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Drodzy Czytelnicy!
Rok 2004 jest og³oszony w Biebrzañskim PN Rokiem £osia, st¹d w naszej gazetce znajdziecie „³osiowe” akcenty. ZamiastopisywaæWamwtradycyjnysposób
wygl¹d i biologiê ³osia, postanowiliœmy
przytoczyæfragmenty¿artobliwegotekstu
gimnazjalistów z Goni¹dza, pt. „O Panu
£osius³ówkilka”.
„£oœ nie ma wygórowanych ambicji,
dlatego jego poro¿e odrasta z g³owy na
boki, a nie do góry.(...) £oœ mieszka z dala
od miasta, zgie³ku i ha³asu – lubi b³oto i
dzikiezaroœla.Uwielbianieœpiesznyruch,
wiêcca³ymidniamiprzemierzabagniskai
podmok³e ³¹ki. (...) £oœ nie wie, co to jest
poœpiech i nie p³oszy siê z byle powodu.
Wczeœniej te¿ Ciê wyczuje, ni¿ zobaczy
czy us³yszy. (...) £oœ obdarowuje spotkanychludziswoimzniewalaj¹cymspokojem
idystansemdosprawma³owa¿nych.”
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Adres redakcji:
Biebrzañski Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goni¹dz
z dopiskiem NASZA BIEBRZA
NaszaBiebrza@biebrza.org.pl

www.naszabiebrza.prv.pl

Aterazju¿napowa¿nie-wramach
obchodzonegoRoku£osiazorganizowano
w Parku konferencjê naukow¹ pt.
„Aktualna sytuacja ³osia w Polsce”.
M³odzie¿ szkolna te¿ na swój sposób
uczci³aRok£osia–naog³oszonykonkurs
plastyczny nap³ynê³o ponad 200
piêknychpracukazuj¹cychzwyczajekróla
bagien. W Roku £osia zapraszamy Was
równie¿ do obejrzenia tematycznej
wystawy fotograficznej w CEiZ w
Osowcu–Twierdzy(informacjioterminach

szukajcienastronachinternetowychParku
www.biebrza.org.pl).

rys. Edyta Saniewska, Goni¹dz

W tym numerze „Naszej Biebrzy” rozpoczynamy trzyczêœciowy cykl
otym,jakpodpatrywaæifotografowaæzwierzêta.Podanychwartyku³achinformacjinie
znajdzieciew¿adnychfoto-podrêcznikach.
Zastanowimy siê te¿ wspólnie czy trzeba
dokarmiaæptakizim¹.
Proponujemy Wam równie¿ nowy
konkursliterackipt.„Zaraziæprzyrod¹”,do
og³oszenia którego zainspirowa³ nas list
Marty Zyskowskiej z Rudy. Czytamy
w nim: „Od kilku lat bardzo interesujê siê
przyrod¹,szczególniewmojejokolicy.Swoje zainteresowania w g³ównej mierze zawdziêczamswojemuTacie.Toonpokazuje
minajpiêkniejszemiejscanadBiebrz¹,opowiadaciekawehistorieoprzesz³oœcitychterenów.(...)”.ZachêcamyWas, byœcie opowiedzielinamktoiwjakisposóbodkry³przed
Wamipiêknoprzyrody–nagrodyczekaj¹.
¯yczymy mi³ej lektury „Naszej Biebrzy” i jak zawsze zapraszamy Uczniów i
Nauczycieli do wspó³tworzenia pisma.
Waszelistys¹dlanaspomoc¹iinspiracj¹.
Z jesiennym pozdrowieniem,
Redakcja
E.W .

rys. Joanna Kuczyñska

Narew – historia najpopularniejszej ³oszy nad Biebrz¹
Dziesiêæ lat temu, 3 maja 1994
roku, zg³oszono do Parku nieszczêœliwy wypadek: w okolicy
Osowca-Twierdzy, na torach kolejowych, w zderzeniu z poci¹giem zginê³a ³osza, matka dwójki
ma³ych ³oszaków.
Zdarzy³o siê to niedaleko mostu
na Kanale Rudzkim, gdzie i dzisiaj
mo¿na spotkaæ przechodz¹ce ³osie
(szczególnie w okresie zimowym).
Znalezione przy ³oszy m³ode okaza³y siê byæ samiczkami, zaledwie
kilkudniowymi.
Pracownicy Parku stanêli przed
nie³atwym zadaniem: jak uratowaæ
i odchowaæ takie ³osiowe „niemowlêta”? Szybko zrobiono zagrodê w
lesie obok siedziby Parku i rozpoczê³o siê niañczenie ³oszaków. Pan
Leszek Œledziewski, którego m³ode
uzna³y za matkê, postara³ siê o butelki i gumowe smoczki do mleka.
„Pocz¹tki nie by³y ³atwe - wspomina Pan Leszek - ale potem ka¿da
³oszka wypija³a 1,5 litra mleka w
jednej porcji, a karmiliœmy je 5 razy
dziennie.” Pani Kasia z sekretariatu
Parku pamiêta dobrze jeden bardzo
d³ugi dla niej dzieñ, który prze¿y³a
z ma³ymi. Ich opiekun wyjecha³ na
d³u¿ej i na jego proœbê mia³a ona
nakarmiæ ³oszaki. Pomimo starañ,
podchodów, próœb a w koñcu ³ez
pani Kasi, m³ode nie chcia³y piæ

mleka. Piszcza³y z g³odu, ale cze- myœl¹ o ³oszy przygotowano du¿¹,
ka³y na swego przybranego rodzi- 10 hektarow¹ zagrodê na Grzêca – pana Œledziewskiego.
dach, w pobli¿u rezerwatu CzerwoSiostrom nadano imiona: Bie- ne Bagno. Zamieszka³a w niej Nabrza i Narew. Po kilku tyrew i pomimo wielu obaw,
godniach sta³y siê one uluco do trudnej hodowli dobienicami wszystkich praros³ego ³osia w niewoli,
cowników i atrakcj¹ dla,
klêpa mia³a siê na Grzênielicznych jeszcze wówczas,
dach œwietnie. Jej przygoœci odwiedzaj¹cych park.
smakami by³y jab³ka,
£osze dorasta³y, przymarchew i kapusta.
wo¿ono im z coraz dal„W zagrodzie ³osza
Doros³a Narew
szych stron krzewy
mia³a i las i bagno, tu(g³ównie wierzby do jedzenia) i rzycowisko i trzciny. Dziêki tej dutrzeba by³o pomyœleæ o bezpiecz- ¿ej przestrzeni mo¿na powiedzieæ,
nym miejscu dla nich na zimê. Wy- ¿e Narew by³a pó³dzika” - t³umabrano oœrodek dla dzikich zwierz¹t, czy pan Ziarko, leœniczy z Grz¹d.
prowadzony przez dr Andrzeja
Niestety w sierpniu 2003 r. NaKrzywiñskiego w Kadzid³owie, na rew niefortunnie, g³êboko zrani³a
Mazurach. Opiekunowie Biebrzy i nogê. Zaka¿enie szybko rozprzeNarwi z ciê¿kim sercem rozstawali strzeni³o siê. Przez kilka miesiêcy
siê z pupilami. Okaza³o siê, ¿e nie weterynarz przyje¿d¿a³ i opatrywa³
na d³ugo – w nowym otoczeniu i ranê, jednak pomimo wielu starañ,
od obcych osób ³osze znów nie nie uda³o siê uratowaæ klêpy.
chcia³y przyjmowaæ pokarmu. WeNarew by³a bez w¹tpienia najzwany na pomoc Pan Œledziewski bardziej obfotografowan¹ ³osz¹ nad
wpad³ na pomys³, aby zostawiæ Biebrz¹. Zdoby³a s³awê jako bohaswój kapelusz i swoj¹ kurtkê dla terka wielu filmów o Parku i wzbunowych opiekunów – w ten spo- dza³a zachwyt szczególnie tych tusób uda³o siê trochê oszukaæ, po- rystów, którym nie uda³o siê zobatem oswoiæ ³osze.
czyæ ³osia w naturze.
Jak to siê sta³o, ¿e Narew staE.W.
³a siê najpopularniejsz¹ ³osz¹ w
Parku?
Wiosn¹ 1995 roku, z
warto

zapamiêtaæ

£osze przyjmowa³y pokarm tylko od Pana Œledziewskiego
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Podmok³e obszary
BPN s¹ najwiêkszym i najlepszym terenem dla ochrony ³osia w Polsce. Obecnie
liczbê ³osi w Parku szacuje siê na oko³o 600
sztuk. Oceny liczebnoœci ³osia dokonuje siê dawukrotnie w ci¹gu roku. Na pocz¹tku wrzeœnia
w okresie bukowiska pracownicy Parku prowadz¹ poranne i wieczorne nas³uchy stêkaj¹cych byków na wyznaczonych transektach (szlakach). Zim¹, po ponowie, inwentaryzuje siê zwierzynê (³osie, ale te¿ jelenie, sarny, dziki, wilki i
in.) licz¹c pozostawione na œwie¿ym œniegu tropy. Nastêpnie szacunkowo mo¿na okreœliæ w doœæ
dok³adnym przybli¿eniu ile jest zwierz¹t na terenie naszego Parku.
P.D.

