
� Wywiad z Zastępcą 
Dyrektora BbPN – 
Małgorzatą Górską

�� 2

� Obrączkowanie ptaków 
– dlaczego takie ważne?

�� 3

� Spotkanie z twórcami 
SAGI PRASTAREJ 
PUSZCZY Bożeną i Janem 
Walencikami 

�� 4-5

� Jak chronić trzmiele 
�� 6

� 20 lat minęło� – 
wspomnienia prof. 
Janusza Gotkiewicza 

�� 7

20 lat
Biebrzańskiego

Parku
Narodowego

Katarzyna Zie-
lińska – niezastą-
piona (przyp. re-
dakcji) sekretarka 
w BbPN.

2 maja 1994 r. - pierwszy dzień 
w pracy. Nie chcąc się spóźnić przy-
jechałam do pracy godzinę wcześniej. 
Musiałam czekać. Wtedy w ciągu 
zaledwie 60 minut poznałam smak 
prawdziwej Biebrzy: komary pocięły 
mnie bowiem od stóp do głów. A to 
już minęło 20 lat – wiele miesięcy, 
dni, godzin, a mam wrażenie jakby 
to było wczoraj. To były egzotyczne 
czasy bez internetu, rozmowy tele-
foniczne były zamawiane przez cen-
tralę, na które czekało się godzina-
mi, no i ta maszyna do pisania - istny 
horror. Praca w Parku była dla mnie 
szkołą życia. Były zarówno wzloty jak 
i upadki. Pamiętam jak przed laty po-
dejmowaliśmy w Trzyrzeczkach waż-
nych gości. Razem z koleżanką po-
jechałyśmy z samodzielnie przygo-
towanym cateringiem w umówione 
miejsce. (Nadmienię, że wozem do-
stawczym był maluch – fi at 126 p). 
W końcu po wielu trudach dojecha-
łyśmy na śródleśną polanę. Rozpako-
wałyśmy wszystko i czekałyśmy, cze-
kałyśmy… aż w końcu zaczął zapa-
dać zmrok. Nagle tuż obok nas „coś” 
zaczęło chrobotać w krzakach. Teraz 
po latach myślę, że zapach swojskiej 
wędlinki przyciągną w nasze okoli-
ce dzikie zwierzęta.                                                                                           

- Pani Alu, ja się boję! – powie-
działam zatrwożona - Zbieramy się 
stąd! 

Po czym najszybciej,  jak to tylko 
było możliwe, spakowałyśmy wszyst-
ko z powrotem do malucha. Oczy-
wiście jakiś czas po naszym wyjeź-
dzie, spóźniona delegacja przybyła 
na umówione miejsce w lesie, gdzie 
oprócz drzew nie było nic i nikogo. 
W poniedziałek dostałam upomnie-
nie, a ówczesny Pan Dyrektor wy-
raził swoje głębokie niezadowolenie. 
A propos Dyrektorów, to pamiętam 
jak kiedyś zawitał do mojego gabine-
tu szarmancki Pan i rzekł do mnie:                                                                   

- U Pani wisi Upupa Epops!                                                                                                                      
- Jak pupa mi wisi? – pomyśla-

łam. Chyba miałam niewyraźną mi-
nę, bo Pan szybko wyjaśnił, że jest to 
nazwa łacińska dudka, którego por-
tret rzeczywiście wisi na ścianie mo-
jego gabinetu. Wychodząc z pokoju 
tajemniczo dodał: - Ja tu jeszcze wró-
cę…Później po latach, ten Pan został 
moim szefem i jest nim obecny Dy-
rektor BbPN - Roman Skąpski. A od 
tamtej pory przyswajanie nazw łaciń-
skich ptaków stało się niejako mo-
im hobby. Śmiesznych sytuacji, a na-
wet tak zwanych „wpadek”, było du-
żo. Prof. Czerwińskiego uraczyłam 
na przykład mocną herbatą z ludwi-
kiem z cytryną,  którego dzień wcze-
śniej użyłam do czyszczenia dzban-
ka na wodę. Profesor na szczęście 
przeżył ten nieumyślny zamach na 
jego osobę. Dodał na koniec, że ni-

gdy wcześniej, w całym swoim ży-
ciu, nie pił tak dobrej herbaty.  Pa-
miętam także, jak dostałam telefon 
od naukowca, który chciał zbierać 
biebrzańskie powietrze w słoiki, bo 
słyszał, że ma ono właściwości od-
chudzające. Próbowałam mu wyja-
śnić, że to niemożliwe. Dyskutowa-
łam z nim rzeczowo, argumentując, 
że u nas nad Biebrzą występują roz-
miary L i XL. Później okazało się, że 
to Szymon Majewski „wkręcił” mnie 
podczas programu radiowego, któ-
ry niestety emitowany był na żywo…                                                                                                      
Cały czas napotykam na ścieżce 
swej zawodowej podróży wspania-
łych ludzi, zakochanych bezgranicz-
nie w biebrzańskiej przyrodzie, któ-
rzy są dla mnie ogromną inspiracją 
w mojej pracy, ale także w życiu 
prywatnym i dlatego pewnie praca 
w BbPN jest dla mnie nie tylko obo-
wiązkiem, ale przyjemnością i rado-
ścią, a to szalenie ważne.

Tomasz Kłosowski 
–  dziennikarz, foto-
graf przyrody, miło-
śnik i znawca bagien 
biebrzańskich

Refl eksja odnośnie powstania Bie-
brzańskiego Parku Narodowego kie-
dyś była smutna…,  ale po latach za-
mieniła się w wesołą. Gdy dwadzie-
ścia lat temu dowiedziałem się, że 
Premier Hanna Suchocka  podpisała 

rozporządzenie o utworzeniu Parku, 
wszystko we mnie jęknęło… Skoń-
czy się swoboda – pomyślałem –  
zaczną się przepisy, nakazy, zaka-
zy. Po cichu wprawdzie wierzyłem, 
że my stare „repy” będziemy trakto-
wani ulgowo, ale jednak park naro-
dowy to park narodowy! A my przy-
jechaliśmy przecież nad Biebrzę, aby 
znaleźć w sercu Europy miejsce, w 
którym jest dziko! Pamiętam do dziś, 
słowa leśniczego, który skontrolował 
nas w Gugnach: A Wy z Dyrekto-
rem rozmawialiście, czy można tu 
chodzić, pozwolenie macie? Nie-
swojo nam było, że nagle znani nam 
leśniczowie zaczepiają nas w ten spo-
sób. Ale dzisiaj, po latach, zgoła in-
na myśl chodzi mi po głowie: gdyby 
wówczas nie powstał park narodo-
wy, to nie wiem, czy zachowałyby 
się do dnia dzisiejszego chociaż-
by moje ulubione olsy w Laskowcu. 
Wcześniej, zawsze jadąc nad uko-
chaną Biebrzę, zastanawiałem się: 
ile tym razem drzew zostało wy-
ciętych? Pamiętam, że raz o mały 
włos serce mi nie pękło, gdy zoba-
czyłem zrąb machnięty przez po-
łowę lasu. Teraz lasy stoją, są bez-
pieczne, objęte strefą ochrony ści-
słej i nikt ich nie ruszy.

Podobnie jest z bagnami. Meliora-
cje wprawdzie ruszyły w wielu miej-
scach, ale jednak w obrębie Parku 
łąki pozostają niezagrożone. 

Drodzy Czytelnicy!

W zeszłym roku minęła XX rocznica powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego. W październiku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 
zainaugurowaliśmy cykl wydarzeń w ramach obchodów XX – lecia BbPN. W tym roku, jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy, podczas wielu 
spotkań zorganizowanych przez pracowników BbPN, będziemy wspominać początki działalności naszego Parku. A jest co wspominać! W bieżącym 
numerze chcielibyśmy zaprezentować Państwu ciekawy artykuł  prof. Janusza Gotkiewicza, który w humorystyczny sposób, niejako „od kuchni”, 
przybliża nam realia pracy pierwszych badaczy biebrzańskich bagien.  Poza tym, wiedzeni ciekawością, poprosiliśmy kilka osób, które pamiętają 
początki Biebrzańskiego Parku Narodowego o kilka zdań wspomnień z tego okresu. 
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20 lat! Powspominajmy razem.
Jakie wspomnienia, refleksje nasuwają się Panu/Pani z okazji 20 rocznicy powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego?

Ciąg dalszy na str. 8

Akcja „Jedź Łośtrożnie” realizowna 
jest przez Biebrzański Park Narodowy
Osowiec–Twierdza 8, 19–110 Goniądz, 
tel. 85 738 06 20 www.biebrza.org.pl

Tablica Starostwa Powiatowego w Mońkach
ul. Słowackiego 5a, 19–100 Mońki
www.monki.pl

Jedź łośtrożnie!

Kierowco pamiętaj!
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Rozmowa z Zastępcą Dyrektora 
Biebrzańskiego Parku 
Narodowego – Małgorzatą 
Górską

Rozmawiała: Renata Zalewska

Związała Pani swoje życie z Biebrzą. 
Mieszka Pani na terenie gminy Trzcian-
ne i  zawodowo od wielu lat zajmuje się 
Pani tematami związanymi z ochroną 
biebrzańskich bagien. Dlaczego  
Biebrza? 
Poniekąd jest to szczęśliwy zbieg okoliczno-

ści. Moja pierwsza praca, zaraz po studiach, 
związana była z doliną Biebrzy. Pracowałam 
wówczas przy projekcie ochrony bagien bie-
brzańskich w międzynarodowej organizacji 
WWF. Projekt trwał kilka lat i w ciągu tego 
czasu bagna, można powiedzieć, mnie wcią-
gnęły. Zarówno urzekła mnie tutejsza przy-
roda, ale istotny był także czynnik ludzki, 
społeczny. W  trakcie swojej pracy poznałam 
fantastyczne grono miłośników przyrody ba-
gien i kultury biebrzańskiej. Siłą rzeczy za-
chciałam stać się częścią tej społeczności. Zu-
pełnie przypadkowo udało mi się kupić tutaj 
niewielkie gospodarstwo i zamieszkać. Wte-
dy stało się jasne, że żegnam się z miastem 
i zostaję na biebrzańskiej wsi.

Jak przebiegała Pani dotychczasowa  
kariera zawodowa?
Cała moja kariera zawodowa jest związana 

z bagnami biebrzańskimi. Najpierw był wspo-
mniany projekt WWF, następnie pracowałam 
w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Pta-
ków. Tutaj zajmowałam się szerszą problema-
tyką ochrony przyrody w całym naszym re-
gionie, głównie w kontekście przebiegu drogi 
Via Baltica. Oprócz doliny Biebrzy terenem 
mojej pracy była  także Puszcza Knyszyńska 
oraz Augustowska. Prowadziłam też liczne 
interwencje ekologiczne i przekonywałam, 
że godzenie potrzeb przyrody i działalności 
człowieka jest możliwe W czasie polskiej pre-
zydencji w Radzie Unii Europejskiej zajmo-
wałam się rzecznictwem ds. polityki ochro-
ny przyrody. Przed podjęciem pracy na sta-
nowisku Zastępcy Dyrektora Biebrzańskie-
go Parku Narodowego byłam członkiem Re-
gionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej 
przy RDOŚ w Białymstoku. Od czterech mie-
sięcy pracuję w Biebrzańskim Parku Naro-
dowym. Jest to wielki zaszczyt i równie du-
że wyzwanie. 

