki nie przychyli³a siê do naszej
proby i odrzuci³a wniosek. Dobra wiadomoæ
jednak dotar³a do nas z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony rodowiska, która w dniu 29
padziernika 2009 powo³a³a na obszarze u¿ytku
ekologicznego rezerwat przyrody! To cieszy.
Mamy nadziejê, ¿e fakt powo³ania rezerwatu
pomo¿e nam zablokowaæ plany zabudowy tego
cennego obszaru. W granicê rezerwatu wesz³y
jednak¿e tylko grunty skarbu pañstwa, tworz¹ce
centraln¹ czêæ rozlewiska. W dodatku nie
wszystkie, poniewa¿ czêæ z nich jest
przedzielonych gruntami prywatnymi. Pó³nocnoZausznik
wschodnia czêæ rozlewiska, gdzie wykupujemy
Rys. Wioleta Pu³a
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grunty na razie nie wchodzi w sk³ad rezerwatu, poniewa¿ nadal s¹ tam prywatne dzia³ki. Bêdziemy
d¹¿yæ do wykupu tych miejsc w celu poszerzenia granic rezerwatu.
Innym sukcesem jest pozyskanie rodków na zamontowanie drewnianych szandorów na rowie
doprowadzaj¹cym wodê do stacji pomp. Dziêki temu bêdziemy mogli zapobiec uciekaniu wody
w okresie wiosennym. Szandory sfinansowa³a Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska
w Olsztynie, za co serdecznie dziêkujemy!
Mimo, ¿e osi¹gnêlimy w akcji Ratuj Kwiecewo ju¿ wiele i sukcesy napawaj¹ nas optymizmem,
widzimy jak wiele jeszcze przed nami. Mamy jednak nadziejê, ¿e za kilka lat bêdziemy cieszyæ siê
widokiem setek par rybitw z pisklêtami, a polder otoczony bêdzie jedynie przez pola i ³¹ki, nie
zm¹cone widokiem domów czy baraków. Liczymy w tym na Wasze poparcie akcji oraz pomoc
materialn¹ przy zakupie gruntów.
Sebastian Menderski
smenderski@ptop.org.pl
www.ratujkwiecewo.pl

TAJNA BROÑ Z DAMSKIEJ TOREBKI, CZYLI...
W JAKI SPOSÓB OCHRONI£EM GNIAZDO
SIERPÓWKI I KOPCIUSZKA
Sierpówka i kopciuszek. Na pierwszy rzut oka dwa zupe³nie ró¿ni¹ce siê od siebie gatunki
ptaków zarówno pod wzglêdem wielkoci, barwy piór, rodzaju pokarmu, trybu ¿ycia, jak i sposobu
budowy gniazda. Nawet ca³kowity laik w dziedzinie ornitologii przyzna temu stwierdzeniu racjê po
obejrzeniu w pierwszym lepszym atlasie ich zdjêæ, jak i przeczytaniu krótkich opisów tych gatunków.
Jest jednak pewien aspekt biologii kopciuszka i sierpówki, który bezsprzecznie ³¹czy te dwa gatunki.
Mianowicie, ptaki te bardzo chêtnie osiedlaj¹ siê w pobli¿u cz³owieka i to w dos³ownym znaczeniu.
Nierzadko wiêc mo¿emy spostrzec gniazdo sierpówki na drzewie w naszym przydomowym ogródku
lub odkryæ, ¿e na belce pod okapem dachu lub w innym zakamarku zamieszka³a kopciuszkowa
rodzina.
Ta wspólna cecha ³¹cz¹ca sierpówkê i kopciuszka tak¿e da³a siê zauwa¿yæ na moim podwórku,
poniewa¿ te dwa gatunki ptaków od kilku lat rokrocznie przystêpuj¹ do lêgów w obrêbie zabudowañ.
Sierpówki, rzecz jasna, budowa³y gniazda na ga³êziach drzew. Kopciuszki natomiast, co roku,
meldowa³y siê na pocz¹tku kwietnia przy swojej budce, która przypomina pod wzglêdem konstrukcji
miniaturow¹ budkê dla p³omykówki i jest zawieszona pod okapem dachu.
Wszystko wiêc by³oby w najlepszym porz¹dku, gdyby nie fakt, ¿e co roku gniazda sierpówek
i kopciuszków by³y pl¹drowane przez kuny domowe. Na domiar z³ego, ssaki te, zamieszka³y
w starej, zagraconej oborze na s¹siedniej posesji. Co noc zapuszcza³y siê na moje podwórko
i penetrowa³y drzewa oraz budynki gospodarcze, w celu poszukiwania pokarmu.
Lêgów sierpówki nie potrafi³em w ¿aden sposób zabezpieczyæ. Wiadomo, kuna bardzo dobrze
wspina siê na drzewa. W tym wypadku, chyba jedynym skutecznym sposobem ochrony, by³aby
ca³onocna warta pod drzewem z gniazdem. Na to jednak nie mog³em sobie pozwoliæ.
Nieco inaczej przedstawia³a siê sprawa ochrony gniazda kopciuszków, które znajdowa³o
siê w budce. Kuna dostawa³a siê do niego wchodz¹c po drewnianej cianie gara¿u. Uwa¿a³em,
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¿e skuteczn¹ form¹ jego ochrony bêdzie za³o¿enie
wokó³ budki lêgowej tzw. ko³nierza z blachy. Niestety
grubo siê pomyli³em, poniewa¿ w kolejnych latach
kuna forsowa³a bez trudu to zabezpieczenie i zjada³a
jaja lub pisklêta kopciuszków. Najprawdopodobniej
wskakiwa³a bezporednio na budkê z pobliskiego
dachu stodo³y.
Podczas ostatniego sezonu lêgowego (rok 2009)
postanowi³em odstraszyæ kunê od gniazda
kopciuszków poprzez rozpylanie wokó³ niego bardzo
intensywnego zapachu. Jak powszechnie wiadomo,
wszystkie ssaki s¹ na nie nies³ychanie wra¿liwe, gdy¿
maj¹ bardzo dobrze wyostrzony zmys³ powonienia.
Na pocz¹tku zastanawia³em siê czegó¿ by tu u¿yæ,
aby skutecznie zniechêciæ kunê do rabowania lêgu
kopciuszków. Szybko jednak zdecydowa³em siê na
zastosowanie w tym celu dezodorantu! O jakim
zapachu? Oczywicie bardzo intensywnym. A jak
wiadomo, wiêkszoæ damskich dezodorantów ma tak
intensywne zapachy, ¿e nie rzadko mog¹ przyprawiæ
o zawroty g³owy. Dlatego te¿ do rozpylania wokó³
Kopciuszek (samiec)
Rys. Kamil Kryñski
budki wybra³em dezodorant o zapachu ró¿y, a póniej
konwalii.
Ka¿dego wiêc wieczoru, po zachodzie s³oñca, wchodzi³em na drabinê i opryskiwa³em cianê
wokó³ budki oraz sam¹ budkê. T¹ czynnoæ prowadzi³em przez ca³y okres wysiadywania jaj.
O dziwo, samiczce kopciuszka te moje dziwaczne zabiegi prawie nie przeszkadza³y i zazwyczaj
siedzia³a sobie spokojnie w gniedzie podczas rozpylania dezodorantu. Czynnoæ kontynuowa³em
tak¿e, po wykluciu siê piskl¹t. Ku mojej wielkiej uciesze, prowadzenie tego regularnego, a zarazem
troszkê miesznego zabiegu ochronnego okaza³o siê skuteczne. Pod koniec maja, którego ranka
ujrza³em ca³¹ pi¹tkê kopciuszkowych maluchów, które rozlecia³y siê z gniazdka w ró¿ne strony
i intensywnie nawo³ywa³y rodziców.
Na pocz¹tku wrzenia 2009 roku nadarzy³a siê kolejna okazja, aby sprawdziæ odstraszaj¹ce
dzia³anie zapachu dezodorantu. Para sierpówek zbudowa³a gniazdo na ga³êzi niewielkiej robinii
rosn¹cej samotnie na ³¹ce. Kuna mog³a siê do niego dostaæ jedynie wchodz¹c po pniu tego drzewa.
Od chwili z³o¿enia jaj, a¿ do momentu wylotu m³odych sierpówek z gniazda, co wieczór
opryskiwa³em pieñ intensywnym zapachem. Jak stwierdzi³em, i w tym przypadku moje zabiegi
ochronne okaza³y siê skuteczne.
Po dwóch skutecznych próbach zastosowania tego icie oryginalnego sposobu ochrony ptasich
gniazd, nie mogê jednoznacznie stwierdziæ, ¿e kuny domowe nie znosz¹ zapachu dezodorantu.
Istnieje tak¿e mo¿liwoæ, ¿e i bez tej zapachowej ochrony drapie¿niki nie zniszczy³yby tych gniazd.
Mog³o siê zdarzyæ akurat, ¿e nie przechodzi³y w pobli¿u, gdy by³y w nich jaja lub pisklêta.
Nie mniej jednak, w kolejnym roku, zastosuje równie¿ taki sposób ochrony wybranych ptasich
gniazd i mam nadziejê, ¿e oka¿e siê on ca³kowicie skuteczny.
Kamil Kryñski
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WYCIECZKA NA PTAKI
Dzieñ wsta³ pochmurny i wietrzny. Z granatowego nieba na przemian sypa³ drobny nieg
i lodowy deszcz. Ko³o po³udnia pogoda sta³a siê nieco ³askawsza. Postanowi³em sprawdziæ,
co w trawie piszczy na pobliskiej podmok³ej ³¹ce.
Droga prowadzi³a mnie przez w¹ski okrajek olsu, czyli wilgotnego lasu sk³adaj¹cego siê niemal
wy³¹cznie z olszy. Na granicy osiedla spotka³em pierwsze stado ptaków. Sikory bogatki pospo³u
z nieco mniejszymi modraszkami uwija³y siê w koronach drzew poszukuj¹c jaj owadów, które
w tej w³anie formie najczêciej spêdzaj¹ zimê. Kilkadziesi¹t ptaszków wype³nia³o ca³¹ okolice
delikatnymi terkocz¹cymi nawo³ywaniami. G³osy te s³u¿¹ podtrzymaniu kontaktu w stadzie wspólnie
wêdruj¹cym w poszukiwaniu pokarmu. Na brzegu olsu po stronie ³¹k kolejne mi³e spotkanie.
W bezlistnych koronach ciemno-br¹zowych olch ¿eruje du¿a grupa czy¿y. Niewielkie zielonkawobr¹zowe ptaszki, mniejsze od wróbla, systematycznie przeszukuj¹ szyszki olch wy³uskuj¹c z nich
nasiona. Obserwacja czy¿y dostarcza sporo satysfakcji. Zajête ¿erowaniem zazwyczaj ignoruj¹
cz³owieka daj¹c mo¿liwoæ nacieszenia oczu ich podniebn¹ ekwilibrystyk¹. To prawdziwi
baletmistrze ptasiego rodu. Penetruj¹ nawet najcieñsze ga³¹zki drzew czêsto zwisaj¹c g³owami do
do³u, w poszukiwaniu kalorycznych nasion i jaj owadów.
Podmok³a ³¹ka nawet o tej porze roku przedstawia siê nader powabnie. Zmierzwione trawy
i turzyce pokrywa ca³a paleta jesiennych barw. Wszelkie odcienie ¿ó³ci, jasnych br¹zów i zgni³ych
zieleni przenikaj¹ siê tworz¹c harmonijny i wielce urozmaicony obraz. Wzd³u¿ rowów i na brzegu
niewielkich oczek wodnych przysiad³y kêpy wierzb. Bezlistne, ciemnobr¹zowe przedstawiaj¹ siê
szczególnie efektownie zaraz po deszczu pokryte milionami mieni¹cych siê w wietle kropel wody.
Skrêci³em w w¹sk¹ cie¿kê wij¹c¹ siê poród wierzbowych zaroli. Zaniepokojone sroki szybko
wykry³y intruza. Nad g³ow¹ mignê³o sp³oszone stadko czerwonobrzuchych gili. Kilka metrów dalej
wystrzeli³y w niebo ba¿anty. Kogut, a po chwili dwie kury, oznajmi³y wszem i wobec, ¿e obcy
naruszy³ prywatnoæ ³¹kowej spo³ecznoci.
Nieco dalej natrafi³em na wie¿e odchody zaj¹ca, by po chwili radowaæ siê spotkaniem
z czterema sarnami, które najwyraniej postanowi³y jeszcze za dnia posmakowaæ traw z wilgotnej
³¹ki. Kozio³, dwie kozy i tegoroczny kolaczek zwêszywszy mnie oddali³y siê niespiesznie do
pobliskiego boru. Pierwszy raz spotka³em sarny w tym miejscu.
S¹ to zwierzêta niezwykle plastyczne, które nauczy³y siê ¿yæ w bliskoci cz³owieka. Tu jednak
niestety s¹ one sporadycznymi goæmi,
prawdopodobnie z powodu biegaj¹cych luzem
psów. W Europie Zachodniej w ci¹gu ostatnich
kilkudziesiêciu lat sarny nauczy³y siê ¿yæ,
a nawet rozmna¿aæ, na terenie miejskich
terenów zielonych. W Niemczech nikogo nie
dziwi spotkanie stada saren, a nawet i dzików,
w parku miejskim, pod warunkiem jednak,
¿e park ten po³¹czony jest z terenami podmiejskimi
wystarczaj¹co szerokim pasem zieleni.
Przeskakuj¹c rowy melioracyjne
i strumyki powoli zbli¿a³em siê do miejsca,
Czy¿
gdzie zesz³ej zimy ¿y³a rodzina bobrów.
Rys. Micha³ Molicki
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Niewielkie ¿eremie oparte o kêpê olch wtapia siê
doskonale w otaczaj¹cy krajobraz. Poprzednio uda³o
mi siê spotkaæ bobra tylko dziêki g³onemu
chrupaniu. Trzydziestokilowy gryzoñ by³ tak zajêty
obgryzaniem wierzbowej ga³¹zki, ¿e pozwoli³ mi
zbli¿yæ siê na odleg³oæ kilkunastu metrów,
obserwowaæ go mog³em przez kilka minut,
a nastêpnie odejæ niezauwa¿onym. Przez ca³y ten
czas zwierz nie przerywa³ posi³ku.
W tym roku zbli¿a³em siê z obawami 
i niestety one siê potwierdzi³y. Bobry opuci³y
Gil
¿eremie. Zesz³ej wiosny ta w³anie czêæ ³¹ki stanê³a
Rys. Micha³ Molicki
w p³omieniach. Bobrza rodzina sta³a siê
najprawdopodobniej jedn¹ z wielu ofiar podpalacza.
Ka¿dej wiosny w Polsce celowo podpalane s¹ ³¹ki. Po¿ary obejmuj¹ swym zasiêgiem setki tysiêcy
hektarów. Podpalacze to najczêciej ludzie wierz¹cy, ¿e w ten sposób polepsz¹ ¿yznoæ terenów
otwartych, zwiêkszaj¹c swój plon. Nic bardziej b³êdnego.
W p³omieniach gin¹ pisklêta i jaja ptaków, wiele m³odych saren, zajêcy, a co najistotniejsze,
niezliczone rzesze drobnych bezkrêgowców, dziêki którym ³¹ki mog¹ trwaæ w swojej postaci
i wydawaæ plon rok po roku. Cz³owiek sam podcina wiêc ga³¹, na której siedzi, pokrywaj¹c
póniej sw¹ ignorancjê kosztownymi nawozami i rodkami ochrony rolin. B³êdne ko³o.

Obserwatorzy ptaków
Takich mi³ych i ciekawych obserwacji mo¿e dokonaæ ka¿dy. Ogl¹danie ptaków, z angielska
birdwatching, a po naszemu niezbyt zgrabnie okrelane ptasiarstwem, jest hobby wyj¹tkowym. Oddaj¹c
siê tej przyjemnoci nie nara¿amy siê bowiem na bolesne
kontuzje, a co nie bez znaczenia nie nadwyrê¿amy swojego
portfela. Po stronie zysków mo¿na zapisaæ przyjemn¹
aktywnoæ na wie¿ym powietrzu, sporo wra¿eñ natury
przyrodniczo-estetycznej oraz z czasem wiadomoæ
przynale¿noci do grupy ludzi, którzy nie tylko przyrodê
ogl¹daj¹ ale i chroni¹. Ornitologia, czyli nauka o ¿yciu ptaków
jest bodaj jedyn¹ dziedzin¹ nauki, w której wk³adu amatorów
hobbystycznie obserwuj¹cych ptaki nie da siê przeceniæ.
Na ptaki mo¿na siê wybraæ o ka¿dej porze roku
i praktycznie rzecz bior¹c wszêdzie, bowiem ptaki
s¹ w naszym ¿yciu wszechobecne. Mo¿na przemierzaæ
kilometry puszcz i bagien w poszukiwaniu ptasich
rzadkoci, mo¿na tak¿e wyskoczyæ na godzinkê do
podmiejskiego lasku czy choæby do miejskiego parku.
Tak czy siak wra¿enia i satysfakcja s¹ gwarantowane.
Nie potrzebujemy specjalnych sprzêtów, treningów,
kosztownych przebrañ. Mamy za to szansê poznaæ wielu
Ba¿ant (kogut)
Rys. Micha³ Molicki
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innych ludzi ow³adniêtych ptasi¹ pasj¹.
Rodzaj ludzi jest to szczególny. Nawet
przy piwie nie przestaj¹ gadaæ o ptakach.
Pasji tej mo¿na oddawaæ siê indywidualnie,
parami oraz grupowo. Wielu ptasiarzy
zrzeszonych jest w najró¿niejszych
krajowych i regionalnych organizacjach
stawiaj¹cych sobie zazwyczaj za cel
szeroko pojêt¹ ochronê ptaków i dzikiej
przyrody. Organizacje takie daj¹ swym
cz³onkom i sympatykom mo¿liwoæ
uczestniczenia w akcjach i programach
Bóbr
Rys. Micha³ Molicki
badawczych s³u¿¹cych lepszemu poznaniu
i ochronie krajowej awifauny. W trakcie
obozów i warsztatów, organizowanych zazwyczaj w atrakcyjnych przyrodniczo i odludnych
miejscach mo¿na ³atwo poszerzyæ wiedzê zwi¹zan¹ z rozpoznawaniem ptaków, które zwarzywszy,
¿e mamy ich w kraju ponad 400 gatunków, nie jest sztuk¹ ³atw¹.