Jak polubi³a mnie Biebrza?
Moja przygoda z Biebrz¹ rozpoczê³a siê w czerwcu 1958 roku,
kiedy to mój dziadek, wielki pasjonat Biebrzy, zabra³ mnie
pierwszy raz na rzekê. To mia³a
byæ moja próba.
Marzy³a mi siê taka wyprawa.
By³em najm³odszym wnuczkiem
dziadka. Starsi ju¿ byli z nim kilkakrotnie i opowiadali nieprawdopodobne przygody. Ale dziadek
na moje proœby odpowiada³ niezmiennie: „Za ma³y i bekœliwy.
Takich tam nie trzeba”. Jednak
œwiadectwo szkolne z samymi
pi¹tkami przewa¿y³o – jadê na
ca³y tydzieñ na Pale – oszala³em
ze szczêœcia. Do pokonania mieliœmy oko³o 6 km. £ódka sta³a u
„bobrowego” W³adys³awa Lechociñskiego, tam gdzie dzisiaj jest
Terenowy Oœrodek Edukacyjny i
pole biwakowe Biebrzañskiego
Parku Narodowego. W dziób
³odzi k³ad³o siê siano lub ga³êzie,
aby nie zamok³y plecaki, namioty i inne biwakowe akcesoria. Z
nieszczelnej ³ódki musieliœmy ci¹gle wylewaæ wodê banerk¹ czyli
puszk¹ po konserwie.
Zbiera³o siê na burzê, ale dziadek uzna³, ¿e zd¹¿ymy sp³yn¹æ do
Pali, rozbiæ namiot, a potem
niech siê dzieje co chce. Burzliwa pogoda, to wêdkarska szansa
na „czarn¹” rybê: suma, wêgorza,
miêtusa. ¯eruj¹ one noc¹, st¹d
okreœlenie „czarna ryba”. Ryb
by³o w Biebrzy pod dostatkiem i
w wymiarach nie do uwierzenia.
Dzieñ wczeœniej ukopaliœmy tzw.
„wêgorzyce” na przynêtê. Dziœ
wiem, ¿e by³ to minóg strumieniowy. Wêgorzyce mia³y du¿¹
zaletê - by³y twarde, wiêc wszêdobylskie raki nie mog³y jej zdj¹æ
z haczyka.
Nad Biebrz¹ nie by³o ludzi zamo¿nych, st¹d ryby stanowi³y
spor¹ czêœæ jad³ospisu w wielu

domach. Gotowa³o siê zupê
rybn¹ – „uchê”, która za ka¿dym
razem by³a inna i niepowtarzalna. Bo i ryby z Biebrzy, z³owione
na starorzeczach pe³nych mu³u i
b³ota, maj¹ smak wyborny i specyficzny. Do dziœ nasze ryby
uchodz¹ za wyj¹tkowo smaczne.
Wyp³ynêliœmy wówczas kana³em przekopanym na rzece, naprzeciwko ogromnych wierzb rosn¹cych na przeciwnym brzegu.
Jedna z nich, podmyta wczeœniej,
le¿a³a w rzece stanowi¹c doskona³y azyl dla ryb, szczególnie du-

rów. By³o niebezpiecznie. Nie
pamiêtam, gdzie by³o moje serce, ale na pewno nie w tym miejscu co zawsze. Dziadek przez
chwilê zaniemówi³, a potem sam
do siebie powiedzia³: „sumy, pewnie tar³o, no, ja czegoœ takiego
jeszcze nie widzia³”. Ja ze strachu
kurczowo trzyma³em siê ³ódki,
nawet wówczas gdy wszystko
gwa³townie usta³o. Wysz³o s³oñce, woda uspokoi³a siê i tylko
przez deski mostowe spada³y do
wody pojedyncze krople deszczu.
Jedna z nich rozprysnê³a siê na

¿ych drapie¿ników i ulubione stanowisko wêdkarzy.
Zd¹¿yliœmy z dziadkiem dop³yn¹æ do mostu drogowego, przy
drodze E³k – Bia³ystok. Prawdziw¹
sielankê przerwa³a gwa³towna letnia burza z ulew¹ i piorunami.
Nie mieliœmy gdzie zacumowaæ
(nie by³o wówczas jeszcze obecnej pla¿y), wiêc, trzymaj¹c siê
izbicy (lodo³amu), schroniliœmy
siê pod tym drewnianym mostem.
La³o jak z cebra. W pewnym momencie coœ ogromnego otar³o siê
o ³ódkê, a¿ siê mocno zako³ysa³a,
a na powierzchni wody ukaza³y
siê grzbiety ogromnych potwo-

moim nosie przywracaj¹c mi
œwiadomoœæ. Dziadek g³êboko
odetchn¹³, jakoœ dziwnie uroczystym g³osem powiedzia³: „Masz
szczêœcie, ma³y, polubi³a ciebie
Biebrza. Dla mnie takiego przedstawienia nigdy nie pokaza³a, a
p³ywam tutaj ju¿ 20 lat!”
Od tamtego czasu minê³o wiele lat i choæ wielokrotnie ogl¹da³em tar³o suma, to nigdy w takiej
scenerii, jak wtedy z dziadkiem.
Je¿eli wówczas naprawdê polubi³a mnie Biebrza to z wzajemnoœci¹. Kocham j¹ do dzisiaj, szczyc¹c siê tytu³em jej uni¿onego s³ugi.
Adam Lechota
„Nasza Biebrza” – 3

Chmury zamiast ³osia
Zrobiæ zdjêcie ³osia i pokazaæ
je na lekcji przyrody - to by³ cel ,
z którym dziewczyny przyjecha³y tym razem z Warszawy. Ja
ostatnio widywa³em w okolicy
Osowca klêpê z ³oszakiem, wiêc
prawie „na pewniaka” mog³em
byæ przewodnikiem dziewczyn.
Umówiliœmy siê na sobotni,
wczesny ranek.
- Nie wiem tylko, czy pogoda
nam dopisze – powiedzia³ wujek.
- W prognozie zapowiadali opady na weekend.
- Ale dzisiaj jest piêkne niebo!
Na pewno nie bêdzie padaæ –
powiedzia³a Ania.
- Wiecie przecie¿, ¿e pogoda
mo¿e siê zmieniaæ szybko, szczególnie, jeœli zmieniaj¹ siê fronty
atmosferyczne – odpar³ wujek i
doda³ pod nosem: - Nie chwal
dnia przed zachodem.
Nazajutrz, gdy dojechaliœmy
na miejsce, weszliœmy na wie¿ê
widokow¹ nad Kana³em Rudzkim, ko³o starej fortyfikacji. Przez
lornetki przeczesywaliœmy bagna
w poszukiwaniu ³osi. Ania wypatrzy³a jednego i od razu pstryknê³a
kilka zdjêæ.
– W¹tpiê, ¿eby z tego coœ wysz³o, nie bêd¹ chcieli Wam w
szkole wierzyæ, ¿e ta ma³a plamka na zdjêciu to prawdziwy ³oœ –

powiedzia³ wujek bez entuzjazmu. Dziewczyny siê
prawie obrazi³y.
- Spójrzcie za to na niebo. Te du¿e, bia³e chmury z
p³ask¹ podstaw¹ to cumulusy.
Szczególnie latem przyjmuj¹ one
dziwaczne kszta³ty k³êbiastych
wie¿ czy kopu³ - mówi³ wujek.
- Dla mnie wygl¹daj¹ one jak
kalafior – powiedzia³a Ewa.
Patrzyliœmy w niebo porównuj¹c kszta³ty obserwowanych
chmur do ró¿nych przedmiotów.
- A tam wysoko rozsypa³a siê
pierzyna - za¿artowa³a Ania.

