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Na podstawie wieloletnich 
obserwacji temperatury 

powietrza oraz innych zjawisk 
meteorologicznych naukowcy 
stwierdzili, że klimat Ziemi się 
zmienia. Przyczyn zmian klima-
tu upatruje się zarówno w pro-
cesach naturalnych (np. zmia-
ny magnetyzmu ziemi), jak  
i w działalności człowieka. Do-
strzeżono, że największy wzrost 
temperatury powietrza wystę-
puje od momentu, gdy wynale-
ziono maszynę parową i zaczę-
to emitować do atmosfery duże 
ilości gazów cieplarnianych – 
pary wodnej i dwutlenku węgla. 

Mówiąc o klimacie mamy zwykle na 
myśli długie, kilkudziesięcio- lub kilku-
setletnie okresy. W ciągu tak długich 
okresów zdarzają się lata cieplejsze  
i zimniejsze. Bywają lata, kiedy desz-
cze lub burze występują często bądź 
rzadko, oraz lata, gdy zimą na naszych 
podwórkach jest dużo śniegu. Bywają 
również lata, gdy zasiadając do wigi-
lijnego stołu widzimy za oknem deszcz 
i pluchę i ani milimetra białego puchu. 
Deszcze, burze, śniegi, słoty i upały to 
jednak – w skali klimatu – krótkotrwa-
łe zjawiska meteorologiczne. Aby mó-
wić o klimacie danego obszaru (np.  
o klimacie Polski), należy go rozpatry-
wać jako wszystkie zjawiska meteoro-

logiczne, jakie zachodzą  
w wieloleciu. Z całą pew-
nością, mówiąc o zmia-
nie klimatu nie możemy mieć na my-
śli zmiany pogody. Jeżeli jednego dnia 
jest ciepło i świeci piękne słońce, a na-
stępnego dnia nie wychodzimy z domu 
bez parasola i kurtki, nie oznacza to, 
że zmienił się klimat. Zmieniła się je-
dynie pogoda. Co więcej, nawet gdy-
by okazało się, że tegoroczna zima 
będzie cieplejsza od poprzedniej, nie 
oznaczałoby to zmiany klimatu.
Analizując zmiany klimatu rozpatru-
je się wieloletnie ciągi liczb opisu-
jące sumę opadów atmosferycznych  
w poszczególnych latach (np. ile spa-
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Jak sprawdzic 
czy klimat się zmienia?
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AHAHPodczas wędrówek biebrzańskimi ścieżkami 
może nam się przytrafić znalezienie rannego pta-

ka lub innego zwierzęcia. Co w takiej sytuacji zro-

bić? Najlepiej poinformować Komendanta Straży 

Parku nr tel. 606 148 312. Najwięcej takich tele-

fonów dotyczy u nas bocianów. Służby Parku sta-

rają się pomagać w takich sytuacjach. 
Uwaga: rannych zwierząt nie dotykamy!

ZNAleZioNo ZWierZę 

- GDZie DZWoNić?

Czym jest projekt 
HABIT-CHANGE?
Naukowcy prognozują, że zmiany kli-
matu w naszym regionie europy będą 
przejawiać się częstszym występowa-
niem ekstremalnych zjawisk pogodo-
wych. Przewiduje się, że obok długo-
trwałych susz mogą w przyszłości wy-
stępować dużo częstsze niż obecnie, 
intensywne i gwałtowne opady desz-
czu. Bardzo mroźne zimy będą prze-
platane okresami gorącego lata. Naj-
prawdopodobniej będziemy również 

świadkami nietypowych w porówna-
niu z dotychczasowymi, suchych wio-
sen, mokrych lat, długich i suchych je-
sieni, krótkich i bardzo mroźnych zim… 
W takich warunkach, zarówno przy-
roda jak i ludzie będą coraz częściej 
przechodzić sprawdzian z elastyczno-
ści i dostosowania się do nowych wa-
runków klimatycznych. Niewykluczo-
ne, że zmieniać się będą nasze mokra-
dła – ich uwilgotnienie, szata roślin-

na i fauna. Aby lepiej poznać powią-
zania zmian klimatu z użytkowaniem 
rolniczym i dynamiką siedliskową, Bie-
brzański Park Narodowy oraz 16 innych 
instytucji z 9 krajów europy uczestni-
czy w projekcie HABiT-CHANGe. Głów-
nym celem projektu jest opracowanie 
oraz wdrożenie skutecznych metod za-
rządzania i ochrony przyrody, dostoso-
wanych do potencjalnych zmian klima-
tu. Mamy nadzieję, że lektura tego nu-
meru „Naszej Biebrzy” przybliży Wam 
istotę zmian klimatu oraz powiązań 
pomiędzy warunkami klimatycznymi  
a światem przyrody Doliny Biebrzy. 