Sprzêt
Podstawowym wyposa¿eniem ka¿dego ptasiarza jest lornetka, atlas z tablicami przedstawiaj¹cymi
ptaki i notatnik terenowy. Bardziej zaawansowani obserwatorzy zabieraj¹ w teren tak¿e lunety,
pozwalaj¹ce ogl¹daæ ptaki z du¿ej odleg³oci nie p³osz¹c ich swoja obecnoci¹. Istnieje wielkie bogactwo
modeli sprzêtu optycznego. Ceny lornetek wahaj¹ siê od kilkudziesiêciu do kilku tysiêcy z³otych.
Na pocz¹tek w zupe³noci wystarczy jednak rosyjska lornetka (berkut lub podobna), w któr¹ mo¿na
siê zaopatrzyæ na bazarze lub w komisie za 100-150 z³. Ka¿d¹ lornetkê i lunetê opisuj¹ dwa parametry.
Jeden mówi o przybli¿eniu, a drugi o rednicy okularów, z któr¹ cile wi¹¿e siê jasnoæ ogl¹danego
w soczewkach obrazu. Im lornetka janiejsza tym lepsza, czêsto bowiem obserwujemy ptaki o wicie,
o zmierzchu lub przy pochmurnej pogodzie. Na pocz¹tek najlepszym wyborem wydaje siê byæ lornetka
o charakterystyce 10x50, a wiêc o sporym dziesiêciokrotnym przybli¿eniu i du¿ej jasnoci obrazu.
Obserwuj¹c ptaki, szczególnie wiosn¹, pamiêtajmy aby ich nie p³oszyæ. Wiele gatunków zaskoczonych
przy gniedzie porzuca bowiem pisklêta skazuj¹c je na niechybn¹ mieræ. Najlepszym momentem do
wci¹gniêcia siê w to nie codzienne hobby jest zima. W tym okresie roku spotykamy niezbyt du¿o
gatunków ptaków, co pozwala nie popaæ w kompleksy, i co nie jest bez znaczenia bezlistne drzewa
stwarzaj¹ wietne warunki obserwacji.
Tomasz Lippoman

MÓJ S¥SIAD  JE¯
Wszystko zaczê³o siê w roku 2008. Pewnego wieczoru przy misce dla kota, obok domu,
zauwa¿ylimy je¿a. Bylimy bardzo ostro¿ni, by go nie przestraszyæ. Ca³a moja rodzina uwa¿nie
mu siê przygl¹da³a. Nigdy wczeniej nie widzielimy tego ssaka tak blisko domu! Kolejnego dnia je¿
znów pojawi³ siê przy misce...
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Jerzy (tak go nazywalimy)
jada³ z misek to co zostawia³y
koty. Przychodzi³ codziennie
oko³o godz. 21:00, gdy by³o ju¿
ciemno. Na pocz¹tku bardzo
ba³ siê cz³owieka i ucieka³.
Póniej zacz¹³ nam ufaæ.
Po pewnym czasie przychodzi³
nie tylko jeden je¿, lecz dwa a póniej trzy i cztery. By³y one
ró¿nej wielkoci. Wynika³o
Je¿
Rys. Marcin Ilczuk
z tego, ¿e rodzice przychodzili
z dzieæmi na kolacjê.
Widz¹c taki rozwój wydarzeñ postanowilimy wyk³adaæ do misek wiêcej jedzenia. Przysmakiem
je¿y okaza³o siê mleko. Gdy tylko przychodzi³y, od razu zabiera³y siê do picia (pij¹c bardzo g³ono
mlaska³y). Bardzo lubi³y te¿ twaro¿ek i... karmê dla kotów. Ka¿dy je¿ przychodzi³ oddzielnie.
W roku 2009 je¿e nie zapomnia³y o miejscu, gdzie mog¹ znaleæ pokarm. Gdy obudzi³y
siê ze snu zimowego, zaczê³y znów, ka¿dego wieczora odwiedzaæ nasze miski. Zauwa¿ylimy,
¿e przychodzi³y z dwóch ró¿nych stron. Oznacza³o to, ¿e nale¿¹ one do dwóch odrêbnych rodzin.
Zawsze chodzi³y tymi samymi drogami. Jedna z tras wygl¹da³a tak: droga dojazdowa do domu
beton przy cianie domu  ogródek  miska. Druga droga prowadzi³a przez ca³e podwórko. Pewnego
razu, widz¹c, ¿e je¿ idzie w stronê miski, postanowi³am stan¹æ na rodku jego dró¿ki.
Takim sposobem je¿ wszed³ mi na stopê! Zdziwi³ siê, ¿e na jego drodze, któr¹ przemierza³ codziennie,
spotka³ przeszkodê. Po dok³adnym jej obejrzeniu je¿ postanowi³ iæ inn¹ drog¹.
Ssaki te bardzo miesznie chodzi³y w stronê misek z po¿ywieniem. Bardzo szybko przebiera³y
nó¿kami, chc¹c jak najszybciej znaleæ siê przy jedzeniu. Wygl¹da³y na bardzo g³odne.
Id¹c (a raczej biegn¹c) nie rozgl¹da³y siê w ogóle dooko³a.
Je¿e czasem przychodzi³y o wiele wczeniej - oko³o godz. 18:00. Zdarza³o siê, ¿e o tej porze
nie by³o jeszcze nalanego mleka lub wtedy jad³y jeszcze koty. Jak na to reagowa³y je¿e? Otó¿ nie by³
to dla nich ¿aden problem. Gdy przychodzi³ je¿ koty ustêpowa³y mu miejsce przy misce. Ssak
z kolcami szed³ w stronê jedzenia i nie przejmowa³ siê kotami, tak jakby on mia³ takie samo prawo
do miski jak i koty. One tylko patrzy³y siê na je¿a i s³ucha³y jak g³ono ælamie.
Gdy je¿ przychodzi³ za wczenie to czeka³ - wchodzi³ do miski, gdzie powinno byæ mleko
i siedzia³ z nadziej¹, ¿e zaraz bêdzie nalane. Gdy babcia przysz³a z mlekiem, unios³a miskê z je¿em
do góry i nala³a do niej (a pod je¿a) mleko. On w ogóle siê nie ba³ i od razu zacz¹³ piæ.
Je¿e to bardzo m¹dre zwierz¹tka. Gdy nie by³o jedzenia w miskach, nie by³o widaæ te¿ je¿y.
Czasem moja mama, wchodz¹c pónym wieczorem do domu, nie widzia³a je¿a przy pustej misce.
Jednak chwilê póniej, gdy pojawi³a siê z jedzeniem, je¿ ju¿ czeka³ przy naczyniu. Prawdopodobnie
je¿e s³ucha³y czy kto nie idzie z ich kolacj¹ czekaj¹c kilka metrów dalej w krzewie bzu.
Gdy us³ysza³y g³os otwieraj¹cych siê drzwi, by³y ju¿ przygotowane do posi³ku.
Pewnego wieczoru pónym latem dziadek zauwa¿y³ je¿a w oborze. Wyniós³ go myl¹c,
¿e trafi³ tu przez przypadek. Ku zdziwieniu je¿ znów powróci³ w to miejsce. W kolejnych dniach
wchodzi³ do obory, zagrzebywa³ siê w sianie i tu spokojnie spa³.
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Obserwuj¹c je¿e mog³am stwierdziæ, kiedy zapad³y w sen zimowy  w roku 2009 mia³o
to miejsce 20 padziernika - od tego przesta³y przychodziæ na kolacjê.
Mi³o jest mieæ takich s¹siadów jakimi s¹ je¿e. Ca³a moja rodzina wieczorami uwa¿nie obserwuje
je, ich zachowania i zmieniaj¹c¹ siê liczebnoæ. Je¿e to naprawdê wspania³e i mieszne zwierz¹tka,
które ci¹gle tupi¹, fukaj¹, ælami¹ i mlaskaj¹.
Agnieszka Parapura

UROKI MA£EJ MIEJSCOWOCI
Od jesieni 2008 r. mieszkam w niedu¿ej, po³o¿onej na uboczu od ruchliwych tras, podgórskiej
miejscowoci Skomielna Czarna, w Beskidzie Makowskim. Wie usytuowana jest w dolinie rzeki
Bogdanówki, która wyp³ywa spod Koskowej Góry i wpada do Krzczonówki powy¿ej wsi Tokarnia.
Dziêki temu mam mo¿liwoæ obserwacji piêkna zmieniaj¹cych siê pór roku i jeszcze nie ska¿onej
zbytnio cywilizacj¹ przyrody. Wokó³ górskie lasy mieszane, które jesieni¹ mieni¹ siê mnogoci¹
barw, a w nich perspektywa grzybobrania i oddychania czystym powietrzem.
Szczególnie spostrzegawczemu mi³onikowi przyrody uda siê ³atwo zaobserwowaæ wiele
gatunków ptaków. Chocia¿ przebywam tu dopiero nieco ponad rok i ornitologia jest jedynie moim
hobby, ju¿ mia³em mo¿liwoæ spostrze¿enia w wiosce i najbli¿szej okolicy piêædziesiêciu czterech
gatunków ptaków. By³y to: ba¿ant, bocian czarny, bogatka, czubatka, czy¿, dzierzba g¹siorek,
dziêcio³ czarny, dziêcio³ du¿y, dziêcio³ek, dziêcio³ zielonosiwy, dziêcio³ zielony, dzwoniec, gawron,
gil, jaskó³ka dymówka i oknówka, jemio³uszka, jer, jerzyk, kapturka, kawka, kopciuszek, kos,
kowalik, krogulec, kruk, kulczyk, kwiczo³, makol¹gwa, mazurek, modraszka, mucho³ówka szara,
mysikrólik, myszo³ów, pe³zacz (prawdopodobnie ogrodowy), pierwiosnek, pliszka siwa, pustu³ka,
puszczyk, raniuszek, rudzik, sierpówka, sikora uboga, sosnówka, sójka, sroka, strzy¿yk, szczygie³,
szpak, trznadel, wilga, wrona, wróbel, ziêba. Niektóre z nich s¹ osiad³e, inne to zimowi gocie,
przybysze z pó³nocy. Zapewne w miarê up³ywu czasu uda mi siê spotkaæ i rozpoznaæ jeszcze inne
gatunki.
Czaruj¹ca, choæ mocno daj¹ca w koæ, by³a miniona zima. Da³a mi ona sposobnoæ
zaobserwowania wielu gatunków ptaków
z bardzo bliska, gdy¿ przez srogoæ zimy staj¹
siê one mniej p³ochliwe i t³umnie biesiaduj¹
w zamieszczonych w ogrodzie kilku
karmikach oraz kawa³kach s³oniny
wywieszonej za oknem. A¿ siedemnacie
gatunków korzysta³o z dokarmiania, niektóre
bezporednio z karmników, inne z ziaren
rozrzuconych na ziemi pod karmnikami.
Do tych drugich nale¿a³y przede wszystkim
trznadle, a tak¿e dzwoñce i pojedyncze jery.
Natomiast w karmikach posila³y siê
szczególnie licznie bogatki, mazurki,
Bogatka
modraszki, sikory ubogie i sosnówki, czêsto
Rys. Micha³ Molicki
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równie¿ kowaliki, sierpówki, sójki, a czasami
dziêcio³ du¿y. Sikory sosnówki by³y szczególnie
ulubionym obiektem moich obserwacji, gdy¿
czasami, i to bezporednio, a nie przez szybê,
mog³em siê do tego maleñstwa zbli¿yæ dos³ownie
na odleg³oæ 50 cm. Oprócz wy¿ej wymienionych
do ogrodu zalatywa³y czasem jemio³uszki
i kwiczo³y oraz gile i szczyg³y, jednak nigdy nie
widzia³em ich w pobli¿u karmika. Poniewa¿ zima
tutaj trwa³a d³ugo, okres dokarmiania przed³u¿y³em
do kwietnia. Z pewnym zaskoczeniem
obserwowa³em korzystaj¹ce z pokarmu
w karmiku powracaj¹ce z zimowiska kulczyki oraz
szpaka. Inn¹, raczej smutn¹ ciekawostk¹ jest fakt,
¿e
poza
pojedynczymi
osobnikami
zaobserwowanymi jesieni¹ w ogrodzie, nie
widzia³em przy karmikach ani jednego wróbla.
Kowalik
8 marca 2009 r. z rana, gdy spojrza³em przez Rys. Barbara Tracz
okno, by³o niezbyt przyjemnie na dworze, pada³
mokry nieg. Zauwa¿y³em ptaka siedz¹cego na pokrytym niegiem bardzo niskim krzewie.
W pierwszej chwili wydawa³o mi siê, ¿e jest to jaki go³¹b. Po dok³adnym przyjrzeniu siê,
stwierdzi³em, ¿e by³ to krogulec, samiec. Niewiele myl¹c, chwyci³em aparat fotograficzny i zrobi³em
mu zdjêcie przez szybê, a nastêpnie wybieg³em na zewn¹trz i pstrykn¹³em jeszcze jedno zdjêcie,
mniej wiêcej z odleg³oci trzech metrów. Musia³ byæ bardzo g³odny, skoro da³ siê a¿ tak blisko
podejæ. Niestety, gdy próbowa³em lepiej ustawiæ ostroæ obrazu w aparacie, ptak zerwa³ siê
i odlecia³. Krogulec to ciekawy ptak drapie¿ny, wypada przypuszczaæ, ¿e jednak tego dnia uda³o
mu siê co upolowaæ, gdy¿ w póniejszym okresie widzia³em go jeszcze trzykrotnie.
Przekona³em siê, ¿e warto zamontowaæ karmiki i powiêciæ kilkadziesi¹t z³otych na zakup
ziarna, by zim¹ wiat za oknem sta³ siê bardziej barwny i weso³y.
Les³aw Jan Urbanek