Cirrus

Altocumulus

Cumulus

Stratus

- Te ma³e, delikatne, lekkie
chmurki w kszta³cie haczyków,
nitek, kresek i piórek to cirrusy
czyli chmury pierzaste. Powstaj¹
oko³o 10 kilometrów nad ziemi¹
i zbudowane s¹ z kryszta³ków

Jak powstaje chmura burzowa?

Cumulus fractus

Cumulus humilis
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lodu. W³aœnie te chmury zwiastuj¹
nadejœcie frontu i zmianê pogody
– powiedzia³ wujek.
- O! Tamta chmura jest jak
szkielet ryby! - zauwa¿y³a Ania i
z zapa³em zaczê³a fotografowaæ
niebo i chmury.
- Myœlê, ¿e te zdjêcia bêd¹ ciekawsze. A w szkole mo¿ecie
wspólnie poszukaæ nazw chmur
w specjalnym atlasie – powiedzia³
wujek.
Ale Ewa upar³a siê na ³osia. Zaproponowa³em pójœcie w „moje”
miejsce - tam, gdzie Kana³ Rudzki uchodzi do Biebrzy. Id¹c szla-

Cumuluscongestus

Cumulonimbus

kiem wzd³u¿ brzegu Ewa sp³oszy³a zaskroñca, który sprawnie przep³yn¹³ na drugi brzeg i znikn¹³ w
przybrze¿nych trawach. A ja trzyma³em kciuki, by moje znajome
³osie by³y równie¿ dzisiaj. Niestety, nie widaæ by³o ¿adnego.
Dziewczyny siê trochê rozczarowa³y. Tak chcia³y siê pochwaliæ
zdjêciami króla biebrzañskich
mokrade³. A tu nici.
- Na pewno uda nam siê sfotografowaæ ³osia innym razem pocieszy³ Aniê wujek i doda³:
- Wydaje mi siê jednak, ¿e
wyprawa nie posz³a na marne.
Spójrzcie w niebo...
Patrzyliœmy na szybko p³yn¹ce

chmury, które
zdawa³y siê byæ
znacznie bli¿ej
ni¿ cirrusy obserwowane
rano z wie¿y
widokowej.
- To s¹
chmury o nazwie altocumulus. Widzicie te
ma³e puszyste baranki, z których
zbudowany jest ka¿dy ³añcuch
tych chmur?- zapyta³ wujek.
- Robi siê zupe³nie pochmurno, mo¿e ju¿ wracajmy – powiedzia³a Ewa. Wujek by³ optymist¹.
- Nie martwcie siê. Te chmury
rzadko przynosz¹ opady. Ale kierujmy siê ju¿ w stronê samochodu, bo przed nami kilkadziesi¹t
minut marszu.
Ania okiem reportera zrobi³a
jeszcze jedn¹ fotkê nieba. Gdy
tylko wsiedliœmy do samochodu,
na szybach pojawi³y siê drobniutkie kropelki deszczu.
- Ledwie zd¹¿yliœmy uciec
temu nimbostratusowi - stwierdzi³
wujek.
- Komu?- spyta³a Ania. – Czy

ktoœ nas goni³? Nie zauwa¿y³am
nikogo...
- Wuj ma chyba na myœli tê
chmurê nad nami - odrzek³em
patrz¹c na wuja z uœmiechem.
Ania siê zmiesza³a, nie domyœli³a
siê chyba, co mo¿e oznaczaæ ta
³aciñska nazwa.
Gdy dojechaliœmy do Goni¹-

warto
zapamiêtaæ
Jak powstaj¹ chmury?
Chmury to najczêœciej skondensowana para wodna. Wystarczy,
by w troposferze (najbli¿szej ziemi warstwie atmosfery) znalaz³o
siê jakieœ j¹dro kondensacji.
Mo¿e nim byæ ziarno py³ku roœlin,
cz¹steczka sta³a zawarta w dymie
itp. Wokó³ takiego „j¹dra” kondensuje para wodna. Tak powstaj¹ chmury cumulus. Chmury
pierzaste cirrus zbudowane s¹ z
drobniutkich kryszta³ków lodu.
Chmury burzowe cumulonimbus
w dolnej czêœci zbudowane s¹ z
wody, natomiast w górnej czêœci
z drobinek lodu.

dza pada³o ju¿ na dobre. Ania z
Ew¹ wpad³y na pomys³, ¿e z wykonanych zdjêæ chmur zrobi¹ plakat przedstawiaj¹cy kolejne fazy
przejœcia frontu atmosferycznego.
Tylko jak one sobie poradz¹ z
tymi ³aciñskimi nazwami...
Sylwek
M.G.
Jak powstaje front atmosferyczny?
Front atmosferyczny jest to powierzchnia graniczna pomiêdzy masami powietrza o ró¿nej temperaturze. Wobec panuj¹cych na niej warunków fizycznych i termicznych
powstaj¹ tam chmury oraz inne zjawiska atmosferyczne. Front ciep³y
to taki, w którym na ch³odn¹ masê
powietrza nasuwa siê powietrze
cieplejsze. Front ch³odny wystêpuje wtedy, gdy powietrze ch³odniejsze wypiera znad pewnego obszaru
powietrze cieplejsze. W naszych szerokoœciach geograficznych fronty
atmosferyczne przemieszczaj¹ siê
zwykle z zachodu na wschód (ew. z
po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód).
M.G.

Nowy konkurs - „Zaraziæ przyrod¹”
Jeœli chcecie wzi¹æ udzia³ w nowym
konkursie,przeczytajcienajpierwartyku³„Jak
polubi³amnieBiebrza”AdamaLechoty.
Mo¿eWyte¿,
podobnie jak bohater artyku³u,
macie dziadka,
babciê, czy wujka,s³owemkogoœ
starszego w rodzinie, kto pomóg³ Wam dostrzec piêkno
przyrody? Mo¿e przy okazji prac polowych, sianokosów czy ¿niw ktoœ odkry³
przed Wami nieznany œwiat roœlin czy
zwyczaje zwierz¹t. Nieraz nawet nieœwiadomie mo¿na „zaraziæ” kogoœ swoimzafascynowaniemprzyrod¹wci¹guna
przyk³ad jednego grzybobrania. A mo¿e
tak¹ osob¹ jest Wasz nauczyciel? Czêsto
te¿ siê zdarza, ¿e to rodzice uwra¿liwiaj¹

napiêknonatury.
Opiszcie nam kto i w jaki sposób odkry³ przed Wami œwiat
przyrody.
Co zawdziêczacie tej osobie,
do czego Was zachêci³a i zainspirowa³a?
Zasadykonkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla
czytelników „Naszej Biebrzy”: uczniów
klas IV-VI szkó³ podstawowych oraz dla
gimnazjalistów.
2. Treœæopowiadaniapowinnamieæ
objêtoœæ od jednej do trzech stron A4 rêkopisulubmaszynopisu.
3. Pracepowinnybyæindywidualne,
nie zbiorowe. Autor mo¿e nades³aæ tylko
jedn¹ pracê.
4. Podpis powinien zawieraæ: imiê,
nazwisko, wiek autora, adres zamieszka-