Zbliża się Światowy Dzień 
Mokradeł. W tym roku 

obchodzić go 
będziemy pod hasłem 

„Turystyka na mokradłach 
– wspaniałe przeżycie”. 

To okazja do zastanowienia 
się jaka powinna być 

u nas turystyka przyjazna 
biebrzańskiej przyrodzie.

Wszystkie szkoły leżące w pobli-
żu Parku, zachęcamy do organiza-
cji tego święta. Dział edukacji słu-
ży pomocą, czekamy na kontakt od 
Państwa! informacje i materiały na 

stronie www.biebrza.org.pl

relację z ubiegłorocznego świętowania Dnia 
Mokradeł w Goniądzu i Dolistowie przesła-
liśmy do szwajcarskiego biura Konwencji. 

Warto zajrzeć na ich stronę 
www.ramsar.org (przekierowanie znaj-

dziecie na stronie Parku).

Dzień Mokradeł jest obcho-
dzony na świecie 2 lutego, na 
pamiątkę podpisania Konwen-
cji rAMSAr w 1971 r., w mieście 
ramsar, nad Morzem Kaspijskim 
w iranie. Państwa, które ją przy-
jęły są zobligowane do ochrony 
obszarów wodno-błotnych, waż-
nych dla ptactwa wodnego.  Na 
świcie jest 1968 takich obszarów, 
położonych w 160 krajach. W Pol-
sce oprócz Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego należą do nich:  
rezerwat przyrody Jezioro Łuknaj-
no, Park Narodowy Ujście Warty, 
rezerwat przyrody Jezioro Karaś, 
rezerwat przyrody Jezioro Sied-
miu Wysp, rezerwat przyrody 
Świdwie, Słowiński Park Narodo-
wy, Stawy Milickie w Parku Kra-
jobrazowym Dolina Baryczy, Na-
rwiański Park Narodowy, Poleski 
Park Narodowy, Wigierski Park 
Narodowy, rezerwat przyrody Je-
zioro Drużno, subalpejskie  torfo-
wiska w Karkonoskim Parku Na-
rodowym.
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Niektóre zwierzęta na bieżąco adaptują 

się do nowych warunków klimatycznych. 

Migrując w poszukiwaniu dogodniejszych 

warunków, niektóre gatunki pojawiają się 

w zupełnie nowych miejscach. Możemy to 

obserwować również nad Biebrzą, gdzie 

coraz częściej spotykamy czaplę białą 

czy żołnę – gatunki dotychczas kojarzone 

z krajami europy Południowej: Węgrami, 

Bułgarią, rumunią. Być może liczne pojawianie  

  się tych ptaków nad Biebrzą jest wyrazem  

     zmian klimatu?

obserwuje się równocześnie, że niektóre gatunki 

ptaków, typowe dla rejonów północnych (Skandynawii, 

północnej części rosji) nad Biebrzą przestają się lęgnąć. 

Przykładem może być batalion i błotniak zbożowy

Warto wiedzieć

Żołna 
/GTK

Batalion
samiec/ PT

2 lutego 2012 

AS  PT

2012 – rok Dzikich Łąk w Biebrzańskim Parku Narodowym  



Czapla biała jest ptakiem wy-
stępującym głównie w Po-
łudniowej europie, zbliżo-

nym wielkością do pospolicie wy-
stępujące w Polsce i powszechnie 
znanej czapli siwej. Czapla upie-
rzenie ma śnieżnobiałe, żółtawy 
dziób i ciemne nogi. Jest to ptak 
piękny i pełen gracji. Jego ozdo-
bą są pióra godowe, zwane egre-
tami (czapla po łacinie to egret-
ta), długie na 25 cm.  Kiedyś były 
używane jako ozdoba damskich 
kapeluszy. Aby zdobyć te pió-
ra polowano na czaple białe, co 
spowodowało niemal całkowite 
wyniszczenie tego gatunku w eu-
ropie w końcu XiX wieku. Szczę-
śliwie moda się zmieniła i dziś te 
piękne pióra możemy podziwiać 
u czapli, a nie na damskich ka-
peluszach.