NIEBEZPIECZNE BUTELKI
Dla wielu z nas wizyta w lesie to czas na oderwanie siê od trudów dnia codziennego, okazja
do wielozmys³owego poznawania przyrody, odkrywania jej piêkna i tajemnic. Poprzez obcowanie
z natur¹ kszta³tuje siê w nas emocjonalna wiê z przyrod¹, a przez to uczucie troski o ni¹
i poszanowania dla wszystkich istot tworz¹cych ten jeden wielki organizm, jakim jest las. Niestety
dla wiêkszoci ludzi odwiedzaj¹cych las pojêcia troska i poszanowanie dla miejsc, w których
przebywaj¹, to pojêcia obce. wiadcz¹ o tym du¿e iloci mieci napotykane podczas wypraw
do lasu. Wród nich przewa¿aj¹ ró¿nego typy butelki po napojach i puszki.
mieci takie staj¹ siê dla wielu owadów, g³ównie chrz¹szczy, miertelnymi pu³apkami,
w których gin¹ w mêczarniach. Owady zwabione zapachem resztek fermentuj¹cego (po jakim
czasie) s³odkiego p³ynu, wchodz¹ do wnêtrza butelek lub puszek, które staj¹ siê dla nich pu³apk¹.
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W wiêkszoci przypadków nie potrafi¹ siê z nich wydostaæ i gin¹ w mêczarniach z g³odu
i wycieñczenia. Wychodz¹ca z butelki czy puszki woñ fermentu zmienia siê z up³ywem czasu
w woñ rozk³adaj¹cych siê organizmów zwierzêcych (woñ padliny). Przyci¹ga ona wiele innych
gatunków owadów, np. chrz¹szczy omarlicowatych, które koñcz¹ jak poprzednicy. Taka jedna nie
zakrêcona butelka wyrzucona w lesie, przez lata zalegania mo¿e staæ siê pu³apk¹ i jednoczenie
cmentarzyskiem dla wielu kolejnych pokoleñ chrz¹szczy z wielu gatunków i rodzajów. W jednej
butelce nierzadko mo¿na znaleæ dziesi¹tki, a nawet setki martwych ¿uków, biegaczy i omarlic.
W porzuconych w lesie butelkach nierzadko gin¹ tak¿e ma³e ¿abki, ropuchy i gryzonie. Dlatego
wa¿ne jest, aby tego typu mieci nie zalega³y latami w lasach. Nie sposób jednak przy ka¿dej
wizycie w lesie zabieraæ ze sob¹ wszystkie napotkane na swej drodze mieci, bo najzupe³niej
w wiecie nie damy rady. Mo¿emy jednak znalezion¹ w lesie butelkê szklan¹ czy PET, zatkaæ
np. kawa³kiem patyka i schowaæ pod ció³kê, a napotkane puszki przynajmniej zgniataæ,
¿eby nie ginê³y niepotrzebnie w ich wnêtrzach owady.
Bêdzie mia³ racje ten, kto powie, ¿e zatykanie otworów butelek napotkanych w lesie i chowanie
ich pod ció³kê, to jak zamiatanie mieci pod dywan. Nie jest to idealny sposób na walkê z tym
problemem. Ale taki pó³rodek mo¿e przynajmniej ograniczyæ iloæ gin¹cych owadów. Jeli butelkê
zakopiemy, przysypiemy ziemi¹ czy schowamy pod ció³kê pomo¿emy choæ trochê Matce Naturze
w nieustaj¹cej walce z górami mieci w lasach, bo wyrastaj¹ca na tym rolinnoæ dobrze zabezpieczy
tak¹ butelkê przed dalszym umiercaniem owadów.
Nale¿y wspomnieæ tak¿e o niezwyk³ej po¿ytecznoci chrz¹szczy masowo gin¹cych
w butelkach. ¯uki i grabarze (omarlice) nale¿¹ do tzw. czycicieli lasu. Pierwsze ¿ywi¹ siê martw¹
materi¹ organiczn¹ pochodzenia rolinnego (butwiej¹cymi liæmi, grzybami czy odchodami
zwierzêcymi). Grabarze natomiast przede wszystkim martw¹ materi¹ pochodzenia zwierzêcego
(padlin¹), g³ównie ma³ymi krêgowcami, które zagrzebuj¹ pod ziemiê konsumuj¹c je tam wraz ze
swoim potomstwem. Z kolei biegacze to drapie¿ne chrz¹szcze, które s¹ sprzymierzeñcami leników,
poniewa¿ pomagaj¹ im w walce z niechcianymi przez nich w lesie owadami.
Z badañ przeprowadzonych w Tatrzañskim Parku Narodowym wynika, ¿e rokrocznie osoby
sprz¹taj¹ce Park wywo¿¹ z niego oko³o 700 tysiêcy przeró¿nych opakowañ po napojach. Gdyby
zaprzestaæ sprz¹tania szlaków turystycznych i lasów na terenie Parku spowodowa³oby to mieræ
ponad 30 milionów ró¿nych bezkrêgowców i kilku tysiêcy drobnych krêgowców (wg: Sk³odowski
J. W., Podciañski W. 2004. Zagro¿enie mezofauny spowodowane zamieceniem rodowiska
szlaków turystycznych Tatr. Parki
Narodowe i Rezerwaty Przyrody).
Taka liczba ofiar mo¿e bardzo
negatywnie wp³yn¹æ na stabilnoæ
lokalnych populacji bezkrêgowców,
a przez to na równowagê ca³ego
ekosystemu lenego, gdy¿ jak
wiadomo las to sieæ zale¿noci
miêdzy organizmami- du¿ymi
i ma³ymi, a nawet mikroskopijnymi.
W lasach TPN sprz¹ta siê regularnie
ograniczaj¹c w ten sposób liczbê
Martwe owady w butelce
gin¹cych w butelkach stworzeñ.
Rys. Marcin Ilczuk
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Jednak w wiêkszoci lasów, rezerwatów przyrody nie sprz¹ta siê wcale i w³anie w takich miejscach
miertelnoæ organizmów uwiêzionych w butelkach jest najwiêksza. Dlatego zamierzaj¹c wyrzuciæ
butelkê w lesie zastanówmy siê czy chcemy w ten sposób byæ powodem mierci wielu niewinnych
stworzeñ. Sprz¹taj¹c las wp³ywamy nie tylko na jego estetyczny wygl¹d, ale tak¿e na bezpieczeñstwo
zwierz¹t w nim ¿yj¹cych. Pamiêtajmy, ¿e wszystko dzia³a w obie strony - daj¹c co od siebie na
pewno dostaniemy co w zamian nie tylko dla nas, lecz równie¿ dla przysz³ych pokoleñ. Przechodz¹c
obok pustej butelki nie liczmy, ¿e zatka j¹ kto inny - zacznijmy od siebie.
Maciej Zahorski

EKSPERTYZY PRZYRODNICZE DLA PROGRAMÓW
ROLNORODOWISKOWYCH
Po wejciu Polski do Unii Europejskiej ochrona przyrody na terenach rolnych zyska³a nowe
instrumenty prawne i finansowe, umo¿liwiaj¹ce jej praktyczne wykonywanie. W przypadku terenów
u¿ytkowanych rolniczo takim instrumentem jest program rolnorodowiskowy, wchodz¹cy w sk³ad
szerszego zagadnienia, jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Program
rolnorodowiskowy, sk³ada siê z 8 pakietów. Wiêkszoæ z tych pakietów dotyczy takiego prowadzenia
gospodarki rolnej na terenie gospodarstwa, aby spe³niæ wymagania ochrony rodowiska.
Dwa z pakietów s¹ bezporednio ukierunkowane na ochronê przyrody na terenach rolniczych, ale
w taki sposób, aby mo¿liwe by³o równie¿ ich u¿ytkowanie. Tak naprawdê wa¿ne jest tu stwierdzenie,
¿e tylko odpowiednie gospodarowanie na tych obszarach mo¿e zapewniæ w³aciw¹ ochronê siedlisk
i gatunków zwi¹zanych z krajobrazem rolniczym.
Programy rolnorodowiskowe zaprojektowane s¹ w ten sposób, ¿e za podjêcie okrelonych
zobowi¹zañ rolnik otrzymuje rekompensatê finansow¹ w okrelonej wysokoci. Rekompensata ta
ma na celu wyrównanie strat zwi¹zanych z ograniczeniami w gospodarowaniu, lub preferowania
podejmowania pewnych dzia³añ.

Pakiety ukierunkowane na ochronê siedlisk i gatunków to:
 Pakiet 4. Ochrona zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami
Natura 2000.
 Pakiet 5. Ochrona zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
Natura 2000.
W ramach ka¿dego z tych pakietów, mo¿na realizowaæ nastêpuj¹ce warianty:
1. Ochrona siedlisk lêgowych ptaków.
2. Mechowiska.
3. Szuwary wielkoturzycowe.
4. £¹ki trzêlicowe i selernicowe.
5. Murawy ciep³olubne.
6. Pó³naturalne ³¹ki wilgotne.
7. Pó³naturalne ³¹ki wie¿e.
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8. Bogate gatunkowo murawy bliniczkowe.
9. S³onorola.
10.U¿ytki przyrodnicze.
Dla ka¿dego z tych wariantów okrelone s¹ wymagania, jakie musi spe³niæ rolnik, aby móc
korzystaæ z dop³at; wymagania, jakie musz¹ byæ dotrzymane w sposobie gospodarowania oraz
wielkoci p³atnoci wyliczane od 1 ha powierzchni przyjêtej do danego wariantu. Na jednej
powierzchni poszczególnych wariantów nie mo¿na ³¹czyæ. W zasadzie to rolnik podejmuje wybór,
do jakiego wariantu chce przyst¹piæ. Rolnicy, który s¹ zainteresowani wy³¹cznie uzyskaniem dop³at,
a nie gospodarowaniem na ³¹kach, wybieraj¹ zazwyczaj wariant 1 (ptasi), ze wzglêdu na najwy¿sze
dop³aty (1200 lub 1370 z³/ha) i póny termin koszenia, natomiast ci, którzy chc¹ gospodarowaæ
(najczêciej oczekuj¹ dop³at, ale jednoczenie osi¹gniêcia produkcji z ³¹ki), wybieraj¹ raczej pakiety
siedliskowe (wczeniejsze terminy koszenia i mniejsze dop³aty). Oczekiwania rolników s¹ jednak
weryfikowane przez ekspertów, którzy stwierdzaj¹, ¿e np. dana ³¹ka nie kwalifikuje siê do wariantu
ptasiego, ale do siedliskowego. Rolnik podejmuje wówczas decyzjê o przyst¹pieniu do pakietu
botanicznego, lub wybiera tzw. pakiet 3 - podstawowy o p³atnoci 500 z³/ha, ale za to bez
koniecznoci sporz¹dzania dokumentacji przyrodniczej.
Aby jednak móc przyst¹piæ do pakietów 4 lub 5 w latach 2007-2013, rolnik musi, na rok przed
przyst¹pieniem do programu, sporz¹dziæ ekspertyzê przyrodnicz¹, która wyka¿e, ¿e na gruntach,
na których gospodaruje, wystêpuj¹ okrelone typy siedlisk lub gatunki ptaków. Ekspertyzy te s¹
wykonywane przez osoby, które znajduj¹ siê na ogólnopolskiej licie ekspertów zamieszczonej na
stronach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (www.cdr.gov.pl).
Ekspertyzy takie s¹ jednak p³atne. Ju¿ ten fakt czêsto
odstrasza rolników od mo¿liwoci uzyskania wiêkszych
dop³at, nawet mimo tego, ¿e czêæ (lub ca³oæ) kosztów
poniesionych na ekspertyzê jest im zwracana w postaci tzw.:
kosztów transakcyjnych, które s¹ zrycza³towane zale¿nie
od wielkoci powierzchni przyjêtej do pakietu 4 lub 5
i wahaj¹ siê miêdzy 500 z³ przy powierzchni do 1 ha, a 5000
z³ przy powierzchni powy¿ej 50 ha. Na pierwszy rzut oka
jest to du¿o, jednak warto zauwa¿yæ, ¿e najbardziej op³acalne
dla ekspertów s¹ gospodarstwa ma³e. Przy du¿ej powierzchni
gospodarstw zró¿nicowanych siedliskowo, wykonywanie
dokumentacji botanicznej jest mniej op³acalne. Oczywicie
zwracany rolnikowi rycza³t nie jest kwot¹, na któr¹ musz¹
byæ podpisywane umowy, ale dzia³amy na wolnym rynku
i rolnik ma prawo wyboru eksperta, z którym podpisze
umowê, a który zrobi mu ekspertyzê taniej.
Po roku, a w zasadzie dwóch latach (bo ju¿ w 2008 r.
zaistnia³a mo¿liwoæ wykonania ekspertyz na okrelonych
warunkach, mimo i¿ eksperci nie posiadali jeszcze
wymaganych ustaw¹ uprawnieñ) istnienia obowi¹zku
sporz¹dzania ekspertyz nale¿y stwierdziæ, ¿e zarówno sam
Stoplamek szerokolistny
pomys³, jak i jego realizacja nie nale¿y do najszczêliwszych.
Rys. Kamil Kryñski
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Mimo kolejnych wersji metodyk oraz zmian tzw.
rozporz¹dzenia rolnorodowiskowego, nadal
wiele elementów jest niejasnych, co wiêcej
metodyka sporz¹dzania dokumentacji nie do
koñca jest dopasowana do innych wytycznych,
obwi¹zuj¹cych m.in. przy sporz¹dzaniu wniosku
rolnorodowiskowego i wniosku o dop³aty
bezporednie.
Ale po kolei. Sam pomys³ sporz¹dzania
ekspertyz, dla powierzchni rolnych, dla których
mo¿na uzyskaæ dop³aty z tytu³u ograniczenia (lub
wymuszenia) odpowiedniego gospodarowania
w celu ochrony siedlisk ptaków oraz wybranych
siedlisk przyrodniczych jest dobry. Przesadzono
natomiast znacznie ze stopniem szczegó³owoci
tego dokumentu, który staje siê w ten sposób
niemal¿e planem ochrony dla konkretnej dzia³ki
Czajka
rolnej. Do wykonania ekspertyz uprawnieni s¹
Rys. Kamil Kryñski
jedynie ci, którzy zostali wpisani na listê po
spe³nieniu kilku wymagañ (posiadanie pisemnej rekomendacji instytucji naukowej, organizacji
przyrodniczej, dyrektora parku krajobrazowego lub narodowego, wojewódzkiego konserwatora
przyrody (obecnie dyrektora RDO) oraz odbycie szkolenia z zakresu sporz¹dzania dokumentacji
przyrodniczej.
Je¿eli przyjêto za³o¿enie, ¿e ekspert jest fachowcem i przez to sito nie przedostan¹ siê osoby
przypadkowe, to zupe³nie niepotrzebnie obwarowano metodyki sporz¹dzania dokumentacji wieloma
nakazami, kluczami, wytycznymi itp. Ostatecznie sprowadza siê to do tego, ¿e postêpuj¹c wg
metodyk i cile przestrzegaj¹c jej wymogów ekspert nie jest w stanie zakwalifikowaæ wielu cennych
dzia³ek rolnych do programu, bo nie spe³niaj¹ one pewnej kombinacji kryteriów wyboru, choæ
w terenie doskonale wiadomo, ¿e dana ³¹ka czy inne siedlisko doskonale pasuje do którego
z wariantów programu.
Oczywicie mo¿na przypuszczaæ, ¿e wspomniane wczeniej wymagania dla ekspertów nie s¹
zbytnim utrudnieniem do zdobycia uprawnieñ przez osoby przypadkowe, co oznacza³o by, ¿e byæ
mo¿e wiele osób chce wykonywaæ ekspertyzy tylko po to, aby prosto i ³atwo na tym zarobiæ.
Pytanie tylko, czy wobec tego nie nale¿a³oby, zamiast sporz¹dzania zbyt rygorystycznej metodyki,
zaostrzyæ kryteria wyboru ekspertów. Choæ by³by to dla celów programu zapewne miecz obosieczny,
gdy¿ z dowiadczeñ roku 2009 wiemy, i¿ nawet pozornie d³uga lista ekspertów (wg stanu na
grudzieñ jest to 541 osób), nie by³a w stanie sprostaæ oczekiwaniom rolników i wielokrotnie trzeba
by³o zg³aszaj¹cym siê rolnikom po prostu odmawiaæ.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, ekspertyzy wykonywane s¹ osobno dla wariantu 1 (tzw.
pakiet ptasi lub dokumentacja ornitologiczna), a osobno dla pozosta³ych wariantów (pakiet
siedliskowy lub dokumentacja siedliskowa). Jedna osoba mo¿e byæ jednoczenie ekspertembotanikiem i ekspertem-ornitologiem. Jest to uk³ad najwygodniejszy, gdy¿ rolnik nie musi wtedy
nawi¹zywaæ wspó³pracy z dwiema osobami, je¿eli nie jest pewien do jakiego pakietu mog¹ byæ
zakwalifikowane jego ³¹ki. Jest natomiast w¹tpliwe, czy jedna osoba mo¿e byæ na tyle dobrym
64

