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2015 Rokiem Suma

Rok

w Biebrzańskim Parku Narodowym
J. Dutkiewicz. Sum pospolity

„Panie, kiedyś to były ryby,
a teraz, to nawet płotkę ciężko
złapać!”– tego typu komentarze
coraz częściej pojawiają się „przy
wędkach” nad Biebrzą. Czasami dobrze ponarzekać, zwłaszcza jak ryby nie chcą brać. Jednak nie sposób zaprzeczyć, że
w Biebrzy ryb jest zdecydowanie mniej niż przed laty. Ale dlaczego?
Aby to ustalić, trzeba bez emocji
oraz w oparciu o obiektywne fakty,
przyjrzeć się tej smutnej sytuacji.
Dobrą okazją do dyskusji na ten temat jest ogłoszenie bieżącego roku
„Rokiem Suma w BbPN”. Zgodnie
z tradycją, na każdy rok wybierany jest temat przewodni, poświęcony najcenniejszym gatunkom roślin
i zwierząt Biebrzańskiego PN oraz
problemom ich ochrony. W tym roku, na uwagę zasłużył przedstawiciel
naszej ichtiofauny – sum pospolity
(nota bene zupełnie niepospolity).

Ponad 2 metry długości
i sumiaste wąsy!!!!

Oficjalny wędkarski rekord świata w połowach suma Silurus glanis, to 144 kg i 278 cm (złowiony
w rzece Pad we Włoszech), z kolei
rekord Polski to 105 kg i 261 cm
(Zalew Rybnicki). Dorosłego suma

nie sposób pomylić z żadną inną
rybą występującą w Biebrzy, chyba, że mamy do czynienia z sumikiem karłowatym (obcym, inwazyjnym gatunkiem pochodzącym
z Ameryki Północnej). Najprościej
odróżnić te dwa gatunki po liczbie
wąsów: sumik karłowaty ma ich 8,
a sum pospolity – 6. Dorosły sum
pospolity ma długie, bezłuskie ciało, z ogromną spłaszczoną grzbietobrzusznie głową i z równie dużym i silnie uzębionym otworem
gębowym. Oczy suma są bardzo
małe w stosunku do reszty ciała.
Gatunek ten zasiedla przeważnie
średnie i duże rzeki, rzadziej jeziora i sztuczne zbiorniki wodne. Żywi się (wbrew pozorom) niewielkimi rybami, a także skorupiakami,
żabami, czy nawet drobnymi ssakami i ptakami.

Sum (nie)pospolity

Choć gatunek ten, uznawany jest
nieoficjalnie za symbol ichtiofauny
doliny Biebrzy, to obecnie występuje bardzo rzadko. Świadczą o tym
rejestry połowów wędkarskich (w
2013 roku złowiono zaledwie 7 okazów o masie od 2 do 7 kg) oraz wyniki badań ichtiofauny prowadzone
na potrzeby Planu Ochrony Parku
(w 2011 roku odłowiono tylko jednego suma). Historycznym dowodem
na to, że sum był w Biebrzy pospolitym gatunkiem, są raporty rybackie
z czasów, kiedy nad Biebrzą działali zawodowi rybacy. Można się
z nich dowiedzieć, że przykładowo
w latach 1972 - 1978 w rzekach Biebrzy i Ełku złowiono łącznie nieco ponad 5 t sumów, co stanowiło
ok. 6% całego połowu. Z kolei dziesięć lat później jego udział był nie-

mal marginalny, bo zaledwie 0,3%.
Na podstawie powyższych danych
można obliczyć, że w ciągu tych kilku lat, tylko sami rybacy wyłowili
z Biebrzy ponad 83 tony ryb! To bardzo dużo jak na rzekę tej wielkości.
Rysunek Klaudii Kuczyńskiej
z II kl. LO w Mońkach

by. Przyczyn zaniku suma nad
Biebrzą należy upatrywać w nadmiernych połowach, zwłaszcza
w okresie działalności zawodowych
rybaków, które osłabiły jego populację, a to przełożyło się na ograniczenie jego rozrodu. Nie sposób
pominąć też działalności kłusowników. Sum, niestety był i jest pożądanym trofeum.

Przyjeżdżajmy na ryby,
a nie po ryby!

Legendy, opowiastki,
mity i…... fakty.

O sumowym raju nad Biebrzą
można usłyszeć również we wspomnieniach wędkarzy oraz opowiadaniach i legendach krążących
wśród miejscowej ludności. Jedną
z biebrzańskich opowiastek jest legenda o sumie zwanym „ślepcem”
autorstwa Mikołaja Samojlika. Niestety, dla jednego z bohaterów legendy, próba złowienia ogromnego suma za pomocą kuszy, kończy
się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Linka harpuna zaplątuje się
bowiem na szyi śmiałka. Na szczęście mężczyźnie udaje się uwolnić
i ujść z życiem. Być może nie bez
powodu starorzecze, w okolicach
Dawidowizny, w którym rozgrywa się akcja opowieści nosi nazwę „Sumowo”.
Odkładając na bok legendy
i wędkarską fantazję, zastanówmy się nad tym, co jest obecnie
najważniejsze z punktu widzenia ochrony tej tajemniczej ry-

Aby w sposób naturalny doszło
do odbudowania populacji tego gatunku, należy na pewien okres zaprzestać jego pozyskiwania. Dlatego Biebrzański Park Narodowy
od 1 stycznia 2015 do co najmniej
2017 roku, wyłączył suma z połowów wędkarskich we wszystkich
leżących w jego granicach ciekach. Objęcie całkowitą ochroną
tego cennego dla Parku gatunku
pozwoli, miejmy nadzieję, wzmocnić jego populację. Z tego miejsca
zachęcam wędkarzy do częstszego wypuszczania złowionych ryb,
tak, aby dobrym zwyczajem stało się przyjeżdżanie „na ryby”,
a nie „po ryby”. Zachęcam również do wypełniania rejestrów połowów (dołączanych do rocznych
licencji wędkarskich), które pozwolą nam skuteczniej monitorować,
i co za tym idzie, chronić ichtiofaunę Biebrzy.
Krzysztof Bach,
Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego BbPN
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Rowy melioracyjne – zagrożenie
dla biebrzańskiej przyrody

Dzięki naturalnie płynącej Biebrzy nasz region jest unikalny na skalę światową, fot. C. Werpachowski

Co dzisiaj zagraża bagnom
biebrzańskim?

Największym zagrożeniem dla bagien biebrzańskich jest odwodnienie siedlisk bagiennych w wyniku kopania nowych rowów
i kanałów. Zwiększenie odpływu wód z systemów melioracyjnych prowadzi do:
- obniżenia poziomu wód gruntowych,
- przesuszenia gleb torfowych,
- pogorszenia wartości użytkowej gruntu.
Ogromnym zagrożeniem są również prace związane z utrzymaniem cieków, polegających na mechanicznym usunięciu z
dna materii naniesionej przez rzekę (odmulanie). Powoduje to straty nie tylko w
samych ciekach ale także w ekosystemach
zależnych od nich. Należy pamiętać, że degradacja obszarów bagiennych wiąże się z
zanikiem wielu cennych (nie tylko z punktu widzenia przyrody, ale także rolnictwa)

gatunków roślin i zwierząt, które ustępują miejsca innym – bardziej pospolitym.
To z kolei ma wpływ na spadek bioróżnorodności. Jest to szczególnie ważne w kontekście dopłat rolnośrodowiskowych. Istnienie
programów rolnośrodowiskowych na obszarach cennych przyrodniczo, takich jak dolina Biebrzy związane jest właśnie z bagiennymi siedliskami zależnymi od wysokiego
uwilgotnienia.