Pani praca dla przyrody została uwień-
czona prestiżową międzynarodową  
nagrodą w zakresie ekologii.
W 2010 roku otrzymałam nagrodę Gold-

manów nazywaną popularnie „Ekologicznym 
Noblem”. Było to niezwykle ważne docenie-

nie działalności (przy dużym wsparciu sił spo-
łecznych) na rzecz zmiany przebiegu drogi 
„Via Baltica” na taką, by ominęła ona naj-
cenniejsze przyrodniczo obiekty w północno 
- wschodniej Polsce. Ta nagroda udowodniła, 
że głos społeczeństwa ma znaczenie i może 
spowodować zmianę błędnych decyzji poli-
tycznych. Pokazała także wszystkim osobom 
angażującym się w sprawy dotyczące najbliż-
szej okolicy i codziennego życia, że warto być 
aktywnym, bo to przynosi efekty i pozytyw-
ne rozwiązania.

Wiem, że część swojej nagrody przeka-
zała Pani na stworzenie fundacji, która 
działa teraz na rzecz ochrony przyrody.

Znaczna część została przeznaczona na no-
wą fundację „Greenmind”, która działa oczy-
wiście w sferze ochrony przyrody. Organiza-
cja zajmuje się m.in. kontrolą procesów po-
dejmowania decyzji dot. środowiska, przeciw-
działaniem niszczeniu cennej przyrody oraz 
monitoringiem dostępu do informacji o śro-
dowisku i udziału społeczeństwa w podejmo-
waniu decyzji o środowisku.

Dlaczego zdecydowała się Pani podjąć 
pracę na stanowisku Zastępcy  
Dyrektora BbPN?
Otrzymałam propozycję od Pana Dyrekto-

ra Romana Skąpskiego, która w pierwszym 
momencie mnie onieśmieliła. Nie spodzie-
wałam się takiej propozycji. Natomiast po 
przemyśleniach uznałam, że jest to wielka 
szansa na wykorzystanie mojego doświad-
czenia, jakie zdobyłam w trakcie pracy na 
rzecz ochrony przyrody. Jest to wielkie wy-
zwanie, ale także duża nobilitacja, żeby wes-
przeć ochronę doliny Biebrzy z pozycji  za-
rządzającego walorami przyrodniczymi naj-
cenniejszych w Polsce i unikalnych na skalę 
międzynarodową bagien.

Jakie główne zadania (być może wyzwa-
nia) stoją przed nową Panią Dyrektor? 
Przez pierwsze miesiące swojej pracy 

w Parku byłam zaangażowana w temat przy-
szłego kształtu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-20, w skład którego 
wchodzą dopłaty rolnośrodowiskowo - klima-
tyczne dla rolników gospodarujących w spo-
sób przyjazny przyrodzie. Jest to bardzo istot-
na sprawa z punktu widzenia zarówno Par-
ku jak i biebrzańskich rolników. Wskazali-
śmy słabe punkty proponowanego  projektu 
i zaproponowaliśmy korzystne rozwiązania. 
Jest nadzieja, że uda nam się poprawić ten 
projekt, jednak jest jeszcze za wcześnie, aby 
mówić o jego ostatecznym kształcie. Drugi 
temat, w który jestem bardzo zaangażowa-
na, to Carska Droga, która jest w tej chwili 
w trakcie remontu. Niestety zarówno pręd-
kość, jak i ilość samochodów na tej drodze 
wzrosła. Obszar, przez który przebiega jest 
bardzo cenny przyrodniczo, a ponadto wy-
stępuje tu wysokie ryzyko wypadku z udzia-
łem łosi. Pracujemy nad tym jakie zastosować 
rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa użytkowników drogi i zwierząt. Jedno-
cześnie musimy zachować walory turystycz-
ne i krajobrazowej tej historycznej drogi. Jest 
to duże wyzwanie lecz wierzę, że – ze wspar-
ciem mieszkańców, władz, miłośników Bie-
brzy i innych zainteresowanych osób – uda 
się mu sprostać. 

Czy uważa Pani, że wykaszanie bagien 
przy pomocy ratraków jest jedynym 
sposobem, by powstrzymać proces  
zarastania biebrzańskich łąk?
Kiedy ratraki wjechały na biebrzańskie ba-

gna były postrzegane jako to najlepsze tech-
niczne rozwiązanie. Później okazało się, że 
zarówno skala (bo tych ratraków jest dużo 
i powierzchni na których koszą również) jak 
i ich oddziaływanie na wrażliwe torfowiska, 
pozostawia dużo do życzenia. Trzeba więc 
pracować nad lepszymi rozwiązanymi tech-
nicznymi. Pewnie najlepsze byłoby koszenie 
ręczne, jak to miało miejsce dawniej. Zdaję 

sobie sprawę, że czasy się zmieniły, rolnicy 
nie są zainteresowani wychodzeniem z ko-
są na bagna. Jest to zrozumiałe. Mamy XXI 
wiek i wydaje się, że przy takiej skali potrzeb 
przy zapobieganiu sukcesji roślinności na po-
rzuconych łąkach  w dolinie Biebrzy, musimy 
wspomagać się rozwiązaniami technicznymi. 
Maszyny trzeba jednak stale ulepszać, tak by 
zminimalizować niekorzystny ich wpływ na 
środowisko. Trzeba także pamiętać, że bagna 
nie zarastałyby tak bardzo, gdyby nie obniżał 
się poziom wód gruntowych. Zarówno melio-
racje jak i zmiany klimatu mogą mieć swój 
udział w przyspieszeniu zarastania bagien. 
Podobnie sama Biebrza: rzeka nie zarasta-
łaby tak intensywnie roślinnością, gdyby nie 
dopływały do niej wody wypłukujące nawozy 
z okolicznych terenów rolniczych.

A czy prowadzony jest monitoring  
wpływu koszenia ratrakami na siedli-
ska w BbPN? 
Przez cały czas weryfikowane są miejsca  

udostępniane do mechanicznego koszenia, aby 
ratraki miały zakaz wjazdu na najcenniejsze 
siedliska, gdzie mogą zniszczyć powierzch-
nię torfowiska np. na wrażliwe mechowiska. 
Tam jest dopuszczone koszenie ręczne. Za-
równo dzierżawcy użytkujący grunty Parku, 
jak i sam Park prowadzi monitoring wpływu 
koszenia ratrakami na przyrodę.

W tym roku zmieniły się przepisy odno-
śnie programów rolnośrodowiskowych. 
Co to oznacza dla Parku oraz rolników 
z naszego terenu?
Projekt Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ra-

mach którego są dopłaty rolnośrodowiskowo 
- klimatyczne, z początkiem tego roku wyda-
wał się fatalny. Przewidywał radykalną de-
gresywność płatności. Oznaczało to, że ca-
ła płatność byłaby wypłacana tylko do po-
wierzchni zaledwie 10 ha. Pomiędzy 10 a 20 
ha miała być to połowa płatności, a powyżej 
20 ha – nie byłoby płatności rolnośrodowisko-
wo - klimatycznej.  W sytuacji doliny Biebrzy, 
gdzie jest potrzeba wykaszania dużych po-
wierzchni, mogłoby to spowodować wycofy-
wanie się rolników z tych programów i ba-
gna znowu by nam zarosły. Interesem Par-
ku jest zapewnienie dobrego stanu ochrony 
tych siedlisk, które wymagają koszenia. Za-
tem wszyscy mielibyśmy tu duży problem. Na 
dzień dzisiejszy Park ma wpływy z dzierżaw 
i te środki może przekazać na inne potrzebne 
działania ochronne. W innym przypadku Park 
musiałby znaleźć pieniądze z innego źródła, 
co byłoby potężnym obciążeniem dla skarbu 
Państwa. Cieszę się, że coś drgnęło po na-
szych apelach kierowanych do resortu rolnic-
twa i projekt PROW jest już poprawiany. Za 
wcześnie jeszcze jest mówić o jego ostatecz-
nym kształcie, natomiast jest nadzieja, że to 
zmniejszenie dopłat do dużych powierzchni 
nie będzie tak drastyczne, a w optymalnym 
kształcie nie będzie go wcale.

Dlaczego tak ważne jest byśmy chronili 
biebrzańskie bagna? 
Dla jednych ważny jest piękny krajobraz, 

dla innych ptaki, których nie ma nigdzie in-
dziej. Ja osobiście uważam, że biebrzańskie 
bagna, to jedno z niewielu miejsc, które za-
chowały się w coraz bardziej ucywilizowa-
nej Europie, w tak naturalnym stanie. Gdzie 
siły przyrody są główną mocą sprawczą … 
przy pewnej pomocy człowieka. Bez wątpie-
nia nasze bagna są ewenementem na skalę 
europejską i powinnyśmy być z tego dumni 
oraz troszczyć się o nie. Potrzebna jest świa-
domość, jak ważną pełnią one rolę: dzięki na-
turalnej retencji chronią niżej położone tere-
ny przed powodzią, oczyszczają wody spły-
wające z wysoczyzn, są domem dzikiej flo-
ry i fauny, poligonem badań dla naukowców, 
oazą spokoju dla osób przybywających tu na 
wypoczynek, wreszcie dumą dla mieszkań-
ców regionu.

A co jest największym problemem zwią-
zanym z ochroną biebrzańskich bagien?
Sposób pogodzenia działalności rolniczej 

z potrzebami ochrony przyrody. Rolnictwo 
się unowocześnia i rozwija, co zwiększa od-
działywanie na przyrodę doliny. Stosowanych 
jest coraz więcej nawozów, herbicydów, pesty-
cydów. To wszystko zanieczyszcza wody, któ-
re z pól i pastwisk spływają do Biebrzy. Źró-
dło tego zanieczyszczenia leży bardzo często 
poza granicami Parku, gdzie tereny są inten-
sywnie użytkowane rolniczo. Na pola i użytki 
zielone wylewana jest gnojowica. Odtwarzane 
są stare i kopane nowe systemy melioracyjne. 
Specyfika łąk na podłożu torfowym jest taka, 
że po osuszeniu tracą one swoją wartość go-
spodarczą, więc jest to krótkowzroczne pa-
trzenie. Straty przyrodnicze po odwodnieniu 
bagien są często nieodwracalne…

Jak Pani zdaniem BbPN postrzegany 
jest  w regionie? Pytam Panią nie  
tylko jako Dyrektora BbPN, ale także 
jako mieszkankę tych terenów? 
Są osoby, które błędnie uważają, że całe zło, 

które spotyka ludzi jest związane z parkiem 
narodowym, Są też takie, które zdają sobie 
sprawę, że park narodowy jest tą najwyższą 
formą ochrony naszego wspólnego dziedzic-
twa przyrodniczego i w związku z tym czują 
się dumni z tego powodu, że tu mieszkają – 
do tych drugich należę i ja. Zatem zdania są 
podzielone. Myślę, że mieszkańcy przywykli 
do wysokiego bogactwa przyrodniczego doli-
ny, które tu było i przed powołaniem Parku. 
Ale czas płynie i presja na przyrodę jest co-
raz większa. Gdyby nie powstał w tym miej-
scu park narodowy, prawdopodobnie straci-
libyśmy nasze bagna. Często nie kojarzymy, 
że wysoka jakość środowiska, w którym ży-
jemy wpływa na jakość naszego życia. To że 
mamy zdrową żywność, czy czystą wodę wy-
nika właśnie z dobrego zachowania środowi-
ska. Można to porównać chociażby do Śląska, 
gdzie właśnie dużym problemem jest jakość 
powietrza, wody i żywności. My to wszyst-
ko tu mamy i  wydaje się, że tak będzie da-
lej. Trzeba myśleć o przyszłości i o nią za-
dbać. Jeśli my dziś ochronimy nasze bagna, 
to nasze dzieci i wnuki też będą dzięki nim 
żyć w czystym i zdrowym środowisku. Kie-
dyś biebrzańskie bagna były jeszcze „dzik-
sze”. Nie było takiej dostępności chemii, na-
wozów, maszyn. Ludzie żyli w większej har-
monii z przyrodą. Intensyfikacja rolnictwa źle 
wpłynęła jednak na jakość wody w rzece, czy 
ilość ptaków na łąkach. Sytuacja przyrodni-
cza się pogarsza. Jednak łączenie tego fak-
tu z powołaniem Parku jest po prostu wielką 
pomyłką. Park został powołany, aby ochronić 
to, co cennego wciąż tu mamy.