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

specjalist¹ z zakresu ornitologii oraz botaniki i fitosocjologii, aby móc sporz¹dzaæ dokumentacjê.
Pewnym problemem jest tak¿e sposób rozliczania ekspertyzy. Zwrot kosztów transakcyjnych,
które rolnik otrzymuje, jest uzale¿niony od powierzchni zaklasyfikowanej do konkretnego pakietu.
Tymczasem kwalifikacja dzia³ki do pakietu 4 lub 5 mo¿e siê odbyæ dopiero po szczegó³owym
zbadaniu danej dzia³ki. Oznacza to, ¿e w przypadku, gdy w trakcie prac terenowych oka¿e siê,
¿e dzia³ki te nie spe³niaj¹ kryteriów zaliczenia do ¿adnego pakietu rolnik, mimo poniesionych kosztów
na ekspertyzê nie dostanie zwrotów kosztów transakcyjnych. Powstaje moralny problem,
czy w takich sytuacjach ekspert powinien ¿¹daæ od rolnika zap³aty za sporz¹dzanie ekspertyzy,
choæ wydaje siê to oczywiste ze wzglêdu na wykonan¹ pracê. W przypadku mniejszych powierzchni
mo¿na sobie pozwoliæ na wstêpn¹ ocenê przed spisaniem umowy, czy dana dzia³ka zostanie
zaklasyfikowana czy nie, ale w przypadku du¿ych obszarów, kilkudziesiêciohektarowych
gospodarstw jest to ju¿ ma³o realne, wiêc problem staje siê istotny.
Na czym polega sporz¹dzenie dokumentacji? Jak ju¿ wspomniano istnieje osobna metodyka
dla wariantu 1 (ptasiego), a osobna dla pozosta³ych wariantów (siedliskowych). W obu przypadkach
wyznacza siê jednolite fragmenty dzia³ek (RSO  dzia³ki ornitologiczne, lub RSS  dzia³ki
siedliskowe), które maj¹ odpowiadaæ zidentyfikowanym w terenie siedliskom wybranych gatunków
ptaków lub siedliskom przyrodniczym. Ka¿da taka dzia³ka podlega pomiarom GPS-em i dla ka¿dej
wype³nia siê formularz. Minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi 10 arów, natomiast powierzchnia
maksymalna nie jest ograniczana, poza wariantem ptasim - gdzie jedno terytorium lêgowe ptaka
mo¿e kwalifikowaæ maksymalnie do 10 ha, oraz wariantu 10 u¿ytki przyrodnicze - gdzie
maksymalna powierzchnia w gospodarstwie mo¿e wynosiæ do 5 ha.
W przypadku dokumentacji ornitologicznej, dzia³kê kwalifikuje siê w przypadku stwierdzenia
jednego z 10 gatunków kluczowych: b³otniaka ³¹kowego, derkacza, czajki, biegusa zmiennego,
kszyka, dubelta, rycyka, kulika wielkiego, krwawodzioba i wodniczki. Dodatkowo inwentaryzuje
siê gatunki towarzysz¹ce: cyrankê, bataliona,
brodca p³awnego, sowê b³otn¹, kraskê, wiergotka
³¹kowego, pliszkê ¿ó³t¹ i cytrynow¹, pokl¹skwê,
kl¹skawkê, wierszczaka i potrzeszcza.
Inwentaryzacji terenowej dokonuje siê miêdzy
15 kwietnia a 15 lipca. Ka¿da dzia³ka powinna byæ
skontrolowana co najmniej trzykrotnie w odstêpach
minimum 2-tygodniowych; pory dnia w jakich mo¿e
byæ dokonywana kontrola zosta³y okrelone
w zale¿noci od gatunku.
Na podstawie zbiorczych wyników
inwentaryzacji dokonuje siê kwalifikacji dzia³ki.
Np. dzia³ka kwalifikuje siê, je¿eli jednorazowo
stwierdzono w granicach dzia³ki pewne
gniazdowanie jednego z gatunków kluczowych.
Takich kryteriów kwalifikacji dzia³ki do wariantu
jest 4.
Na zakoñczenie w ekspertyzie dokonuje siê
zapisania wymogów odnonie gospodarowania na
Derkacz
dzia³ce RSO. Czêæ z tych wymogów jest ju¿
Rys. Kamil Kryñski
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wymieniona w rozporz¹dzeniu rolnorodowiskowym i s¹ to np.: termin koszenia, mo¿liwoæ wypasu,
sposób koszenia, nawo¿enie itp. Wymogi te trzeba dla ka¿dej dzia³ki uszczegó³owiæ.
Wykonanie dokumentacji siedliskowej wymaga wyznaczenia w terenie granic RSS, czyli
jednolitych p³atów siedlisk. Dla ka¿dego p³atu, zale¿nie od jego powierzchni wykonuje siê odpowiedni¹
liczbê zdjêæ fitosocjologicznych wg ogólnie przyjêtej skali Braun-Blanqueta. Minimalna liczba zdjêæ
wynosi 3 na jedn¹ RSS a liczba maksymalna jest uzale¿niona od powierzchni p³atu. Zdjêcia zestawia
siê w formularzu w tabelê i okrela liczbê wyst¹pieñ ka¿dego gatunku w tabeli. Na podstawie
zamieszczonych w metodyce list gatunków oraz klucza, dokonuje siê wyboru wariantu pakietu.
Kryteria klasyfikacji polegaj¹ na tym, ¿e w ramach dzia³ki musz¹ wyst¹piæ gatunki zaliczone do
odpowiedniej listy. Gatunki te musz¹ wyst¹piæ z odpowiedni¹ czêstoci¹ (co najmniej w 2 zdjêciach)
oraz w odpowiedniej liczbie (np. w przypadku ³¹k wie¿ych i wilgotnych musz¹ to byæ co najmniej
4 gatunki z listy).
Je¿eli dzia³ka zakwalifikuje siê do konkretnego wariantu pakietu (czyli zostanie stwierdzone
siedlisko przyrodnicze wymagaj¹ce ochrony, wymienione w rozporz¹dzeniu rolnorodowiskowym),
to nale¿y w formularzu zawrzeæ wymogi gospodarowania dla danego p³atu, obligatoryjnie
wymieniaj¹c wymogi zapisane w rozporz¹dzeniu dla danego wariantu, oraz dopisuj¹c inne konieczne
dzia³ania.
Ekspertyza przyrodnicza oprócz wype³nionych formularzy, sk³ada siê z dokumentacji
fotograficznej (siedliska ptaków ewentualnie gatunki ptaków lub siedliska przyrodnicze i kwalifikuj¹ce
gatunki rolin). W ramach ekspertyzy nale¿y równie¿ sporz¹dziæ mapê, na podk³adzie ortofotomapy
lub mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami dzia³ek RSO lub RSS, z miejscami wystêpowania
stwierdzonych gatunków ptaków lub miejscami wykonania zdjêæ fitosocjologicznych oraz
fragmentami siedliska zaplanowanymi do pozostawienia bez koszenia w kolejnych latach
obowi¹zywania programu. Po sporz¹dzaniu ekspertyzy jest ona przekazywana rolnikowi, doradcy
rolnorodowiskowemu oraz MRiRW.
Problemem w sporz¹dzaniu ekspertyz jest równie¿ wewnêtrzna niespójnoæ przepisów
wydawanych przez MRiRW. Przyk³adem mo¿e byæ np. sposób odliczania od powierzchni RSS
tzw. niejednorodnoci. W metodyce sporz¹dzania ekspertyz niejednorodnoci o charakterze
zakrzaczeñ, zadrzewieñ i oczek wodnych mo¿na w³¹czaæ do powierzchni dzia³ki, o ile ich ³¹czna
powierzchnia w ramach dzia³ki nie przekroczy 3% powierzchni dzia³ki, a wielkoæ pojedynczego
obiektu nie przekracza 100 m2. Tymczasem Zasady Dobrej Kultury Rolnej dopuszczaj¹ aby
w ramach dzia³ki zadrzewienia i zakrzaczenia wystêpowa³y maksymalnie w liczbie 50 szt./ha.
Powoduje to, ¿e powierzchnia dzia³ki uznanej jako RSS mo¿e siê ró¿niæ od powierzchni dzia³ki
przyjêtej do dop³at bezporednich (bo od tej powierzchni odlicza siê te niejednorodnoci).
A wg metodyki sporz¹dzania ekspertyz i wymogów Agencji, powierzchnie te powinny byæ
takie same.
Nale¿y mieæ jedynie nadziejê, ¿e dobra wspó³praca miêdzy wszystkimi uczestnikami tego
przedsiêwziêcia a wiêc: rolnikiem, ekspertem, doradc¹ rolnorodowiskowym i Agencj¹ bêdzie opiera³a
siê na wzajemnym zrozumieniu, a ewentualne niecis³oci bêd¹ wyjaniane. Inaczej realizacja
programów w ramach pakietów 4 i 5, a wiêc zdecydowanie najbardziej proprzyrodniczych dzia³añ,
mo¿e byæ powa¿nie zagro¿ona.
Maciej Szczygielski
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ZARYS PRZYRODNICZYCH UWARUNKOWAÑ ROZWOJU
ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
Przewidywany gwa³towny rozwój energetyki wiatrowej sprawia, ¿e potê¿ne turbiny wiatrowe
mog¹ niebawem staæ siê sta³ym elementem polskiego krajobrazu. Wiatr jest uwa¿any za ekologicznie
czyste, bezpieczne ród³o energii, zw³aszcza w porównaniu ze ród³ami konwencjonalnymi
i metodami ich pozyskiwania. Jednak oprócz zalet znane s¹ tak¿e wady elektrowni wiatrowych,
dotycz¹ce przede wszystkim oddzia³ywania na krajobraz i zwierzêta wykorzystuj¹ce przestrzeñ
powietrzn¹, zw³aszcza ptaki i nietoperze. W rodowisku ornitologów i chiropterologów kwestia
negatywnego wp³ywu farm wiatrowych na zwierzêta oraz zapobiegania mu, jest w ostatnich latach
gor¹cym tematem. Wielu z nich jest bezporednio zaanga¿owanych w badania zmierzaj¹ce
do rozpoznania walorów przyrodniczych na terenach planowanych lub, rzadziej, istniej¹cych farm
wiatrowych. Wielu te¿ przygotowuje ekspertyzy stanowi¹ce element postêpowania
administracyjnego zmierzaj¹cego do realizacji inwestycji wiatrowych. Niestety, tylko czêæ
przyrodników zdaje sobie sprawê, jak du¿e panuj¹ luki w wiedzy na temat rzeczywistego wp³ywu
farm na ptaki i nietoperze, jak trudno jest zdefiniowaæ trafne (skuteczne) rozwi¹zania minimalizuj¹ce
ten wp³yw oraz jak du¿a odpowiedzialnoæ wi¹¿e siê z uczestnictwem w tych pracach. Jeszcze
mniejsz¹ wiedz¹ przyrodnicz¹ dysponuj¹ urzêdnicy odpowiedzialni za wydawanie tzw. decyzji
rodowiskowych. Z kolei inwestorzy, zainteresowani jak najszybsz¹ budow¹ farm wiatrowych,
traktuj¹ rodowiskowy komponent inwestycji, jako z³o konieczne i nierzadko d¹¿¹ do pospiesznego
przeprowadzenia obserwacji i sformu³owania korzystnych dla siebie wniosków. Zauwa¿alna jest
te¿ wyrana polaryzacja spo³eczeñstwa na zwolenników oraz przeciwników tej dziedziny gospodarki.
Pierwsi to najczêciej inwestorzy i przedstawiciele administracji, zainteresowani budow¹ farm ze
wzglêdów finansowych, drudzy  zwykle przyrodnicy i mieszkañcy miejscowoci przylegaj¹cych
do przysz³ych farm, obawiaj¹cy siê przewidywanej szkodliwoci farm. Problemy te s¹ obecnie
¿ywo dyskutowane w skali kraju, warto wiêc zwróciæ uwagê na kilka sporód nich.

Wp³yw farm wiatrowych na zwierzêta
Opracowania przegl¹dowe s¹ zgodne co do istnienia negatywnego wp³ywu farm wiatrowych
na faunê, jednak zarówno rodzaje, jak i skala tych oddzia³ywañ bywaj¹ ró¿ne, trudne do oszacowania,
a czêsto pozostaj¹ nieznane. Uwa¿a siê, ¿e wp³yw ten dotyczy g³ównie ptaków i nietoperzy, nieznane
jest oddzia³ywanie turbin na owady, zwierzêta naziemne czy glebowe. Najbardziej usystematyzowana,
choæ wci¹¿ niepe³na wiedza w tym zakresie dotyczy ptaków. Poni¿sze informacje opieraj¹ siê wiêc
na badaniach g³ównie tych krêgowców.
Dostêpne dane literaturowe potwierdzaj¹ istnienie negatywnego oddzia³ywania elektrowni
wiatrowych na ptaki i sprowadzaj¹ go do czterech aspektów:
- miertelnoæ bezporednia wskutek zderzeñ ptaków z obiektami farm,
- odstraszanie prowadz¹ce do efektywnej utraty lêgowisk lub ¿erowisk,
- zmiany tras przelotów wymuszone unikaniem si³owni, tzw. efekt bariery, prowadz¹cy
np. do rozdzielenia miejsc lêgowych od ¿erowisk czy te¿ wielokrotnego omijania kolejnych
farm na trasie wêdrówki ptaków,
- bezporednia utrata lêgowisk lub ¿erowisk wskutek przekszta³ceñ terenu wywo³anych budow¹ farmy, np. poprzez usuniêcie czêci lasu, ³¹ki, osuszenie mokrade³.
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Zabijanie zwierz¹t przez elektrownie wiatrowe jest najbardziej znanym rodzajem oddzia³ywania
i jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów rozwoju energetyki wiatrowej w ogóle. Ptaki
gin¹ najczêciej wskutek zderzeñ ze mig³ami rotora, nierzadko z wie¿¹ lub gondol¹ turbiny, a tak¿e
z towarzysz¹cymi obiektami, jak maszty meteorologiczne lub linie przesy³owe. miertelnoæ jest
szczególnie zauwa¿alna w rejonach i okresach masowych koncentracji wêdrówkowych czy
lêgowych, a do najczêstszych ofiar nale¿¹ ptaki z rzêdów wróblowych i szponiastych (drapie¿nych).
Prawdopodobieñstwo zderzeñ wzrasta w warunkach z³ej widocznoci, w czasie mg³y lub deszczu,
a tak¿e noc¹. Co ciekawe, nocne owietlenie turbin, obowi¹zuj¹ce ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
ruchu lotniczego, nie ostrzega ptaków, lecz je przyci¹ga i dezorientuje wywo³uj¹c dodatkow¹
miertelnoæ.
Liczba ptaków gin¹cych na poszczególnych farmach wiatrowych jest bardzo ró¿na. Istniej¹
farmy o niemal zerowej liczbie kolizji, na innych za notuje siê rocznie kilkadziesi¹t ofiar
w przeliczeniu na pojedyncz¹ turbinê. Na podstawie urednionych danych mo¿na powiedzieæ,
¿e najczêciej liczba ofiar nie przekracza 10 ptaków/turbinê/rok. Wydaje siê, ¿e nie jest to du¿o,
jednak w przeliczeniu na ca³¹, licz¹c¹ kilkadziesi¹t turbin farmê lub te¿ wiêksz¹ liczbê farm
w danych rejonie czy kraju, poziom miertelnoci silnie wzrasta. Szczególnie znanym przyk³adem
jest najwiêksze na wiecie zgrupowanie elektrowni wiatrowych na prze³êczy Altamont w Kalifornii,
licz¹ce ok. 5000 turbin. Mimo niskiego wskanika kolizyjnoci wynosz¹cego 0,3-0,9 ofiar/turbinê/
rok, ³¹cznie w ka¿dym roku jest tam zabijanych 1700 do 4700 ptaków sporód ponad 40 gatunków,
w tym du¿¹ czêæ stanowi¹ zagro¿one ptaki drapie¿ne. Ocena ³¹cznej liczby ofiar z ostatnich
dwóch dekad wynios³a 35000-100000 osobników.
Nie jest jasne, dlaczego w warunkach dobrej widocznoci lec¹ce ptaki nie omijaj¹ turbin, lecz
ulegaj¹ zderzeniom. Mo¿liw¹ przyczyn¹ jest zjawisko zamazywania ruchu polegaj¹ce na utracie
zdolnoci siatkówki oka do rejestrowania szybko poruszaj¹cych obiektów. Sami dowiadczamy je
ka¿dorazowo obserwuj¹c np. ko³a jad¹cego roweru. Zamazywanie ruchu dotyczy przede wszystkim
koñcowych czêci migie³, gdzie prêdkoæ liniowa jest zaskakuj¹co du¿a, dochodz¹c do 250 km/
h. W odró¿nieniu od ptaków wa¿n¹, byæ mo¿e nawet najczêstsz¹ przyczyn¹ mierci nietoperzy na
farmach wiatrowych nie s¹ zderzenia ze mig³ami, lecz tzw. barotrauma p³uc. Zjawisko to polega
na uszkodzeniu (rozerwaniu) p³uc
nietoperzy podlatuj¹cych do
obracaj¹cych siê migie³ wskutek
nag³ego spadku cinienia
wywo³ywanego przez ich ruch.
T³umaczy to doæ wysok¹
miertelnoæ nietoperzy na farmach
wiatrowych, mimo wspania³ych
zdolnoci echolokacyjnych tych
zwierz¹t.
Nie wiadomo czy s³usznie,
pozosta³e rodzaje oddzia³ywañ
wymienionych powy¿ej zwykle
uwa¿a siê za mniej istotne.
Szczególnie w przypadku
Wiatraki i ptaki
odstraszania takie podejcie mo¿e
Rys. Micha³ Molicki
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byæ b³êdne. Pojawienie siê w danym miejscu farmy wiatrowej zmniejsza jego atrakcyjnoæ
i dostêpnoæ. Nie tylko na etapie budowy, ale te¿ przez lata eksploatacji obecnoæ turbin, ha³as,
wibracje, wizyty personelu obs³uguj¹cego i pojazdów powoduj¹ zaburzenia w zachowaniach ptaków
i prowadz¹ do efektywnej utraty dostêpnych dot¹d rodowisk. Odstraszanie ptaków jest silniejsze
w okresach migracji i zimowania ni¿ w okresie lêgowym. Wydaje siê, ¿e w przypadku rozleg³ych
farm wiatrowych mo¿e nastêpowaæ wycofywanie siê ptaków z du¿ych obszarów i wp³yw ten
mo¿e byæ znacznie istotniejszy ni¿ bezporednia miertelnoæ. Dane naukowe nie potwierdzaj¹ te¿
rzekomego przyzwyczajania siê ptaków do obecnoci farm wiatrowych i utraty p³ochliwoci.
Czêste obserwacje ptaków w bezporedniej bliskoci pracuj¹cych turbin wiatrowych nie wiadcz¹
o przyzwyczajaniu siê, ale najczêciej o wrodzonej tolerancji, niejednakowej u poszczególnych
gatunków i osobników.