Przesuszenie podmokłych łąk
prowadzi do nadmiernego rozwoju
trzciny

W ten sposób miejsca żerowisk i lęgowisk
ptaków ulegają degradacji, co uwidacznia
się w spadku liczebności ptaków zasiedlających te tereny. Poza tym stałe odmulanie cieku prowadzi do usunięcia wszystkich
organizmów filtrujących wodę (m.in. mał-

fot. J. Senderacki

Drzewa – bogactwo
krajobrazów
„I zielone przy drogach wierzby i topole,
Co pierwej, jako płaczki przy grobowym dole,
Biły czołem, długiemi kręciły ramiony,
Rozpuszczając na wiatry warkocz posrebrzony Teraz jak martwe, z niemej wyrazem żałoby (…)”
A.Mickiewicz „Pan Tadeusz”

ży, skorupiaków). Trzeba pamiętać, że skójki i szczeżuje są wykorzystywane jako naturalne mierniki jakości wody w stacjach
uzdatniania wody. Ich nieobecność lub zamieranie świadczy o pogorszeniu się jakości lub nawet nieprzydatności wody do picia. Z kolei usunięcie wypłyceń, odsypisk
i składu podłoża rzeki, prowadzi między innym do zniszczenia obszaru tarlisk, czy też
zwiększonej penetracji terenu przez norkę
amerykańską – dużego amatora ryb.
Trzeba pamiętać, że prace odmuleniowe
w górnych odcinkach dopływów Biebrzy (poza obszarem Parku) powodują jednocześnie
podtopienia na obszarach „parkowych” położonych poniżej. Z drugiej strony, w sytuacjach długotrwałych susz, mogą prowadzić
do całkowitego wyschnięcia cieku w górnym biegu i zmniejszenia plonów lub też do
znacznego pogorszenia jakości wody (woda
może nie nadawać się do spożycia!).

Działania renaturyzacyjne

Na terenach pozostawionych przyrodzie,
działania naprawcze zachodzą samoistnie
i spontanicznie. Przykładem jest zarastanie
niekonserwowanej sieci melioracyjnej, czy
też działalność bobrów. Chcąc przyspieszyć
działania naprawcze, niezbędne jest prowadzenie zabiegów ochrony czynnej. Działania te polegają na tamowaniu odpływu wód,
m.in. poprzez budowę zastawek i progów
piętrzących oraz na przywracaniu meandrów na ciekach.

Kluczowa rola mokradeł
w krążeniu wody

Jedną z ważnych funkcji bagien jest retencja (magazynowanie wody). Właściwie zachowane torfowiska chłoną wodę i powoli
oddają ją ciekom (chroniąc przed powodzią),
O roli drzew w przyrodzie oraz w gospodarce człowieka można byłoby napisać obszerny elaborat. Jedno jest pewne – trudno
sobie wyobrazić życie na naszej planecie właśnie bez drzew! Drzewa od wieków kształtują otaczające nas krajobrazy. Chociażby nasze polskie, wiejskie drogi wszystkim kojarzą
się ze szpalerami głowiastych wierzb. Szczególną rolę pełnią wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie i wiejskie. Chronią
między innymi przed meteorologicznym zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, odgradzają i izolują od hałasu oraz miejsc przemysłowych. Już w szkole podstawowej uczymy się,
że drzewa produkują tlen oraz pochłaniają dwutlenek węgla! Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że jedno duże drzewo pochłania rocznie taką ilość dwutlenku węgla,
jaką wytwarzają przeciętne dwa gospodarstwa domowe.
Człowiek w pogoni za przestrzenią przemysłową i mieszkalną oraz za nowymi terenami rolniczymi eliminuje z krajobrazu drzewa. Widać to także na naszym „biebrzańskim
podwórku”. W granicach BbPN, w roku 2013
wycięto 4102 sztuki, a już w roku następnym
aż 6206 (mowa o legalnym wycinaniu drzew).
By ograniczyć ten proces, drzewa chronione
są odpowiednimi rozporządzeniami. Dlatego, jeżeli jednak z istotnych powodów musimy wyciąć drzewo, to najpierw warto zapoznać się z prawem, które określa, co możemy,
a co jest niedozwolone. Kwestię tę reguluje
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2013.627 j.t. z późn. zm.).
Pozwolenie na wycięcie drzewa (nie dotyczy lasów) wydaje tylko wójt, burmistrz al-

Spotkanie po latach...

a gdy jej brakuje – podczas suszy – powoli
uwalniają. Ponadto zatrzymana przez mo-

Kopanie kanałów i rowów = olbrzymie straty
(nie tylko!) przyrodnicze, fot. C. Werpachowski

kradła woda ulega naturalnemu procesowi oczyszczania.
Szczególnie my, mieszkańcy doliny Biebrzy, powinniśmy mieć na uwadze dobro
wspólne jakim są obszary mokradłowe, występujące w naszym regionie. Patrząc przyszłościowo warto pamiętać, że osuszanie
torfowisk niesie za sobą zarówno straty
przyrodnicze, jak i ekonomiczne. Dziś niezauważalne, dlatego tak trudne do zrozumienia, staną się poważnym problemem naszych dzieci i wnuków.
Urszula Biereżnoj
– Bazille, Dział Opinii
i Uzgodnień Środowi
skowych BbPN
Joanna Zawadzka,
Dział Projektów BbPN

bo prezydent miasta. Zanim uzyskamy decyzję na wycinkę drzewa, musimy złożyć
w miejscowym urzędzie odpowiedni wniosek.
We wniosku istotne jest, poza danymi personalnymi i tytułem prawnym do nieruchomości, podanie nazwy gatunku drzewa oraz
jego obwodu mierzonego na wysokości 130
cm (tak zwanej pierśnicy). Ważne jest byśmy
podali przyczynę usunięcia drzewa i termin
zamierzonego działania. Pamiętajmy, że na
terenie parku narodowego, do uzyskania
decyzji zezwalającej na wycinkę, wymagana jest także zgoda dyrektora parku!
Wycinając drzewo samowolnie, narażeni
jesteśmy na kary. Za wycięcie drzewa bez
zgody grozi nam administracyjna kara pieniężna. Kara taka może sięgać kwoty kilkunastu, kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych!
Nim więc podejmiemy decyzje o wycięciu drzewa, przemyślmy to uważnie.
Poszukajmy kompromisu, zastanówmy
się, czy istnieje uzasadniona potrzeba
zubożenia naszego otoczenia o to jedno
drzewo. A jeśli mimo wszystko zdecydujemy się je wyciąć, zróbmy to w zgodzie
z prawem. Wtedy mniej zaszkodzimy środowisku i sobie.
Janusz
Senderacki, Dział Opinii
i Uzgodnień Środowi
skowych BbPN

Wizyta plenerowa (od lewej) H. Jungius, M. Górska, P. Nawrocki, fot. A. Wiatr

We wrześniu ubiegłego roku gościliśmy
w naszych progach dr. Hartmuta Jungiusa
– byłego Dyrektora WWF na Wschodnią Europę i Centralną Azję, obecnie Honorowego
Konsultanta w WWF International. Ciekawi
jego wspomnień sprzed 25 lat oraz dzisiejszych wrażeń z pobytu nad Biebrzą, zadaliśmy mu kilka pytań. Poniżej prezentujemy
część wywiadu, który w całości jest dostępny na naszej stronie internetowej www.biebrza.org.pl.
Gdy w latach 80-tych i 90-tych pełnił
Pan funkcję szefa sekcji rozwoju projektów w WWF International, zrealizowano
jeden z najbardziej udanych projektów
WWF, jakim było utworzenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dlaczego, mając do wyboru tyle ciekawych miejsc na
całym świecie, wybraliście dolinę Biebrzy?
Wszystko zaczęło się od otrzymania listu
od prof. Adama Pałczyńskiego i prof. Andrzeja Dyrcza (…), którzy zwrócili się do WWF
o wsparcie finansowe i pomoc w realizacji
tego celu. List był interesujący, jednak pomysł utworzenia parku narodowego na tak
olbrzymim obszarze wydał się nam bardzo
trudny do zrealizowania. Dlatego pomyśleliśmy, że to nie jest temat dla nas, tym bardziej, że przecież park narodowy ustanawia
rząd danego kraju, a nie organizacja międzynarodowa. W odpowiedzi na list, poradziliśmy naukowcom, aby zwrócili się o wsparcie do swojego rządu. Jednak profesorowie
nie poddali się. W niedługim czasie otrzymaliśmy kolejny list, w którym napisali, że
pójdą do rządu, ale proszą nas o poparcie
w tej sprawie. Nie pozostało nam nic innego jak tylko pojechać nad Biebrzę. (…)
Największe wrażenie zrobiła na mnie dolina Biebrzy. Zdałem sobie sprawę, że jest to
jedyny tak duży kompleks mokradeł naszego kontynentu, gdzie zachowały się jeszcze
krajobrazy i gatunki, które my, w Zachodniej Europie, straciliśmy już dawno temu.
To miejsce było (i jest) tak unikatowe, że
nie miałem wówczas żadnych trudności, by
przekonać moich kolegów, abyśmy zaangażowali się w ten projekt.
(…)