nia, nazwê szko³y.
5. termin nadsy³ania prac: do
30 listopada 2004r.
Nagrodami w konkursie s¹ ciekawe
ksi¹¿ki i przewodniki przyrodnicze, które
przeka¿emy laureatom.
Najciekawsz¹ pracê opublikujemy
na ³amach pisma, zaœ wszystkie
prace wyró¿nione bêdzie mo¿na
przeczytaæ w internecie na stronie
www.naszabiebrza.prv.pl
Prace nale¿y nadsy³aæ na adres: Biebrzañski Park Narodowy, Osowiec –
Twierdza8,19-110Goni¹dz,zdopiskiem
„NaszaBiebrza”.Mo¿narównie¿przes³aæ
plik z opowiadaniem na adres internetowynaszabiebrza@biebrza.org.pl
Czekamy na Wasze opowiadania.
Redakcja
E.W .
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Czy zim¹ trzeba dokarmiaæ ptaki?
Zwykle z pocz¹tkiem zimy da
siê s³yszeæ apele, aby dokarmiaæ
ptaki, bo przecie¿ panuje siarczysty mróz, wszystko jest przykryte
œniegiem i skrzydlate „biedactwa”
zgin¹ z g³odu bez naszej pomocy. Czy to jest prawda?
Zastanówmy siê – kto pojawia
siê w karmnikach, komu pomagamy? S¹ to najczêœciej wróble,
sikory, ziêby, kosy, gile, nieraz
rudziki, kowaliki, pe³zacze czy
dzwoñce – gatunki, które s¹ przystosowane do radzenia sobie w
warunkach nawet najtrudniejszej
zimy. Z dokarmiania (tu - sztucznej pomocy) korzystaj¹ wówczas
osobniki najs³absze, delikatne,
czêsto chore. Gdy zakoñczymy
dokarmianie i tak nie poradz¹ sobie i zapewne nie prze¿yj¹. Wiêc
zimowe dokarmianie nie jest jak¹œ
pomoc¹ czy ratunkiem dla gatunków rzadkich czy zagro¿onych.
Czy dokarmiaæ ptaki ?
Przeciw:
- spotykanie siê du¿ej iloœci
ptaków w karmniku grozi rozprzestrzenianiem siê chorób (np.
salmonellozy);
- ptaki przyzwyczajaj¹ siê do
pomocy, przestaj¹ szukaæ naturalnego jedzenia. Potem wiosn¹ nie
umiej¹ swym m³odym znaleŸæ
wartoœciowego pokarmu (owadów, bezkrêgowców, robaków);
- ptaki zgin¹ z g³odu, jeœli nie
dostarczy siê im pokarmu regularnie, na czas.
Za:
- dokarmiaj¹c ptaki mo¿emy
obserwowaæ je z bliska, uczyæ siê
je rozpoznawaæ, podgl¹daæ ich
zachowanie, mo¿e to byæ pocz¹tek ornitologicznej pasji;
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- dokarmianie jest doskona³ym æwiczeniem obowi¹zkowoœci, cierpliwoœci i konsekwencji w
dzia³aniu;
- dla ma³ych dzieci, osób starszych czy chorych karmnik jest
miejscem bliskich i czêstych spotkañ z natur¹;
- w czasie ostrych zim, szczególnie w miastach, dokarmianie
mo¿e uratowaæ ¿ycie niektórym
osobnikom.
Jeœli chcesz dokarmiaæ ptaki:
- rozpocznij z nastaniem
prawdziwych mrozów, w zimy
³agodne lepiej ptaków wcale nie
dokarmiaæ;
- nie dokarmiaj ptaków przy
temperaturze powy¿ej 0°C;
- dokarmiaj regularnie, nie
mo¿esz zapomnieæ, czy wyjechaæ
z domu bez powierzenia komuœ
obowi¹zku – inaczej ptaki czekaj¹c na pokarm zgin¹ z g³odu;

- wyk³adaj pokarm poza zasiêgiem kotów (niezbyt blisko gêstych krzewów, na cienkich ga³êziach drzew), wybierz miejsce
os³oniête od wiatru;
- przerwij dokarmianie w
wypadku, gdy znajdziesz w pobli¿u jakiegoœ martwego ptaka lub
gdy zaobserwujesz osowia³ego,
nastroszonego, siedz¹cego osobnika, który jest prawdopodobnie
chory, uniknie siê w ten sposób
roznoszenia choroby;
- zaprzestañ dokarmiania
wiosn¹, po kilku dniach od pierwszego ocieplenia.
Miejsce karmienia nale¿y
sprz¹taæ regularnie, gdy jest brudne staje siê siedliskiem zarazków
(niebezpiecznych mikroorganizmów). Poniewa¿ tradycyjny
karmnik z daszkiem jest trudny do
sprz¹tania, dlatego proponujemy
zast¹piæ go desk¹ przybit¹ do ko³ka o wysokoœci ok. 1m. Mo¿na
ograniczyæ brzegi listewkami, tak
by wiatr nie zwiewa³ pokarmu.

„Dzwon” dla sikor mo¿na ³atwo zrobiæ z plastikowego opakowania np. po
maœle i cienkiej ga³¹zki.

Czym dokarmiaæ ptaki?
Pamietaj! Nie wolno ptakom
wysypywaæ okruszków chleba,

Prosty karmnik mo¿na zabezpieczyæ
przed kotami owijaj¹c ko³ek drutem kolczastym.

dawaæ jakiegokolwiek s³onego,
ludzkiego jedzenia (np. boczku,
wêdzonej s³oniny). One tego nie
strawi¹! Najlepiej samemu przygotuj mieszankê dla ziarnojadów.
T³uszcz (stopion¹ s³oninê lub ³ój)
zmieszaj w proporcjach 1 : 5 z
otrêbami lub nasionami s³onecznika, maku, konopii lub lnu. Mo¿na wysypaæ rodzynki, owoce jarzêbiny, czarnego bzu, rokitnika
lub ligustru - przywabi¹ one nowych goœci: rudziki, drozdy, pe³zacze (tzw. miêkkojady). Nie wyk³adaj du¿ych iloœci po¿ywienia,
aby siê nie psu³o.

Wiosnê zwiastuj¹ przylatuj¹ce ptaki, zimê - pierwsze p³atki œniegu, a jesieñ kojarzy siê nam z opadaj¹cymi liœæmi. W k¹ciku literackim prezentujemy wiêc ciep³e wiersze o pe³nej barw jesieni.
Jesieñ
Widzê piêkny obraz.
Nagle spad³ jesienny, ciep³y deszcz.
Wiatr tañczy z liœæmi
Pomiêdzy p³acz¹cymi kropelkami.
A ja
Zapomnia³am o ca³ym œwiecie
I ludzkich problemach.
Czujê siê wolna i lekka jak ptak,
Który unosi siê a¿ pod samo niebo.
Aleksandra Sutowska, Moñki

Jeœli zima bêdzie sroga, a Wy
zdecydujecie siê na dokarmianie
ptaków, to zapraszamy do opisania Waszych spostrze¿eñ. Kto i
kiedy przylatuje na Wasz¹ sto³ówkê? Jak siê zachowuj¹ ró¿ne ptaki? Czy uda siê Wam podpatrzeæ
indywidualne cechy ptaków? Najciekawsze listy nagrodzimy ksi¹¿kami.
E.W.
Literatura: Rudolf Specht ”Ptaki wokó³ domu” Multico 2000;
Carmen Rohrbach „Domki dla
ptaków” Multico 1997.

Listek
Mam listek klonu purpurowy,
ostatnim letnim promieniem wyz³ocony
znalaz³am go, gdy samotny jak ptak
cicho sfrun¹³ na ziemiê...
Mam listek dêbowy,
wy³owi³am go z wody,
p³yn¹³ sobie strumieniem
i od niego zabra³ br¹zy i czerwienie.
Mam listek brzozowy
kolor ma ¿ó³ty, miodowy
w³o¿ê go do zielnika,
niech mi w zimie pogodna jesieñ zawita. (...)
Anna Dyszkiewicz, lat 11,
Pokoœno k. Suchowoli

Dziêkujemy wszystkim autorom nades³anych do nas wierszy. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne Wasze poetyckie próbki, opublikujemy i nagrodzimy najciekawsze.
Wasza Redakcja

Ksi¹¿ki przyrodnicze s¹ nagrodami dla Czytelników bior¹cych udzia³ w
konkursach „Naszej Biebrzy” i pisz¹cych ciekawe listy do naszej redakcji
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W tym dziale prezentujemy
naszych Czytelników, którzy swe
pasje wi¹¿¹ z Biebrz¹. W listach
do redakcji chwalcie siê swoimi
zainteresowaniami, bo ka¿dy
mo¿e staæ siê bohaterem tej rubryki. Czekamy na propozycje.
Nasz czytelnik, Micha³ Grabowy uczy siê w SP w Jaziewie, w
VI klasie. Mieszka w Jag³owie, nad
sam¹ Biebrz¹, zejœcie do rzeki ma
na swym podwórku. Micha³ daje
siê poznaæ jako „sokole oczko” –
wypatrzy wszystko, co tylko siê
gdzieœ w terenie porusza.
„Nasza Biebrza”: Trafiliœmy do
Jag³owa, gdy¿ zainteresowa³ nas
Twój list o bocianie, którego ratowa³eœ z opresji.
Micha³ Grabowy: Jeden z m³odych boæków wypad³ z gniazda,
które jest na naszym podwórku.
Okaza³o siê, ¿e po³kn¹³ k³êbek
zlepionego sznurka od snopowi¹za³ki. W dodatku mia³ opl¹tane
sznurkiem nogi, nie móg³ siê poruszaæ. Tata usun¹³ sznurki i go
uratowa³. Ja znosi³em mu po¿ywienie – ³apa³em na ³¹ce ¿aby,
przynosi³em mu ryby i œlimaki.
Mia³ du¿y apetyt i po paru dniach
powróci³ zdrowy na gniazdo.
NB: Wiemy, ¿e jesteœ wytrwa³ym traperem i swoje strony przeszed³eœ wzd³u¿ i wszerz wiele
razy. Czy w okolicy Jag³owa widujesz coœ ciekawego?
Micha³: Czêsto spotykam na
³¹kach ³osie. Nieraz widujê klêpê
z ³oszakiem, nieraz samca. Bardzo siê cieszê z ka¿dego takiego
spotkania.
NB: Czy widzia³eœ byka z poro¿em?
Micha³: Tak, mam lornetkê,
wiêc naliczy³em u jednego 7 odnóg na poro¿u.
NB: Czy mia³eœ jakieœ ciekawe
8 – „Nasza Biebrza”