Metody ograniczania szkodliwoci farm wiatrowych
Poniewa¿ wykorzystanie wiatru jest obecnie jednym z wiod¹cych kierunków polityki
energetycznej Polski i zapewne bêdzie rozwijane na du¿¹ skalê, d¹¿eniem przyrodników powinno
byæ wypracowanie skutecznych metod zapobiegania niekorzystnym przejawom obecnoci farm.
Niestety, dowiadczenia polskie i wiatowe w tym zakresie nie s¹ jednoznaczne.
Naczeln¹ zasad¹ przy projektowaniu elektrowni wiatrowych powinno byæ udzielenie priorytetu
tym dzia³aniom, które prowadz¹ do unikania negatywnego wp³ywu, a nie tym, które prowadz¹
do jego zredukowania lub kompensowania strat. W³aciwy wybór lokalizacji farmy jest uwa¿any
za najwa¿niejsz¹ metodê minimalizacji, a jego dokonanie musi siê ka¿dorazowo opieraæ na
szczegó³owych badaniach terenowych poprzedzaj¹cych decyzjê o budowie. Sporód wielu
proponowanych rozwi¹zañ praktycznych warto wymieniæ choæ kilka:
- oddalenie farmy od miejsc znanych z licznego wystêpowania ptaków i nietoperzy w dowolnej
porze roku, w szczególnoci od tras migracji, obszarów lenych, du¿ych akwenów wodnych, a tak¿e innych miejsc o szczególnie korzystnych warunkach pokarmowych,
- oddalenie od obszarów objêtych ochron¹ prawn¹, w tym ostoi Natura 2000, oraz miejsc
przebywania (np. gniazdowania) najbardziej zagro¿onych gatunków ptaków i nietoperzy,
- okresowe wy³¹czanie turbin, zw³aszcza w porze najwiêkszej aktywnoci nietoperzy lub
w okresach masowego przelotu ptaków,
- na etapie planowania farmy - usuniêcie z planów inwestycyjnych potencjalnie najbardziej szkodliwych turbin,
- w obrêbie farmy - ustawienie turbin raczej w grupach ni¿ w rzêdach. Grupy powinny byæ
rozdzielone szerokimi przestrzeniami (lukami) umo¿liwiaj¹cymi przelot ptakom omijaj¹cym
farmê,
- przy koniecznoci budowy linii turbin - sytuowanie jej wzd³u¿ dominuj¹cego regionalnie kierunku przelotu ptaków, a nie prostopadle do niego,
- wskazane wydaje siê te¿ przestrzenne ³¹czenie farm wiatrowych z innymi obiektami antropogennymi obni¿aj¹cymi przyrodnicz¹ jakoæ rodowiska - wzd³u¿ autostrad, wokó³ zak³adów
przemys³owych, miast.
Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e nie istniej¹ rozwi¹zania uniwersalne. Mo¿e z wyj¹tkiem tych,
które s¹ niezadowalaj¹ce dla inwestorów (rezygnacja z farmy, z poszczególnych turbin lub d³ugotrwa³e
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wy³¹czenia). Pozosta³e wymagaj¹ ka¿dorazowego dostosowania do lokalnych warunków
wynikaj¹cych z topografii, dobrze rozpoznanego stanu ilociowego i rozmieszczenia zwierz¹t oraz
znajomoci ich biologii. Formu³owanie odpowiedzialnych zaleceñ ochronnych powinno te¿
ka¿dorazowo wynikaæ ze znajomoci zgromadzonej ju¿ na wiecie wiedzy o relacjach zwierz¹t
i elektrowni wiatrowych.

Niektóre problemy proceduralne
Ze wzglêdu na specyficzny wp³yw elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze, w przypadku
ka¿dej planowanej inwestycji wiatrowej przeprowadzana jest szczegó³owa procedura rodowiskowa
obejmuj¹ca przynajmniej roczny monitoring przyrodniczy, opracowanie raportu oddzia³ywania na
rodowisko oraz wydanie decyzji rodowiskowej. Badania ornitologiczne i chiropterologiczne
s¹ wiêc nieod³¹cznym elementem potê¿nej dzia³alnoci gospodarczej i jako takie, podlegaj¹ tym
samym procedurom i rygorom jak ka¿dy inny sk³adnik procesu inwestycyjnego. Niestety, na ka¿dym
z wymienionych etapów istnieje wiele w¹tpliwoci i nieprawid³owoci, wynikaj¹cych z braku wiedzy,
ma³ego dowiadczenia wykonawców, nieczytelnych wymogów prawnych, a czasem wrêcz
nieuczciwoci. Zarówno inwestorzy, jak i organy wydaj¹ce decyzje, oczekuj¹ profesjonalnego
przygotowania ekspertów  ornitologów i chiropterologów, od nich bowiem mo¿e zale¿eæ zarówno
powodzenie inwestycji, jak i los zwierz¹t. Problemy te s¹ obecnie g³ono dyskutowane w rodowisku
przyrodników, w organach administracji kompetentnych do wydawania decyzji i w komisjach
oceniaj¹cych jakoæ opracowañ przyrodniczych.
Powszechn¹ w kraju bol¹czk¹ jest bardzo niska jakoæ prowadzonych badañ i sk³adanych
raportów rodowiskowych  opieraj¹cych siê na krótkotrwa³ych obserwacjach, niepoprawnych
metodycznie, zawieraj¹cych bezkrytyczne wnioskowanie. Osoby podejmuj¹ce siê monitoringu
i raportowania, uwa¿ane za ekspertów, nierzadko traktuj¹ badania wy³¹cznie jako ³atw¹ dzia³alnoæ
zarobkow¹, bez refleksji nad mo¿liwymi konsekwencjami swego postêpowania. Na szczêcie,
wypracowywane s¹ obecnie mechanizmy kontroli i upubliczniania nierzetelnych badañ
przyrodniczych oraz ich
autorów, a tak¿e inwestorów
stosuj¹cych naciski na
formu³owanie korzystnych dla
siebie wniosków.
Innym powa¿nym b³êdem
jest umo¿liwienie wydawania
decyzji rodowiskowych,
a w konsekwencji pozwolenia na
budowê farmy, lokalnym
organom administracji, bez
poparcia czy kontroli organów
nadrzêdnych. A przecie¿ gminy
i powiaty zazwyczaj s¹ ¿ywo
zainteresowane realizacj¹
inwestycji ze wzglêdów
finansowych, nie s¹ wiêc
Witaraki i nietoperze
Rys. Micha³ Molicki
bezstronne. Sytuacja taka nie
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sprzyja ochronie walorów ornitologicznych danego terenu, a wrêcz przeciwnie, prowadzi do ich
degradacji. Jaskrawym tego przyk³adem jest praktyka stosowana czasem przez administracjê lokaln¹,
polegaj¹ca na zamieszczaniu w decyzjach rodowiskowych jedynie niektórych zaleceñ
minimalizuj¹cych i kompensacji, sporód tych które zosta³y wskazane przez przyrodników
w raportach OO. Postêpowanie takie oznacza, ¿e samowolnie wykrelaj¹c czêæ niewygodnych
zaleceñ, urzêdnik gminny czy powiatowy, a nie ekspert przyrodnik, decyduje o tym, jakie rozwi¹zania
s¹ optymalne dla ptaków czy nietoperzy. Jest to wiêc swoiste oszukiwanie uczestników procedury
rodowiskowej, wyrz¹dzaj¹ce szkodê przyrodzie, przyrodnikom, ale tak¿e inwestorom, którzy
mimo sfinansowania badañ, s¹ nara¿ani na skutki skarg i procesów odwo³awczych.

Optymistyczna przysz³oæ?
Energetyka wiatrowa jest stosunkowo m³od¹ dziedzin¹ gospodarki i nowym przejawem
antropopresji. Jej wp³yw na poszczególne sk³adowe rodowiska przyrodniczego jest wiêc s³abo
rozpoznany i dopiero w ostatnich latach intensywnie badany. Zasobnoæ finansowa tej dziedziny
sprawi³a, ¿e - jak nigdy przedtem - wielu ornitologów i chiropterologów skierowa³o równoczenie
swe zainteresowania na rozpoznanie jednego tylko zagadnienia: relacji zwierz¹t i elektrowni
wiatrowych. Istnieje wiêc szansa na zgromadzenie solidnych danych naukowych i wypracowanie
skutecznych metod ograniczania negatywnego wp³ywu farm wiatrowych. Realnoæ tej szansy jest
tym wiêksza, ¿e tak¿e inwestorzy i zleceniodawcy badañ s¹ zainteresowani wypracowaniem jasnych
zasad postêpowania umo¿liwiaj¹cych bezkonfliktowe (a wiêc tak¿e sprzyjaj¹ce ochronie przyrody)
zrealizowanie inwestycji wiatrowych. Potrzebne jest wiêc wywa¿one podejcie wszystkich
uczestników tego procesu  bez minimalizowania przyrodniczej szkodliwoci farm wiatrowych
ani jej wyolbrzymiania. Potrzebne jest tak¿e sformu³owanie opracowañ strategicznych, precyzuj¹cych
w skali ogólnopolskiej i regionalnie, obszary o dopuszczalnej lokalizacji farm wiatrowych oraz
obszary wra¿liwe, wykluczaj¹ce takie inwestycje ze wzglêdów przyrodniczych. Aktualnie
opracowania takie istniej¹ tylko w niektórych regionach kraju. Miejmy nadziejê, ¿e wybór pod
farmy wiatrowe jedynie obszarów uznanych za przyrodniczo bezpieczne, po³¹czony z jasnymi
procedurami i szersz¹ wiedz¹ zast¹pi nierzadkie obecnie emocje profesjonalnym podejciem
i porozumieniem wszystkich stron, s³u¿¹cym zachowaniu walorów przyrodniczych.
Andrzej Wuczyñski
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Dolnol¹ska Stacja Terenowa Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
e-mail: a.wuczynski@pwr.wroc.pl

ZA PTAKAMI W ANDY
Zró¿nicowanie geograficzne to jedna z najwiêkszych atrakcji Ekwadoru. Od onie¿onych
szczytów wulkanicznych po dolinê Amazonki czy piaszczyste wybrze¿a napotykamy pierwotne
rodowiska wci¹¿ jeszcze nietkniête ludzk¹ rêk¹. Wydaje siê to ma³o prawdopodobne
we wspó³czesnym wiecie, a jednak...
Do Stacji Biologicznej Yanayacu pojecha³em, aby przyjrzeæ siê unikatowemu elementowi
przyrody okolic równika  lasom deszczowym. A poniewa¿ Stacja znajduje siê na stokach Andów
powy¿ej 2 tys. metrów n.p.m., cilej mówi¹c otacza³y nas tzw. lasy mg³owe. Pierwsze dni
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w tropikach chyba dla wszystkich przyrodników s¹ jednakie  nat³ok ró¿norodnych organizmów,
g³osów, zapachów wywo³uje bezsennoæ i nadpobudliwoæ. Dopiero po paru dniach stan euforii
stopniowo opada i zaczyna siê na spokojnie porz¹dkowaæ otaczaj¹cy wiat. To jakby przejæ etap
od dziecka do doros³oci w parê dni. Pobyt w górach w okolicach równika ma swoje dobre strony:
ma³o komarów i brak malarii, woda w strumieniach nadaj¹ca siê do picia, a temperatura w dzieñ
oscyluj¹ca w granicach 20 stopni.
Ekwador, kraj tylko nieco mniejszy od Polski, zamieszkuje niemal cztery razy wiêcej gatunków
ptaków. Dzieje siê tak g³ównie dziêki mnogoci pierwotnych, czêsto silnie izolowanych rodowisk,
stabilnej, wysokiej temperaturze, brakowi wyranie rozró¿nialnych pór roku, czy ogromnej iloci
pokarmu ka¿dego rodzaju (owady, owoce, nasiona, ma³e ssaki itd.). To równie¿ wa¿ne zimowisko
dla ptaków gniazduj¹cych w Ameryce Pó³nocnej. Najwa¿niejsze jednak, ¿e cz³owiek wci¹¿ nie
poczyni³ tu wielkich spustoszeñ. Ta ró¿a ma równie¿ kolce. Tropiki charakteryzuj¹ wysokie opady,
czêsto obfite i d³ugotrwa³e oraz mnogoæ drapie¿ników, co poci¹ga za sob¹ wyj¹tkowo du¿e straty
w lêgach ptaków.
Chêæ zobaczenia jak najwiêkszej liczby ró¿nych gatunków ptaków tej czêci wiata, którymi
zachwyca³ siê cz³owiek studiuj¹c literaturê, przewodniki czy ogl¹daj¹c filmy, towarzyszy ka¿demu
ptasiarzowi. Tym, dla których jest to jedyny cel przyjazdu, swoje bramy otwiera orodek San
Isidro w s¹siedztwie Yanayacu. Ten ostatni odwiedzaj¹ natomiast przyrodnicy ró¿nych profesji,
którzy pragn¹ dorzuciæ swoj¹ cegie³kê by lepiej zrozumieæ z³o¿onoæ przyrody. Poniewa¿ najbardziej
fascynuj¹ mnie sowy, od nich muszê zacz¹æ. Ju¿ drugiego dnia pobytu podj¹³em siê okrelenia
przynale¿noci gatunkowej podlota sowy znalezionej 300 m poni¿ej naszej stacji. Po zmroku uda³o
nam siê sfilmowaæ scenê, gdy m³ody syczek tropikalny odbiera³ sporego szarañczaka od rodzica.
W czasie kontroli nocnych s³ysza³em jeszcze g³osy dwóch innych przedstawicieli rodzaju Otus:
syczka bia³ogard³ego i jarzêbatego. Du¿ym magnesem dla birdwatcherów przybywaj¹cych
w te okolice jest Mystery Owl. Wielu wierzy, ¿e jest to nowy gatunek sowy wykazuj¹cy cechy
porednie miêdzy puszczykiem ¿ebrowanym i czarnolicym. Analiza fotografii tych ptaków oraz ich
g³osów pozwala przypuszczaæ, ¿e jest to po
prostu chwyt reklamowy, a sowa jest
puszczykiem ¿ebrowanym. Nie mia³em szczêcia
w przypadku puszczyka tygrysiego, któremu
powiêci³em wiele nocy, ale którego gniazda
jeszcze ci¹gle nie opisano, choæ uda³o mi siê
wykryæ rekordow¹ liczbê niemal 40 stanowisk
tej sowy. Wydaje mi siê, ¿e w okresie mojego
tam pobytu ptaki dopiero przygotowywa³y siê
do lêgów. Za to uda³o mi siê zarejestrowaæ na
filmie po raz pierwszy dla tego regionu obecnoæ
uszatki krzykliwej i dokonaæ drugiej obserwacji
p³omykówki.
Choæ ka¿dy dzieñ przynosi³ wiele prze¿yæ,
parê spotkañ wyj¹tkowo g³êboko wry³o siê
w moj¹ pamiêæ. Do nich nale¿y na pewno
wspinaczka do gniazda myszo³owa bia³orzytnego
Drzewiarz górski
na wys. ok. 20 m, dziêki sprzêtowi, który
Rys. Romuald Mikusek
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targa³em ze sob¹ z Polski. Jaja i wnêtrze
gniazda tego gatunku zosta³y opisane po
raz pierwszy dla nauki. Ta sama ranga
znaleziska dotyczy³a nastêpnego ptaka 
per³owca z³otawego. Wyci¹gaj¹c jaja
z dziupli czu³em takie emocje
i odpowiedzialnoæ jak akuszerka przy
porodzie... Wraz z prof. Andrzejem
Dyrczem prowadzilimy te¿ pierwsze
badania przy gniazdach drozdka
szarogrzbietego i kolibra  elfika
wstêgoszyjego.
Przy okazji nocnych wypadów
Elfik wstêgoszyi na gniedzie
uda³o mi siê zaobserwowaæ kilka innych
Rys. Romuald Mikusek
gatunków zwierz¹t, praktycznie nie
spotykanych za dnia. Rarytasem wród nich by³ nocolot andyjski, którego obserwowa³em równie¿
w locie tokowym, czego literatura nie odnotowuje. Du¿ym prze¿yciem by³y dla mnie te¿ nocne
spotkania ze ssakami: niemal godzinne z ponocnic¹  jedyn¹ ma³p¹ Pd. Ameryki prowadz¹c¹ nocny
tryb ¿ycia, pancernikami, aguti oraz dwiema pumami.
Noc przynosi³a te¿ innych goci, którzy gromadnie dobijali siê do mojego okna Ptaki Ekwadoru
to grupa s³abo zbadana, ale to poród bezkrêgowców mo¿na stosunkowo ³atwo znaleæ gatunki
kompletnie nieznane. Ka¿dy entomolog, który przewija³ siê przez stacjê podczas mego pobytu
znajdowa³ kilka, a nawet kilkanacie gatunków nieznanych nauce. Równie¿ mi uda³o siê wygrzebaæ
z kupki ziemi owada, dla którego specjalici wci¹¿ nie okrelili nawet rodziny
Powrót do Starego wiata po dwóch miesi¹cach pobytu w Yanayacu by³ dla mnie jak wygnanie
z raju, do którego ju¿ nie przestaje siê têskniæ
Romuald Mikusek