Jaki jest cel obecnej Pana wizyty
w Polsce i BbPN? Jak zmieniła się dolina Biebrzy w przeciągu dwudziestu czterech lat, kiedy zobaczył ją Pan po raz
pierwszy?
(…) Pamiętam, gdy przyjechałem pierwszy raz nad Biebrzę, to wszędzie na łąkach
stały stogi siana. Teraz ich nie ma. Zostały
zastąpione przez plastikowe bele (…). Poza
tym, wszędzie było widać suszące się liście
tytoniu. (…) Pozaczepiane na sznureczkach
liście, wisiały na balkonach, werandach oraz
w pobliżu domów. Ten widok również zniknął.
Z kolei pojawiły się też nowe rzeczy, których
wcześniej nie było, jak liczne gospodarstwa
agroturystyczne.

Potrzebujesz silnego wsparcia wokół
siebie zarówno
w kręgach naukowych, jak również
w środowisku lokalnym. Poparcie mieszkańców
jest niezmiernie
istotne. (…) Ważne jest również,
by nie popadać
w frustrację jeżeli nie uda się
osiągnąć założonych celów. Warto
utożsamiać się ze
swoimi sukcesami,
a nie skupiać się
na przegranych
pojedynczych bitwach. (…) Jest to
niezmiernie trudne, bo generalnie
przyroda w konfrontacji z cywilizacją przegrywa,
na całym froncie. Stale tracimy gatunki i cenne siedliska. (…)
Jednak gdybyśmy
się koncentrowali tylko na tym, to
byśmy zgorzknieli. Zawsze wszystkim powtarzam, że musimy utożsamiać się z sukcesami. Między innymi dlatego, że byłem
optymistycznym obrońcą przyrody przez
całą moją karierę, to udawało mi się osiągać założone wcześniej cele. I gdy zapytasz
mnie o moje doświadczenie, to powiem ci o
tych przedsięwzięciach, które mnie budowały
i wzmacniały (np. ochrona wilków w Europie, ochrona populacji suhaków w Mongolii)
Oczywiście, że były też porażki (…), ale jednak staram się myśleć o tym, co udało mi
się osiągnąć, a nie co przegrałem.
Nad jakim projektem i w jakich zakątkach świata ostatnio Pan pracuje?
Reintrodukcja tygrysów w centralnej Azji –

Hartmut Jungius podczas wizyty w BbPN 2014 r., fot. A. Wiatr

Obecnie pełni Pan funkcję honorowego konsultanta w WWF. Jaką wiedzę oraz
wartości stara się Pan przekazać swoim
mniej doświadczonym kolegom z pracy?
Po pierwsze: musisz być wiarygodny, po
drugie: cierpliwy, a po trzecie: musisz słuchać ludzi. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy ludzie niekoniecznie chcą się
z tobą zgodzić. (…) Niezmiernie ważną umiejętnością jest znalezienie partnerów. A więc
współpraca! Niczego nie możesz zrobić sam.

to jeden z najbardziej ekscytujących projektów ochronnych naszych czasów. Dostałem
zlecenie dokonania praktycznej oceny zaproponowanego projektu oraz metod służących
do jego osiągnięcia, a także znalezienia obszarów, gdzie tygrysy mogłyby zostać wprowadzone. Znalazłem dwa takie miejsca. (…).
Innym projektem, który realizujemy wspólnie
ze szwajcarską fundacją (Swiss Mava Foundation), jest ochrona suhaków (gatunek antylopy) w Mongolii. Dzięki temu projektowi

populacja antylop wzrosła z 800 sztuk do
14 tysięcy. Ten projekt jest dobrym przykładem nowoczesnej ochrony przyrody, bo działania odbywają się na wielu płaszczyznach.
Tworzą go trzy główne filary. Pierwszy dotyczy przeciwdziałania kłusownictwu, drugi –
edukacji dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla
pracowników projektu, a trzeci – współpracy z lokalną ludnością. Te trzy rzeczy pięknie razem zagrały. Wszystko przebiegło idealnie, a kłusownictwo zostało zredukowane
prawie do zera i na dzień dzisiejszy nie zagraża populacji dzikich antylop w Mongolii.
Co jest Pana zdaniem najtrudniejszym
wyzwaniem dotyczącym ochrony przyrody w dzisiejszych czasach?
Jeżeli popatrzeć na sposób w jaki chronione są różne obszary na Ziemi, to staje się jasne, że nie można ich odpowiednio ochronić
bez wsparcia i zgody ludzi żyjących w najbliższym ich sąsiedztwie. To jest bardzo duże
wyzwanie. Miejscowa ludność powinna mieć
korzyści z chronionych terenów, tak jak to
ma miejsce tu nad Biebrzą. Następnym wyzwaniem jest wzrost populacji ludzi na świecie. To oznacza więcej zanieczyszczeń oraz
większe zapotrzebowania na naturalne zasoby. Jak my sobie z tym poradzimy? Do tej
pory nikt nie znalazł na to rozwiązania. Jest
to koło zamknięte i nie można tego procesu
zatrzymać. W związku z tym spoczywa na
nas wielka odpowiedzialność, by chronić miejsca, które są bardzo cenne, bo są ostoją dla
wielu gatunków roślin i zwierząt. Należą do
nich między innymi Serengeti, Nakuru, Yellowstone, czy Tsavo. Jednym z takich miejsc
jest także Biebrza. Trzeba otoczyć opieką te
najważniejsze miejsca, na to mamy środki.
Jakimi doświadczeniami i wiedzą
chciałby się Pan podzielić z pracownikami naszego Parku i członkami organizacji pozarządowych zaangażowanymi
w ochronę biebrzańskich bagien? Na
czym przede wszystkim powinniśmy
się skupić?
Powinniście kontynuować wcześniej założone cele pamiętając jednocześnie, że jako pracownicy parku narodowego nie możecie mieć wszystkiego. Wy chcecie mieć
zalane tereny i wszędzie wodę, rolnicy natomiast chcą kosić siano. Musicie znaleźć
kompromis, który da korzyści dla obu stron:
dla przyrody i dla rolników. Nie ma innego
sposobu, by dobrze zarządzać takim terenem. Bardzo ważną rzeczą jest także promocja Parku na zewnątrz. Bierzcie udział
i sami organizujcie publiczne spotkania, aby
przekonywać ludzi do siebie. Pokazujcie im
potrzebę ochrony tego miejsca. Istotna jest
edukacja, spotkania w szkołach, tworzenie
różnych klubów przyjaciół Parku, organizowanie obozów letnich dla młodzieży, różnego rodzaju zawodów. I co najważniejsze – wychodźcie do ludzi mieszkających we wsiach
na terenie Parku. Powinniście go promować
przede wszystkim wśród najbliższych jego
mieszkańców i sprawić, aby byli z tego miejsca dumni. (…)
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sił na dalszą pracę na rzecz dzikiej
przyrody.
Rozmowę prowadził:
Artur Wiatr, Ośrod
ek Wdrażania Działań
Ochronnych BbPN
Wywiad przetłumaczyła: Renata Zalewska,
Dział Edukacji i Udostępniania BbPN
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Cietrzew jest ptakiem, który jeszcze niedawno licznie występował w dolinie Biebrzy. Jego elegancki wygląd oraz waleczność podczas wczesnowiosennych godów
sprawiły, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ptaków występujących na
terenie naszego Parku.

C

nie na terenie całego naszego kraju. Niestety sytuacja cietrzewia, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Zachodniej i Środkowej jest dramatyczna, a jego
liczebność maleje w zastraszającym tempie. Jedynie na Białorusi populacje ptaków są liczone w tysiącach. A jak jest u nas nad Biebrzą? W zeszłym roku,
podczas wiosennego liczenia naukowcy stwierdzili zaledwie około dwudziestu kogutów…

Czarny rycerz z bagien

Dlaczego sytuacją cietrzewia
jest dramatyczna?