Do niedawna czapla biała była u nas 
gatunkiem pojawiającym się dość 
rzadko i tylko podczas przelotów,  

a możliwość jej obserwowania była 
nie ladą gratką dla „ptakolubów”. 
Czaple białe nie zakładały jednak 
gniazd w Polsce, bo było im u nas za 
zimno. W ostatnich latach, w związku, 
z ocieplaniem się klimatu w europie 
ptaki te zaczęły coraz częściej poja-
wiać się w naszym kraju, a w roku 1997 
po raz pierwszy zanotowano gniaz-
dowanie czapli białej – właśnie nad 
Biebrzą.  W 2011 roku w dolinie Bie-
brzy ornitolodzy stwierdzili 80 gniazd 
czapli białej. latem nad Biebrzą na 
noclegowiskach gromadzą się stada 
liczące ponad 200 osobników. Cza-
pla biała lęgnie się obecnie również 
w kilku innych miejscach w Polsce,  
a w okresie przelotów dość często wi-
duje się ją w dolinach dużych rzek  
i na stawach rybnych. Podczas ła-
godniejszych zim zdarza się nawet, 
że te ciepłolubne ptaki u nas zimują!

Czapla biała gnieździ się pojedynczo 
lub w niewielkich koloniach na trud-
no dostępnych terenach podmokłych, 

najczęściej na wysepkach porośnię-
tych przez wierzby i niskie krzewy. 
Głównym pożywieniem tego gatun-
ku są drobne zwierzęta wodne: ryby  
i skorupiaki, nie gardzi także zwierzę-
tami lądowymi, jak owady oraz małe 
ssaki i ptaki. Czapla biała żeruje 
głównie na rozlewiskach i w płytkich 
wodach przybrzeżnych rzek, stawów 
oraz innych zbiorników wodnych,  
i w takich właśnie miejscach najczę-
ściej można zaobserwować tę ele-
gantkę z południa.

Grzegorz rąkowski
instytut ochrony Środowiska

Czapla biała w szacie godowej / GTK

Czaple na żerowisku / GTK

Młode „elegantki”- pisklęta czapli białej / PD
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turę powietrza (czy lato w tym roku 
było cieplejsze od lata np. w roku 
1950?) czy czas trwania tzw. „okresu 
wegetacyjnego”, czyli czasu, w którym 
rośliny mogą się rozwijać. Zmiana kli-
matu nie musi jednak bezwzględnie 
oznaczać ocieplenia. W naszej części 
europy prognozowane zmiany klima-

tu będą najprawdopodobniej wyra-
żać się coraz częstszym występowa-
niem ekstremalnych zjawisk atmosfe-
rycznych (np. miesiące, kiedy spadło 
bardzo dużo deszczu oraz miesiące, 
gdy praktycznie w ogóle nie pada-
ło). W wieloletniej perspektywie mo-
żemy się spodziewać występowania 
długich, bardzo mroźnych i śnieżnych 

zim. Powinniśmy się również przygo-
tować na upały w miesiącach letnich, 
kiedy będą występować długie okresy 
bezdeszczowe, oraz na nagłe zmiany 
pogody i intensywne burze z ulewami.

Mateusz Grygoruk, 
BbPN

PT AH

Jak sprawdzic 
czy klimat się zmienia?
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 Czapla biała
elegantka z południa

Ramsar na wesoło
Te ZMiANy KliMATU, WZroST TeMPerATUry, UPAŁy, UleWy, PoWoDZie... 
To BrZMi STrASZNie! ŚWiAT TAK SZyBKo Się ZMieNiA. ZoBACZ - JeSZCZe 
W UBieGŁyM roKU Nie ByŁo TAMTeJ Góry!

To Nie GórA! To ŚMieCi, KTóre 
BeZMyŚlNi TUryŚCi ZoSTAWiAJą 
U NAS KAŻDeGo roKU. ToNAMi!

PoPATrZ ANiU, JAK ŁADNie WySZŁy 
Te ZDJęCiA Z PArKU BieBrZAńSKieGo! 

PAMięTASZ ile ByŁo TAM PTACTWA? 
i Te KrAJoBrAZy ...

ByŁo 
WTeDy 

ŚWieTNie! Ale ZoBACZ: 
CZy To Nie 

DZiWNe, Że NA 
KAŻDyM ZDJę-
CiU WiDAć Te 
DWie ŻABy?

o TAK, To NA PeWNo 
Byli DZieNNiKArZe. 