GOBIJSKIE ZAPISKI
Bêd¹c w U³an Bator kupujemy bilety do Dalandzadgad z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W dniu wyjazdu wczenie zajmujemy pozycje na dworcu, aby unikn¹æ t³oku i bez wiêkszych
przepychanek umiejscowiæ baga¿e i siebie w maleñkim autobusiku. Potem jest ju¿ gorzej. Kiedy
ruszamy autobus jest niemi³osiernie zat³oczony. Ca³e przejcie wype³niaj¹ baga¿e i siedz¹cy na nich
ludzie. Wreszcie ruszamy. Czeka nas ponad 500 km drogi na po³udnie do stolicy ajmaku gobijskiego.
Wkrótce za U³an Bator koñczy siê asfalt i jedziemy szutrowym traktem. Pe³no tu odga³êzieñ
i wariantów przejazdu, brak drogowskazów ka¿e wierzyæ w profesjonalizm kierowcy. Za oknem
roztacza siê bezkresny step z rzadka rozrzuconymi jurtami. Ca³kiem blisko drogi przejazdu mijamy
stado sêpów. Po pewnym czasie step coraz bardziej zaczyna szarzeæ i rudzieæ. Wreszcie przechodzi
w pustyniê ¿wirow¹ (serir). Jest to najpowszechniejszy typ pustyni. Przed nami rozci¹ga siê p³aski,
pokryty drobnymi kamykami obszar bez jakichkolwiek punktów orientacyjnych. Jedynie
przeje¿d¿aj¹ce w oddali sylwetki samochodów burz¹ majestat i grozê pustyni. W pewnym momencie
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zauwa¿am szary pasek na widnokrêgu. Po paru minutach jestem ju¿ pewien  jedziemy na spotkanie
z burz¹ piaskow¹. Nieub³aganie wje¿d¿amy w jej objêcia. Kierowca nawet nie zwalnia. Pasa¿erowie
zamykaj¹ okna i patrz¹ co siê dzieje na zewn¹trz. A tam istna kot³owanina. Wszystko szare,
a widocznoæ ograniczona jak w gêstej mgle. Twarze pasa¿erów nie zdradzaj¹ jednak ¿adnego
zaniepokojenia. Wygl¹da na to, ¿e zjawisko nie jest niczym niezwyk³ym. Po drodze mijamy kilkanacie
baktrianów, które id¹c za nakazami instynktu zbijaj¹ siê w ciasn¹ grupê.
Je¿eli ten powiew wiatru i ograniczaj¹cy widocznoæ tuman nie jest niczym niezwyk³ym,
to ciekawe, co musia³o siê wydarzyæ w Afryce w roku 525 p. n. e. Wtedy to 50 tysiêczna armia
króla Persji Kambyzesa II, po rozgromieniu Egiptu ruszy³a na zachód do oazy Siwa celem zniszczenia
wi¹tyni Amona. W trakcie tej wêdrówki lad po niej zagin¹³. Prawdopodobnie zostali zasypani
podczas burzy piaskowej. Dopiero w 2009 roku archeolodzy potwierdzili odkrycie owej zaginionej
armii. Natomiast na odkrycie czeka zaginiona karawana z 1809 roku z³o¿ona z 1800 wielb³¹dów
i 2000 ludzi. Pustynie kryj¹ wiele tajemnic.
My na szczêcie bez problemów docieramy do Dalandzadgad. Tam zatrzymujemy siê
u lokalnego przewodnika, z którym nastêpnego dnia udajemy siê na penetracjê pustyni Gobi.
Zwiedzanie zaczynamy od miejsca zgo³a nie przypominaj¹cego pustyni. Jest to w¹wóz Jolyn Am
w Parku Narodowym Gurwan Sajchan. Jest to g³êboka rozpadlina powsta³a w efekcie trzêsienia
ziemi, jej dnem p³ynie strumieñ, a w najg³êbszej czêci zalega wieloletni nieg. Jest to rejon
wystêpowania dzikiej owcy argali. Niestety nie uda³o nam siê jej zobaczyæ. Za to natknêlimy siê na
martw¹ antylopê. Z jakiego powodu spad³a na dno w¹wozu roztrzaskuj¹c siê. Z ¿ywych zwierz¹t
bardzo mi³e wra¿enie zrobi³y na nas szczekuszki. Co raz przebiega³y cie¿kê a potem zatrzymywa³y
siê, jak gdyby pozuj¹c do zdjêæ. Ca³e dno w¹wozu by³o zielone i usiane mnóstwem kwitn¹cych
rolin. Szczególnie okazale prezentowa³y siê kwitn¹ce na ¿ó³to powojniki.
Nastêpnego dnia przemieszczamy siê w rejon typowo pustynny. Jedziemy traktem wzd³u¿
Chongoryn Els. Jest to najwiêksze na Gobi zgrupowanie wydm. Maj¹ one szerokoæ 15 - 20 km
i ci¹gn¹ siê na odcinku oko³o 120 km. W czasie podró¿y trzykrotnie ³apiemy gumê. Na szczêcie
kierowca by³ przygotowany na wszelkie przeciwnoci losu i za ka¿dym razem zak³ada³ nowe ko³o.
Przerwy na zmianê kó³ wykorzystujemy na penetracjê najbli¿szej okolicy. Pomimo, ¿e to pustynia,
¿e jest po³udnie i ¿ar leje siê nieba,
to udaje nam siê znajdowaæ oznaki
¿ycia. Fotografujemy kilka
gatunków jaszczurek, jakie gatunki
szarañczaków i innych owadów.
Przypadkowo p³oszymy równie¿
wychudzonego zaj¹ca. Wreszcie
wspinamy siê na wydmy. Miejscami
osi¹gaj¹ one do 300 metrów
wysokoci wzglêdnej. Jest to
niekoñcz¹ce siê morze piasku.
Szczególne wra¿enie robi gra wiat³a
podczas zachodu s³oñca. Spêdzamy
na wydmach wiele godzin,
a¿ wreszcie noc zmusza nas
Baktrian (wielb³¹d dwugarbny)
do powrotu do obozowiska.
Rys. Monika Gorza³a
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Kolejnym miejscem w planie naszej podró¿y jest Bajandzag. To miejsce znane jest od lat
dwudziestych XX wieku, kiedy to odkryto tu szkielety i jaja dinozaurów. W latach siedemdziesi¹tych
prowadzili tu badania polscy naukowcy. Szacuje siê, ¿e odkryte tutaj szkielety dinozaurów stanowi¹
oko³o jedn¹ czwart¹ wszystkich szkieletów tych gadów, jakie do tej pory odkryto na wiecie.
Na miejsce przybywamy w okolicach po³udnia. Jest to najgorszy z mo¿liwych terminów.
S³oñce pali niemi³osiernie, ziemia wydaje siê byæ rozgrzana jak piec. Nie zwa¿amy jednak na te
niedogodnoci i ruszamy na penetracjê terenu. Od razu uwagê przyci¹gaj¹ oryginalne kszta³ty
saksau³u. Bajandzag po mongolsku oznacza: "bogactwo drzew saksau³owych". Jest to krzew lub
niewielkie drzewko wykorzystywane w celach opa³owych. Czasami mo¿na równie¿ z jego kory
pozyskaæ wodê (jest chropowata i wch³ania wilgoæ). W warunkach pustynnych saksau³ jest cennym
gatunkiem.
Zg³êbiamy siê w skalne rozpadliny. Próbujemy wyszukaæ co, co chocia¿ z grubsza
przypomina³oby resztki dinozaura. Niestety poszukiwania s¹ bezowocne. Spotykamy jednak ¿ywego
potomka dinozaurów. Ca³kiem sporej wielkoci jaszczurkê o interesuj¹cych fa³dach skórnych po
bokach tu³owia.
Sycimy wzrok niesamowitymi widokami. Inna nazwa Bajandzag to p³on¹ce klify.
Rzeczywicie rozpalone s³oñcem czerwone ska³y robi¹ wra¿enie jak bymy byli we wnêtrzu pieca
giganta.
Po tych dowiadczeniach z powrotem zmierzamy do Dalandzadgad. Z jednej strony jestemy
szczêliwi, ¿e uda³o nam siê zobaczyæ najwiêksz¹ pustyniê Azji, a nawet dowiadczyæ ró¿norodnego
jej oblicza, a z drugiej strony czujemy niedosyt. Te kilka dni tylko nas rozdra¿ni³o, a przynajmniej
mnie i wiem, ¿e muszê tu jeszcze wróciæ, z pewnoci¹ na d³u¿ej.
Dziêkujê Towarzyszom wyjazdu za cierpliwe znoszenie trudów podró¿y i mam nadziejê, ¿e
ekipa w sk³adzie: Przemys³aw Grunwald, Magdalena liwka, Agata Utratna i ja, jeszcze niejedno
miejsce bêdziemy eksplorowaæ.
Grzegorz Matejczuk