Samiec – kogut ubrany jest w połyskującą czarnogranatową „zbroję”, której wykończenie stanowi imponujący ogon, zwany lirą. Kształt ogona rzeczywiście
przypomina dawny instrument starożytnej Grecji,
gdyż jego boczne pióra (sterówki) wygięte są haczykowato na zewnątrz. Całości wizerunku „czarnego
rycerza” dopełniają czerwone, „brwi” – korale, które
w trakcie okresu godowego nabrzmiewają. Dzięki
temu samce wyglądają groźnie i walecznie. Samica
– kura, zwana cieciorką, ubarwiona jest skromniej.
Brązowo – szara, jest trudna do wypatrzenia, co
ma znaczenie szczególnie w okresie, gdy wychowuje pisklęta. Cietrzew zajmuje dość zróżnicowane
siedliska: od terenów podgórskich
po bagienne łąki,
śródleśne polany i pożarzyska,
brzeziny, tereny
otwarte częściowo pokryte olchą, a nawet bory poprzeplatane
uprawnymi polami. Dlatego wydawać by się mogło,
że powinien on
występować liczrys. D. Czerepko

Zagadki Profesora Łosia

A

B

nr 45

Przyczyn obecnej sytuacji jest kilka: intensyfikacja
rolnictwa, wysoka presja drapieżników (głównie lisów), zmiany klimatyczne oraz niewielka liczebność
ptaków na poszczególnych stanowiskach. Czy istnieje zatem choćby cień szansy na zwiększenie liczebności cietrzewia w dolinie Biebrzy? Nie wiadomo…
I choć szanse wydają się znikome, to ornitolodzy
z Biebrzańskiego Parku Narodowego za wszelką cenę
starają się pomóc biebrzańskim cietrzewiom. Innymi
słowy, zdecydowali się, aby zasilić biebrzańską populację cietrzewi osobnikami z zewnątrz. Akcja wsiedlania ptaków w zeszłym roku była realizowana, przy
wsparciu dr Andrzeja Krzywińskiego (Park Dzikich
Zwierząt w Kadzidłowie). W sierpniu zeszłego roku ornitolodzy umieścili 11 piskląt wraz z matką – cieciorką,
w tymczasowym domu tzw. wolierze adaptacyjnej.
Cały program opierał się na założeniu, aby podrośnięte pisklęta, po pewnym czasie mogły samodzielnie opuszczać wolierę oraz do niej wracać. Początkowo potrzeba kontaktu z matką oraz korzystania
z wykładanej w tym miejscu karmy powodowała,
że ptaki oddalały się od woliery tylko na chwilkę
i na małe odległości. Jednak z upływem czasu stawały się bardziej odważne i odchodziły coraz dalej i dalej..., by ostatecznie odejść na zawsze. Były
wówczas na tyle dzikie, by wieść życie w naturalnym

środowisku. W ten sposób odbywało się stopniowe
przystosowanie „cietrzewiątek” do życia na wolności (tzw. metoda „Born to be free” – „Urodzone dla
wolności” – tłumaczenie red).

Projekt „Born to be free”

BAŻANT

realizowany jest z dobrym skutkiem między innymi
do zwiększenia liczby rysi w północno – wschodniej
Polsce. W maju 2013 roku dzięki metodzie przyszły
na świat 2 młode rysie. Pomyślne są też pierwsze rezultaty opartej o tę metodę reintrodukcji głuszca w
Borach Dolnośląskich.Pierwsza próba wsiedlania cietrzewi w środowiska biebrzańskie niestety nie dała
tak zadowalających rezultatów.

Jest nadzieja?
Dużo (choć nie wszystko!) zależy od powodzenia prowadzonych w naszym Parku działań na rzecz ochrony cietrzewia. I pomimo tego, że los cietrzewia nad
Biebrzą wydaje się przesądzony, to nie możemy tylko patrzeć i czekać, aż gatunek wyginie bezpowrotnie. Zatem trzymajmy wszyscy mocno kciuki za
powodzenie prowadzonych akcji, bo przecież tak
trudno wyobrazić sobie biebrzańską łąkę bez czarnego rycerza.

konsultacja merytoryczna: Krzysztof
Henel, Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego
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1. Odżywiają się nim ssaki po urodzeniu.
2. Zwierzę z kolcami.
3. Najznakomitszy śpiewak wśród ptaków.
4. Jaki kraj graniczy z Polską od północy?

9. ……………………………….....

Rebus
Zuzy
1

Odpowiedzi na zagadki z poprzedniego numeru:
Sum to ryba litofilna oznacza to ,że:
a) składa ikrę na podłożu roślinnym
Prawda czy fałsz: P, P, F, P, F, P, P, P, P
Krzyżówka Dominiki hasło: ŁOSIE
Ptasia wykreślanka hasło: NASZA BIEBRZA
Rebus Piotra hasło: PAJĘCZAKI
Rebus Patryka hasło: TORFOWISKA
Rebusy Aleksandry hasło: BATALION; hasło: PROFESOR ŁOŚ
Rebusy Tomka hasło: WODNICZKA; hasło: BRZOZA NISKA
Zagadki z dawnych lat: 1. makówka, ziarna maku;
2. chmiel; 3. pasek; 4. cebula; 5. echo

1 0 . …………………………….....

Rebusy
Wiktorii

2

GNES

Ostapowicz Zuzanna, kl. III, SP w Krasnymborze

NAGRODY Spośród autorów poprawnych odpowiedzi na zagadki opublikowane w numerze 42 wylosowaliśmy tych, którzy otrzymują nagrody. Są to: Bujnowska Paulina, kl. V, SP nr 1 Grajewo; Dzięgielewski Mateusz, SP nr 2 Grajewo; Jaworowska Paulina, SP 1 Mońki; Łepkowska Lidia,
kl. V, SP nr 1 Grajewo; Muczyńska Izabela, kl. VI, SP Tajno Stare; Niedbała
Gabriela, kl. III, SP nr 1 Grajewo; Paczoszko Paulina, kl. V, SP nr 1 Grajewo;
Satkiewicz Karolina, Kl. V, SP Bystry; Skwarko
Laura, kl. V, SP 1 Mońki ; Szulborska Julia,
kl. VI, SP Laskowiec; Szymańska Gabrysia,
kl. III, SP nr 4 Łomża. GRATULUJEMY!

Niedbała Gabriela, kl. III, SP nr 1 Grajewo
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dobrze zniosła operację, szybko odzyskała apetyt i chęć do życia. W najbliższym czasie zostanie
wypuszczona na wolność. Ogromne wrażenie na
pracownikach ośrodka zrobiły również bociany.
Pewnego sierpniowego dnia, 17 młodych bocianów przebywających w ośrodku dołączyło do
swoich braci i odleciało z nimi na zimowisko. Był
to cudowny, zapierający dech widok i ogromna
satysfakcja z wykonanej pracy.

Do ośrodka trafiają dzikie zwierzęta, które w
większości przypadków nie miały do czynienia z człowiekiem. Najbardziej agresywne i
niebezpieczne są ptaki szponiaste atakujące dziobem i bardzo ostrymi szponami oraz
czaple, które długim dziobem celnie trafiają w oczy „nieprzyjaciela”. Niebezpieczne są
również ssaki. W zależności od gatunku mogą gryźć, kopać, czy atakować porożem. Znajomość zachowań poszczególnych gatunków
zwierząt pozwala na zastosowanie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo
opiekunów.

Czym karmione są zwierzęta?
KIENKA

Zdjęcia ptaków: GT Kłosowscy,

fot. D. Karp

- Czy zwierzęta bywają agresywne wobec pracowników ośrodka?

8 . ……………………………….....

Borzymowska Dominika, kl. IV, SP Rydzewo

Odpowiedź:.............................................................................................................

W dzisiejszym numerze
Naszej Biebrzy prezentujemy drugą część ciekawego wywiadu, który udzieliła nam Pani
Agnieszka Tylkowska,
kierownik Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt.