Gdy myśli Pani: Biebrza, to co Pani  
czuje?
Gdy myślę Biebrza, to widzę potężne prze-

strzenie z błękitnym nieboskłonem i wiosen-
nymi rozlewiskami pełnymi ptaków, letnie 
łąki ze storczykami, łosie spacerujące bez-
piecznie Carską Drogą, zachwyconych tury-
stów, serdecznych sąsiadów, pracowite tkacz-
ki przy krosnach. To miejsce jest absolutnym 
ewenementem w dzisiejszych czasach. To jest 
coś, co mieszkańcy doliny Biebrzy mają na co 
dzień i czego inni mogą nam jedynie zazdro-
ścić. Czuję, że wrosłam w ten teren i nie wró-
ciłabym już do miasta. Przyroda biebrzańska 
stała się moją pasją, wręcz nałogiem, bez któ-
rego nie wyobrażam sobie życia.

Dziękuję za rozmowę.

Z ostatniej chwili: dzięki staraniom BbPN rol-
nicy użytkujący ziemię na terenie parków na-
rodowych będą otrzymywali dopłatę rolnośro-
dowiskowo - klimatyczną do całej zgłoszonej 
powierzchni.

fot. K. Górski
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Biebrzańskie obserwacje 
obrączkowanych ptaków
Obrączkowanie ptaków jest metodą badawczą stosowaną już ponad 100 lat. W Polsce krajowa centrala obrączkowania ptaków rozpoczęła 
działalność w 1931 r. Mimo to wciąż istnieje potrzeba obrączkowania, czyli indywidualnego znakowania osobników różnych gatunków. 
Wynika to chociażby z postępującej antropopresji, zmian w zachowaniach ptaków, czy nowych zagrożeń oddziaływujących na ich 
populacje.

Niektóre aspekty ptasiego życia, np. prze-
bieg wędrówki, efektywniej można dziś śle-
dzić przy pomocy nowoczesnych techniki, 
jak telemetria. Jednak tam, gdzie dla zba-
dania określonego zjawiska potrzebna jest 
reprezentatywna próba pochodząca z więk-
szej ilości osobników, obrączkowanie wciąż 
pozostaje metodą niezastąpioną. Przy-
kładem może być chociażby uzyskanie da-
nych o przeżywalności populacji jakiegoś 
gatunku, pozwalające następnie prognozo-
wać szanse jego przetrwania. Nowe możli-
wości w obrączkowaniu ptaków stworzyło 
wprowadzenie dodatkowych obrączek ko-
lorowych, z dużym napisem, łatwiejszym 
do odczytu. Należy zaznaczyć, iż podsta-
wowym warunkiem obrączkowania jest 
prowadzenie go w sposób bezpieczny dla 
ptaków, przy użyciu metod i obrączek za-
twierdzonych przez Stację Ornitologiczną. 

Dzikie ptaki mogą być obrączkowane 
jedynie przez ornitologów posiadających 

odpowiednie uprawnienia. Dla osiągnięcia 
celu obrączkowania co najmniej tak samo 
ważne, jak założenie obrączki, jest jej póź-
niejsze odczytanie w nowym miejscu prze-
bywania oznakowanego ptaka oraz przeka-

zanie tej informacji do bazy danych pro-
wadzonej przez Stację Ornitologiczną (da-
ne kontaktowe w ramce). Jest to tzw. wia-
domość powrotna o zaobrączkowanym osob-
niku. Odczytu obrączki, na zaobserwo-
wanym ptaku żywym lub znalezionym 
martwym, może dokonać każdy. Efektyw-
ność obrączkowania znacznie wzrasta przy 
włączeniu się wielu osób, nie tylko ornito-
logów, do przekazywania informacji o pta-
kach z obrączkami. Przykładowo w ubiegłym 
roku, dzięki informacji od wędkarza z ko-
ła PZW w Białymstoku, uzyskano ciekawą 
wiadomość powrotną o kaczce głowience, 
znalezionej w maju na Biebrzy koło Osow-
ca Twierdzy, a zaobrączkowanej w listopa-
dzie 2009 r. we Francji nad Zatoką Biskaj-
ską (1857 km od miejsca znalezienia!). Waż-
ne, by w takim przypadku mieć pewność, 
że numer obrączki został odczytany i za-
pisany bezbłędnie. Jeśli jest to możliwe, 
warto też zrobić zdjęcie dokumentujące 
obrączkę i jej numer. Po przekazaniu infor-
macji o odczycie obrączki do Krajowej Cen-
trali Obrączkowania, działającej przy Stacji 
Ornitologicznej PAN, autor odczytu otrzy-
muje historię ptaka, w tym dane o miejscu 
i dacie jego zaobrączkowania. 

Do gatunków, u których łatwiej jest na-
potkać i odczytać osobnika z obrączką 
należy bocian biały. Nad Biebrzą, głów-
nie w okolicy Goniądza, pisklęta bocianów 
w gniazdach obrączkowane są regularnie od 
2009 r. Pierwsze z nich zapewne uzyskały 
już dojrzałość płciową i przystępują do lę-
gów. Niektóre, zwłaszcza samce, zazwyczaj 
wracają w okolice miejsca urodzenia i zasie-
dlają gniazda w jego pobliżu. Czyni to jesz-
cze bardziej prawdopodobną możliwość spo-
tkania w naszym regionie zaobrączkowane-
go bociana. Bociany białe obrączkowane są 
obecnie obrączkami z tworzywa sztuczne-
go, czarnymi, o przekroju w kształcie sze-
ściokąta lub zestawem złożonym z tradycyj-

nej obrączki aluminiowej zakładanej na dol-
ną część nogi i ułatwiającej zdalny odczyt 
plastykowej, okrągłej, zielonej obrączki za-
kładanej wyżej, na goleń ptaka.

Obrączkę na nogach bociana najłatwiej 
wypatrzeć u ptaków stojących na gnieź-
dzie. Pozwalają się one wówczas obserwo-
wać z mniejszej odległości, niż podczas że-
rowania czy sejmików. O ile samą obrączkę 
na nogach bociana łatwo zauważyć okiem 
nieuzbrojonym, to już do poprawnego od-
czytania jej numeru niezbędna jest czę-
sto lornetka czy luneta. Jeśli osoba, która 
zauważyła bociana z obrączką nie ma moż-
liwości odczytu jej numeru to warto szybko 
zawiadomić ornitologów, którzy spróbują na 
miejscu zidentyfikować numer przy pomo-
cy odpowiedniego sprzętu optycznego. Za-
chęcamy zatem przy obserwacjach bo-

cianów na gniazdach na zwrócenie uwa-
gi również na ewentualną obecność ob-
rączek na nogach ptaków. 

Szanse spotkania oznakowanych ptaków 
w dolinie Biebrzy dotyczą oczywiście nie tyl-
ko bociana białego. W ostatnich latach ob-
rączkowano tu również czaple białe (patrz 
„Biebrzańskie Wieści” nr 11), bociany czar-
ne, orliki, sowy (m.in. w Goniądzu i wsi Mo-
carze) oraz różne gatunki ptaków wróblo-
wych. Zaobserwować możemy także migrują-
ce przez nasz region osobniki zaobrączkowa-
ne w innych częściach kraju czy Europy. Naj-
częściej są to łabędzie i gęsi, oznakowa-
ne przy pomocy obroży szyjnych o okre-
ślonym kolorze i indywidualnym numerze. 
W ubiegłym roku udało się nad Biebrzą zi-
dentyfikować także bataliona, oznakowane-
go w Holandii, czy młodego żurawia z Es-
tonii, który podczas jesiennej wędrówki za-
trzymał się na nocleg na największym bie-
brzańskim zlotowisku tego gatunku, około 
600 km na południe od miejsca urodzenia.

Na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka 
– w lipcu 2009 r. straż BbPN znalazła pod 
Goniądzem bociana rozbitego o linię ener-
getyczną. Ptak nosił obrączkę założoną 23 
lata wcześniej, gdy był pisklęciem, w gnieź-
dzie we wsi Budne zaledwie 4 kilometry od 
miejsca znalezienia. Okazał się on jednym 
z najstarszych znanych bocianów w historii 
obrączkowania tego gatunku w kraju. Rów-
nie ciekawych odkryć życzę każdemu, kto 
wypatrzy ptaka z obrączką.

Krzysztof Henel 
– ornitolog, pracu-
je w BbPN w Dzia-
le Monitoringu i Ba-
dań Naukowych jako 
specjalista ds. ochro-
ny przyrody.

Jeśli zauważyłeś ptaka 
z obrączką postaraj się 
odczytać jej numer  
i przekaż informację do:

Stacji Ornitologicznej Polskiej  
Akademii Nauk

http://www.stornit.gda.pl/formobr.html 
http://ring.stornit.gda.pl/

W przypadku doliny Biebrzy  
i jej okolic informacje takie można 
zgłaszać również do:

Biebrzańskiego Parku Narodowego 
tel. 85 738 06 20 
email ptaki@biebrza.org.pl

Przydatne są zarówno dokładne odczyty 
numerów obrączek, jak i informacje o miejscu 
przebywania ptaka z nieodczytaną obrączką 
(np. bociana na gnieździe).

 fot. P.T. Dolata

 fot. K. Henel

 fot. P. Tałałaj
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Każdy nasz film  
zaczynał się od marzeń

Rozmawiali: Renata Zalewska  
i Cezary Werpachowski

Renata: Dlaczego filmy przyrodnicze 
i skąd wzięła się pasja do przyrody? 
Jan: Wszystko, co wiązało się z biologią, 

od najmłodszych lat było dla mnie ważne. 
Brałem nawet udział w olimpiadzie biolo-
gicznej. Pisałem o biologii kawki. Potem zda-
wałem na biologię na UMCS , niestety ob-
lałem …  z rosyjskiego, ale tak naprawdę 
ukierunkowałem się na chemię nieorganicz-
ną. Najbardziej bawiły mnie doświadczenia. 
Od fosforu i nadchloranu potasu mam do 
dziś jeden cieńszy palec, bo mi się palił… 
(śmiech). Jednak moja prawdziwa przygo-
da z przyrodą rozpoczęła się, kiedy obej-
rzałem i przeczytałem Wyspę Kormora-
nów –  książkę Włodzimierza Puchalskiego. 

R: Biologia, chemia, ale w końcu film?
J: Filmowanie natury dawało podwójne 

możliwości. Z jednej strony przyroda, w któ-
rej byłem rozkochany, natomiast z drugiej 
- możliwość włączenia do tego wszystkie-
go własnego pierwiastka. To, że taka szan-
sa istnieje, rozumiałem od początku. Jed-
nak dużo czasu mi zajęło, zanim potrafiłem 

coś od siebie dodać. Najważniejsza jest jed-
nak chęć szczera, czy jak kto woli – pasja! 

A od tego jak głęboka i prawdziwa jest 
ta chęć, zależy właściwie całe Twoje życie.

R: Czy to właśnie pasja Was połączyła? 
Jak się właściwie poznaliście?
J: No twarzą w twarz! (śmiech). Decy-

zja, aby być razem, była natychmiastowa, 
bo tak nam w duszy grało i  już! Ale jeśli 
chodzi o fotografię, czy film,  to nie było 
już tak prosto. 