zdarzenie w terenie?
Micha³: Kiedyœ, gdy z koleg¹
chodziliœmy zim¹ po bagnach,
zza krzaków wychyli³ siê odyniec,
nie by³ zbyt du¿y, ale mia³ k³y.
Chrz¹ka³ i pomrukiwa³, wiêc
przestraszyliœmy siê, ¿e nas zaatakuje. Jednak nie. Niebezpieczne
mog¹ byæ chyba samice dzika,
które broni¹ m³odych.
NB: Masz racjê. Czy czêsto tak
spacerujesz po okolicy?
Micha³: Najbardziej lubiê chodziæ po ³¹kach zim¹, kiedy zamarzn¹. Wtedy zawsze wypatrujê poro¿a zrzuconego przez ³osia.
Niestety nigdy mi siê to jeszcze
nie uda³o. A latem lubiê chodziæ
na jagody czy grzyby do lasu.
Zawsze coœ mo¿na znaleŸæ lub
ciekawego zobaczyæ. Kiedyœ znalaz³em nawet star¹ monetê, która
ma ju¿ ponad 200 lat. To taki mój
skarb.

Micha³ Grabowy z Jag³owa – nasz
Czytelnik, który przedeptuje okolice w poszukiwaniu skarbów natury i znaleziona
przez Micha³a moneta z 1792 roku, z czasów zaboru rosyjskiego.

NB: Czy masz jakieœ inne zdobycze?
Micha³: Mam poro¿e kozio³ka
sarny, to moje najwiêksze znalezisko. Ale zawsze bêd¹c w terenie zbieram puszki aluminiowe,
to s¹ œmieci, a ja je mogê sprzedaæ.
NB: Czyli ³¹czysz przyjemne z
po¿ytecznym: usuwasz ze œrodowiska œmieci i udaje Ci siê przy
tym zarobiæ?
Micha³: Za 10 kg, które zbieram przez 2 –3 tygodnie dostaæ
mo¿na ok. 30 z³. Zaczê³o siê od
akcji w szkole, a teraz ju¿ wesz³o
mi to w krew. Na wycieczkach
szkolnych te¿ zawsze zbieramy
œmieci z okolicy do worka.
NB: Czy dobrze Ci siê mieszka
w ma³ym Jag³owie? Nie wola³byœ
mieszkaæ gdzie indziej?
Micha³: Nie, nie lubiê miast.
Tutaj jest blisko rzeka. A ja bardzo lubiê po³owiæ ryby z
kolegami. Zazwyczaj s¹
ma³e i nadaj¹ siê tylko dla
psa, ale liczy siê bycie nad
rzek¹. Jest przy tym zawsze
du¿o zabawy, bo na przyk³ad uklejki ³owi siê na muchy, których trzeba sporo
wczeœniej na³apaæ. U nas
jest zawsze co robiæ, gdzie
pójœæ. Na wsi jest du¿o pracy, szczególnie w czasie
¿niw czy wykopek. Ale ja
bardzo lubiê pomagaæ rodzicom w gospodarstwie.
NB: Czy masz jakieœ plany na przysz³oœæ?
Micha³: Chcê mieszkaæ
tutaj i pracowaæ, jak rodzice na gospodarstwie.
NB: Dziêkujemy Ci za
mi³¹ rozmowê. Prosimy, byœ da³
znaæ do redakcji, gdy w koñcu
uda Ci siê znaleŸæ zrzucone poro¿e ³osia.
E.W.

„ZWIERZÊTA PRZED OBIEKTYWEM” – CZÊŒÆ I
Z pewnoœci¹ niejeden z Was
marzy o tym, by ka¿d¹ swoj¹
przyrodnicz¹ wyprawê uwieñczaæ wspania³ymi zdjêciami zwierz¹t. Podstawy fotografowania,
takie jak sposoby kompozycji obrazu i metody prawid³owego naœwietlania zdjêæ, a tak¿e informacje o sprzêcie fotograficznym zosta³y ju¿ wielokrotnie opisane w
ró¿nych ksi¹¿kach o fotografii
amatorskiej. Natomiast w naszym
trzyczêœciowym cyklu artyku³ów
znajdziecie wiadomoœci i wskazówki, pomocne Wam w obserwowaniu i fotografowaniu zwierz¹t – informacje, których nie
znajdziecie w ”foto-podrêcznikach”.
Terenowa wycieczka z aparatem fotograficznym to coœ wiêcej
ni¿ zwyk³a przechadzka po lesie
czy ³¹ce. To swoistego rodzaju
polowanie, na którym nie tylko
sam obiekt ³owów jest wa¿ny lecz
ca³a gama innych elementów takich jak barwa œwiat³a, k¹t padania promieni s³onecznych, rozk³ad cieni czy plam barwnych w
otoczeniu. Nie wystarczy nacisn¹æ spust migawki, by od razu
siêgn¹æ po upatrzone trofeum.
Strza³ w dziesi¹tkê to takie zdjêcie, które wyraŸnie uka¿e nam to
co chcemy powiedzieæ o fotografowanym zwierzêciu np. czy jest
groŸny, czy mo¿e zabawny, powolny albo szybki, gdzie ¿yje lub
jak odpoczywa.
Fotografowanie zwierz¹t, czy
bêdzie to nasz w³asny pies, czy ³oœ
na bagnie, wymaga czasu, cierpliwoœci i wyczucia. Ponadto, powinno byæ wsparte du¿¹ wiedz¹
przyrodnicz¹, która nam u³atwi

obserwowanie i przewidywanie
zachowania zwierz¹t, a im samym oszczêdzi stresu zwi¹zanego z nasz¹ ingerencj¹ w ich codzienne ¿ycie.

OWADY
Owady naj³atwiej fotografowaæ w dni ch³odne, lecz s³oneczne oraz wczesnym rankiem. Wiele gatunków p³ochliwych i ruchliwych, np. motyli, b³onkówek,
muchówek i prostoskrzyd³ych siedzi nieruchomo i nie ucieka, nawet wtedy, gdy zbli¿ymy siê do
nich z aparatem na odleg³oœæ kilkunastu centymetrów. S¹ to zwierzêta zmiennocieplne, dlatego ich
aktywnoœæ jest obni¿ona w niskich
temperaturach. W s³oneczny, ciep³y dzieñ, kiedy owady s¹ trudne
do podejœcia, warto usi¹œæ przy
jednej z roœlin i w bezruchu czekaæ a¿ same na niej usi¹d¹. To
wypróbowany sposób zasiadki na
wa¿ki, które bardzo chêtnie wygrzewaj¹ siê na jednym wybranym przez siebie miejscu, np. ster-