3 . ……………………………….....

4.

Który z powyższych kuraków nie jest naszym gatunkiem rodzimym?

- Jak każdy z nas może pomóc rannym
i osłabionym zwierzętom?

2 . ……………………………….....

3.

D

U k r y te zwierzaki
1. ……………………………….....

2.

CIETRZEW

Autor: Renata Zalewska, Dział
Edukacji i Udostępniania BbPN

Na rysunku ukryło się 10 gatunków zwierząt
występujących na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego. Wypisz ich nazwy.
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LĄCZELA

SO

Cendrowska Wiktoria, kl. III, SP Mścichy

Wysyłając list do redakcji pamiętajcie o tym: Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, szkoły, miejscowości)
w piśmie „Nasza Biebrza” i na stronach www.biebrza.org.pl. Podpis rodzica …………………………………… Data ………………..

Rodzaj pokarmu jaki otrzymują zwierzęta w
ośrodku jest w miarę możliwości dostosowany
do diety tych zwierząt żyjących na wolności.
Ptaki drapieżne, m. in. bociany, otrzymują całe
kurczaki wraz z kośćmi i piórami. Jest to bardzo
ważne, szczególnie u młodych, rozwijających się
osobników, które czerpią z kości mikroelementy
do wzrostu własnego kośćca. Ptaki owadożerne

otrzymują żywe owady oraz ich larwy (prowadzimy własną hodowlę larw, np. mącznika). Ptaki roślinożerne otrzymują różnego rodzaju ziarno, tarte warzywa i owoce. Pozyskane w sezonie
owoce cisu, głogu, jarzębiny, jagody i borówki
mrozimy, aby zwierzęta w zimie mogły spożyć
odpowiedni dla nich pokarm.
Żywienie dzikich zwierząt jest bardzo skomplikowane. Niewielkie błędy mogą powodować katastrofalne skutki. Bardzo ważne jest zatem, aby
jak najszybciej oddać wymagające pomocy dzikie zwierzę do ośrodka, w którym specjaliści otoczą je odpowiednią opieką.

- Które miesiące są najbardziej pracowite w ośrodku?
Najbardziej pracowity okres zaczyna się wraz z
pojawieniem się piskląt. Trafiają do nas pisklęta
wyrzucone z gniazda, ranne po próbach latania
i niestety wcześniej wspomniane podloty. Od
czerwca do sierpnia pacjentami ośrodka są głównie bociany. W ciągu tych trzech miesięcy przyjmujemy ich ponad 40! Do ciężkich miesięcy, zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi, należy zaliczyć
również styczeń i luty. Mróz ściska, pada śnieg,
wieje mroźny wiatr. Aby wspomóc utrzymanie
ciepła opiekunowie karmią i poją zwierzęta częściej, kilka razy dziennie. Wszelkie trudy związane z opieką rekompensują nam chwile, gdy wypuszczamy naszych podopiecznych na wolność.

- Jaki według Pani był najsmutniejszy
przypadek w ostatnim czasie?
Najsmutniejsze przypadki to takie, kiedy trafiają
do nas młode, zdrowe zwierzęta zabrane od ro-

dziców przez osoby, które w dobrej wierze chciały im pomóc. Opiekunowie w ośrodku, pomimo najszczerszych chęci, nie są w stanie zająć
się tymi zwierzętami tak dobrze, jak ich rodzice.
Przykładem może być tutaj przypadek dzięcioła
czarnego. Podlot tego ptaka zabrany z lasu trafił do ośrodka w bardzo dobrym stanie. Niestety pomimo zapewnienia zwierzęciu najlepszej
opieki dzięcioł nie przeżył w niewoli. Ogromny
stres, zmiana otoczenia przyczyniły się do śmierci
zdrowego zwierzęcia. Smutnym zjawiskiem jest
także dokarmianie przez turystów (pomimo zakazu) koników polskich, przebywających w zagrodzie OHZK. Chwila przyjemności z karmienia
może skończyć się dla konika godzinami ogromnego bólu i nieprzyjemnych zabiegów leczniczych. Dlatego apeluję do wszystkich, aby nie
dokarmiali dzikich zwierząt w naszym ośrodku.

- Jaki sukces ucieszył Was najbardziej?
Jednym z ostatnich sukcesów jest przypadek
puszczyka, który miał złamane skrzydło. Sowa

Najważniejsze w takiej sytuacji jest zachowanie
spokoju. Zwierzę podejrzane o osierocenie należy dłuższy czas obserwować (być może wróci jego rodzic). W przypadku podjęcia decyzji o
pomocy, przed podjęciem działania, należy się
skontaktować z Urzędem Gminy właściwym dla
miejsca znalezienia zwierzęcia. Jeżeli gmina nie
jest w stanie udzielić pomocy należy skontaktować się z ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. Jak już
wcześniej wspominałam nie należy przetrzymywać dzikich zwierząt w domu. Trzeba również pamiętać, że niektóre mogą być niebezpieczne, w
takim przypadku wszelkie działania należy pozostawić specjalistom.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmowę prowadziła:
Ewa Wiatr, Dział Edukacji i Udostępniania BbPN
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„Pamiętajmy o ogrodach…”
– ogród w zgodzie z naturą

Obce jaja – niezłe jaja,

Kiedyś wiejskie ogrody pełne były różnobarwnych kwiatów, zapachów, brzęczenia pszczół i śpiewu ptaków. Były miejscem wypoczynku
i spotkań. Stanowiły naturalną spiżarnię pachnącą ziołami, pełną owoców i warzyw. Ba, mało tego! Ogrody niosły ze sobą wiele informacji
o sytuacji gospodarzy. Tam np. gdzie mieszkały młode dziewczęta, to sadzono malwy, nagietki, czy aksamitki. O chorobie domowników
informowały z kolei obficie sadzone zioła lecznicze np.: bylica boże drzewko, szałwia lekarska, wrotycz, czy bez czarny. Ogródki grodzone
były pięknym sztachetowym płotkiem albo płotem wyplatanym z gałązek wierzbowych. Obecne – nie mają już tego uroku, co kiedyś...

Pasożytnictwo. Czym tak właściwie jest? Trudne słowo, które w pierwszej chwili przywodzi na myśl niezbyt apetyczne skojarzenia
(tasiemce, glisty, pchły, wszy i kleszcze). Bez wątpienia, pasożytnictwo, to stosunkowo powszechne w przyrodzie zjawisko czerpania
zysków przez jeden organizm, kosztem drugiego organizmu - żywiciela. Natomiast jeśli dodamy do niego jeszcze słowo „lęgowe”,
to wtedy mamy do czynienia z jajami. I to jakimi – pasożytniczymi!

fot. P.Tałałaj

Nasze rodzime, stare odmiany roślin giną bezpowrotnie, a ich miejsce zajmują nowe – chętniej uprawiane ze względu na większą wydajność, czy odporność na choroby,
a nawet bardziej apetyczny wygląd. Stare odchodzą, a wraz z nimi bogactwo zapachów
i smaków. Niestety, razem z przydomowymi ogrodami zanika bioróżnorodność. Źródła podają, że od 1900 r. zginęło na całym
świecie ponad 75% odmian roślin użytkowych! Ale na naszym podwórku też nie jest
najlepiej, bo choć bogactwo gatunkowe Polski przez cały czas należy do najwyższych
w Europie, to jednak gołym okiem widać galopujące zmiany związane z intensyfikacją rolnictwa oraz ogrodnictwa. Od roku 1969 – od
kiedy zamieszkałam na wsi – obserwuję wiele smutnych zjawisk takich jak zmniejszenie
się liczby gatunków oraz wielkości populacji
ptaków, zajęcy i owadów. Na polach dominują uprawy monokulturowe nastawione na jak
największą produkcję, często nie uwzględniającą wymogów środowiska przyrodniczego.
Z polskiego krajobrazu przez cały czas uby-

Pozostawiona kupa polnych kamieni, to miejsce
schronienia dla małych zwierząt, fot. P. Tałałaj

wają pospolite rośliny (chaber bławatek, bratek polny) uważane za chwasty, które kiedyś
były stałym elementem polskiej wsi. W dużej mierze jest to efekt stosowania środków
chemicznych, nawozów mineralnych a także
środków chemicznej ochrony roślin. Żywność
produkowana przy pomocy takich metod jest
niezdrowa. Do tego dochodzi stres związa-

ny z szybkim tempem życia, co powoduje, że
coraz częściej zapadamy na tak zwane choroby cywilizacyjne (cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze, nowotwory, choroba wieńcowa, czy
alergie). Jednym słowem: szybko, dużo i niezdrowo! A przecież wystarczy tak niewiele, by
zacząć żyć inaczej i w naszym otoczeniu odnaleźć źródła energii życiowej. Przesłaniem,
które towarzyszyło mi przy pisaniu tego artykułu była nie tylko chęć podzielenia się
z czytelnikami receptą na szczęście i zdrowie, które odnalazłam we własnym, naturalnie uprawianym ogródku, ale także troska
o otaczającą nas przyrodę. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych rad, jak prowadzić ogród w zgodzie z naturą.