R: Od początku mieszkaliście w Biało-
wieży?
J: Rzucało nas w 7 lub 8 miejsc, zanim osie-

dliśmy się właśnie tutaj. Między innymi miesz-
kaliśmy w Siedlcach, gdzie pracowałem jako 
nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Rol-
niczo-Pedagogicznej. W tym czasie mój szef 
naciskał mnie, bym rozwijał się naukowo i ro-
bił doktorat. Moim promotorem została pani 
docent Pola Wertowa z Uniwersytetu Łódzkie-
go z Wydziału Filologii z Zakładu Filmoznaw-
stwa. A temat spod serca mógł być tylko je-
den: Włodzimierz Puchalski, życie i dzieło, 
fenomen twórczy. Nie wiedział mój szef,  co 
czyni, bo od tamtej pory (1986 r.!) przez cały 
czas siedzę nad moją niedoszłą rozprawą dok-

torską. Obiecałem Alanie Puchalskiej, drugiej 
żonie Puchalskiego, że zrobię film i książkę – 
taką popularną formę monografii. To pierw-
sze zrobiłem: półgodzinny film PUCHALSZ-
CZYZNA ukazał się w 1996 roku, natomiast 
książka, ze względu na wieloletnie projekty 
filmowe, odwleka się w czasie. Tymczasem, 
gdy skończyliśmy SAGĘ PRASTAREJ PUSZ-
CZY, przysiadłem z powrotem do pisania książ-
ki. Niestety, konieczność zachowania olbrzy-
miej precyzji sprawia, że nie mogę tego skoń-
czyć i wyjść z pisarskiego dołka. To będzie 
duża cegła - 800-900 stron i 2000 fotografii. 
Będzie składała się z dwóch części. Pierwsza 
to precyzyjna biografia Włodzimierza Puchal-
skiego, natomiast druga będzie dotyczyła je-
go twórczości. Pisanie tej książki to moja pa-
sja, ale też swoisty obłęd. Dlatego wyglądam 
tak, jak wyglądam (śmiech). Z drugiej strony 
nie ma nic za darmo. Jeżeli to ma być istot-
ne, to trzeba do tego przysiąść. 

Cezary: A znałeś Puchalskiego?
J: Z Włodzimierzem Puchalskim wymie-

niliśmy po jednym liście.  Tyle go znałem. 
Z różnych względów, właśnie dzięki Wło-
dzimierzowi Puchalskiemu  pojawiła się 
w moim życiu możliwość pracy w filmie.

R: Pierwsze filmy?
J: SYMBIOZA? – kręcony nad Bugiem 

i BŁOTNIAK POPIELATY. Natomiast pierw-
szy raz wylądowałem za kamerą nagrywa-
jąc Zwierzyniec – program dla dzieci z Mi-
chałem Sumińskim. Tak się zaczęła nasza 
współpraca z telewizją. I tak trafiliśmy, wła-
śnie przez Zwierzyniec, nad Biebrzę, do 
Stójki, do państwa Zienkiewiczów. Były to 
lata 80-te. Potem zamarzył nam się film 
o Biebrzy i powstała DOLINA NIEUJARZ-
MIONEJ RZEKI. Film powstał w ciągu jed-
nego roku – od wiosny do jesieni.  Dzisiaj 
nie miałbym takiej odwagi, aby zrobić film 
w tak krótkim czasie. Byłoby to bardzo ry-
zykowne. 

Teraz, w ciągu dwóch lat, na zlecenie 
BbPN realizujemy nad Górną Biebrzą film 
W TROSCE O BAGNA. To wyjątkowe wy-
zwanie, w które i pracownicy Parku i my 
wkładamy duży wysiłek, aby powstała 
przyrodnicza perełka. Jednocześnie reali-
zujemy w BbPN dwa nasze własne projek-
ty filmowe - WIELKA WODA, DZIKIE BA-
GNA. Będzie to zupełnie inne spojrzenie 
na przyrodę. Filmy będą bardzo emocjo-
nalne, z minimalną ilością tekstów. Taka 
poezja przyrody. 

Skąd się biorą kreatywność, twórczość, umiejętność wytyczania nowych szlaków w nauce, kulturze, czy sztuce? Dlaczego tylko nieliczne 
dzieła pozostają w pamięci, bo są wyjątkowe, podczas gdy inne stanowią odwzorowanie poprzednich? Być może sprawia to połączenie 
dwóch przeciwstawnych pierwiastków osobowości ludzkiej. Z jednej strony wysublimowany, acz chłodny perfekcjonizm, pełen dokładnych 
kalkulacji, skrupulatnych obliczeń i najdrobniejszych szczegółów. Z drugiej natomiast spontaniczność, intuicja, niebywała inteligencja 
emocjonalna, pozwalająca na zrozumienie najgłębiej skrywanych uczuć innych. Nie tylko ludzi…. 

Elegancki, gustowny, pięknie i szczegółowo wykończony dom, a jednocześnie niezwykle ciepła i romantyczna ostoja.  W osłupienie 
wprawił nas widok dzikiego wilka biegającego w zadbanym ogrodzie. Przekraczając próg domu Bożeny i Jana Walencików w Białowieży, 
nie mogliśmy oprzeć się wrażeniu, że zostaliśmy zaproszeni w niezwykłe miejsce, przez wyjątkowych gospodarzy. 

Jan Walencik – niezależny filmowiec przyrody – scenarzysta, operator obrazu, dźwiękowiec, autor komentarzy  
i monatażysta filmów przyrodniczych. Fotograf przyrody i autor książek. (fot. B. Walencik)
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R: Poezja przyrody…  zdradzi-
cie coś więcej?
J: Nie bardzo możemy, bo wów-

czas wylejemy przysłowiowe dziec-
ko z kąpielą,  przez co widz mo-
że zostać pozbawiony świeżego, 
dziewiczego spojrzenia na obraz. 
Znajdą się tam zwolnione zdjęcia 
o ogromnej zwiewności i piękna 
muzyka komponowana przez Mi-
chała Lorenca. Filmy będą bardzo 
muzyczne.

R: Filmy artystyczne?
J: Nie chcemy kreować się na 

artystów. Najważniejsze jest dobre 
rzemiosło. Ale jeżeli widz zauważy 
coś więcej, to pięknie! Do tej pory 
intuicja nas nie zawodziła. Podob-
nie podeszliśmy do filmu TĘTNO 
PIERWOTNEJ PUSZCZY. Film zo-
stał oparty na bardzo dokładnym 
scenariuszu - pierwotnym założe-
niu. Nie był więc kompilacją tego, 
co udało się nakręcić. Później robi-
liśmy naszą życiową robotę SAGĘ 
PRASTAREJ PUSZCZY. Podczas jej 
kręcenia szukaliśmy nowego sposo-
bu wypowiedzi. Chodziło nam o to, 
aby pokazać własny charakter pi-
sma i dlatego wymyśliliśmy sobie 
przyrodniczy film fabularny jako 
nasz sposób wyrazu. 

Bożena: W tym czasie założy-
liśmy hodowlę dzikich zwierząt, 
kupiliśmy dużą działkę, na której 
wybudowaliśmy dla  nich wybiegi. 

R: Na potrzeby filmu hodowa-
liście dzikie zwierzęta?
B: Tak. Te wszystkie bliskie 

sceny nie mogły być zrealizowa-
ne w inny sposób. Był to dla nas 
szalenie duży wysiłek.  

J: Mieliśmy swój plan, ale wol-
ność kosztuje. Po zmianie władzy 
w telewizji, komuś nie podobało 
się, że w filmie jest również krew 
i  pokazywane są uczucia zwie-
rząt. Poza tym bohaterowie SA-
GI…, w zetknięciu z człowiekiem, 
za każdym razem przegrywają, ob-
nażając jednocześnie prymityw-
ny stosunek ludzi wobec przyro-
dy. W związku z tym na pół roku 
musieliśmy przerwać zdjęcia. Zu-

pełnie nie wiedzieliśmy, co mamy 
robić. A mieliśmy u siebie w tym 
czasie jedenaście wilków.

B: No tak… i jeszcze bobry. To 
wszystko chodziło na 24 fajerki!

R: Ale jak można mieć swo-
je bobry?
J: Wybudowaliśmy żeremie i wy-

kopaliśmy stawy. 
B: Kuleczka urodziła się w na-

szym domku bobrowym. Zaraz po 
porodzie matka ją odrzuciła i po-
zwoliła po prostu odpłynąć. Mieli-
śmy zainstalowane kamery na pod-
czerwień, więc wszystko mogliśmy 
obserwować. Ostatecznie zabrali-
śmy Kuleczkę, ratując ją w ostat-
niej chwili. Początkowo zupełnie 
nie wiedzieliśmy co robić. Wszę-
dzie szukaliśmy pomocy, informa-
cji w Internecie, w książkach. Ame-
rykanie mieli nam przysłać spe-
cjalną mieszankę, ale dopiero po 
dwóch tygodniach, a trzeba było 
działać natychmiast. Eureką oka-
zało się kozie mleko! Później do-
wiedzieliśmy o mączce amarantu-
sowej, która jest polecana dla dia-
betyków. No i te banany. Kulecz-
ka jadła je, dopóki nie przeszła na 
dietę roślinną. Na zdjęcia była no-
szona na rękach i mieszkała ra-
zem z nami w domu. Nie ona jed-
na! W tym samym czasie miesz-
kała z nami również rysica i ku-
na. Jedno spało w salonie, a dru-
gie w sypialni dla gości. Tam też 

były karmione, tulone. Śpiewałam 
im nawet piosenki. Największą roz-
rabiarą była kuna. Gdy bóbr – Ku-
leczka wychodziła na spacer (bo 
miała tutaj swój kojec i basen do 
kąpieli, i schodki po których wcho-
dziła), to kuna zaczynała ją ganiać 
i podgryzać w ogon. Bóbr uciekał 
do basenu, za nim kuna, a za nią 
rysica. No i był jeszcze mały dzik 
– Kuba…

J: Prawda jest taka, że w pew-
nym momencie mieliśmy dużą 
zwierzęcą rodzinę. Musieliśmy to 
wszystko sami wychować, odcho-
wać i przyswoić do siebie, włącz-
nie z wilkami. Chodziliśmy z ni-
mi w teren, bo przecież robiliśmy 
zdjęcia w naturze. Był to ogrom-
ny wysiłek. Nie mniej ważna była 
odpowiedzialność. Bo skoro włoży-
liśmy już tyle energii w wychowa-
nie zwierząt, to zdjęcia musieliśmy 
zrobić co najmniej dobre.

R: Czy zabraliście tym zwie-
rzętom możliwość życia w na-
turalnych warunkach?
B: Nie, to nie były zwierzęta z la-

su. Jedynie Kuba był z lasu. Matka 
nie przeżyła i zostawiła dwa ma-
łe warchlaczki. Kuba zresztą tra-
fił później do Was do Ośrodka Re-
habilitacji Zwierząt na Grzędach. 

C: Czy macie ten domowy ma-
teriał nagrany?
J: Tak. Miał powstać 11 odci-

nek SAGI…, ale zabrakło pienię-
dzy. Nikt się tym nie interesował. 