ZoBACZySZ, 
BęDZieMy SŁAWNi!

PrZyPoMiNAM SoBie NASZą  
leTNią SeSJę ZDJęCioWą.  

Ale CZy JeSTeŚ PeWNy KoCHANie,  
Że Ci lUDZie, ZA KTóryMi  

CHoDZiliŚMy, To DZieNNiKArZe?

rZeCZyWiŚCie...

źródło: www.ramsar.org



Wcześniejsze powroty ptaków
Czy to prawda, że ptaki przylatują wcześniej?

Ptaki obserwowane nad 
Biebrzą to w większości 
gatunki wędrowne, czy-

li takie które wybierają odręb-
ne tereny na lęgi i po lęgach 
udają się na zimowiska. od 
niedawna wiadomo, że rzadka 
wodniczka wędruje na zimę 
aż do afrykańskiego Senegalu,  
a wraca do Polski zawsze w po-
czątkach maja (30 iV - 1V). Nie 
wszystkie ptaki są takie „punk-
tualne”. 

Terminy przylotów nad Biebrzę wod-
niczki i wielu innych gatunków pta-
ków są rejestrowane, a nauka zaj-
mująca się takim przyrodniczym „ter-
minarzem” nazywana jest fenologią. 
o ile wodniczka swój termin przylotu 

ma dość niezmienny, o tyle inne ptaki 
wskutek zmian klimatycznych wracają 
do nas coraz wcześniej. Nierzadkim wi-
dokiem są żurawie czy gęgawy space-
rujące po zaśnieżonych nadbiebrzań-
skich polach już w lutym.  Głos kukułki 
czy wilgi też słyszymy coraz wcześniej. 
Kiedyś w pierwszych dniach maja a te-
raz już ok. 20 kwietnia.

Dlaczego? Przyczyn może być 
wiele, ale najczęściej jako 
powód podaje się coraz 
łagodniejsze i krótkie 
zimy. Ciepła pogo-
da w miejsce mro-
zów zachęca wiele 
migrujących pta-
ków do prób po-
zostania na zimę 
albo krótkiego 
tylko przemiesz-
czania się do 

Wodniczka / GTK

rudzik / PS Kukułka / TK

Bociany na pustyni / TK
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zachodniej Polski. W naszych karm-
nikach coraz częściej widuje-
my zięby czy rudziki, które nie-
gdyś pojawiały się w północno-
wschodniej Polsce dopiero w marcu.  
Czy zmiany klimatu wpływają na pta-
ki? Z pewnością tak. o ile wcześniej-
szy przylot jest ciekawostką to już 
upały i susze wiosną czy latem nie są 
dla ptaków zbyt miłe. Bywa, że wio-
senne roztopy nad Biebrzą znikają 
już w maju, a wtedy czajki, rycyki czy 
krwawodzioby narażone są na duże 
straty w lęgach, bo pisklęta stają się 
łatwiej dostępne dla drapieżników. 
Naukowcy przewidują, że o ile zmia-
ny klimatyczne będą dalej postępo-
wać, to wiele gatunków ptaków znik-
nie z Polski (przeniosą się na północ  
i wschód), a w ich miejsce pojawią się 
gatunki ciepłolubne z południa euro-
py. Tam już będzie po prostu za go-
rąco.

Nasze bociany migrujące na połu-
dnie do Afryki mogą tam głodować 
z powodu susz. Po powrocie do Pol-
ski może nie być dużo lepiej. Jeśli po 
zimie nie powstaną roztopy, to mniej 
będzie głównych „dań” czyli pła-
zów. Jakby nie patrzeć - ciężki los. 
Czy coś można z tym zrobić? W ska-

li globalnej wszelki działania dadzą 
efekt po wielu latach, w skali lokalnej 
- miejmy świadomość że sami możemy 
ograniczyć emisję gazów cieplarnia-
nych na różne sposoby i przez to po-
móc ptakom.

Tomasz Kułakowski
Polskie Towarzystwo ochrony Ptaków

Terminy przylotów ptaków na Podlasiu można poznać na stronie avestom.com w zakładce Akcja Przyloty.
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Podziękowanie 

Dziękujemy Ci Biebrzo kochana nasza

Za to, że nas swym wdziękiem do siebie 

zapraszasz.

Dzięki za twe liście jesienią spadające,

I za po łące biegające zające.