Ptaki, owady, żaby i jeże

Uprawiając ogród musimy pamiętać, że żyją w nim nie tylko rośliny ale również zwierzęta. Bardzo ważnym żywym komponentem
ogrodu są owady a wśród nich tzw. zapylacze. Dzięki trzmielom, pszczołom, motylom
możemy cieszyć się między innymi soczystymi owocami. Warto pomyśleć o owadach
i w swoim ogródku posadzić rodzime rośliny
miododajne (np. malinę właściwą, porzeczkę czarną, lipę drobnolistną, śliwę domową, bluszcz pospolity, mniszka lekarskiego,
rdest wężownik), które przyciągną do naszego ogrodu duże ilości owadów. Pamiętajmy,
że nie wszystkie owady będą sprzyjać naszym uprawom. Część z nich będzie miała
na nie chrapkę! Czy możemy je odstraszyć?
Oczywiście, że tak! Na przestrzeni wielu lat
nauczyłam się przyrządzać domowym sposobem wiele naturalnych środków ochrony roślin. Wywary z czosnku, tytoniu, wrotyczu,
mniszka lekarskiego, a nawet cebuli, czy aksamitki są bardzo skutecznym preparatem
w walce z mszycą, mączlikiem szklarniowym,
różnego rodzaju przędziorkami, czy chociażby roztoczem truskawkowcem. W literaturze znajdziemy wiele przepisów i receptur
przygotowania wywarów, które później stosujemy bezpośrednio na rośliny najczęściej
w formie oprysków.
W naszym ogrodzie powinniśmy też stworzyć dogodne warunki dla innych zwierząt,

które mogą być naszymi sprzymierzeńcami w walce z niektórymi owadami. Do takich, bez wątpienia należą ptaki owadożerne,
a wśród nich dobrze nam znane sikorki. Aby
wykarmić siebie i młode (2-3 lęgi), rodzice
bogatki muszą przynieść do gniazda kilkadziesiąt kilogramów owadów (głównie gąsienic)! Z sikorkami mogą konkurować nasze
rodzime szerszenie nazywane niekiedy „sokołami wśród owadów”. Osobniki z dużego
gniazda mogą upolować i przynieść do swego
domu w ciągu doby około 0,5 kg różnych owadów (głównie muchy, ćmy, chrząszcze oraz
gąsienice). Najlepszym sposobem aby zaprosić do naszego ogrodu skrzydlatych lokatorów jest umieszczenie w kilku miejscach budek lęgowych. Poza tym warto projektując
swój ogród uwzględnić posadzenie w nim
drzew oraz krzewów. Dają one schronienie,
miejsce do budowy gniazda oraz stanowią
bazę pokarmową naszym sprzymierzeńcom.
Owoce rajskich jabłoni, głogu, berberysu, irgi, jarzębiny, jałowca, aronii, rokitnika, ligustru, czeremchy, czarnego bzu, derenia
jadalnego, tarniny, dzikiej jabłoni, to dla ptaków wyborne smakołyki. I pamiętajmy, że
najbardziej atrakcyjna nie tylko dla ptaków
a także dla owadów zapylających jest mozaika zakrzaczeń, zadrzewień i otwartych przestrzeni. Zarośnięte przypłocia, kupki butwiejącej roślinności, gromady kamieni, sterty
chrustu, to naturalne kryjówki dla jeży i płazów. Zwierzęta te, podobnie jak owadożerne
ptaki i owady, pomagają nam w sposób naturalny redukować liczbę szkodników ogrodowych. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę,
że ropucha szara potrafi w ciągu jednej doby
zjeść 30 stonek ziemniaczanych! Jej przysmakiem są także larwy innego szkodnika pól
uprawnych i ogrodów – turkucia podjadka.
W naszym ogrodzie zgodnym z naturą możemy założyć oczko wodne – element dekoracyjny ale także wodopój dla ptaków oraz
miejsce rozrodu dla żab i ropuch.

Nawozami, które stosuję
są kompost i tak zwane
nawozy zielone.

Do ich produkcji wykorzystuję różne rośliny
ale przede wszystkim pokrzywę. „Gnojówka
z pokrzywy”, którą wykonuję domowym sposobem (młode pędy i liście zalewam wodą),
nadaje się do nawożenia większości warzyw
za wyjątkiem cebuli, czosnku, fasoli i grochu
oraz drzew i krzewów owocowych. Pokrzywa zawiera w sobie wiele cennych substancji, m.in., witaminy C, K, B a także żelazo,
magnez, wapń, mangan, krzem. Między innymi dlatego nawóz pokrzywowy jest bardzo
cenny. Jednak przede wszystkim służy jako
środek biologicznej ochrony przed chorobotwórczymi grzybami (opryski). Raz na 4 lata w moim ogródku stosuję obornik, który
kupuję u zaprzyjaźnionego rolnika. Należy
jednak pamiętać, że świeży obornik musi być
przekompostowany, nie wolno go stosować
bezpośrednio, gdyż zawiera zbyt dużo substancji szkodliwych dla zdrowia.

Ziołolecznictwo

Ważnymi roślinami w moim ogrodzie są
zioła. Znany kapłan i zielarz z zamiłowania

czyli krótko o pasożytnictwie lęgowym
gatunku 3 lub 4 jaja. Jeśli gniazdo splądruje drapieżnik, lęg może być powtórzony tej
samej wiosny, jednak ewentualny przychówek i tak nie jest liczny. Zatem złożenie jaj
w dodatkowych gniazdach zwiększa prawdopodobieństwo na wyklucie się młodych
ptaków. I czasami, jeśli nie we własnym,
to chociaż w obcym gnieździe. Ponadto, samiec może zwiększyć liczbę swoich młodych
przez niewierność, cóż zostaje samicy skoro
w jednym gnieździe może być ograniczona
liczba jaj? Sposobem może być ich dołączanie do lęgów innych osobników.

ks. A. Cz. Klimuszko w książce „Szukajmy
szczęścia w przyrodzie” pisał o tym, jak bardzo przyroda wpływa na zdrowie fizyczne
i psychiczne człowieka. Duchowny wierzył
w moc ziół, które najlepiej jest zbierać własnoręcznie. Należy je następnie wysuszyć,
wymieszać w odpowiednich proporcjach
i zażywać. Z mojego ogródka pozyskuję prawie wszystkie zioła, z których przygotowuję
mieszanki zwane „ziołami wojewodzińskimi”
(autorka mieszka w Wojewodzinie – przyp.
red.). Stosuję je zarówno jako przyprawy do
potraw oraz jako składniki do sporządzania
leczniczych wywarów i naparów. Wywar olejowy z dziurawca poprawia nastrój, pokrzy-

Pasożytnictwo w obrębie i między
gatunkami

Ptaki siewkowe, składając jaja w innych
gniazdach najczęściej robią to w obrębie własnego gatunku czyli np. czajka podrzuca jajo
innej czajce. Ciekawy jest fakt, że dzieje się
to tylko na samym początku okresu lęgowego. Wszystkie pisklęta w jednym gnieździe
klują się tego samego dnia, więc gdyby obce
jajo było dołożone po rozpoczęciu inkubacji,
to nie byłoby wystarczająco długo wysiadywane aby wykluło się z niego pisklę. Dlatego
kluczowe jest dokładanie jaj właśnie na początku okresu wysiadywania lęgu. Czasami
ptakom zdarzają się pomyłki (a może to tylko nam się tak wydaje…) i w jednym gnieździe mogą znaleźć się jaja dwóch różnych
gatunków. Podczas naszych obserwacji, do
takich przypadków dochodziło maksymalnie w jednym na 28 gniazd, lecz zwykle było ich mniej – średnio w latach 2006 - 2012
w jednym na 63 gniazda. Najczęściej swoje jaja podrzucał KRWAWODZIÓB!!!!!, bo
w ok. 60% gniazd z obcymi jajami, podrzucającym był właśnie ten gatunek.