Ale nie o  to chodziło. Robili-
śmy to, aby film miał inną for-
mę. Chcieliśmy położyć nowy ka-
myk do ogródka filmu przyrodni-
czego. Chodziło nam też o to, że-
by poprzez emocje i przyrodę od-
kryć najgłębiej skrywane i niedo-
ceniane rejony ludzkiej duszy, te 
pokrewne duszy zwierzęcej. Czyli 
odkryć nie przyrodę, ale coś w nas 
samych, właśnie dzięki przyrodzie. 
Przez uczucia można bardzo du-
żo powiedzieć. To nie znaczy, że 
ma być tyko łzawie i ckliwie. Chce-
my, aby po obejrzeniu filmu w wi-
dzach pozostał niedosyt i chęć dal-
szej eksploracji przyrody, a w kon-
sekwencji prawdziwe zrozumienie 
dla  niej. Ale ważniejszą i niezwy-
kle piękną rzeczą według mnie, 
jest jeszcze coś innego. Kiedy widz 
podczas oglądania filmu (najlepiej 
już od jego pierwszych minut) trwa 
w przemyśleniach, a w zetknięciu 
z historiami przedstawionymi w fil-
mie, odkrywa własne życie.

R: Jak kręciliście sceny zabi-
cia wilków podczas polowa-
nia?
J: Są takie sposoby, dzięki któ-

rym można nauczyć wilki tarzania 
się i udawania konania. Na zwol-
nionych zdjęciach, w  zderzeniu 
z dźwiękiem, daje to efekt umie-
rającego wilka. I to jest ta cała, na-
zwijmy to kuchnia, która nas nie-
zwykle fascynuje. Warto dodać, 
że wszystko robimy zupełnie sa-
mi. Mamy montażownię, dziuplę 
dźwiękową, mamy studio do robie-
nia zdjęć mikro, makro, no i ma-
my doświadczenie. Planuję wydać 
książkę, w której opiszę wszystkie 
tajniki robienia SAGI...

 R: A czy nie zarzucano Wam, 
że do zrobienia filmu o dzikiej 
przyrodzie wykorzystywali-
ście zwierzęta oswojone?
J: Dlaczego zwierzę oswojone ma 

być gorsze od tego dzikiego? Prze-
cież ono też ma swoją duszę i  swo-
je ja. Naszą rzeczą jest, żeby umieć 
to wyłapać. Mieliśmy całe koncer-
ty wilków sfilmowane u nas. W na-
turze jest to niesamowicie trudne 
do zrealizowania. Podobnie ma się 
sprawa z wilczą norą i wilczętami. 
Zazwyczaj znalezienie takiego miej-
sca to przypadek. Poza tym, co to za 
szczęście filmować przerażoną wa-
derę z młodymi, która czuje obec-
ność ludzi lub kamery ze sztucz-
nym światłem włożonym do jej no-
ry? A my zbudowaliśmy z kręgów be-
tonowych sześciometrową przełazkę 
pod ziemią, na końcu której siedzia-
łem i filmowałem Plamkę w norze. 
Wadera urodziła półtora metra ode 
mnie, a potem pozwalała mi doty-
kać swoje wilczęta!

R: A jak nakręciliście scenę, 
gdzie ryś trzyma w pysku só-
weczkę?
J: To była martwa sóweczka zna-

leziona w lesie. A czy według cie-
bie ta scena jest przekonywująca?

R: Bardzo. Choć jest smutna, 
to bardzo refleksyjna. Życie 
w tej scenie zatacza krąg.
J: No właśnie. Sóweczki też 

umierają. Jeśli ktoś umie szukać 
w naturze, to znajdzie. A my ma-
my taki zwyczaj, że zeskrobujemy 
wszystko z asfaltu, co się na nim 
znajdzie. Zabieramy to później do 
samochodu i czasami zostawiamy 
na potrzeby kręcenia filmu. Pod-

czas realizacji SAGI… mieliśmy ca-
łą lodówkę wypełnioną po brzegi 
przede wszystkim jedzeniem dla 
wilków, ale także obłożoną ofia-
rami wypadków samochodowych. 
Między innymi mieliśmy tam też 
sóweczkę.   

C: A dlaczego wszyscy boha-
terowie SAGI… to zwierzę-
ta. Dlaczego nie ma chociażby 
SAGI… o obuwiku?
J: SAGA... skończyła się dzie-

sięcioma odcinkami. Na początku 
miało być ich czternaście. Bohate-
rami niezrealizowanych odcinków 
mieli być właśnie przedstawiciele 
pozostałych królestw. Z grzybów 
miała być historia opieńki. Miał 
być też szerszeń. Z  roślin miał 
być z kolei dąb. Mieliśmy przed-
stawić jego  cofniętą historię: od 
sędziwego drzewa do żołędzi. Ra-
zem z historią dębu chcieliśmy po-
kazać trochę historii Polski. Ostat-
nim bohaterem miał być czosnek 
niedźwiedzi. 

R: A jaki jest u Was podział 
ról podczas pracy nad fil-
mem?
B: Kobieta zazwyczaj jest na dru-

gim miejscu. W naszym przypad-
ku to Jasiek ma talent, a ja jestem 
jego asystentem. Nie ma co ukry-
wać, że Jasiek jest mózgiem.

R: A kobieca wrażliwość, intu-
icja. Przydają się?
B: Ależ oczywiście, bezwzględ-

nie. Widać to szczególnie, gdy pi-
szemy komentarze do filmu. Ja-
siek wtedy jest konkretny i chce 
zawrzeć jak najwięcej rzeczowych 
informacji. Ja natomiast wszyst-
ko ocieplam, zmiękczam, staram 
się, aby było to podane w sposób 
przystępny dla widza. I cały czas 
mu powtarzam:  uczucia, uczucia, 
uczucia… i na tym budujmy resztę.

R: Gdzie łatwiej się kręci fil-
my - nad Biebrzą, czy w Bia-
łowieży? 
J: Wszędzie inaczej. Mało ludzi 

lubi filmować i fotografować las. 
Zauważyliśmy, że nawet wśród na-
szych znajomych fotografów  więk-
szość utrzymuje, że woli fotografo-
wać otwarte przestrzenie.

B: Bo jest łatwiej. Puszczę foto-
grafować jest trudniej.

J: Gdy się siedzi w klaustrofobii 
lasu, to płodozmian pt. rozległe 
przestrzenie biebrzańskie, chęt-
nie przyjmuję. O to właśnie chodzi, 
by czasem kontrastować sobie ży-
cie. Ale nawet sama Biebrza ma ty-
siąc twarzy. 

C:  A ulubione miejsce nad 
Biebrzą?
J: Pierwsze wrażenia rodziły się 

gdzieś na Ławkach, na Długiej Lu-
ce. Ale piękne są też Grzędy, rejo-
ny Nowego Świata, Orli Grąd, czy 
Brzeziny Kapickie. Z kolei  Lipsk 
i tamtejsze mechowiska siedzą mi 
w głowie od dawna. Do pewnego 
czasu Zajki również były takim 
miejscem…  Pamiętam także na-
szą wyprawę na Kiermus, na obu-
wiki. Piękne rośliny… Mają cieka-
we historie z rozmnażaniem i za-
pylaniem. Chyba zaczniemy zbie-
rać materiały do filmu o botanice 
biebrzańskiej. Ciekawy temat – to 
mnie kręci… 

Dziękuję za rozmowę.

J. Walencik i R. Zalewska podczas wywiadu – fot. C. Werpachowski

Bożena Walencik – niezależny filmowiec przyrody – scenarzysta, reżyser, dźwiękowiec, autor komentarzy  
i montażysta filmów przyrodniczych. Razem z mężem jest autorem 52 filmów. (fot. J. Walencik)
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„Nie każdy kto  
się wysili – zapyli” 

Coś niecoś o samych trzmielach

Trzmiele, potocznie określane mianem 
„bąków”, są powszechnie znanymi i lubiany-
mi owadami. W tym miejscu warto wyjaśnić, 
że właściwe bąki należą do wielce uciążli-
wej i niezbyt przyjemnej dla człowieka ro-
dziny bąkowatych z rzędu muchówek. Duże 
i puszyście owłosione trzmiele są błonków-
kami i razem z pszczołami oraz trzmielcami 
tworzą rodzinę pszczołowatych. Na świecie 
znanych jest ponad 300 gatunków trzmieli, 
w Polsce około 30. Gęste futerko pokrywają-
ce ciało trzmiela tworzy barwne plamy i pa-
sy, a ich rozkład i kolory pomagają w iden-
tyfikacji gatunku. Wielkość trzmiela zale-
ży nie tylko od gatunku, ale także od przy-
należności do określonej kasty. Największy-
mi wymiarami wyróżniają się królowe (od 
15 do 40 mm), nieco mniejsze są samce (od 
11 do 22 mm), a najmniejsze robotnice (8-
22 mm). Trzmiele wprawdzie posiadają żą-
dło, jednakże bardzo rzadko go używają. Po-
wstało ono z przekształconego pokładełka, 
dlatego występuje tylko u królowych i ro-
botnic. U samców na końcu odwłoka znaj-
dują się aparaty kopulacyjne, charaktery-
styczne dla danego gatunku. 

Z życia rodziny trzmieli

Trzmiele są owadami społecznymi, 
a w ich gnieździe występuje ścisły podział 
obowiązków. W rodzinie najważniejsza jest 
królowa – samica zdolna do rozrodu. Robot-
nice zajmują się opieką nad potomstwem, 
a większe osobniki zdobywaniem pokarmu. 
Samce żyją najkrócej ze wszystkich kast, 
a do ich obowiązku należy jedynie zaplem-
nienie młodych królowych. 

Wczesną wiosną królowa matka budzi się 
i po kilku dniach intensywnego odżywia-
nia sama buduje gniazdo (na powierzchni 
ziemi lub w opuszczonych norkach gryzoni, 
w trawie, mchu, ptasich gniazdach, szcze-
linach murów, dziuplach). Wybrane miej-
sce samica mości drobnym materiałem ro-

ślinnym i buduje z wosku kulistą komór-
kę, zawierającą 8-14 jaj na cieście pyłko-
wym (pyłek zmieszany z miodem). Larwy 
są wrażliwe na spadki temperatury i giną 
już przy 12ºC, dlatego samica ogrzewa zło-
żone jaja ciepłem własnego ciała. Po oko-
ło 21 dniach pojawiają się pierwsze drobne 
robotnice, które po 1-2 dniach wylatują po 
pokarm. Królowa nie opuszcza już gniazda, 
zajmuje się wyłącznie składaniem jaj i pra-
cą w jego wnętrzu. W miarę wzrostu ro-
dziny wygryzające się z każdej następnej 
komórki robotnice są dorodniejsze. Królo-
wa swoją dominację w gnieździe utrzymu-
je poprzez feromonowe podporządkowanie 
i agresywne zachowanie – popycha robot-
nice głową lub gryzie. W przypadku, gdy 
królowa zniknie z gniazda, jej pozycję zaj-
muje robotnica o najsilniej rozwiniętych jaj-
nikach. W połowie lata, pojawiają się for-
my płciowe samce i młode królowe. Trze-
ba zaznaczyć, że tylko nielicznym matkom 
(20%) udaje się wyprowadzić formy płcio-
we. Królowe i robotnice rozwijają się z jaj 
zapłodnionych, a z niezapłodnionych sam-
ce. Larwy przeznaczone na królowe otrzy-
mują większą ilość pokarmu. Pod koniec 
lata odbywają 
się loty godowe. 
Młode królowe 
po kopulacji nie 
wracają już do 
gniazda. Wy-
szukują miej-
sca na przezi-
mowanie. Zi-
mowe kryjówki 
znajdują się pod 
ziemią (od 2 do 
30 cm) w  jam-
kach, pod ko-
narami drzew, 
mchem, ściółką 
czy w  spróch-
niałym drewnie. W sen zimowy (hiberna-
cję) zapadają tylko młode matki, pozosta-
łe kasty giną. 