Za Twe wszystkie zwierzęta i rośliny,

Za kasztany, żołędzie, jagody i maliny.

Dziękujemy za wszystkie Twoje dary,

I za to, że upiększasz nasz region 

wspaniały.

izabela Bajko, kl. iV, SP w Dolistowie

Biebrzański Park Narodowy 

Jest cenny i wartościowy.

Jest też piękny niesłychanie

Tu odpocząć chcą mieszczanie.

Nim słońce wyjdzie ptaki już śpiewają,

Bo nowy dzień za wschodu witają.

Turyści we wszystko wpatrzeni,

Coraz bardziej zachwyceni.

Widzą wszędzie ptaków sznury,

Wielkie jak burzowe chmury.

Urszula Pacuk, kl. iV, SP w Dolistowie 

Gęsiepióro
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Dziękujemy mieszkającym w Dolistowie dziewczętom  

i nagradzamy je maskotkami łoszakami. 

Kochani Czytelnicy, czekamy na wiersze inspirowane 

przyrodą, która Was otacza. Najciekawsze nagrodzimy!
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Zimno latem, ciepło zimą 
Jaki jest klimat doliny Biebrzy?

Wszyscy dobrze znamy 
klimat Podlasia. Zimy 
bywają bardzo mroź-

ne – szczycimy się, że północ-
no-wschodnia Polska to bie-
gun zimna. lata bywają upal-
ne, szczególnie, gdy nasz ob-
szar pozostaje pod wpływem 
gorącego i suchego powietrza 
z głębi kontynentalnej Azji. 
Wiosna przychodzi nad Biebrzę 
zwykle nieco później niż w in-
nych zakątkach Polski. Jesień, 
szczególnie wrzesień i paź-
dziernik, pozwalają nam zwy-
kle cieszyć się słoneczną, bez-
deszczową pogodą. 

Temperatura powietrza 
Dolina Biebrzy jest rozległym obni-
żeniem terenu ciągnącym się z połu-
dniowego zachodu (SW) na północny 
wschód (Ne). otaczające ją obszary 
są położone nieco wyżej. Zimne po-
wietrze z tych obszarów, będąc nie-
co cięższym od powietrza ciepłego, 
może spływać do doliny sprawiając, 
że w jej dnie (np. w miejscowościach 
takich jak laskowiec, Budne czy Ko-
pytkowo) powietrze może być chłod-
niejsze, niż np. w tym samym cza-
sie w pobliskim Goniądzu czy Moń-
kach. Takie zjawisko może być przy-
czyną większych przymrozków w do-

linie, aniżeli na wysoczyźnie, szcze-
gólnie wiosną i jesienią. Na podsta-
wie monitoringu meteorologiczne-
go prowadzonego przez Biebrzański 
Park Narodowy można stwierdzić, 
że najchłodniejszym miesiącem nad 
Biebrzą jest luty. W roku 2011 śred-
nia temperatura powietrza w lu-
tym wynosiła tutaj -5,9°C, a najniż-
sze temperatury powietrza zmierzo-
ne w mroźne i śnieżne lutowe noce 
sięgały niemal -25°C. Na przykładzie 
obserwacji prowadzonych tu w 2011 
roku można stwierdzić, że przymroz-
ki nie występowały tylko w czerw-
cu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Najcie-
plejszym miesiącem w dolinie Bie-
brzy jest lipiec, kiedy średnia dobo-

wa temperatura wynosi około 19°C. 
Najwyższa temperatura powietrza  
w lipcu zanotowana w 2011 roku wy-
nosiła 33°C. Jak łatwo obliczyć, rocz-
na amplituda temperatur powietrza 
(różnica między najwyższą i najniż-
szą) wyniosła aż 58°C! Jak na klimat 
umiarkowany, w jakim leży Polska, 
to bardzo dużo! Na wykresie możesz 
prześledzić przebieg średnich, mak-
symalnych i minimalnych temperatur 
powietrza w ciągu roku. Wyobraź so-
bie teraz, jak wytrzymałe muszą być 
biebrzańskie rośliny i zwierzęta, by 
wytrzymać tak duże zmiany tempe-
ratury w ciągu roku! Dla porównania 

– w Holandii czy w Wielkiej Bryta-
nii roczna amplituda temperatur nie 
przekracza 30 stopni.