cz¹cym patyku. Wystarczy tylko
ustawiæ aparat na statywie i czekaæ, a sp³oszona nawet kilkakrotnie wa¿ka zawsze powróci w to
samo miejsce.
Wiele ciekawych ujêæ owadów
mo¿emy wykonaæ na kwiatach
roœlin z rodziny baldaszkowatych,
z³o¿onych i ró¿owatych. Na jednym baldachu roœliny niekiedy
¿eruj¹ dziesi¹tki owadów o ró¿nych kszta³tach i barwach. Przy
tych kwiatach mo¿na pokusiæ siê
nawet o sfotografowanie tych
zwierz¹t w locie. Jeœli cienie na
roœlinach s¹ zbyt g³êbokie warto
rozœwietliæ je ustawiaj¹c w ich
pobli¿u (ok.0,5 m) tzw. blendê –
jasny ekran wykonany z odbijaj¹cego œwiat³o materia³u, który
niczym s³abe lusterko skierowuje
promienie w stronê fotografowanego obiektu. Najprostsz¹ blend¹
mo¿e byæ zwyk³a kartka bia³ej tektury.
Podchodz¹c do owada, trzeba
uwa¿aæ, by nie zauwa¿y³ on naszego gwa³townego ruchu i aby
nie pad³ na niego nasz cieñ. Ubranie maskuj¹ce te¿ jest wskazane,
gdy¿ owady doskonale odró¿niaj¹
barwy, a jaskrawa koszulka mo¿e
przyci¹gaæ niebezpieczne owady
¿¹dl¹ce np. szerszenie.
P£AZY I GADY
W marcu i kwietniu, kiedy p³azy i gady budz¹ siê ze snu zimowego mo¿na spotkaæ osobniki
odrêtwia³e, poruszaj¹ce siê powoli, a przez to wrêcz pozuj¹ce do
zdjêæ. Najlepiej fotografowaæ je
z ich punktu widzenia, k³ad¹c siê
na ziemiê. Daje to pewien posmak tego, jak wygl¹da œwiat z ich
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wysokoœci. Wiosn¹ czêsto pod³o¿e jest wilgotne, dlatego warto
mieæ przy sobie nieprzemakalny
materia³, na którym siê po³o¿ymy.
Fotografowanie z niskiego poziomu w wodzie jest ju¿ nie lada
wyczynem. Przydatne tu mog¹
byæ gumowe spodniobuty, w których mo¿emy uklêkn¹æ w p³ytkim
zbiorniku. Takie sytuacje maj¹
miejsce wczesn¹ wiosn¹, kiedy
fotografujemy p³azy sk³adaj¹ce
skrzek. Pocz¹tkowo sp³oszone
zwierzêta chowaj¹ siê pod wod¹
i nic nie wskazuje by mia³y za
chwilê wyp³yn¹æ. Jednak po 1015 minutach jak na zawo³anie
zaczynaj¹ pojawiaæ siê na powierzchni, kontynuuj¹c gody.
Przebywaj¹c w jednym miejscu i
nie wykonuj¹c gwa³townych ruchów mo¿na fotografowaæ je godzinami.
Gady takie jak wê¿e i jaszczurki s¹ doœæ trudne do uchwycenia
w kadrze. O ile ¿mija czy zaskroniec nie zwinie siê pozostaj¹c w
pozie obronnej widzimy go przez
krótk¹ chwilê. Jaszczurka ratuje
siê ucieczk¹ chowaj¹c siê w swojej norce. Warto wówczas zaczaiæ siê i cichutko poczekaæ, a¿ z
niej wyjdzie. Aparat powinien byæ
ju¿ wtedy gotowy „do strza³u”.

PTAKI I SSAKI
Najtrudniejsz¹ dziedzin¹ fotografii przyrodniczej s¹ ptaki i ssaki. Nieodzowna jest tu dok³adna
znajomoœæ ¿ycia i zwyczajów
tych zwierz¹t, poparta pomys³owoœci¹ i wytrwa³oœci¹. Trzeba tak¿e w³adaæ bezb³êdnie aparatem
fotograficznym i przynajmniej trochê znaæ teren, na którym siê „poluje”. Nie bez znaczenia jest te¿
pora dnia. Wczesne ranki i póŸne popo³udnia daj¹ najlepsze
œwiat³o, a poza tym jest to czas,
kiedy zwierzêta s¹ najbardziej
aktywne.
Kadruj¹c obraz staraj siê
ustawiaæ aparat jak najni¿ej –
zdjêcia z poziomu zwierzêcia
robi¹ wiêksze wra¿enie, ni¿ te, na
których widzimy naszych bohaterów z góry. Jeœli chcesz ukazaæ
naturê zwierzêcia fotografuj w
momentach, kiedy zachowuje siê
ono w sposób dla siebie charakterystyczny. Zawsze wykorzystuj
sytuacje przedstawiaj¹ce ciekawe
lub zaskakuj¹ce sceny przyrodnicze – wiêcej mog¹ siê nie powtórzyæ. Poœwiêæ zwierzêciu jak najwiêcej czasu, ogl¹daj je przez ró¿ne obiektywy, pod ró¿nymi k¹tami i przy ró¿nych oœwietleniach.
Jeœli nie mo¿esz podejœæ bli¿ej
fotografowanego obiektu staraj siê

zmieœciæ w kadrze jak najwiêcej
otoczenia i œwiat³em oddzieliæ
zwierzê od t³a. Nie bój siê s³abego oœwietlenia - spróbuj zastosowaæ d³u¿sze czasy naœwietlania i
uzyskaæ efekt poruszenia.
Zdjêcia akcji i sylwetki dzikich
zwierz¹t w bliskich planach s¹
najtrudniejszym wyzwaniem w
fotografii przyrodniczej. Wymagaj¹ du¿ego opanowania, refleksu i sprytu fotografa. Panuje powszechne przekonanie, ¿e zdjêcia ptaków czy ssaków wykonuje
siê obiektywami o bardzo d³ugiej
ogniskowej. Tymczasem wytrawny przyrodnik rzadko fotografuje
te zwierzêta z odleg³oœci wiêkszej
ni¿ 15 m. Równie¿ czêsto u¿ywa
krótkich obiektywów, dziêki którym mo¿e dodatkowo pokazaæ na
zdjêciu œrodowisko ¿ycia zwierzêcia lub bardziej podkreœliæ atmosferê sceny.
Sposobów zbli¿enia siê do
zwierz¹t jest wiele, ale wszystkie
mo¿na sprowadziæ do dwóch
g³ównych rodzajów: podchodu i
zasiadki. Oba sposoby zostan¹
opisane w dwóch kolejnych numerach „Naszej Biebrzy”.
P. T.
Wiêcej informacji na temat fotografii przyrodniczej:
Piotr.Talalaj@biebrza.org.pl

ponowa - œwie¿a pokrywa œniegu; widaæ na niej doskonale tropy
zwierz¹t.
bobrowy, bobrowniczy – osoba powo³ana do opieki nad bobrami,
w okresie, gdy wyginê³y one na naszym terenie i chciano je przywróciæ do naturalnego œrodowiska. Nad Biebrz¹ bobrowy pracowa³ w
Osowcu – Twierdzy, gdzie na stare kana³y fortów wsiedlono rodzinê
bobrów, sprowadzon¹ w 1949 r. z by³ego ZSRR. Reintrodukcja uda³a
siê i obecnie bobry zasiedlaj¹ ca³¹ dolinê Biebrzy.
10 – „Nasza Biebrza”

Pomimo wakacyjnego odpoczynku niektórzy z naszych czytelników zechcieli siêgn¹æ po d³ugopisy i skreœliæ do nas parê s³ów
relacji ze swoich spotkañ z przyrod¹. Dziêkujemy serdecznie za
wszystkie listy.
Znalezione pisklê
Za poœrednictwem internetu
skontaktowa³ siê z nami Pawe³
Mudryk z okolic Koszalina, z „ptasim” problemem: „znalaz³em
ma³ego dzwoñca, m³odego – chyba wypad³ z gniazda. Zabra³em
go, bo nie chcia³em, aby zdech³,
ale teraz nie wiem, czym i jak go
karmiæ, a on nie chce nic jeœæ”.
Nasz parkowy ornitolog doradzi³,
aby skoro ju¿ zasz³a taka sytuacja
- karmiæ malucha „na przymus”
owadami, a póŸniej ró¿nymi nasionami. Zadowolony Pawe³ po
tygodniu napisa³ e-maila, ¿e ptak
odzyska³ si³y i wypuszczony na
wolnoœæ sprawnie odlecia³.
Pan Andrzej Kruszewicz z
„Ptasiego Azylu” radzi jednak,
aby latem nie zabieraæ do domu
znalezionych m³odych ptaków,

tzw. podlotów. Choæ opuszczaj¹
one gniazdo, nie umiej¹ jeszcze
dobrze lataæ i siedz¹ przycupniête w trawie, nieraz nawet przez
kilka dni. Rodzice karmi¹ te pisklêta poza gniazdem. Jeœli uda siê
im unikn¹æ niebezpiecznego spotkania z kotem – to podloty po
krótkim czasie nabieraj¹ pewnoœci w lataniu i usamodzielniaj¹ siê.