Bez trzmiela ani rusz

Trzmiele są bardzo istotnymi zapylaczami 
roślin. Hodowle trzmieli, wykorzystywane 
są do zapylania wielu gatunków drzew owo-
cowych np. czereśni, brzoskwini, ale także 
malin, porzeczek i truskawek. W szklarniach 
i tunelach foliowych, gdzie pszczoła miodna 
źle znosi zamknięte przestrzenie, trzmiele 
zapylają pomidory. Trzmiel dysponuje więk-
szą powierzchnią zbierającą pyłek, jest więk-
szy i obficiej owłosiony niż pszczoła miod-
na. Dzień pracy trzmiela jest też dłuższy, 
co wynika z mniejszej wrażliwości na nie-
korzystne warunki pogodowe. W deszczowe 
lub zachmurzone dni, przy prędkości wia-
tru większej niż 30 km/h loty pszczół usta-
ją. Trzmiele zaś pracują nadal, nawet przy 
lekkich opadach deszczu. W ciągu 1 minu-
ty robotnica pszczoły miodnej odwiedza 13 
kwiatów, a w tym czasie robotnica trzmiela 
potrafi odwiedzić 20-25 kwiatów. Praca jed-
nego trzmiela równa jest pracy 4-5 ro-
botnic pszczoły miodnej! Trzmiele odwie-
dzając kwiaty i zbierając ich pyłek, charak-
terystycznie brzęczą, poruszając skrzydłami, 
tułowiem i odwłokiem. W ten sposób kwiat 

wprowadza-
ny jest w wi-
bracje o sta-
łej często-
ści drgań. 
W  trakcie 
pozyskiwa-
n ia pyłku 
trzmiel przy-
trzymuje się 
w  kwiecie 
o d n ó ż a m i 
lub żuwacz-
kami, pozo-
staje z  nim 
w  ścisł ym 
kontakcie, 

a pyłek osypuje się na jego głowę i grzbie-
tową część tułowia. Zjawisko to nazywa się 
zapylaniem wibracyjnym. Następnie pyłek 
jest sczesywany z ciała przy pomocy specjal-

nych grzebyków znajdujących się na pierw-
szych członach stóp, wprost do koszyczków. 
Są to  gładkie zagłębienia, znajdujące się na 
trzeciej parze odnóży, które służą do prze-
noszenia pyłku. Duże znaczenie w zapylaniu 
roślin ma długość języczka trzmiela (do 24 
mm). Kwiaty o długiej rurce korony nie sta-
nowią dla niego problemu. Pobrany z kwia-
tów nektar przenoszony jest w wolu zwanym 
„żołądkiem społecznym” i zwracany potem 
do beczułek w gnieździe. 

Miód produkowany przez trzmiele nie ma 
takiej wartości jak miód pszczeli. Trzmiele 
zbierają pyłek i nektar również z roślin, któ-
re są dla ludzi trujące np. z tojadów. 

Trzmiele giną!

W ostatnim czasie w Polsce liczebność 
trzmieli znacząco maleje. Trzmielom za-
graża nadmierne stosowane w rolnictwie 
środków ochrony roślin, niszczenie sie-
dlisk takich jak przydroża, miedze, za-
drzewienia śródpolne, zapewniające do-
godne miejsca do zakładania gniazd. 
Młode królowe giną podczas wiosenne-
go wypalania traw. Na liczebność trzmie-
li wpływa brak dostatecznej ilości ro-
ślin pokarmowych. Trzmielom nie sprzy-
ja uproszczony krajobraz rolniczy z mo-
nokulturowymi uprawami (np. kukury-
dzy) na ogromnych areałach. Nieprzyja-
zne trzmielom jest również kształtowa-
nie zieleni w naszym najbliższym otocze-
niu wokół domów i na działkach, ogra-
niczone do równo przyciętego trawni-
ka i kilku iglaków. W najbliższym otocze-
niu możemy wspierać te pożyteczne owa-

dy siejąc ich  rośliny żywicielskie i zakłada-
jąc budki, w których mogą się zagnieździć. 
Szczególnie polecamy następujące gatunki 
roślin: mniszek lekarski, koniczyna biała, 
bluszczyk kurdybanek, rumianek, maruna 
bezwonna, jasnota różowa oraz typowe ro-
śliny ogrodowe takie jak chryzantema wy-
soka, aster wysoki, dalia ogrodowa, dziel-
żan jesienny, porzeczka czarna czy mali-
na właściwa.

Agnieszka Henel, 
pracuje w  BbPN 
w  Dziale Monito-
ringu i  Badań Na-
ukowych jako spe-
cjalista ds. ochrony 
przyrody.

 Roman Brandstaetter

fot. P. Tałałaj

rys. Dorota Czerepko

budka dla trzmiela, fot. M. Górska

fot. P. Tałałaj
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Wspomnienia prof. Janusza Gotkiewicza 

Badania terenowe prowadzone na tofowi-
skach przez różne zespoły, a zwłaszcza ba-
daczy z Instytutu Melioracji i Użytków Zie-
lonych (IMUZ) i Zakładu Doświadczalnego 
(SD) Biebrza były bardzo uciążliwe zwłasz-
cza w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. 
Brakowało między innymi środków trans-
portu. Względnie dobrze wypadał IMUZ, 
który dysponował specjalnie przygotowa-
nym samochodem ciężarowym marki Lu-
blin. Zamontowano na nim dużą drewnia-
ną budę mieszczącą w środku stół, ławki, 
a nawet umywalkę. Na burtach samocho-
du widniały duże, dumne, chociaż na wy-
rost, napisy Wóz Laboratorium. Wóz bu-
dził sensację w terenie.  Dzieci biegły za 
nim w każdej wsi.

„…idźcie pod krowi ogon…”
Badacze z ZD Biebrza byli w gorszej sy-

tuacji. Mieli do dyspozycji rowery, głównie 
marki Ukraina, uznawane za solidne. Część 
z nich wyposażono następnie w małe silniki 
spalinowe napędzające duże, przednie ko-
ło. Jazda na takich rowerach wymagała jed-
nak wprawy, doświadczenia i samozaparcia. 
Dlatego chętnie pożyczano je odwiedzają-
cym Zakład gościom żeby obserwować, jak 
efektownie przewracają się na piaszczystej 
drodze. Czasem jeżdżono w teren ciągni-
kiem z otwartą przyczepą, aż wreszcie Za-
kład zakupił mikrobus marki… NYSA! Je-
go kierowcą był znakomity kierowca i me-
chanik Antoni. Antoniemu żadne bezdroże 
nie było przeszkodą. Nie obywało się jed-
nak bez grzęźnięcia Nysy w bagnistym te-
renie. Wyciąganie wozu było ważną opera-
cją. Podkładano pod koła różne gałęzie wy-
cinane obok i deski, które wożono w Nysie. 
Potem solidarnie wypychano pojazd. Prak-
tykantów zachęcano, aby pchali tył pojaz-
du. Po chwili byli od stóp do głów pokry-

ci mokrym błotem torfowym wydobywają-
cym się spod kół. Antoni, który uważał, że 
przyczyną utknięcia byli badacze namawia-
jący go do dotarcia w niedostępne miejsca, 
nie szczędził im inwektyw. Najłagodniejsze 

brzmiały „o kuchnia wasza łeb” oraz „idź-
cie pod krowi ogon”, ale nikt się nie obra-
żał, bo lubili Antoniego. 

bogactwo Biebrzy – komary, bąki i śle-
paki
Podobnie jak dzisiaj stale dokuczały ko-

mary. Radzono sobie w ten sposób, że przy 
każdym badaczu próbek stał kolega z pę-
kiem gałęzi i wachlował go niczym niewol-
nik sułtana. Ktoś podpowiedział, że warto 
smarować przeciw komarom całe ciało ole-
jem napędowym z ciągników. Ci, którzy się 
na to skusili długo przeklinali wnioskodaw-
cę. Sytuacja zmieniała się, gdy wkraczano 
na tereny zasiedlone przez bąki. Ich bar-
dzo bolesne ukąszenia sprawiały, że żądlenia 
komarów uznano za prawdziwą pieszczotę.

torf, gytia – przekąska dla cieląt i świń
W latach 50-tych i 60-tych Bagna Bie-

brzańskie badała także ekipa prof. Stani-
sława Tołpy z Wrocławia. Prof. Tołpa stał 
się szczególnie sławny, kiedy wymyślił swo-
je preparaty torfowe. Stosowano je między 
innymi do nawożenia roślin oraz w diecie 
zwierząt w tym cieląt. Liczono, że cielęta ży-
wione preparatem osiągną wielkość żubra 
lub słonia. Zastanawiano się tylko, jak póź-
niej można będzie wyprowadzić te potwo-
ry z obór, które zwykle miały niskie, stan-
dardowe drzwi. Podczas badań Doliny Bie-
brzy ekipa prof. Tołpy czasem odwiedzała 
Zakład Doświadczalny Biebrza. W jej skła-
dzie pracował późniejszy sławny prof. Adam 
Pałczyński. To on w dużej mierze przyczy-
nił się do powstania Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Jego imieniem nazwano póź-
niej Centrum Edukacji i Zarządzania BPN.

Kiedyś w lecie zawitał do Zakładu Bie-
brza znany profesor z Olsztyna z prośbą 
o pokazanie mu utworów gytiowych w do-
linie Biebrzy (osadów o znacznej zawarto-
ści części organicznych gromadzonych na 
dnie jezior). Niektórzy uczeni wymyślili, 
że mogą być one wartościową paszą dla 
trzody chlewnej. Dopiero, kiedy w prowa-
dzonych doświadczeniach część kwiczą-
cych czworonogów rozstała się z życiem, 
naukowcy wycofali się z ryzykownego po-
mysłu. Profesor cały dzień oglądał gytie 
na terenie Biebrzy Dolnej, a przed wieczo-
rem przybył wraz z ekipą do leżącej w po-
bliżu wsi. Zaprzyjaźnieni gospodarze obie-
cali wszystkim nocleg w stodole na sianie. 
Kiedy jednak zorientowali się, jak ważną 
osobą jest profesor zaproponowano, aby 
spał z dziadkiem. Gdy profesor się wzdra-
gał argumentowali, że dziadek nie chra-
pie, jest spokojny, a także opowiada cie-
kawe historie związane z Doliną Biebrzy, 
a zwłaszcza z  jego służbą wojskową peł-
nioną w armii carskiej. Dopiero po dłuż-
szych pertraktacjach, obrażeni za lekce-

ważenie ich gościnności, gospodarze wpu-
ścili profesora do stodoły.