opady
Pod względem sumy opadów dolina 
Biebrzy nie wyróżnia się znacząco 
na tle innych obszarów Polski. Suma 
opadów sięga tutaj około 590 mm 
w ciągu roku (a więc 590 litrów na 
metr kwadratowy; średnia w Polsce 
ok. 600). Najwięcej deszczu spada 
nad Biebrzą latem, a najwilgotniej-
szym miesiącem jest lipiec. Najsuch-
szą porą roku jest tu zima i wczesna 
wiosna. Względnie sucha jest także 
jesień. W ostatnich latach zaobser-
wowano jednak duże zmiany w dy-

namice i rozkładzie opadów w roku. 
Przykładem może być lipiec 2011 r., 
kiedy zanotowano aż 196 mm opadu 
(a więc niemal 200 litrów deszczu na 
metr kwadratowy), co stanowi jedną 
trzecią przeciętnego rocznego opa-
du w naszym regionie. Tak wilgot-
nego lipca nie zanotowano jeszcze  
w historii pomiarów prowadzonych  
w przez Biebrzański Park Narodo-
wy. Po tak wilgotnym lecie nastąpi-
ła bardzo sucha jesień. We wrześniu 
i październiku tego roku spadło  
w sumie nieco ponad 40 mm desz-
czu, a więc przeszło dwa razy mniej, 
niż notowano w tych miesiącach  
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w latach ubiegłych. Takie warunki 
mogą stanowić poważne wyzwa-
nie zarówno dla przyrody (przesu-
szanie wpływa negatywnie na tor-
fowiska) jak i dla rolnictwa (duże 
opady latem powodują podtopie-
nia i znacznie utrudniają sianoko-
sy). Prześledź na wykresie jak zmie-
nia się miesięczna suma opadu w 
Dolinie Biebrzy w ciągu roku. 

Wiatry
W konsekwencji różnego rozmiesz-
czenia układów barycznych nad na-
szą częścią europy (wyże, niże oraz 
fronty atmosferyczne) oraz ukształ-
towania terenu doliny Biebrzy i ob-
szarów ją otaczających, obserwu-
jemy zróżnicowanie prędkości oraz 
kierunków wiatru. Najsilniej wieje 
nad Biebrzą zimą i wczesną wiosną. 
Najniższe średnie dobowe prędko-
ści wiatru zanotowano późnym la-
tem i wczesną jesienią. Czy potrafisz 
odczytać z wykresu, w którym mie-

siącu należy odwiedzić nasz Park, 
by spodziewać się najmniejszego 
wiatru? Pod względem kierunków 
wiatru, podobnie jak w innych czę-
ściach Polski dominują wiatry z kie-
runku południowo-zachodniego (na 
wykresie oznaczonego symbolicznie 
jako „SW”) oraz zachodniego (na 
wykresie - „W”). Sprawdź sam, z któ-
rych kierunków wieje najrzadziej ?

obserwacje zjawisk meteoro-
logicznych sięgają kilkuset lat. 
Naukowcy potrafią jednak okre-
ślić klimat wcześniejszych epok 
geologicznych, gdy nie było 
jeszcze termometrów i deszczo-
mierzy. Analizują oni zawartość 
pyłków roślin w glebie lub prób-
kach lodu z Grenlandii czy An-
tarktydy, robią wiercenia geolo-
giczne w poszukiwaniu śladów 
roślin lub zwierząt dostosowa-
nych do danego klimatu.

Każdy gatunek żyjący na Ziemi 
ma pewne wymagania klimatycz-
ne. Gdy klimat ulega zmianie, or-
ganizmy często przemieszczają się  
w poszukiwaniu optymalnych wa-
runków. Być może, współczesne 
zmiany klimatu również zmuszą ro-
dzime gatunki do przemieszcza-
nia się? Już teraz obserwujemy nad 
Biebrzą nowe gatunki ptaków (np. 
czaplę białą i żołnę), które dotych-
czas były kojarzone z cieplejszymi 
i mniej dynamicznymi warunkami 
klimatycznymi europy Południowej. 
Być może pojawiły się one u nas 
właśnie w wyniku zmieniających się 
warunków klimatycznych?
Czy potrafisz na podstawie wykre-
sów ocenić, kiedy najlepiej jest 
przyjechać nad Biebrzę, by spodzie-
wać się najniższych opadów, naj-
mniejszego wiatru i najwyższej tem-
peratury? Spróbuj!