Ogród w zgodzie z naturą, to ogród przyjazny
owadom zapylającym, fot. P.Tałałaj

wa oczyszcza z toksyn – szczególnie układ
moczowy, rumianek działa przeciwzapalnie
i przeciwalergicznie. Stosując ziołolecznictwo
trzeba pamiętać, że chcąc uzyskać efekt w
postaci lepszego samopoczucia, zioła należy
stosować przez dłuższy czas – min. 14 dni.

Krwawodziób – pasożyt lęgowy, fot. P. Dombrowski

Dobre sąsiedztwo

Planując grządki w ogrodzie należy wziąć
pod uwagę jeszcze dwa zagadnienia: umiejętną pielęgnację gleby, którą należy głęboko spulchniać ale nie odwracać, a także
współoddziaływanie różnych roślin na siebie nawzajem. Aby osiągnąć najlepsze plony należy zachować tzw. dobre sąsiedztwo.
I tak np. truskawki znakomicie czują się
w otoczeniu cebuli, czosnku, pietruszki, sałaty i tymianku. W pobliżu chrzanu drzewa
pestkowe rzadko zapadają na moniliozę.
Z kolei wzajemne sąsiedztwo cebuli i marchwi odstrasza śmietkę cebulankę i mszycę.
Jestem przekonana, że reguła dobrego sąsiedztwa sprawdzi się także w innych dziedzinach naszego życia ☺.
Praca w ogródku w zgodzie z naturą daje mi dużo radości i satysfakcji. Moim celem
jest nieszkodliwa dla środowiska i energooszczędna produkcja pełnowartościowych plonów rolnych. Ale także ruch na świeżym powietrzu, zdrowie, oraz świadomość, że mam
swój malutki wkład w ochronę przyrody. Bo
przecież każdy człowiek może chronić przyrodę, a przydomowy ogródek jest tego najlepszym przykładem.
Autor: Barbara Jóźwiak
emerytowany nauczyciel
technikum łąkarstwa
ZSR Wojewodzin,
przewodnik po BbPN

Pasożytnictwo w świecie ptaków może
mieć różne odmiany. Na przykład może polegać na wykradaniu pożywienia zdobytego przez inne osobniki. Jest to tzw. kleptopasożytnictwo stwierdzone na przykład
u wydrzyków – morskich ptaków, które wykradają zdobycz upolowaną przez mewy. Inną formą jest pasożytnictwo lęgowe, które
z kolei polega na podkładaniu własnych jaj
do gniazd innych gatunków. I to zjawisko,
obserwowane w dolinie Biebrzy zaprezentujemy w tym artykule.

Nie tylko kukułka!

zmuszona odnaleźć potencjalne gniazdo. Następnym krokiem jest przepłoszenie gospodarza z upatrzonego gniazda, w czym kukułce pomaga jej podobieństwo do krogulca
(drapieżnego ptaka). Potem zostaje już tylko
złożyć jajo. Nieco inaczej wygląda to wśród
ptaków siewkowych, które gnieżdżą się na
łąkach, często blisko siebie. Występuje tu
szereg zachowań ułatwiających podrzucanie
sobie nawzajem jaj. Ptaki siewkowe nie broGniazdo rycyka (gospodarz) z jajem krwawodzioba
(pasożyt lęgowy), fot. A. Niemczynowicz

Najbardziej znana z podrzucania swoich
jaj jest oczywiście kukułka. Jest ona pasożytem lęgowym obligatoryjnym, czyli takim,
który nie zakłada własnych gniazd tylko wykorzystuje inne gatunki do opieki nad swoimi pisklętami. Okazuje się jednak, że pasożytnictwo lęgowe może mieć również jeszcze
inne oblicze, gdyż niektóre ptaki podrzucają swoje jaja do innych gniazd pomimo tego, że nie muszą tego robić, bo równocześnie posiadają własne lęgi. Takie zachowanie
występuje wśród ptaków siewkowych (czajka, krwawodziób, rycyk, rybitwa rzeczna
i mewa śmieszka).

Okazja czyni złodzieja

Kukułka musi się mocno natrudzić, aby
złożyć jajo do obcego gniazda. Najpierw jest

tak jak w przypadku kukułki (tzw. gniazdownik). Młode, po wykluciu, opuszczają gniazdo (tzw. zagniazdowniki), więc opieka nad
nimi wymaga mniej wysiłku. Ponadto, niewielka część osobników może być ze sobą
spokrewniona (zdarza się, że ptaki gnieżdżą się w okolicy w której same się wykluły tzw. filopatria), co sprawia, że przybrany
rodzic chętniej akceptuje potencjalnie spokrewnione z nim pisklęta. Do tego rodzice
nie są w stanie odróżnić własnych jaj od obcych, nawet jeśli różnią się wielkością lub
ubarwieniem. Nie potrafią też ich liczyć.
Ptaki wspólnie bronią przed drapieżnikami blisko siebie położonych gniazd, dzięki czemu mogą na zmianę odlatywać dalej
na żerowiska, pozostawiając swój lęg pod
opieką „sąsiadów”.

Po co ptaki podrzucają jaja?

nią gniazd przed przedstawicielami swojej
grupy. Nie muszą też karmić swoich piskląt

W przyrodzie zjawiska są motywowane
bezwzględnym bilansem zysków i strat.
Stawka jest wysoka, bo chodzi o przekazanie swoich genów potomstwu. Aby to osiągnąć nie wystarczy tylko przeżyć. Każdy
osobnik musi zadbać o dobrą kondycję na
tyle, aby wrócić na czas z zimowisk, wywalczyć sobie odpowiednie miejsce do założenia gniazda i dostęp do pożywienia, zdobyć zainteresowanie partnera i codziennie
uważać, aby nie stać się ofiarą drapieżnika. Ptaki siewkowe składają w zależności od

Skutki podrzucania jaj

Porównując dołożone jaja obcych gatunków z pozostałymi, okazuje się, że wykluwa
się z nich średnio o połowę mniej piskląt.
Dodatkowo, nie wiemy ile z nich dorasta do
wieku, w którym mogą latać, ale najprawdopodobniej jest to jeszcze mniejsza liczba.
Po co w takim razie ptaki zawracają sobie
tym głowę? Każde dodatkowe pisklę jest realnym „zyskiem” dla rodziców. Podłożenie
jaja innej parze nie wymaga znacznego dodatkowego wysiłku od ptaka podrzucającego
jajo (pasożyta lęgowego). Nawet jeśli szansa wylęgu jest niewielka, to energetyczny
koszt podłożenia jaja również nie jest duży.
Ponadto, składanie jaj do gniazd obcych gatunków może być efektem ubocznym jednoczesnego pasożytnictwa w obrębie własnego
gatunku. Ostatecznie, jak widać wychodzą
z tego niezłe jaja…
Agnieszka Niemczynowicz, Instytut Biologii
Ssaków Polskiej Akade
mii Nauk w Białowieży
Piotr Świętochowski,
Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt
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Drodzy Czytelnicy,
Pięknie dziękujemy za kilkadziesiąt nadesłanych prac plastycznych.
Czekamy na Wasze kolejne obserwacje przyrody uchwycone na rysunkach.