„…w czest, waszego imperatoratorsko-
wo wieliczestwa trojnoj ura!”
Pracownicy ZD Biebrza, znali na pamięć 

opowiadania dziadka. Jako żołnierz szere-
gowiec -Sołdat riadowoj (w armii carskiej 
w pobliżu granicy z Chinami),  otrzymywał 
on roczny żołd w wysokości 2,7 rubla. Do 
najważniejszych wydarzeń z okresu służby 
wojskowej dziadek zaliczał osobisty udział 
w powitaniu Cara Rosji Mikołaja II Aleksan-
drowicza Romanowa. Imperator wizytował 
odległe rubieże cesarstwa, a jego specjalny 
pociąg miał w drodze powrotnej do Peters-
burga przejeżdżać po torach w bezpośred-
nim sąsiedztwie koszar, w których przeby-
wał dziadek. Już na 2 tygodnie przed prze-
jazdem cara tory i przylegający do nich te-
ren zostały skrupulatnie oczyszczone. Na 
2 dni przed wydarzeniem mundury i buty 
żołnierzy musiały wyglądać jak nowe. Nie 
żałowano dziegciu do butów. W najważniej-
szym dniu rano, przy torach na wysoko-
ści koszar, ustawiono długie przyozdobione 
kwiatami stoły, na których wniesiono wy-
tworny poczęstunek. Panowało olbrzymie 
napięcie. Wreszcie około południa dostrze-
żono zbliżający się pociąg. Obwieszony or-
derami, z szablą przy boku, dowódca puł-
ku wydał rozkaz: Wosstanij, wnimanie!!! ” 
i krzyknął: w czest, waszego imperatora-
torskowo wieliczestwa trojnoj ura!!! Ura-
aa, uraaaa, uraaa!!! - odkrzyknęli z całych 
sił żołnierze. Niestety, wbrew oczekiwaniom 
monarcha nie pokazał się w oknie wagonu. 
Pociąg przyśpieszył i podążył na zachód…

Pyszota Biebrzańska - napój przygoto-
wany w ścisłej tajemnicy 
Uroczyste otwarcie Biebrzańskiego Par-

ku Narodowego odbyło się w dniu 9 wrze-
śnia 1993 r. Znaczna część zaproszonych 
gości zamieszkała wcześniej w hotelu Polo-
nez w Łomży. W dniu otwarcia przewiezio-
no wszystkich wytwornymi autokarami do 
Osowca. Po nużącej części oficjalnej w Osow-
cu, goście przenieśli się do leśniczówki Grzę-
dy, gdzie w plenerze zorganizowano uroczy-
ste przyjęcie. Jednym z najważniejszych go-
ści był prawdziwy książę z Holandii, czło-
nek panującej tam dynastii i entuzjasta ba-
gien. Książę, który miał już wówczas ponad 
80 lat przyleciał do Warszawy samolotem, 
który osobiście pilotował. Na Grzędach ra-
czono się regionalnymi potrawami kuchni 
podlaskiej ukształtowanej przez wpływy li-
tewskie. Jednak największym przebojem oka-
zał się napój przygotowany w ścisłej tajem-
nicy przez biebrzańskich leśników, nazwa-
ny przez nich Pyszotą Biebrzańską. Wszy-
scy goście byli zachwyceni, a Gospodarze 
pęcznieli z dumy. Książę szczególnie chwa-
lił potrawy, ale specjalnie wyróżnił  Pyszo-
tę. Jego ucztę przerwała chwilowa niemoc 
i ochroniarze zaprowadzili Księcia na wy-
poczynek do specjalnie przygotowanej kom-
naty w leśniczówce. Park zyskał w osobie 
Księcia szczerego entuzjastę i protektora.

ręczne ściąganie martwych łosi
Doktoranci i magistranci z Katedry Glebo-

znawstwa i Ochrony Gleb UWM w Olsztynie 
często przyjeżdżali do BbPN w celu zbiera-
nia materiałów do swoich prac. W którymś 
roku pojechały na praktykę dwie szczuplut-
kie magistrantki. Ustaliły program praktyk 
i wróciły w celu jego zatwierdzenia do Olsz-
tyna. Były przerażone i zapłakane. Skarży-

ły się Kierownikowi Katedry: Panie Profe-
sorze, nasz opiekun w Parku, mgr M.B. 
powiedział, że w ramach praktyki będzie-
my zajmować się problematyką najcen-
niejszego gatunku zwierząt tego terenu, 
czyli łosi. Łosie wędrując po torach kolejo-
wych na trasie Grajewo-Mońki, czasem giną 
wskutek zderzenia z pociągami. Zadaniem 
Pań, jak mówił mgr M.B., miało być dyżu-
rowanie przy torach i RĘCZNE (!) ściąganie 
martwych łosi do siedziby Parku. Na szczę-
ście udało się zmienić program praktyk…

Któregoś roku przyjechał do Zakładu Do-
świadczalnego Biebrza dr Karel Mejstrzyk 
- pracownik najstarszego w środkowej Eu-
ropie uniwersytetu Karola w Pradze. Pro-
sił, żeby pokazać mu naturalne tereny ba-
gienne, w których… można się utopić. In-
nym pragnieniem Karela, doskonałego bo-
tanika, było zobaczenie rosnącej w natural-
nym środowisku brzozy niskiej (Betula hu-
milis). Udało się z powodzeniem zrealizować 
program. Karel był zachwycony. W pobliżu 
Czerwonego Bagna udało się go także podto-
pić. Wyjęty z bagna, osuszony i potraktowa-
ny szklaneczką Pyszoty Biebrzańskiej, dość 
długo dochodził do siebie. Na pożegnalnej 
kolacji wzruszony Karel powiedział: Zyska-
łem w was prawdziwych przyjaciół. Pra-
cujecie w trudnych warunkach. Gdyby za-
proponować osiedlenie się tutaj naszym 
uczonym, to nie wiem, czy zgodziliby się 
tu żyć i pracować (ja nevim, nevim je-
stli oni souhlasili że żiji a pracuji tody)”. 
Później pracownicy ZD Biebrza (wspomina-

jąc słowa Karela) w trudnych chwilach czę-
sto mawiali:… ja nevim, nevim, czy warto 
tu pracować…

Niektórzy pracownicy zarzekali się, że ma-
rzą o wyjeździe na zawsze, i że nie chcą ni-
gdy więcej widzieć bagien. To się nie spraw-
dziło. Uciekinierzy zawsze po jakimś czasie 
szukali ponownych kontaktów z bagnami i ba-
gienną przyrodą. Fenomen ten wyjaśnił prof. 
Henryk Okruszko. Mówił, że w międzynaro-
dowym obiegu funkcjonuje powiedzenie uką-
szenie przez Afrykę. Oznacza to, że ludzie, 
którzy zetknęli się z Afryką tęsknią za tym 
kontynentem i dążą do powrotu. Można pa-
rafrazując to powiedzenie mówić o ukąsze-
niu przez krainę bagien. Tak, ci ludzie zo-
stali ukąszeni przez bagna i musieli wracać…

prof. Janusz Gotkiewicz  - pracownik 
naukowy Zakładu Doświadczalnego Me-
lioracji i Użytków Zielonych Biebrza. Zaj-
mował się tam problematyką gleb torfo-
wych. W latach 1994-2004 był członkiem 
Rady Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
Po uzyskaniu habilitacji podjął w 1985 r. 
pracę w Katedrze Gleboznawstwa Aka-
demii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 
w której do czasu przejścia na emeryturę 
zajmował stanowisko profesora.

Biebrza Dolna, jesień 1967 r. Stoją od lewej- Janusz Gotkiewicz, 
Antoni Karwacki (kierowca)

ZD Biebrza, wczesne lata 60-te XX w. Naukowa 
konferencja torfowa. W środku w berecie  

z antenką Janusz Gotkiewicz. Po jego prawej 
stronie dr Józef Szuniewicz,  

znakomity specjalista w zakresie bagien 

Fot. W. Dembek. Rok 1979. Postój w czasie 
badań terenowych nad Biebrzą. Od lewej: 

Wiesław Wiszowaty, Henryk Okruszko,  Janusz 
Gotkiewicz, Tomasz Okruszko, Józef Szuniewicz. 

nr 16 � Biebrzańskie Wieści� � 7 

www.biebrza.org.pl
HISTORIA, TRADYCJA, KULTURA



Widać po latach, że ta najważniejsza sub-
stancja została zakonserwowana. A my…? 
Z czasem nauczyliśmy się żyć w zgodzie z in-
stytucją jaką jest park narodowy. Ba, nawet 
czerpiemy z niej korzyści.  Nasza młodzieżo-
wa fascynacja dzikością, po jakimś czasie, 
stopniowo ustępowała cywilizacji. Jednak po 
latach spędzonych na bagnach, człowiek co-
raz bardziej docenia komfort współczesne-
go życia. I nie ma w tym nic złego. Trzeba 
tylko umieć łączyć nasze dzikie pragnienie 
życia blisko natury, z potrzebą cywilizacji. 

Krzysztof Pisanko - kon-
serwator o.o. Osowiec, Bie-
brzański PN

Kilkanaście lat temu chciałem umówić się 
z moim podleśniczym w terenie. Przez tele-
fon zapytałem, gdzie się spotkamy. On mi na 
to: przy chatce zajączka. Pomimo, że pra-
cowałem na tym terenie jeszcze przed po-
wstaniem Parku Narodowego, to nigdy wcze-
śniej nie słyszałem tej nazwy. Po ciszy jaka 
zapadła w telefonie, Grzegorz Dąbrowski, bo 
o nim tu mowa (dziś konserwator o.o. Wery-
kle) zorientował się, że tym stwierdzeniem 
zabił mi przysłowiowego ćwieka. Oszczędza-
jąc pracy moim szarym komórkom, Grzegorz 
podał w końcu prawidłowy adres leśny, jed-
nocześnie dodając, że wszystko wyjaśni mi 
na miejscu. Myśl o tajemniczej chatce za-
jączka towarzyszyła mi przez całe popołu-
dnie i wieczór. Nazajutrz, gdy przyjecha-
łem pod wskazany adres, zobaczyłem sta-
ry schron przeciwdeszczowy dla robotników 
wykonujących prace leśne. Po chwili przy-
jechał Grzegorz, który śmiejąc się ze mnie 
powiedział, że dwa dni wcześniej zabrał ze 
sobą do pracy swojego czteroletniego syn-
ka Krzysia. Obiecał wówczas, że pokaże mu 
w leśne zwierzątka. Przyroda jednak ma to 
do siebie, że żyje własnym życiem i pomi-
mo wysiłków tacie nie udało się nic poka-
zać, co zaimponowałoby maluchowi. Grze-
gorz jednak nie chciał się poddać. W koń-
cu zabrał syna w miejsce gdzie stał schron 
i powiedział, że przywiózł go do chatki za-
jączka. Razem obeszli schron dookoła. Drzwi 
były zamknięte na kłódkę. Zajączek po pro-
stu wyszedł i  nie było go w domu… Po po-
wrocie chłopiec chwalił się wszystkim, że 
widział szczególne miejsce, bo przecież nie 
każdy ma możliwość zobaczenia chatki za-
jączka. Po upływie kilkunastu lat ze schro-
nu nie pozostała ani jedna zmurszała deska, 
lecz na pytanie: gdzie się spotkamy? – raz 
na jakiś czas się słyszy – przy chatce za-

jączka. W ten oto sposób powstają nazwy 
regionalne i niektórym z nas udaje się po-
zostawić swój ślad na tej ziemi.