Mateusz Grygoruk, BbPN

Średnie miesięczne sumy opadów 
w dolinie Biebrzy – obserwacje z lat 2000-2011

Średnie, maksymalne i minimalne miesięczne 
temperatury powietrza w dolinie Biebrzy w 2010/11 r. 

PT

Średnia miesięczna prędkość wiatru 
w dolinie Biebrzy w 2011 r.

Główne kierunki wiatru
 w dolinie Biebrzy w 2011 r.

PT
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ogłaszamy konkurs na prowadzenie własnych obserwacji 

meteorologicznych. Należy przez cały luty mierzyć temperaturę powietrza 

za oknem (każdego dnia o tej samej godzinie). Podpowiadamy – najniższa 

temperatura jest wieczorem lub rankiem. Notujcie wyniki w tabeli. Na listy 

czekamy do 15 marca. Nagrodami są koszulki i książki przyrodnicze.

Wystarczy klik!
Jeśli nie lubisz tabelek (szczególnie w ferie!) możesz w lutym codziennie 

fotografować termometr, zapisując pomiar i datę. Wybierz najniższą 

temperaturę lutego i prześlij zdjęcie (z opisem daty, miejsca i godziny) 

na adres nasza.biebrza@biebrza.org.pl  Czekamy do 15 marca.

Konkurs na najzimniejsze 
miejsce doliny Biebrzy!



Na początku list od naszego krakow-
skiego korespondenta. Jesteśmy pod 
wrażeniem liczby gatunków zaobser-
wowanych przez rodzinę Kuby w cią-
gu kilku dni! Gratulujemy obserwacji.

Informacje o stwierdzeniu dzikiego ptaka z obrączką należy zgłaszać do 
Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk  
w Gdańsku, najlepiej za pomocą formularza na stronie internetowej Stacji:  

www.miiz.waw.pl/obraczkowanie/pl/

Łoś przy carskiej szosie / KŁ

Sasanka otwarta podlega 
ochronie ścisłej, w kwietniu 
zdobi runo borów sosnowych

Głaz w Suchowoli symbolicznie 
zaznacza geometryczny środek 
europy (wyznaczony w tej miej-
scowości w XViii wieku.)Widok na doły potorfowe przy carskiej szosie / KŁ

„Jesienią na wycieczce rowerowej zo-
baczyłem z daleka małą żabkę. Jak 
się zatrzymałem trudno było ją zna-
leźć, chociaż trawa była krótka. Żaba 
miała identyczny kolor jak trawa. Do-
brze, że miałem telefon komórkowy  
i natychmiast zrobiłem jej zdjęcie.  
W internecie sprawdziłem, że to rze-
kotka drzewna, rzadki gatunek.”
Marcin Sikora, kl. V, 
Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym

Marcinie, cieszymy się, że podzieliłeś 
się z nami swoją przygodą. Tym bar-
dziej, że oglądałeś rzekotkę, tak jak 
prawdziwy obserwator przyrody. Pła-
zy są obecnie zwierzętami coraz rzad-
szymi, dlatego każdą napotkaną żabę, 
grzebiuszkę, rzekotkę czy ropuchę trak-
tujemy z ostrożnością, nie zabierając 
jej ze środowiska naturalnego.

„Droga redakcjo! Nazywam się Julia 
Szulborska, mieszkam w Zajkach, cho-
dzę do iii klasy Szkoły Podstawowej  
w laskowcu. Bardzo lubię czytać „Na-
szą Biebrzę”. Piszę po raz pierwszy i na 
początek postanowiłam wysłać rysu-
nek. Bardzo lubię przyrodę i wszystko, 
co się z nią wiąże. Pozdrawiam, Julia.”

Dziękujemy za list i mamy nadzieję, 
że ośmieli on tych z Czytelników, któ-
rzy jeszcze do nas nie pisali. rysunek 
Julii znajdziecie w galerii na str 12. 
Kochani, uważnie czytamy każdy list, 
a najciekawsze staramy się nagra-
dzać ciekawymi książkami. Czekamy 
zatem na kolejne obserwacje przy-
rodnicze, wiersze, rysunki, zdjęcia. 
Nadsyłając je podawajcie, jeśli to 
możliwe, również kontakt e-mail.