M³ode jaskó³ki czêsto spêdzaj¹ kilka
dni poza gniazdem, zanim naucz¹ siê
dobrze lataæ

Obserwacje przy gnieŸdzie
W swoim kolejnym liœcie Joanna Purta z Jaskry ko³o Knyszyna opisuje nam letnie obserwacje
gniazduj¹cych na jej podwórku
sikor i wróbli. Oto fragment jej
listu: „Sikorki u nas w tym roku
znalaz³y sobie dziwne miejsce na
gniazdo – pod daszkiem przy
drzwiach wejœciowych. Zawsze
tam krêc¹ siê ludzie i co gorsze
koty, ale ptakom
to chyba przesta³o przeszkadzaæ”
– pisze Joanna.
„Pocz¹tkowo
podgl¹da³am ptaki z daleka, aby
ich nie p³oszyæ,
ale po kilku
dniach siedz¹c na
schodach mog³am ju¿ zobaczyæ, co ma³e
bêd¹ jeœæ, gdy¿
rodzice w ogóle
siê nie p³oszyli”.
Wiele radoœci
z podgl¹dania
ptaków przy bud-

ce lêgowej mia³a Kasia Piasecka z
Zubola ko³o Trzciannego. W obejœciu zagnieŸdzi³y siê dudki i ka¿dego dnia a¿ do wylotu m³odych
Kasia obserwowa³a te ptaki.
Obserwuj¹c ptaki przy budkach lêgowych, czy przy gnieŸdzie mo¿na policzyæ np. ile razy
na godzinê odbywa siê karmienie
dzieci, kiedy posi³ki s¹ bardziej,
a kiedy mniej obfite. Joasia Purta
przez lornetkê widzia³a, jaki pokarm dostaj¹ ma³e wróble. Mo¿na te¿ podpatrzeæ, ¿e w miarê dorastania m³odych roœnie iloœæ i
wielkoœæ znoszonych dla piskl¹t
owadów.
Spróbujcie przy takich okazjach prowadziæ zapiski w ma³ym
notatniku. Zbierany przez kilka lat
materia³ opisowy mo¿e odpowiedzieæ na wiele szczegó³owych
pytañ o ¿yciu ptaków.
Redakcja dziêkuje Ewelinie Wojdat z Werykli ko³o
Trzciannego za
ciekawy list o nietoperzach spotkanych na strychu. Zaœ nasza sta³a korespondentka, Marta Piórkowska z Nowej Wsi opisuje interesuj¹ce spotkania ze zwierzêtami ¿yj¹cymi nad Biebrz¹.
Zachêcamy Was do jesiennych i zimowych wycieczek w teren: gdy
opadn¹ liœcie ³atwiej obserwowaæ ptaki i znajdowaæ ich gniazda, zima zaœ to idealny czas na naukê tropów zostawianych przez zwierzêta na œniegu. Opiszcie swoje obserwacje,
najciekawsze z nades³anych
przez Was listów, jak zwykle nagrodzimy. Zachêcamy, byœcie korzystali równie¿ z naszego e-maila: naszabiebrza@biebrza.org.pl
Redakcja „Naszej Biebrzy”
E.W.
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Autork¹ pracy prezentowanej w tym numerze „Naszej Biebrzy” jest
Aleksandra Rutkowska, ze Szko³y Podstawowej w Moñkach. Praca jest
o tyle niezwyk³a, ¿e wykonana z kuchennych przypraw. Intensywnie
pachnie majerankiem i kminkiem. Gratulujemy Aleksandrze oryginalnego pomys³u i nagradzamy jej trud ksi¹¿kowym upominkiem.

Sympatyczny wizerunek ³osia niech bêdzie zachêt¹ dla wszystkich Czytelników do wykonywania i
nadsy³ania do Galerii Profesora £osia swoich prac. Czekamy szczególnie na rysunki zimowej aury nad
Biebrz¹ – wybrane opublikujemy w nastêpnym numerze.
Wasz Profesor £oœ
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Wydrukowano na papierze ekologicznym.

Zakreœlanka
– niespodzianka
Oto propozycja zabawy na
d³ugie, niepogodne wieczory.
Nale¿y zamalowaæ kolorem poni¿ej wymienione kratki. Uwaga!
Efektów tej zabawy nie nadsy³ajcie do redakcji – nie bêd¹ one
bra³y udzia³u w losowaniu nagród. Myœlimy, ¿e ta zakreœlanka
mo¿e byæ doskona³ym wzorcem
kanwy do wyhaftowania. ¯yczymy mi³ej zabawy.
*

*

Zamaluj nastêpuj¹ce pola:
A10;A12;
B4;B6;B8;B10-B14;
C4-C6; C8-C13; D1;D3;D5D11; E2-E6; F5-F8; G4-G9;
G12-G15; H2-H17; I1-I23;
J1-J26; K1;K2;K4;K5; K7-K27; L5; L8-L27; £8-£27; M9-M26;
N9-N26;
O9-O18;O20-O27;
P8-P11; P20-P22; P24-P27;
R8;R9;R11;R21;R22;R25-R28; S8-S11;S21;S22;S27;S28; T10T13;T21;T22;T28;T29;
U10;U13;U14;U20;U21;U28;U29;
W10;W14;W15;W19;W20;W29;
X10;X18;X19;X29;X30;
Y9;Y10;Y17;Y18;Y29;Y30; Z9;Z10;Z16;Z17;Z30

*

Rozwi¹zanie ³amig³ówki z Nr 13
W13numerze„NaszejBiebrzy”wydrukowaliœmy ³amig³ówkê, której rozwi¹zanie prezentujemy poni¿ej:
1. Entomologia to nauka o: - owadach
2. Miot³y do zamiatania wyrabia siê z: - ¿arnowca miotlastego
3. Gody ³osia odbywaj¹ siê: - na prze³omie lata
i jesieni
4. Roœlina potocznie nazywana kaczeñcem to:
- knieæ b³otna
5. Atmosfera to: - gazowa pow³oka otaczaj¹ca powierzchniê Ziemi
6. ¯ona ³osia to: - klêpa
7. £oœ nosi na g³owie: - poro¿e
8. Kotlina Biebrzy dzieli siê na: - trzy baseny
9. D³ugoœæ rzeki Biebrzy wynosi: - 164 km
10. Konwencja Ramsar dotyczy ochrony:
- terenów mokrad³owych
11. P³az z pionow¹ Ÿrenic¹ chêtnie zagrzebuj¹cy siê w ziemi to: - grzebiuszka ziemna
12. Nogi ³osia to: - badyle
13. Najwiêkszy gryzoñ w BPN to: - bóbr
14. Osoba zajmuj¹ca siê badaniem nietoperzy
to: - chiropterolog
15. D³ugoœæ ¿ycia bobra mo¿e wynosiæ:
- do 30 lat
16. Gody ³osia to: - bukowisko
17. Przysmak bociana bia³ego to: - d¿d¿ownice
18. Parków narodowych w Polsce mamy: - 23
19. Kijanka to: - larwa p³aza bezogonowego
20. Murszenie to: - rozk³ad torfu
21. Logo Parku Biebrzañskiego to: - batalion

*

*

*

Rezerwat Grzêdy to najstarszy rezerwat w dolinie Biebrzy. Powsta³ w 1921 r. w celu
ochrony zbiorowisk leœnych. Kilka lat póŸniej w 1925 r. dla ochrony jedynej w Polsce
naturalnej ostoi ³osia powstaje rezerwat Czerwone Bagno. W 1981 r. oba rezerwaty ³¹cz¹
siê przyjmuj¹c wspóln¹ nazwê Czerwone Bagno.
Z chwil¹ powo³ania w 1993 roku Biebrzañskiego Parku Narodowego rezerwat Czerwone Bagno nazwany zosta³ obszarem ochrony œcis³ej „Czerwone Bagno” i zajmuje
powierzchniê 2569 ha.

rys. Marta Piórkowska,
Nowa Wieœ

Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy Was do wspó³redagowania „Naszej Biebrzy”! Uk³adajcie sami przyrodnicze zagadki, przy których Wasi rówieœnicy mogliby siê œwietnie bawiæ. Przysy³ajcie je do redakcji, a w miarê mo¿liwoœci bêdziemy je publikowaæ. Liczymy na Wasz¹ pomys³owoœæ i czekamy
na propozycje zagadek.
Wasz Profesor £oœ

Zagadki z listów
Z listów do „Naszej Biebrzy” wynika, ¿e nasi Czytelnicy maj¹ du¿¹ wiedzê przyrodnicz¹. Przeczytajcie
uwa¿nie fragmenty listów do redakcji i odpowiedzcie na pytania.
Odpowiedzi nadsy³ajcie do 30 listopada 2004 r., na adres redakcji.
Zagadka 2
Fragment listu gimnazjaliZagadka 1
stów z Goni¹dza:
Fragment listu Marty Piór„M³ode przychodzi na
kowskiej z Nowej Wsi:
œwiat
w maju. Czasem jest
„Gdy ju¿ dosz³am do
samo, a czasem z bratem lub
mostku, z lasu wyszed³ sasiostr¹. W nowych warunkach
miec sarny. Przeszed³ przez
czuje siê bardzo niezgrabnie,
drogê, podszed³ do wody,
ma d³ugie nogi, krótki tu³ów i
rozgl¹dn¹³ siê i szybko przepokraczne ruchy. Jednak po
skoczy³ na drug¹ stronê. Wykilku tygodniach dobrze sobie
gl¹da³ niezwykle, bo na g³oradzi w terenie, niespiesznie
wie mia³ „puchate” poro¿e.”
przemierzaj¹c ca³ymi dniami
Co kozio³ mia³ naprawdê
bagna i podmok³e ³¹ki.”
na g³owie?
O jakie zwierzê chodzi?