dr Krzysztof Frąckiel – 
entomolog, specjalista ds. 
ochrony przyrody w BbPN

Przypomniały mi się moje początki pra-
cy w Parku. Tu gdzie teraz jest nasz oka-
zała siedziba Parku, stała mała zaniedbana 
szkoła – jedna z tysiąclatek, którą najpierw 
przejął park krajobrazowy, a później naro-
dowy. Przez pierwszy rok, jak powstał Park, 
nie było nic, a przyjezdni ciągle pytali o ma-
py, przewodniki, pamiątki itp. W końcu ogło-
szony został konkurs na napisanie przewod-
nika po Parku. Wygrał go Mikołaj Samoj-
lik, pisarz z Dąbrowy Białostockiej. Bardzo 
barwna postać. Prawnik z zawodu, ale jeśli 
zaczynał mówić o Biebrzy zmieniał się jak 
kameleon. Konia z rzędem temu, kto słysząc 
go w jego biebrzańskim transie uwierzyłby, 
że facet ten może również mówić konkret-
nym zwięzłym suchym prawniczym językiem. 
Kiedyś byłem świadkiem takiej właśnie me-
tamorfozy Mikołaja. Kiedy po pół roku Sa-
mojlik przyniósł do Parku maszynopis swe-
go przewodnika okazało się, że w jego wy-
konaniu próba połączenia informacji typo-
wo przewodnikowych z jego poetycką mi-
łością do Biebrzy jest dla Parku nie do za-
akceptowania. Park ogłosił kolejny konkurs, 
a Mikołaj wydał własnymi siłami ten tekst 
pt. Szlakami urokliwości biebrzańskiej. 
W zeszłym roku Park obchodził swoje dwu-
dziestolecie, a ja przy okazji wygrzebania 
gdzieś w Internecie jedynej powieści Samoj-
lika „Ja mały Bóg ziemi” uświadomiłem so-
bie, że to już 10 lat Biebrzy bez Mikołaja.” 
Ja mały Bóg ziemi” Mikołaja to falowa-
nie. Ma lepsze i gorsze strony. Ale może ta-
ka jak ten tekst jest historia naszego Parku. 
Żeby coś osiągnąć trzeba się wspinać (cza-
sami nawet spaść), żeby coś ulepszyć – ry-
zykować, próbować i pamiętać, że po zimie 
zawsze przychodzi wiosna … ta najpiękniej-
sza, biebrzańska!

dr Cezary Werpachowski, 
Biebrzański PN

To nie była moja pierwsza wizyta nad Bie-
brzą, ale to co się wtedy wydarzyło zapadło 

w mojej pamięci na długo. Gdzieś pod koniec 
lat 70’tych, jako asystent Zakładu Biologii Fi-
lii Uniwersytetu Warszawskiego w Białym-
stoku wybrałem się na kilka dni na grąd Po-
gorzałe … z namiotem. Celem wyprawy były 
poszukiwania stanowisk obuwika pospolitego 
– najpiękniejszego i jednego z największych 
naszych storczyków. Już pierwszego dnia na 
sąsiednich grądzikach znalazłem kilka no-
wych miejsc z obuwikiem. Pierwsza noc pod 
namiotem rozstawionym między dwoma pięk-
nymi dębami minęła bez specjalnych wrażeń 
– zmęczony zasnąłem błyskawicznie. Druga - 
była niestety koszmarem. Przewracałem się 
z boku na bok w malutkim chińskim namio-
ciku – nie byłem w stanie zasnąć, ale w koń-
cu ległem snem głębokim … Obudziły mnie 
jakieś hałasy, kroki, odgłosy łamanych ga-
łązek. Przyznam się szczerze, że zamarłem 
ze strachu. Głosy dobiegały z odległości kil-
ku metrów od namiotu. Była piękna, cicha, 
ciepła majowa noc – w odległości wielu ki-
lometrów żadnej ludzkiej sadyby, całkowite 
odludzie. Pierwsza myśl jaka mi się nasunę-
ła - dziki. Nie były to jednak dziki … w pew-
nym momencie kilka metrów nade mną roz-
legł się przeraźliwy odgłos pękającego, łama-
nego drzewa! A potem wielka cisza. Z prze-
rażenia wstrzymałem oddech – serce, wa-
liło mi tak głośno, że bałem się że to „coś” 
je usłyszy. Tak przetrwałem do brzasku – 
nie byłem w stanie położyć się, klęczałem 
w oczekiwaniu na nagły atak! W końcu roz-
sunąłem zamek namiotu, wystawiłem gło-
wę, rozejrzałem się … nic, nikogo nie było. 
Powoli wylazłem spod tropiku i spojrzałem 
do góry. Na najbliższym dębie, na wysoko-
ści 3 m powyżej namiotu, sterczała świeżo 
złamana dębowa gałąź grubości męskiego 
ramienia … Obszedłem oba dęby dookoła – 
absolutnie żadnych innych śladów na ziemi, 
ani na korze drzew. Co to mogło być? Kto, 
lub co mogło złamać, grubą na kilkanaście 
cm, żywą gałąź dębu i to na wysokości kil-
ku metrów nad ziemią? Do dziś nie udało 
mi się tej zagadki rozwiązać. 

Niektórzy znajomi, którym opowiedzia-
łem o tej przygodzie twierdzą, że mógł to 
być tylko niedźwiedź! Ale skąd niedźwiedź 
nad Biebrzą…?

Ryszard Modzelewski – 
obecny Dyrektor Narwiań-
skiego Parku Narodowego

20 Lat BbPN! Boże, jaki ja już jestem sta-
ry! Jeśli dodać do tego fakt, że w czasie two-
rzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego, 

a wcześniej Krajobrazowego już nie byłem 
nastolatkiem, to wspomnienia troszeczkę 
przytłaczają. Ówczesny Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, p. Mirosław Anaszko 
i Wojewoda Łomżyński, p. Mieczysław Ba-
giński mocno angażowali się, nie szczędząc 
czasu i zdrowia, by osiągnąć cel, jakim było 
objęcie najwyższą formą ochrony biebrzań-
skich bagien. Nie warto więc pisać, że pra-
cy było dużo, bo i tak  w pamięci pozostają 
tylko najciekawsze, najzabawniejsze chwile. 
Nieprawdą jest jakoby BbPN został utworzo-
ny wbrew woli społeczeństwa. Większość za-
rządów gmin i obywateli od początku była 
zdecydowanie „za”, ale oczywiście nie wszy-
scy. Naszym (służb wojewody) zadaniem było 
przekonać tych drugich w trakcie konsulta-
cji społecznych. Na jednym z nich, w Klima-
szewnicy, już na wejściu usłyszeliśmy ostrze-
żenie - namoczenia nas  w biebrzańskich bło-
tach na czas nieco dłuższy niż pobyt w sana-
torium. Starsi uczestnicy spotkania wspomi-
nali nawet coś o „kuracjuszach”, którzy mo-
czą się tam od 1939 roku. W takich chwi-
lach potrzebna jest odrobina szczęścia. Oka-
zało się, że kilku panów, tych najaktywniej-
szych, to moi koledzy z dzieciństwa, z któ-
rymi razem chodziłem „na kościelne naucz-
ki”. Stare znajomości przydały się. Usłyszeli-
śmy zdecydowane „tak” i ominęła nas przy-
musowa kąpiel błotna (co później i tak kil-
kakrotnie miało miejsce).

Pamiętam też „konklawe”  w Gminie Raj-
gród. Mieszkańcy tej gminy, nie chcieli sły-
szeć o powstaniu żadnego rezerwatu w tym 
miejscu. Wówczas p. M. Anaszko wpadł na 
pomysł, by gospodarzy Gminy Rajgród za-
prosić na konsultacje  do Łomży, do Woje-
wódzkiego Biura Planowania Przestrzenne-
go, gdzie kreślone były granice przyszłego 
BbPN. Trzygodzinne negocjacje nic nie da-
ły. Wówczas gospodarzy Gminy wyposażono 
w mapy i kolorowe kredki, by mogli spraw-
dzić swoje zdolności artystyczne, i pozosta-
wiono za zamkniętymi drzwiami. Konklawe 
trwało może do godziny 17, może 18. Ale uda-
ło się! Biebrzański Park Narodowy w Gmi-
nie Rajgród został wrysowany.

Dzisiaj, po latach, ja skromny wówczas Wo-
jewódzki Konserwator Przyrody, mogę po-
wiedzieć, że i takie chwile warto było prze-
żyć. Kto słyszałby o Biebrzy, gdyby nie było 
Biebrzańskiego Parku Narodowego i ludzi, 
którzy strzegą najcenniejszych w Europie  ba-
gien. A tak? Zna ją cały, no może pół świata.

Z życia Parku.

Wystawa fotograficzna „Odkrywanie Bie-
brzy” z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, w 
styczniu 2014, została przeniesiona do gma-
chu Sejmu RP. W otwarciu wzięło udział licz-
ne grono przedstawicieli Ministerstwa Śro-
dowiska, Posłowie na Sejm RP i zaprosze-
ni goście. 

Wystawę w Sejmie można  było oglądać do 
13 stycznia 2014 r. Następnie została prze-
niesiona do Kampinoskiego Parku Narodo-
wego a obecnie można ją oglądać w siedzi-
bie BbPN.

11 stycznia miała miejsce 44 Wszechni-
ca Biebrzańska „Carska Droga i co da-
lej?”, podczas której został poruszony pro-
blem związany z prowadzonym obecnie re-
montem Carskiej Drogi. Podczas pierwszej 
części spotkania swoje wystąpienia zapre-
zentowali: Dyrektor Biebrzańskiego PN oraz 
pracownicy Instytutu Biologii Uniwersytetu 

w Białymstoku. Podczas spotkania pojawiły 
się opinie, że należy jak najszybciej wprowa-
dzić takie rozwiązania, które uniemożliwią 
uczynienie z Carskiej Drogi trasy tranzyto-
wej dla samochodów ciężarowych oraz wy-

eliminują z ruchu kierowców rozwijających 
nadmierną prędkość. 

18 i 25 lutego bardzo liczne grono ludzi, 
którym bliski jest los biebrzańskich łosi spo-
tkało się na corocznej akcji zimowego licze-
nia zwierząt. Liczono metodą tzw. pędzeń 
próbnych. Większość przybyłych, wśród któ-
rych nie zabrakło woluntariuszy, została za-
trudniona w charakterze naganiaczy. Po za-
służonej pracy, uczestnicy zasiedli przy tra-
dycyjnym ognisku by delektować się wyjąt-
kowo pysznym żurkiem, bigosem i pieczo-
nymi kiełbaskami.

Tematem  45 Wszechnicy Biebrzańskiej, 
która odbyła się w dniach 22 i 23 lutego była 
„Biebrzańska Natura 2000”. W sobotę prele-
genci zapoznali nas z tematem dotyczącym 
siedlisk i gatunków, które są przedmiota-
mi ochrony w obszarach Natura 2000. W 
niedzielę odbyła się wyprawa wokół base-
nu południowego Biebrzy w celu podgląda-
nia ptaków. 

Już jest hasło promujące Biebrzański Park 
Narodowy! Ogółem napłynęło 511 propozy-
cji od 125 osób! Wybraliśmy to jedno, jedyne. 
Hasło brzmi: Biebrzański Park Narodowy 
– w trosce o bagna. Zwycięzcą konkursu 
została Pani Agnieszka Henel. Gratulujemy! 

29 i 30 marca odbyła się ostatnia w tym 
sezonie 46 Wszechnica Biebrzańska. Nie-
codziennym tematem spotkania były pasje 
biebrzniętych! Spotkanie uświetnił werni-
saż prac plastycznych p. Doroty Czerepko. 
Następnego dnia, przy punkcie widokowym 
w Burzynie, została odsłonięta tablica pa-
miątkowa poświęcona wybitnemu fotogra-
fowi Wiktorowi Wołkowowi. 

13 kwietnia połączone siły kilku instytucji: 
Starostwa Powiatowego w Mońkach, Urzędu 
Gminy w Trzciannem, Biebrzańskiego Parku 
Narodowego oraz Klubu Przyjaciół Biebrzy 
zorganizowały sprzątanie Carskiej Dro-
gi. Ponad 30 km długości odcinek Carskiej 
Drogi został oczyszczony z śmieci. 

Ciąg dalszy ze str. 1

„Odkrywanie Biebrzy” w Sejmie RP, fot. H. Zub
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Drodzy Czytelnicy! Czekamy na Wasze opinie dotyczące na-
szego pisma. Zachęcamy Was również do przesyłania cieka-
wych tematów, które chcielibyście poruszyć na łamach Wie-
ści Biebrzańskich. Wszystkie uwagi prosimy przesyłać na ad-
res: renata.zalewska@biebrza.org.pl  
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