Aleksandra Małyszko, kl. IV, SP Czerwonka

Giedzińska Aneta, kl. I, Gimnazjum Różanystok

Łapszys Patrycja, kl. V, SP w Sztabinie

Szmygiel Adam, kl. V, SP Jaminy

Oko w oko z podwodnym smokiem?
Nie jest to łatwe, jednak znając biologię i zachowania tej ryby, przy odrobinie
szczęścia można w dalszym ciągu podziwiać suma w Biebrzy. Szczególnie nocą,
kiedy wychodzi na żer. Dzienne kryjówki z kolei, to miejsca zacienione, często
zupełnie pozbawione światła. Znajomość
konfiguracji rzeki pozwala dość precyzyjnie określić optymalne stanowisko suma.
Sum wybiera podmyte brzegi, nawisy gałęzi (tzw.”baldachimy”), powalone drzewa,
doły wymyte przez nurt rzeczny, jak również wyjścia korytarzy prowadzących do
bobrowych żeremi. Ponieważ takich miejsc
w Biebrzy jest coraz mniej, to jego siedliska bytowania się kurczą. Paradoksalnie,

zwiększa to jednak szanse na spotkanie
z królem biebrzańskich wód. Płetwonurkowie naszego klubu „Meander” cały czas doskonalą swoje umiejętności w nieinwazyjnym przebywaniu w rzecznym środowisku,
w którym rządzi nurt. Za każdym razem
pogłębiamy także naszą wiedzę, monitorując zachowania suma. Stąd nasze doświadczenie a za tym idące szanse na spotkania
z tą największą europejską rybą (w Biebrzy
jeszcze dziś możemy oglądać osobniki 2 metrowej długości!). Warto dodać, że sum jest
długowieczny i przywiązany terytorialnie
do swoich kryjówek, co również ułatwia
odnalezienie miejsca, gdzie się aktualnie
znajduje. Bardzo często zdarza się tak, że

słońce w ciągu dnia, oświetla najpierw jeden brzeg, a potem drugi. Należy pamiętać,
że w takich momentach sum nie odpływa
daleko, co najwyżej na drugą stronę rzeki,
gdzie panuje upragniony cień. W związku
z tym, że sum jest rybą bardzo żarłoczną
i wszystkożerną, to zmienia swoje miejsce, dopiero wtedy gdy brakuje pożywienia. Potrafi również bez większego problemu upolować pływające ptaki. Najczęściej
są to powolne i łatwowierne łyski. Sum
ma małe oczy, ale za to doskonały węch
i czucie w „wąsach”. Jego dzienne ataki na
różne dziwne obiekty, np.: piłki, plastikowe butelki, czy boje są właśnie skutkiem
pomyłek związanych z jego szczątkowym

wzrokiem. Płetwonurków nie atakuje, choć
w nieprzewidzianych okolicznościach potrafi „staranować” a nawet szarpnąć za
skafander ostrymi zębami, które są ustawione w wielu rzędach i wyglądają jak stalowa szczotka.
Henryk Szydłowski,
instruktor nurkowania, wiceprezes Bie
brzańskiego Klubu
Płetwonurków „Me
ander” w Goniądzu

Z życia Parku
Wiosną 2015 r. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłosił przetarg
na wydzierżawienie około 1600 ha gruntów Skarbu Państwa we władaniu BbPN,
w celu realizacji działań ochronnych zawartych w aktualnych Zadaniach Ochronnych Parku na lata 2015 - 2017. Każdy
z podmiotów przystępujących do przetargu miał prawo złożyć ofertę na jeden lub
większą ilość kompleksów. Ze zwycięzcami przetargu zostaną zawarte umowy na
dzierżawę gruntów, obowiązujące do końca
stycznia 2020 r. W ramach umowy dzierżawcy zobowiązani są opłacać czynsz i wykonywać określone przez BbPN działania.
Za wykonanie działań służących ochronie cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych dzierżawcy mogą otrzymać dopłaty
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Uwaga: Informację sporządzono 31 marca 2015 r. i na dzień wydruku
przetarg może być rozstrzygnięty.
Notatkę sporządził Paweł Brzezicki, Dział Opinii

i Uzgodnień Środowiskowych BbPN.

Biebrzański Park Narodowy, zachowując swoją tradycję, ogłosił 2015 rok „Rokiem suma”. Powodem takiego wyboru
jest, potrzeba ochrony gatunku, którego
wymiarowe osobniki coraz rzadziej można spotkać w wodach Biebrzy.
W okresie zimowo – wiosennym zostały
zorganizowane w siedzibie Biebrzańskiego
Parku Narodowego trzy spotkania z cyklu
Wszechnica Biebrzańska. Tematem styczniowej Wszechnicy była woda oraz sum.
Podczas kolejnego spotkania, które miało miejsce w lutym, poruszone zostały te-

maty związane z odnawialnymi źródłami
energii. Ostatnia – marcowa Wszechnica
Biebrzańska, była 50 – tym spotkaniem!

Rada Naukowa BbPN.

50-ta Wszechnica Biebrzańska, uroczysty
poczęstunek.

Wszystkie wykłady jubileuszowej Wszechnicy poświęcone zostały „Ciekawostkom
florystycznym doliny Biebrzy”. Podczas
spotkania nie zabrakło oczywiście wspomnień, którymi dzielili się z uczestnikami: Małgorzata Górska (BbPN), Przemek
Nawrocki (WWF) oraz Andrzej Grygoruk
(BbPN). Był też czas na niespodziankę! Dyrektor BbPN zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek – 10 kilogramowy tort
z napisem: „50 Biebrzańskich Wszechnic” i pięknymi, ręcznie wykonanymi ozdobami (dziękujemy artystce, która wykonała to dzieło sztuki – Pani Marcie Kryjan
– Mordaka!).
Minister Środowiska Maciej H. Grabowski, powołał zarządzeniem z dnia 2 lutego 2015 roku, dwudziestu członków Rady
Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego na nową, pięcioletnią kadencję.
Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło
się 26 lutego 2015 roku w siedzibie Parku w Osowcu – Twierdzy. Członkowie Ra-

dy funkcję jej przewodniczącego powierzyli Panu dr. inż. Tomaszowi Okruszko prof.
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
W okresie zimowo – wiosennym pracownicy Działu Edukacji i Udostępniania zorganizowali wiele atrakcyjnych i otwartych
dla wszystkich chętnych spotkań edukacyjnych, warsztatów oraz wycieczek przyrodniczych. W lutym z okazji Dnia Mokradeł miała miejsce wycieczka wzdłuż
Kanału Kapickiego, w marcu – lipskie
warsztaty pisankarskie, a w kwietniu

Warsztaty zdobienia pisanek w Lipsku.

wycieczka terenowa w okolicach Goniądza, w programie której zaplanowano rozpoznawanie ptaków oraz udział w akcji
przenoszenia płazów. Szczegóły na stronie
www.biebrza.org.pl

Biebrzańskie Wieści – bezpłatna gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego.
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Podczas wiosennej wędrówki płazów
z miejsc zimowania do miejsc rozrodu
wiele z nich przekracza drogi i ginie pod
kołami pojazdów. Dlatego Dział Edukacji
i Udostępniania wraz z Ośrodkiem Wdrażania Działań Ochronnych zorganizowały akcję ich ochrony. Akcja polegała na
ustawieniu specjalnych płotków (wzdłuż
drogi w okolicy Goniądza oraz wzdłuż Carskiej Drogi), chroniących płazy przed wychodzeniem na jezdnię. Złapane do wia-

Akcja liczenia i przenoszenia płazów w Goniądzu.

derek płazy były przenoszone bezpiecznie
na drugą stronę drogi przez służby terenowe Parku, wolontariuszy, pracowników
i studentów Instytutu Biologii UwB. W celu ograniczenia śmiertelności płazów na
Carskiej Drodze w Dolnym Basenie doliny
Biebrzy, Park złożył wniosek o dofinansowanie z unijnego programu LIFE budowy
trwałych wygrodzeń ochronnych i przepustów pod drogą umożliwiających przechodzenie zwierząt na druga stronę.
Redakcja
szczegóły www.biebrza.org.pl

Drodzy Czytelnicy! Czekamy na Wasze opinie dotyczące naszego pisma. Zachęcamy Was również do przesyłania ciekawych tematów, które chcielibyście poruszyć na łamach Wieści Biebrzańskich. Wszystkie uwagi prosimy przesyłać na adres: Ewa.Wiatr@biebrza.org.pl