Krzy¿ówka
Karola
1.ciemna czêœæ doby, 2. „przysmak” bociana, 3. drzewo z czerwonymi koralami, 4. p³ywaj¹ w akwarium,
5. pe³ne gwiazd, 6. samiec owcy, 7. pracowity owad,
8. wyjada korniki z drzewa, 9. nocny ptak, 10.krewniak ³osia, 11. polna lub komputerowa, 12. ruda u
lisa, 13. ptak – symbol Biebrzañskiego Parku Narodowego, 14. czêsta o wschodzie s³oñca, 15. zbierasz tam
grzyby, 16. czterolistna ......., przynosi szczêœcie, 17.
chytry zwierzak, 18. m³ode dzika, 19. daje mleko, 20.
truj¹cy grzyb.
Has³o krzy¿ówki utworz¹ s³owa czytane od góry w
szarych polach.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki (has³o) przesy³ajcie do dnia
30 listopada 2004 r. Czekaj¹ atrakcyjne nagrody!
Za przes³anie krzy¿ówki dziêkujemy autorowi - Karolowi Grochowskiemu z Szorc.

Zagadka 3
Do czego s³u¿y ogon?
Budowa cia³a zwierz¹t nie jest
nigdy przypadkowa – zawsze posiada elementy przystosowania do
œrodowiska, w którym one ¿yj¹.
Zastanówcie siê do czego s³u¿y
ogon ni¿ej przedstawionym zwierzêtom? Nie poddawajcie siê, jeœli nie znacie wszystkich odpowiedzi, poszperajcie w ksi¹¿kach
czy w internecie. Podpowiadamy,
¿e ogon spe³nia czêsto wiele
funkcji. Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy
nagrody ksi¹¿kowe.

jaszczurka zwinka

Do czego s³u¿y ogon:
1. jaszczurce
2. dziêcio³owi

dzi¹cio³ czarny

3. szczupakowi
4. bekasowi
5. bobrowi
*

*

*

Krzy¿ówka o królu bagien
1. samiec ³osia o imponuj¹cym
poro¿u
2. okres godów u ³osi
3. inaczej klêpa, samica ³osia
4. zmys³, u ³osia s³abszy ni¿
jego wêch i s³uch
5. dŸwiêk wydawany przez
samca ³osia podczas godów (rui)
6. nazwa okrywy w³osowej
³osia
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest
s³owo z szarej kolumny.

szczupak

bekas

bóbr

Zagadka 4
Wszêdzie czai siê ³acina
Proponujemy Wam zabawê z wierszem autorstwa Pana Sylwestra Oleksiewicza pt. „Wszêdzie czai siê ³acina”.
Pan Sylwester jest nauczycielem historii
w SP nr 2 w Grajewie i – jak widaæ – pasjonatem biebrzañskiej przyrody. Redakcja piêknie dziêkuje za pomys³owy, bardzo oryginalny wiersz.
Sylwester Oleksiewicz
Wszêdzie czai siê ³acina
Wko³o bagna, b³oto, trzcina,
Wierzba, olcha i wiklina.
S³ynna Biebrza w ca³ym œwiecie
Tu ³aciny skosztujecie.
Spotkasz j¹ na ka¿dym kroku,
W styczniu, czerwcu, w ka¿dym roku.
A kto czêœciej tutaj bywa
Wie, ¿e ona tu jest ¿ywa.
„ Có¿ to znowu za nowina?”
„¯ywy jêzyk ta ³acina ?!
Dajcie¿ spokój to¿ to kpina!”
„ Có¿ to znowu za nowina?”
(...)
Choæ nie wszyscy to s³yszeli,
(Ale wiedzieæ ka¿dy musi),
¯e na Litwie, w Polsce, Mali
Bangladeszu, czy te¿ Rusi
Takie s¹ ju¿ obyczaje,
¯e zwierz nazwy dwie dostaje.
Z tego te¿ przyroda s³ynie
Jeden zwierz, a dwakroæ imiê.
Jedno imiê jest po polsku, czesku,
W³osku , po mongolsku.
Drugie imiê - po ³acinie
Nawet flory to nie minie,
I gatunek, rz¹d, rodzinê
Musisz pisaæ po ³acinie.
Wiêc przyroda to dziedzina,
której bez ³aciny nie ma.

Zadaniem czytelników jest odgadniêcie o jakich zwierzêtach mówi¹ kolejne
zwrotki wiersza (ich nazwy podane s¹ w ³acinie). Nazwy siedmiu zwierz¹t, które opisuje Pan Sylwester wypiszcie na kartce pocztowej razem z tytu³em wiersza. Na odpowiedzi czekamy do 30 listopada 2004 r. Rozlosowane upominki ksi¹¿kowe wyœlemy poczt¹.
Tu zwierzyna, tam zwierzyna
Wszêdzie czai siê ³acina.
Wko³o ju¿ siê rusza trzcina
Coœ tam w krzakach czyni harce
Ktoœ wywija z klêp¹ walce
To Król Bagien – Alces alces
Wszêdzie czai siê ³acina.
W gnieŸdzie nocna jest ptaszyna,
Ten co bagien tych jest chlub¹,
Nocny marek – Bubo bubo
Wszêdzie czai siê ³acina.
Czy pracuje tu maszyna,
Bo gdzieœ wali siê brzezina.
Nie, to w tam robieniu lider
Goœæ z ¿eremi– Castor fiber.
Wszêdzie czai siê ³acina.
Czarny ptak – a¿ siê napina,
Bo nadchodzi jego pora
Tajemniczy – Corvus corax
Wszêdzie czai siê ³acina.
Ktoœ tam klangor ju¿ ucina,
Piêkn¹ szyjê sw¹ wygina,
Jaka¿ gracja, szyk i luz.
Piêknoœæ bagien – to Grus grus
Wszêdzie czai siê ³acina.
Sk¹dœ dochodzi groŸne wycie,
Gdzieœ wataha siedzi skrycie
Ju¿ jej basior idzie w sukurs.
Czy wiesz kto zacz? – Canis lupus.
Wszêdzie czai siê ³acina.
Przysz³a pora na symbole.

Ten ptak dla mnie jest idolem
Tego ptaka ja „najwolê”.
Spotkasz go, gdzie ¿ab symfonia
Biebrzy znak – Ciconia ciconia
Gdzie ³acina tam zwierzyna,
Gdzie zwierzyna tam ³acina.
W górach, w lesie czy nad morzem
ZnaleŸæ wszêdzie j¹ tam mo¿esz.
Zw³aszcza o œwitania porze
Gdy poranne wstaj¹ zorze.
Tak wiêc widzisz czytelniku,
¯e ³aciny jest bez liku.
Spakuj w plecak, nó¿ z lornetk¹
I na bagna wêdruj prêdko
Bo tam wszêdzie jest zwierzyna,
Gdzie zwierzyna tam ³acina.
Niech przygoda siê zaczyna.
Nikt Ciê wtedy nie powstrzyma
Przed szukaniem nowych tropów
Czajek, saren i jenotów,
A jeœli nie mo¿esz, a ciekawaœ g³owa
SprawdŸ w atlasie zwierz¹t o kim by³a mowa.
Oto koniec wiersza – zagadka gotowa.
Sylwester Oleksiewicz
Zapraszamy wszystkich do nadsy³ania w³asnych krzy¿ówek, zagadek i rebusów. Bêdziemy je z chêci¹ prezentowaæ w tym dziale.