ANTIKYTHIRA
Od 25 sierpnia do 21 wrzenia 2008 by³em wolontariuszem greckiej stacji Antikythira Bird
Observatory (Hellenic Ornithological Society). Stacja znajduje siê na ma³ej wyspie (22 km2) le¿¹cej
pomiêdzy Kret¹ a Kithir¹. Propozycjê wyjazdu otrzyma³em od kolegi obr¹czkarza, który poszukiwa³
pomocnika do badañ. Po krótkim namyle zgodzi³em siê! Antikythira jest wa¿nym przystankiem
dla ptasich wêdrowców, w szczególnoci ptaków wróblowych. Na wyspie zanotowano ponad
190 gatunków przelotnych, natomiast awifauna lêgowa jest tu bardzo uboga, bo wynosi zaledwie
8 gatunków. ABO uczestniczy w kilku wa¿nych projektach, a s¹ to: obr¹czkowanie ptaków wiosn¹
i jesieni¹, liczenia ptaków drapie¿nych, a tak¿e monitoring i ochrona kolonii soko³a skalnego.
Podczas podró¿y promem na wyspê towarzyszy³y nam burzyki ¿ó³todziobe. Nastêpnie bylimy
zakwaterowani w Stacji ABO. Moim zadaniem by³ udzia³ w pracach obr¹czkarskich prowadzonych
w ma³ym gaju oliwnym, od wschodu s³oñca do godziny 13.00. Pierwszym ptakiem w sieci, podczas
mojej pierwszej zmiany, by³ doros³y samiec wilgi, nastêpnie przysz³a pora na dudka! Najczêciej
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chwytanym gatunkiem by³a gajówka, równie¿ czêsto
obr¹czkowano pozosta³e gatunki europejskich
pokrzewek, w tym tak¿e pokrzewki w¹sate, które nie
wystêpuj¹ w Polsce. Bardzo licznie chwytalimy
mucho³ówki szare, rzadziej mucho³ówki ¿a³obne
i bia³oszyje. Ciekawostk¹ by³y mucho³ówki ma³e.
Najprawdopodobniej pochodz¹ one z Ba³kañskich
populacji i wybieraj¹ drogê przez Morze ródziemne,
by nastêpnie, podobnie jak populacje z rodkowej
Europy, wybraæ odpowiedni kierunek  Indie, gdzie
zimuj¹. lady na d³oniach pozostawia³y po sobie
agresywne dzierzby: g¹siorki, dzierzby rudog³owe
i czarnoczelna. Niespodziank¹ by³y syczki chwytane
Soko³ skalny
Rys. Dawid Kilon
z samego rana, ¿o³ny i zaganiacz blady. Inn¹
osobliwoci¹ przyrodnicz¹ by³a najwiêksza
europejska æma - zmierzchnica trupia g³ówka, natomiast codziennie ko³o godz. 10.00 rozpoczyna³
siê koncert cykad.
Po pracach obr¹czkarskich przychodzi³ czas na badanie terenu. Przechodz¹c po spêkanej
w s³oñcu ziemi, poroniêtej twardolistn¹ rolinnoci¹, mo¿na by³o napotkaæ na liczne bia³orzytki.
Wród nich obserwowano bia³orzytki p³owe i rdzawe. Skaliste wzgórza zamieszkiwa³y modraki
i kuropatwy górskie. Natomiast skaliste wybrze¿a s¹ miejscem kolonijnego gniazdowania soko³a
skalnego - c.n. 600 par. Jest to najwiêksza na wiecie koncentracja ptaków lêgowych tego gatunku.
Sporód ptaków drapie¿nych mo¿na by³o obserwowaæ kr¹¿¹ce w kominach powietrznych
trzmielojady, pojedyncze cierwniki, kanie czarne oraz orze³ki w³ochate i po³udniowe. Podczas
mojego pobytu zaznaczy³ siê przelot b³otniaków;
jednego dnia przelecia³o ponad 70 b³otniaków
stawowych. Mniej licznie nad wzgórzami przelatywa³y
b³otniaki ³¹kowe i zbo¿owe.
Warto dodaæ, ¿e wyspê na sta³e zamieszkuje oko³o
czterdziestu mieszkañców, do tego jest nawiedzana
przez zoorganizowanie wycieczki myliwych, którzy
szczególnie chêtnie strzelaj¹ do turkawek, ale bywa,
¿e i do ¿o³n.
Od pobytu na wyspie minê³y ju¿ ponad 2 lata,
ale wspomnienia pozosta³y wci¹¿ ¿ywe. ABO zwraca
siê co roku do rzeszy wolontariuszy o pomoc
w obr¹czkowaniu i monitoringu przelotu ptaków
drapie¿nych co sprawia, ¿e w projekcie uczestniczy
wiele narodowoci z ca³ego wiata!
Wiêcej nt. Stacji ABO mo¿na dowiedzieæ siê na
stronie internetowej:
http://www.ornithologiki.gr/en/osa/
Dzierzba rudog³owa
Rys. Dawid Kilon
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TUNEZJA 2009
Pewnego styczniowego, pochmurnego i zimnego dnia zadzwoni³ telefon. I po trwaj¹cej kilka
minut rozmowie z Grzekiem Bistu³¹-Prószyñskim ju¿ wiedzia³em, ¿e za nieca³e 2 tygodnie,
korzystaj¹c z oferty last minute, bêdê siê p³awi³ w afrykañskim s³oneczku odpoczywaj¹c od
naszej zimy.
Polecielimy we trzech: Grzesiek z synem Xawerym i ja. Lot na tunezyjsk¹ Jerbê nie trwa zbyt
d³ugo, ale podró¿ ci¹gnê³a siê nam, bo spieszno nam by³o do wymarzonego ciepe³ka. Jednak wczesny
wieczór nie powita³ nas przesadnym gor¹cem, ale za to nastêpnego dnia rano...!
Tzw. zona turistica, gdzie ulokowany by³ nasz hotel znajduje siê w pó³nocno-wschodniej czêci
Jerby, parênacie kilometrów od Houmt Souk  g³ównego i najwiêkszego miasta wyspy.
O tej porze roku podczas najcieplejszych popo³udniowych godzin temperatura powietrza przekracza
tu 200C i bez k³opotu mo¿na spacerowaæ w letnich ubraniach. A wiêc moja skórzana kurtka i takie¿
spodnie wyl¹dowa³y na dnie hotelowej szafy, a ich miejsce zajê³y: podkoszulek z firmowym logiem
Bociana, oraz wygodne terenowe bojówki. Grzesiek wskoczy³ w koszulê i w d¿insy, na wszelki
wypadek przystroi³ Xawerego w polarow¹ kurtkê i wyruszylimy na podbój Afryki.
Trzeba przyznaæ, ¿e z przyrodniczego (a cilej: z entomologicznego) punktu widzenia Jerba
nie jest wybitnie ciekawa. Wszêdobylski piasek jest poroniêty ubog¹ rolinnoci¹ drzewiast¹,
w 99% sk³adaj¹c¹ siê z daktylowców i eukaliptusów. Roliny te s¹ zwykle zdrowe jak przys³owiowy
rydz, i mimo wspinania siê na palmy, grzebania w opad³ych daktylach oraz upartego strugania
usychaj¹cych konarów nie uda³o mi siê w nich odnaleæ ¿adnych owadzich fitofagów. Dodatkowo
wiêkszoæ terenów w g³êbi wyspy jest w prywatnych rêkach, wiêc od ciekawszych zgrupowañ
rolinnoci zazwyczaj oddziela³a nas siatka. Jednak w poszukiwaniu owadów rozgl¹dalimy
siê i szperalimy gdzie tylko siê da³o i w czym siê da³o, wkrótce mielimy pierwsze wyniki.
W nabrze¿nych, nielicznych figowcach, na w¹skim skrawku, pomiêdzy szos¹ a morzem, uda³o
nam siê odkryæ larwy chrz¹szcza z rodziny kózkowatych: Trichoferus-a, jak siê potem okaza³o
z gatunku griseus. Dodatkowo wród sk¹pych traw
zaobserwowalimy g¹sienice jakiej barczatki, a tak¿e kilka gatunków
chrz¹szczy z rodziny czarnuchowatych, a na pojedynczych kwiatach
piêkne rusa³ki osetniki, które spija³y z nich nektar.
Poniewa¿ nasza wyprawa nie mia³a cile przyrodniczego
charakteru nie eksplorowalimy terenu codziennie. Du¿o czasu
spêdzilimy opalaj¹c siê na pla¿y, zwiedzaj¹c miejscowe sklepiki
i przesiaduj¹c w ma³ych, nadmorskich restauracyjkach, a gdy
zapragnêlimy mocniejszych atrakcji wypo¿yczylimy samochód
i jechalimy na Saharê.
Przeje¿d¿aj¹c po s³awetnej, kilkunastokilometrowej rzymskiej
grobli, znalelimy siê na kontynencie afrykañskim i postanowilimy
zaatakowaæ pustyniê od pó³nocy i kierowaæ siê na po³udniowy zachód.
Uda³o nam siê dotrzeæ do legendarnej Tatouine, gdzie krêcono sceny
do Gwiezdnych Wojen i od której to miejscowoci zapo¿yczy³a
nazwê filmowa rodzinna planeta Anakina i Luke'a Skywalkerów.
Po stwierdzeniu, ¿e pustynny klimat i Arabowie nieszczególnie szanuj¹
Trichoferus griseus
to miejsce kultu fanów kina fantastycznego, zajrzelimy jeszcze
Rys. Barbara Tracz
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do Chenini, Medenine i Matmaty. Surowa
i ma³o urozmaicona przyroda tych okolic
sprezentowa³a nam kolejnego Trichoferus-a,
tym razem z gatunku fasciculatus, który
rozwija³ siê w uschniêtych ga³¹zkach swych
ulubionych, rachitycznych drzewek
figowych.
¯eby nie by³o nam zbyt ³atwo i zbyt
sielankowo w drodze do Douz z³apa³a nas
burza piaskowa, która by³a niezapomnianym
prze¿yciem, teraz mi³o wspominanym,
ale gdy trwa³a, i gdy do najbli¿szej ludzkiej
osady mielimy ponad 50 kilometrów, wcale
do miechu nam nie by³o. Wczeniej jednak,
Anthia venator
nim niebo zla³o siê z ziemi¹ przybieraj¹c
Rys. Barbara Tracz
jednolicie ¿ó³ty kolor i gdy piaskowy py³
zacz¹³ siê wciskaæ do samochodu ka¿d¹ szczelin¹, podczas postoju wród pustyni uda³o mi siê
wypatrzyæ ogromnego i rzadko spotykanego przedstawiciela trzyszczowatch: Anthia venator. Potwór
ów bystro pomyka³ po przydro¿nych wydmach, a ja widz¹c jego ¿uwaczki obawia³am siê chwyciæ
go d³oni¹, bo z tak okaza³ym chrz¹szczowym drapie¿c¹ mia³em do czynienia po raz pierwszy
w ¿yciu! I w³anie ta Anthia okaza³a siê naszym najcenniejszym i najciekawszym znaleziskiem
entomologicznym, bo poza kilkoma dalszymi gatunkami têgopokrywych z rodziny czarnuchowatych,
bia³awym sprê¿ykiem i nocnym motylem z rodziny miernikowców (który zreszt¹ nam uciek³) nie
spotkalimy nic ju¿ szczególnego.
Ale, tak jak wspomnia³em wczeniej: tym razem robale nie by³y g³ównym celem naszej
wyprawy. Fantastycznie odpoczêlimy od ch³odu panuj¹cego w tym czasie w naszym kraju,
a tak¿e od codziennych zajêæ, mimo ¿e nasze telefony komórkowe dawa³y czasem o sobie znaæ
i przypomina³y nam o sprawach czekaj¹cych na nas w Polsce. Czas  jak to zwykle podczas
urlopu  p³yn¹³ bardzo szybko. Xawery zaznajamia³ siê z wielb³¹dami i z miejscow¹ kuchni¹.
A Grzesiek i ja podziwialimy okolice i miejscowe zabytki docieraj¹c w koñcu do Houmt Souk
w pragnieniu spróbowania miejscowego piwa, które mo¿na nabyæ tylko w jednym sklepie na ca³ej
wyspie. Po zakupach ostatni wieczór uczcilimy tym w¹tpliwej jakoci i mizernej mocy napitkiem.
I tak oto, z pocz¹tkiem lutego po¿egnalimy Jerbê zabieraj¹c z niej mnóstwo ciekawych wspomnieñ,
trochê zdjêæ, filmów, pami¹tek, prezentów oraz przyrodniczych okazów, które obecnie zdobi¹
nasze kolekcje.
Osobom wybieraj¹cym siê w tamte okolice mogê podpowiedzieæ, ¿e nie jest tam tanio.
Ale poniesione wydatki równowa¿y wspania³a pogoda, ciep³e wody Zatoki Kabis i szeroko rozumiana
egzotyka. Jednak ci, którzy nie bardzo lubi¹ siê targowaæ i nie przepadaj¹ za tym, ¿e s¹ praktycznie
bez przerwy nagabywani przez tubylców pragn¹cych z ka¿dym ubiæ jaki interes bêd¹ odczuwaæ
dyskomfort, który wraz z up³ywaj¹cymi na Jerbie wakacjami mo¿e przerodziæ siê w wyczerpanie...
Adam Woniak
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PELOPONEZ 2009
Ju¿ od maja 2008 roku zacieralimy rêce na myl o nastêpnej Wielkiej Greckiej Wyprawie.
Wyzwanie by³o du¿e, a to z powodu znacznej iloci ciekawych gatunków ju¿ tam przez nas
odnotowanych w maju zesz³ego roku. Gdy w koñcu d³ugo oczekiwany moment nadszed³,
w sk³adzie: Adam Woniak, Jan Tatur-Dytkowski oraz Marcin Walczak, 16 maja 2009 z wielkimi
nadziejami wsiedlimy do samolotu. Na lotnisku w Atenach odebralimy wypo¿yczony samochód
i ruszylimy w trasê na Peloponez..
Ju¿ pierwszy postój na stacji benzynowej o godz. 1.00 w nocy zaowocowa³ zaobserwowaniem
kilku osobników modliszek, kilku osobników chrz¹szczy z rodzin biegaczowatych oraz ¿ukowatych.
Posuwaj¹c siê dalej na po³udnie Grecji w koñcu wjechalimy na Peloponez. Pierwszy powa¿niejszy
przystanek powiêcony na po³ów naszych ukochanych kózkowatych nast¹pi³ wraz z nastaniem
witu, czyli ko³o godz. 5.00, w miejscowoci Nestani. Serca nam siê uradowa³y gdy zobaczylimy
na kwiatach ¿arnowców, jako jedne z pierwszych kózek, przepiêkne purpurówki z gatunku
Purpuricenus desfontainei. Te same kwiaty goci³y tak¿e rzadkiego w Polsce sudlisia ¿arnowcowego.
Na pêdach ¿arnowców zaobserwowalimy doskonale maskuj¹c¹ siê, okaza³¹ kózkê z gatunku
Niphona picticornis. Nastêpny postój w drodze na podbój Peloponezu zaowocowa³ spotkaniem
kolejnego gatunku purpurówki Purpuricenus budensis oraz ciekawego zmorsznika Vadonia bisignata.
Na kwiatach kar³owatych dêbów z gatunku Qercus coccifera zaobserwowalimy nie oznaczone
dot¹d zmorszniki z rodzaju Cortodera oraz poluj¹ce na g¹sienice motyli objête w Polsce ochron¹
gatunkow¹ têczniki mniejsze.
Za nasz¹ sypialniê obralimy niewielk¹ górsk¹ wie Agios Petros, po³o¿on¹ na wysokoci
oko³o 900 m. n.p.m. w s¹siedztwie takich miast jak: Karyes, Vourvouna, Korakovouni i Agios
Nikolaos. Po op³aceniu dziesiêciu noclegów (targujcie siê w Grecji o koszt noclegu, a dobrze na
tym wyjdziecie!) i zostawieniu baga¿y, bez zmru¿enia oka ruszylimy w teren. Pierwszym
przystankiem by³ pobliski kamienio³om znany nam ju¿ z zesz³ego roku. Nasze przemêczone podró¿¹
organizmy szybko dosta³y zastrzyk adrenaliny, a to za spraw¹ napotkania jednego z piêkniejszych
i rzadszych w Europie gatunków z rodziny kózkowatych  Calhaenesthes oblongomaculatus.
Osobniki tej niewielkiej purpurówki nalatywa³y na okoliczne kwitn¹ce dêby. O zmêczeniu
zapomnielimy ju¿ kompletnie po zaobserwowaniu na tych¿e samych drzewach opisanego zaledwie
5 lat temu nowego dla Europy gatunku zmorsznika Alosterna pauli. Dobry rezultat szybko sta³ siê
jeszcze lepszy po stwierdzeniu endemicznej dla Peloponezu kózki Grammoptera auricollis oraz
rzadkiej zielarki Phytoecia caerulea. Kolejne dni poprawia³y kózkowy bilans, a to za spraw¹ takich
pere³ek jak: Asemum tenuicorne, Helladia flavescens, Mallosia graeca, Oberea taygetana czy
Purpuricenus dalmatinus.
Wielkim wyzwaniem by³a wyprawa podjêta w celu odnalezienia bardzo rzadkiego gatunku
rzemlika: Saperda quercus. Ów kózkowaty rozwija siê w cienkich pêdach ¿ywych dêbów. Barw
pozazdrociæ mu mo¿e niejeden wzór zdobi¹cy ¿o³nierski kamufla¿, gdy¿ rzemlik ten maskuje siê
perfekcyjnie. Siedz¹c w g³êbi lici lub na ga³êziach jest praktycznie niezauwa¿alny. Na to znalaz³ siê
jednak sposób. Tu Adam pokaza³, ¿e ma g³owê na karku, gdy zabra³ z Polski parasol entomologiczny.
Poszukiwania rzemlika by³y prowadzone zarówno indywidualnie, jak i zespo³owo. Po przeczesaniu
sporej powierzchni dêbowych zaroli za pomoc¹ tego jak¿e pomocnego urz¹dzenia w koñcu obaj
krzyknêlimy: JEST!!!. Na parasol spad³a przepiêkna, okaza³a samica. Dalsze poszukiwania by³y
niesamowicie uci¹¿liwym zajêciem, a to za spraw¹ napotkanych na naszej drodze dwóch czeskich
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ekip, które odwiedza³y te tereny w tych samych celach, co i my. Brudziæ siê, pociæ i konkurowaæ
bardzo nam siê op³aci³o. Podczas czerpakowania ³¹ki w obrze¿ach stanowiska z rzemlikiem
znalelimy chrz¹szcza, którego nigdy dot¹d nikt z nas nie chwyta³. Ów kózkowaty z gatunku
Phytoecia hladilorum przesiadywa³ na rolinie zielnej dot¹d przez nas nie oznaczonej. Znalezisko
okaza³o siê bardzo wartociowe, gdy¿ gatunek ten zosta³ opisany jako nowy dla nauki zaledwie trzy
lata temu.
Na lady dzia³alnoci innych ekip entomologicznych natrafialimy jeszcze kilkakrotnie, choæby
podczas wyprawy po rzadki, endemiczny gatunek ciocha Anaglyptus luteofasciatus. Kraina
zamieszkiwana przez t¹ kózkê po³o¿ona jest w górach Menalon, w okolicach miejscowoci Vitina.
Ze wzglêdu na znaczn¹ odleg³oæ naszej sypialni od celu wyprawy postanowilimy wyd³u¿yæ sobie
czas poszukiwañ i przespaæ siê w terenie we wspomnianych ju¿ górach. Powiem tylko, ¿e nigdy
wiêcej nie bêdê spa³ w samochodzie mniejszym lub podobnej wielkoci co wypo¿yczony przez nas
Grande Punto. Có¿ to by³a za mêka... Nie doæ, ¿e cz³owiek wcale nie wypocz¹³, bo nóg w takim
aucie nie mo¿na wyprostowaæ, to niskie nocne temperatury da³y nam w koæ. Marcin, na szczêcie
lub nieszczêcie, zabra³ z Polski namiot, abymy we trzech nie musieli siê gniedziæ w naszym
Maybachu.
Nikt z nas jednak nie wzi¹³ pod uwagê, ¿e pasmo gór Menalon to olbrzymi i przede wszystkim
dziki teren, w nocy niekoniecznie przyjazny turycie. Zmierzchow¹ por¹ kolega Marcin udaj¹c siê
za potrzeb¹ w krzaczki ujrza³ przed sob¹ kud³at¹ postaæ co najmniej pó³ metra wy¿sz¹ od siebie.
Zostawiaj¹c namiot, jak b³yskawica czmychn¹³ do baga¿nika naszego pojazdu, z którego do bia³ego
rana ju¿ nie wychodzi³. Widocznie wkroczylimy na teren niedwiedzia, a ten nie zamierza³ daæ za
wygran¹. Warcza³, sapa³ i grozi³ nam ha³asuj¹c w okolicznych zarolach, ale do pojazdu nie
omieli³ siê zbli¿yæ, czego zreszt¹ wcale nie ¿a³owalimy. Po nocy z przygodami, niewyspani
ruszylimy w okolice Vitiny. Poszukiwany przez nas habitat
znalelimy bez wiêkszych k³opotów, a oczom naszym ukaza³
siê krajobraz niczym po IV wojnie wiatowej. G³ogi, na których
spodziewalimy siê zastaæ od¿ywiaj¹ce siê py³kiem kwiatowym
osobniki Anaglyptus luteofasciatus by³y totalnie po³amane! Prócz
ga³êzi z³amane by³y równie¿ niektóre trzony pni krzewów,
co wiadczy³o o u¿yciu znacznej si³y podczas ich otrz¹sania.
Po³owy za pomoc¹ parasola entomologicznego s¹ niezwykle
efektywne, ale mo¿na to robiæ delikatnie, jak równie¿ tak, jak
nasi poprzednicy - waliæ kijem w krzewy, aby mocniej, by oprócz
pozyskania opadaj¹cych na parasol owadów przy okazji
bezmylnie zniszczyæ rolinê, na której przebywa³y. Mimo
totalnej dewastacji stanowiska, jak¹ tu zastalimy, wkrótce
naszym organizmom zosta³ zaaplikowany kolejny zastrzyk
adrenaliny, bo jednak i tak uda³o nam siê pochwyciæ kilka okazów
upragnionego ciocha. Okaza³o siê, i¿ znalezienie tego piêknego
chrz¹szcza nie by³o jednym sukcesem tego dnia. Na tych samych
g³ogach zupe³nie przypadkowo znalelimy ciekawy gatunek
wiechecia Alosterna bicoloripes. By³ on tak ³udz¹co podobny
do pospolitego w naszym kraju kózkowatego Alosterna
Calchaenesthes oblongomaculatus
Rys. Adam Woniak
tabacicolor, ¿e dok³adne oznaczenie co do gatunku nast¹pi³o
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dopiero w Polsce. Innym ciekawym znaleziskiem by³o schwytanie niewielkiej cigi Poecilium
rufipes. Ten gatunek nie jest specjalnym rarytasem w rejonie Morza ródziemnego, podczas gdy
w Polsce jest rzadkoci¹. Warto wspomnieæ, ¿e w ostatnich latach uda³o siê pozyskaæ t¹ kózeczkê
trzem cz³onkom Sekcji Entomologicznej TP Bocian: Markowi We³nickiemu i póniej Paw³owi
Górskiemu, którzy znaleli go w okolicy Bia³obrzegów oraz autorowi tego tekstu, który wykaza³
go z Puszczy Kozienickiej.
Po dziesiêciu dniach spêdzonych w górach postanowilimy wybraæ siê nad morze. Jad¹c
drog¹ Tripoli - Sparta wykazalimy kolejne stanowisko wspomnianego ju¿ rzemlika z gatunku
Saperda quercus. Od Sparty skierowalimy siê do nadmorskiej miejscowoci Neo Itilo. Po drodze
we wsi Lefkochoma zahaczylimy o pobliski tartak. Sk³adowane tam martwe drewno
w rzeczywistoci nie by³o zupe³nie martwe, bo wewn¹trz roi³o siê od ¿ycia. Iglaste d³u¿yce
dokumentnie opanowane by³y przez wykarczaka ciemnego, a po powierzchni pni biega³y dwa
gatunki tyczy  tycz ciela oraz tycz mniejszy. Tam w³anie trafi³ siê tak¿e pojedynczy okaz
szczapówki Asemum tenuicorne. Przy okazji stwierdzilimy równie¿ wystêpowanie innych,
odnajdowanych tak¿e w Polsce gatunków, jak np. z rodziny bogatkowatych: Dicerca aenea
i Chrysobothris affinis, których imagines roi³y siê na pobliskich s¹gach topolowych. Najciekawszym
jednak napotkanym przez nas tego dnia miejscem by³ kózkowy w¹wóz w rejonie miejscowoci
Hosjari. To, co tam siê entomologicznie dzia³o przeros³o nasze oczekiwania. Po kwiatach ostów
i baldachów lata³y trzy gatunki purpurówek: Purpuricenus budensis, Purpuricenus desfontainei
oraz Purpuricenus kaehleri. Prócz nich, na kwiatach baldaszkowatych siedzia³o wiele innych
gatunków Cerambycidae, tj.: Clytus rhamni, Chlorophorus sartor, Stenopterus atricornis, Stenopterus
flavicornis, Stenopterus rufus, Stictoleptura cordigera, Paracorymbia pallens, Pedostrangalia
verticalis i inne. W locie uda³o siê pochwyciæ jedn¹ sztukê rzadkiej zielarki Phytoecia pubescens.
Na dziewannach roi³o siê od kolejnych przedstawicieli kózkowatych. Na jednej z nich uda³o mi siê
zaobserwowaæ szeæ gatunków na raz: zgrzytnicê Agapanthia kirbyi i Agapanthia cynarae, doæ
rzadkiego poród fauny Polski wêglarka Ropalopus clavipes, purpurówki Purpuricenus budensis
i Purpuricenus desfontainei oraz objête w naszym kraju ochron¹ gatunkow¹ koziorogi: na liciach
bukowca Cerambyx scopolii a pod nimi spokojnie siedz¹cego na ziemi, ogromnego samca kozioroga
dobosza. Mikroklimat parowów doskonale skupia ró¿nego rodzaju owady, w tym przedstawicieli
kózkowatych. Przyrodniczym grzechem by by³o nie utrwalenie takich scen, wiêc zrobilimy tam
mnóstwo zdjêæ, a krótki filmik nakrêcony w kózkowym w¹wozie dostêpny jest w internecie pod
linkiem: www.youtube.com/watch?v=rbrcZFw8FuY.
Zaopatrzeni w odpowiednie dane terenowe, w okolicy samego Neo Itilo przyst¹pilimy
do poszukiwañ ródziemnomorskich kózkowatych z rodzaju Parmena. Chrz¹szcze te rozwijaj¹ siê
w ró¿nego rodzaju wilczomleczach. Nale¿y wspomnieæ, i¿ udaj¹c siê na po³udnie Europy napotkamy
wilczomlecze znacznie wiêkszych rozmiarów, ni¿ nasze krajowe gatunki. W cienkich pêdach
wilczomlecza Euphorbia wulfenii uda³o nam siê odszukaæ larwy Parmena pubescens. Dalej by³o
ju¿ z górki. Kolejnym krokiem by³o przeszukanie drzewiastych wilczomleczy Euphorbia dendroides,
w której rozwija³a siê krewniaczka ww. gatunku  Parmena novaki. Kilka d³ubniêæ no¿em
w pierwszym E. dendroides i pokaza³y siê zatyczki wejæ do kolebek poczwarkowych, w których
siedzia³y w wiêkszoci ju¿ przepoczwarzone chrz¹szcze.
Otoczone potê¿nym masywem gór Tayget, nadmorskie Neo Itilo potrafi urzec swoim urokiem,
zw³aszcza kiedy s³oñce ju¿ chyli siê ku zachodowi. Wtedy odnosi siê takie wra¿enie, jakby stoj¹c
ty³em do morza na ba³tyckim molo podziwia³o siê tatrzañsk¹ panoramê... W nieustannych
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zachwytach nad okolic¹ nie przeszkodzi³ nam nawet fakt, i¿ ta urokliwa miejscowoæ oferowa³a
niewielk¹ baz¹ hotelow¹, co spowodowa³o, ¿e zmuszeni bylimy szukaæ noclegu dalej. Posuwaj¹c
siê wzd³u¿ linii brzegowej w koñcu dotarlimy do ma³ego kurortu Stoupa i tam zatrzymalimy siê
hotelu Lefktron. W okolicy niewiele by³o okaza³ych drzew, do których widoku cz³owiek przywyk³
mieszkaj¹c w Polsce. Nie ma to jednak jak wiekowy, samotny i martwy jesion. Taki w³anie widok
napotkalimy pod koniec dnia jeszcze przed wjazdem do Neo Itilo. W ca³oci opanowany by³ przez
drzeworadka Xylotrechus smei (dawniej mylonym z X. stebbingi). Drewno by³o do tego stopnia
prze¿arte przez jego larwy, ¿e nawet grube konary pêka³y bez stosowania wiêkszej si³y. Czêæ
populacji zd¹¿y³a ju¿ opuciæ kolebki poczwarkowe pozostawiaj¹c otwory wylotowe niczym dziury
po ostrzale karabinem maszynowym. Ale wiele imagines jeszcze siedzia³o w drewnie i materia³
z nimi pozyskalimy do dalszej hodowli. Niektóre osobniki opuszcza³y kolebki ju¿ w trakcie jazdy
samochodem. Rezultat by³ taki, ¿e na kokpicie mielimy zbiorow¹ orgiê odbywan¹ przez parki
kopuluj¹cych drzeworadków. Z cienkich jak palec patyczków jesionu uda³o siê jeszcze pozyskaæ
dwa kolejne gatunki kózkowatych: jednego z mniejszych przedstawicieli rodziny - Nathrius
brevipennis oraz gatunek dot¹d precyzyjnie nie zdeterminowany, nale¿¹cy do rodzaju Trichoferus
(Trichoferusy nie nale¿¹ do ³atwo oznaczalnych gatunków, lecz s¹dz¹c po wielkoci, proporcjach
i kszta³cie przedplecza mo¿e to byæ rzadko spotykany Trichoferus spartii). Obaj wymienieni
przedstawiciele Cerambycidae zostali uzyskani metod¹ hodowli ju¿ po powrocie do Warszawy
przez Adama.
Kolejne dni by³y próbami wgryzienia siê w górskie tereny Taygetu. Ten obszar nawet z daleka
robi ogromne wra¿enie. To najwy¿sze pasmo górskie na Peloponezie. Rozci¹ga siê na d³ugoci
oko³o 100 km, a najwy¿szy szczyt Ajos Ilias jest ni¿szy od tatrzañskich Rysów zaledwie
o 92 metry. Samochodem najwy¿ej uda³o nam siê dotrzeæ na wysokoæ oko³o 2000 m, by z góry
podziwiaæ panoramê okolicy, lecz... nie by³o kompletnie nic widaæ!
Bylimy otoczeni wolno przesuwaj¹cymi siê wokó³ nas chmurami.
Wystarczy³ dystans kilkunastu kroków do wynurzenia siê z jednej
mglistej, wilgotnej gêstwiny, aby za chwilê wkroczyæ w nastêpn¹.
Dalsza droga schodzi³a serpentynami w dó³. Strome zbocza i g³êbokie
¿leby wzbudza³y szacunek, zw³aszcza mój, tj. kierowcy, bo szosa
prowadzi³a nad pionowymi urwiskami, których krawêdzie nie
wszêdzie by³y nale¿ycie zabezpieczone przed zjechaniem z drogi
i wpadniêciem w otch³añ przepaci.
Wiêkszoæ drzewostanu w Taygecie to wierk i sosna. Pomimo
ogromnych spustoszeñ, jakich dokona³y w 2007 roku szalej¹ce na
tym terenie rozleg³e po¿ary, wiele najdzikszych terenów tych gór
pozosta³a nietkniêta. Poszukiwania imagines przedstawicieli
kózkowatych na tamtejszych g³ogach zaowocowa³y znalezieniem
endemicznego dla Grecji podgatunku zmorsznika Anastrangalia
dubia ssp. moreana. W odró¿nieniu do gatunku nominatywnego
podgatunek ten tworzy wiele form kolorystycznych. Na tych
samych g³ogach, jako jedynemu podczas ca³ej wyprawy, Marcinowi
uda³o siê z³apaæ piêknie ubarwion¹ kózkê Callimus angulatus.
Z powodu niskich temperatur, wysoko w górach rozwój larw wielu
Pilemia hladilorum
owadów jest wyd³u¿ony, dlatego te¿, oprócz poszukiwania imagines Rys. Adam Woniak
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na kwiatach, na drewnie i wród rolinnoci zielnej postanowilimy pozyskaæ stamt¹d trochê materia³u
z postaciami przedimaginalnymi Cerambycidae. Hodowle zaowocowa³y uzyskaniem jednego okazu
endemicznej kozulki Pogonocherus eugeniae oraz wielu osobników doæ pospolitego spuszczela
Hylotrupes bajulus. Stwierdzilimy tam tak¿e wystêpowanie objêtego ochron¹ w naszym kraju
borodzieja próchnika w postaci m³odocianych form larwalnych doæ licznie zasiedlaj¹cych powalone
wierkowe pnie. W nieco ni¿szych partiach Taygetu pozyskalimy materia³ z figowca zaatakowanego
przez Trichoferus griseus. Larwy tego doæ rzadkiego gatunku kózki preferuj¹ ¿erowanie na
pograniczu drewna martwego z jeszcze ¿ywym. Hodowla zakoñczy³a siê powodzeniem, a warto
wspomnieæ, ¿e ostatni osobnik Trichoferus griseus wygryz³ siê bardzo póno, bo pod koniec wrzenia
2009 roku. Z tego samego figowca zupe³nie przypadkowo wyhodowalimy z Adamem po jednym
okazie naszej krajowej redzinki ryjkowcowatej. By³y to prawdziwe rzec by mo¿na kolosy, gdy¿
jak na ten gatunek oba wyhodowane osobniki osi¹gnê³y rozmiary naprawdê imponuj¹ce. Wydaje
siê, ¿e klimat ródziemnomorski sprzyja osi¹ganiu wiêkszych rozmiarów przez okazy w obrêbie
tego samego gatunku w porównaniu z klimatem umiarkowanym pó³nocy. Bo podobn¹ sytuacjê
zaobserwowalimy w przypadku dwóch innych przedstawicieli kózkowatych, szeroko
rozprzestrzenionych w ca³ej Europie, tj. drzeworadka Xylotrechus rusticus oraz rogatka Aegomorphus
clavipes. Spotkane przez nas osobniki tych chrz¹szczy by³y istnymi potworami wród swojego
gatunku, których samice niekiedy dwukrotnie przewy¿sza³y rozmiarami swych pó³nocnych
pobratymców.
Pobyt na Peloponezie zakoñczylimy z dniem 3 VI 2009. Pomimo faktu, i¿ górzyste tereny
pó³wyspu na koniec da³y nam trochê w koæ, to wci¹¿ odczuwamy niedosyt. Bogactwo zarówno
tamtejszej fauny jak i flory pozwala wysnuæ jeden oczywisty wniosek - Grecja niew¹tpliwie skrywa
jeszcze wiele ¿ywych, przyrodniczych skarbów przed swoimi przysz³ymi odkrywcami. Kraj s³oñca,
bogów i oliwek za ka¿dym razem uczy³ nas czego nowego. To by³a nasza trzecia wyprawa w te
piêkne tereny, ale z pewnoci¹ nie ostatnia!
Jan Tatur-Dytkowski