KŁ

10  11Marcin Sikora
kl V, SP Tajno 

Wasze listy Na konkurs „orlik, ptak jakich mało” napłynęło 166 prac, w tym 11 or-
lików przestrzennych i 155 rysunków, z 44 szkół. Przeważały szkoły  
z okolic Biebrzańskiego PN, ale do konkursu zgłosiły się nowe oraz zaprzy-
jaźnione placówki z województwa. Kilkanaście razy pojawiały się nazwi-
ska znanych nam Czytelników „Naszej Biebrzy”, co nas dodatkowo cieszy. 
Nagrodzono 11 prac uczniów ze szkół podstawowych oraz 20 prac gimna-

zjalistów. Wśród nagrodzonych zna-

lazły się wszystkie orliki przestrzenne, jako najbardziej pomysłowe. Wyróż-
nienia otrzymało 44 osoby. Dziękujemy za przybycie na podsumowanie 
konkursu 28 listopada 2011r. uczniom i nauczycielom z 25 szkół.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Gratulujemy talentów, którymi 
jesteśmy zachwyceni! Podobnych wrażeń życzymy wszystkim oglądającym 
wystawę w siedzibie Parku. 
Więcej na www.biebrza.org.pl

Podsumowanie konkursu „Orlik, ptak jakich mało”

Ewelina Łapszys ze Sztabina odbiera nagrodę / PT Zespół Szkół Specjalnych z Grajewa – zawsze u nas w czołówce!  / PT Kto miał szczęście, mógł wylosować oprawione zdjęcie. / PT

Daria Gardocka, kl. I Gim. Piątnica

Jakub Łodziński, kl. I Gim. Kraków Weronika Turowska, lat 14 Gim. Jedwabne Monika Klimczuk, kl. III Gim. Janów Podlaski

Ewelina Łapszys, kl. III Gim. Sztabin Paweł Górski, kl. II ZSS GrajewoIwona Stępińska, kl. II ZSS Grajewo (Haft) Karolina Szklarzewska, kl. III Gim. Goniądz

Anna Laszczkowska, kl. V ZSS Grajewo Beata Pożecka, SP nr 2, Mońki Wojciech Bajko, SP Narewka Katarzyna Ziemkiewicz, kl. V SP Klimaszewnica 

Nagrody - szkoły podstawowe 

Nagrody - Gimnazja (prace indywidualne)

Bartosz Łomaszkiewicz, lat 10, SP Narewka

Jakub Humienny, 
kl VI, SP Nowy Dwór

Dominika Szeszko, kl. V SP Trzcianne Rafał Dąbrowski, kl. VI SP nr 2 GrajewoMagdalena Janucik, kl VI SP Dąbrowa Białostocka Przemysław Piluk, kl. VI SP Czerwonka

Marek Rutkowski, 
kl. V Zespół Szkół Spc. Grajewo 
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Sfinansowano ze środków projektu: 

Jeśli lubisz robić prace plastyczne, ten kącik jest dla 
Ciebie. Przyślij swój rysunek! Niech opowiada o Twojej 
okolicy, o porach roku, o przyrodzie. Staramy się 
publikować jak najwięcej ciekawych prac.  
Książkami nagradzamy publikowane prace. 

HABIT-CHANGE - Adaptive Management of Climate-induced Changes of Habitat Diversity in Protected Areas. 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. www.habit-change.eu
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Weronika Pukszta
kl IV, SP Mońki Agnieszka Moniuszko

kl VI, SP Wroceń

Agnieszka Wodnicka
kl VI, SP Dolistowo Stare

Julia Szulborska 
kl III, SP Laskowiec

Beata Winałowicz,  
lat 15 Gim. nr 18 B-stok

Nagrody - Gimnazja (prace zbiorowe)

Karol Wilczewski, kl.I, Gimn. Trzcianne

Jolanta Haraburda, kl. III Gim. Sztabin
Magdalena Sokołowska, kl. III Gim. Piątnica

Magdalena Żochowska, kl. III Gim. WiznaAgata Wasilczuk, kl. III Gim. nr 18 B-stok

D. Łakomiec, K. Markowska, Karina Pacewicz, 
K. Bućko, Ola Wysocka, Gim. nr 2 Grajewo P.Akacki, M. Turowska, S.Wilczeska, Gimn. nr 3, Grajewo

J. Burzyńska, K. Łakomiec, 
P. Burzyńska, Gim. nr 3 GrajewoK. Puławska, P. Obrycka, Gimn. nr 3, Grajewo

Klaudia Wasilewska,  
kl. III Gim. Goniądz

Aniela Wasilczuk, kl. III 
Gim. nr 18 B-stok

Nagrody  
- Gimnazja  
(prace  
indywidualne)