Samotnik
Rys. Dawid Kilon

83

KRASKA %(1-2/2009)

NOWI CZ£ONKOWIE TP BOCIAN"
Miros³aw Bajkowski, Tadeusz Baraniecki, Jolanta Bargielska, Tomasz Filip, Grzegorz Gruszczak,
Joanna Grzybowska, Wies³aw Kalicki, Dorota Kocio³, Teresa Kokoszka, Krzysztof Konarzewski,
Renata Komider, W³adys³aw Krajner, Bo¿ena Kubacka, Andrzej Kuziomski, Renata Ledwochowska,
Andrzej £ukijañczuk, Anna Miodek, Kamil Mys³ek, Wojciech Okliñski, Tomasz O³dakowski, Paulina
Piasecka, £ukasz Po³awski, £ukasz Siedlecki, Julia Sroka, Piotr Szpakowski, Krzysztof Szulak,
Iwona Szypczyñska, Maciej Turzañski, Micha³ Uczciwek, Les³aw Jan Urbanek, Anna Wasiluk,
Daniel Wyszyñski, Joanna Zalewska, Karol Zalewski.

INSTYTUCJE I OSOBY, KTÓRE WSPAR£Y DZIA£ALNOÆ
TP BOCIAN W OKRESIE 1 I 2009 - 31 XII 2009
Instytucje:
Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice - Jan Makowski
Caritas Proszowice,
CKiW w Proszowicach
Ewa Baranowska - Urz¹d Miasta i Gminy Proszowice,
Firma Elmonter
Fundacja EkoFundusz
Javatech sp. z o.o.
Ko³o Gospodyñ z Opatkowic,
Ksiêgarnia nie¿ka - Anna Dro¿d¿ & Jerzy Dro¿d¿
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Nadlenictwo Celestynów
Nadlenictwo Chojnów
Nadlenictwo Ostrów Mazowiecka
Nadlenictwo Pu³tusk
Nadlenictwo Soko³ów
Nadlenictwo Wyszków
Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych
Pruszkowska Telewizja Kablowa
Radgost
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Rejon Energetyczny Garwolin
Rejon Energetyczny £uków
Rejon Energetyczny Miñsk Mazowiecki
Rejon Energetyczny Ostro³êka
Rejon Energetyczny Przasnysz
Rejon Energetyczny Siedlce
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Tadeusz Tr¹bka - piekarnia Klimontów,
Urz¹d Marsza³kowski woj. mazowieckiego
Urz¹d Miejski w Pruszkowie
Zak³ad Energetyczny Warszawa Teren S.A.
Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
Zdzis³aw Filipek - firma Drewal
Zespó³ Tañca Ludowego Pruszkowiacy

Osoby prywatne:
Jerzy Abramczyk, Karolina Barc, Tomasz Bartos, Alicja Biedrzycka, Grzegorz Bistu³a-Prószyñski,
Andrzej Borowski, Mateusz Chamio³o, Micha³ Chomiuk, Maciej Cmoch, Przemys³aw Czajkowski,
Katarzyna Frankowska, Tomasz Filip, Agata Gazdowska, Jan Go³¹b, Monika Gorza³a, Andrzej
Górski, Pawe³ Górski, Filip Jarzombkowski, Tomasz Grabowski, Ewa Gutowska, Anna Henich,
Marcin Ilczuk, Sylwia Ilczuk, Barbara Iwaniuk, Olgierd Jab³oñski, Artur Jechna, Jan Jejno, Bartosz
Kalicki, Wies³aw Kalicki, Anna Karwot, Dawid Kilon, Krzysztofa Kochanka, Beata Kojtek, Pawe³
Krêpiec, Marian Ko³odziejczyk, Bogdan Kocian, Ewa Kowalczuk, Iza Kowalczuk, Tomasz
Kowalczuk, Krzysztof Kowalski, Waldemar Krasowski, Kamil Kryñski, Katarzyna Kotowska, Patryk
Krzywkowski, Katarzyna Kubicka, Pawe³ Kulesza, Marek Lewkowicz, Jerzy Lewtak, Joanna Lidke,
Tomasz Lippoman, Anna Lisowska, Katarzyna Ludwiczak, Janusz £uczak, Andrzej £ukijañczuk,
Antonii Marczewski, Grzegorz Matejczuk, Tomasz Mazgajski, Sebastian Menderski, Jerzy
Miko³ajczuk, Romuald Mikusek, Norbert Mital, Micha³ Molicki, Krzysztof Mroczek, Magdalena
Mroczek, Szymon Michniewicz, Jaros³aw Mydlak, Pawe³ Niski, Przemys³aw Ob³oza, Wojciech
Okliñski, Edyta Olech, Adam Olszewski, Iwona Opacian, Piotr Opacian, Jaros³aw Paciorek,
Agnieszka Parapura, Bogdan Parapura, El¿bieta Parapura, Filip Paw³owski, Janusz Paw³owski,
Piotr Paw³owski, Paulina Piasecka, Przemys³aw Pi¹tkowski, S³awomir Pietrzyk, Klaudia Pióro,
Ewa Pruszkowska, Wioleta Pu³a, Marek Prusisz, £ukasz Rejt, Arkadiusz Rosiñski, Ryszard Ry,
Kamil Sagan, Micha³ Skakuj, Marcin Stefaniak, Marcin Stêpieñ, Maciej Szajda, Aleksandra
Szarlik, Krystyna Szczygielska, Maciej Szczygielski, Grzegorz Szewczyk, Tadeusz Szmalec, Marian
Szokalski, Piotr Szpakowski, Krzysztof Szulak, Jan Tatur-Dytkowski, Adam Tar³owski, Barbara
Tracz, Karol Trzciñski, Katarzyna Tyl-Chatliñska, Jan Urbanek Les³aw, Andrzej Wêgrzynowicz,
Marcin Wierzbicki, Marcin Winiewski, Krzysztof Wojciechowski, Adam Woniak, Rafa³ Wyszyñski,
Andrzej Wuczyñski, Maciej Zahorski, Ma³gorzata Zalewska, Przemys³aw Zdroik, Uczniowie
i nauczyciele ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie, Marzena ¯ywot z nauczycielami ze
szko³y nr 1 w Proszowicach.
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Przepiórka
Rys. Micha³ Molicki
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Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

Imiê i nazwisko (czytelnie)

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

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

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

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

Miejscowoæ, data

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

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

DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
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ANKIETA PERSONALNA

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

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

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

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

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

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

Miejsce na korespondencjê:
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POTRZEBUJEMY
WASZEGO WSPARCIA
w ramach akcji 1% podatku chcielibyśmy w 2010 roku

Zakupić drugie stado owiec œwiniarek
Drugi rok z rzędu zbieramy środki na zakup stada prymitywnej, rodzimej rasy owiec świniarek. W 2009 r. z 1%
przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 13 tys. zł. Potrzebujemy jeszcze 7000 zł, żeby kupić i przetransportować nad
Bug 10 matek i jednego tryka. Chcemy stworzyć drugie stado, które będzie wypasane na murawach
napiaskowych w projektowanym rezerwacie „Wajkowska Wyspa” koło Borsuk.

Ochronić Łąki Kazuńskie
Łąki Kazuńskie położone są w gminie Czosnów, obejmują powierzchnię około 300 ha łąk, turzycowisk,
starorzeczy i zadrzewień, należących do sieci Natura 2000. Są ważnym szlakiem migracji zwierząt między
Kampinoskim Parkiem Narodowym a Wisłą. To jeden z najcenniejszych terenów pod względem botanicznoornitologicznym w okolicach Warszawy. Od 2008 r. prowadzimy na nim działania na najbardziej podmokłych
turzycowiskach. Zmierzają one do przywrócenia dawnej gospodarki kośnej i ograniczenia nadmiernej sukcesji
roślinności drzewiastej. Ideą przedsięwzięcia jest przywrócenie charakteru Łąk sprzed 30 lat, kiedy to były
koszone i gniazdowało na nich wiele gatunków ptaków. Mamy nadzieje, że dzięki naszym zabiegom Łąki znów
„ożyją” a wiosną powrócą na nie rycyki, krwawodzioby i czajki. Fundusze, które przekażecie Państwo,
przeznaczymy na zakup sprzętu niezbędnego do koszenia na tym wyjątkowo trudnym terenie oraz na prace
pozwalające zachować jego charakter.
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Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Sokołowska 74, 08-110 Siedlce
Nr konta: 79 1020 4476 0000 8002 0016 8724
PKO BP SA Oddział I w Siedlcach

ZY

Wpłaty, z dopiskiem „darowizna”, można również przekazywać na cele innych projektów.
Prosimy o załączenie na przelewie Twojego adresu. Chcielibyśmy Ci podziękować.
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