Natura 20 OwRumunii
apel opomoc
l
akie wyjazdy jak w czerwcu br. zawsze
mnie c i eszą wdwójnasób,bo obok ogl ą
dania ptaków i cudownych krajobrazów
m i eli ś my konkretne zadanie. Z dwójką
p rzyjac ió ł z Czech i członkami grupy
MILVUS, odwiedz i l iś m y wysokie panie ru
mu ńs ki ch Karpat przylega j ących do granicy
u krai ń sk ie j, tereny Bukowiny i Transylwanii.
Poszu k iwali śm y ptaków z listy Natura 2000
oraz miejsc szczególnie dla nich cennych (ob

szary specjalnej ochrony ptaków). Rok wcze
śniej inwentaryzowaliś my terytoria orlików
krzykliwych w po łud n iowej częśc i Karpat,
w rejonie Dob r udży. Obiewyprawy odbyły się
na zaproszenie organizacji pozarządowej
MILVUS, która do ws p ółpracy oprócz nas za
pr o sił a także ornitologów z Ukrainy, Słowacji
i Węgie r. Wyniki z zako ńczo ne] już akcji liczenia
orlika krzykliwego można zobaczyć na stronie:
http://www.miivus.ro/HTM/LSEprojecr. l1 tm

.,Jadąc

doBabadag" AndrzejaStasiukawyda
na podró ż tymi samymi
drogami, które autor przernierzal ćwi e rć wieku
temu. Bylem w bł ędzie . Trudno bvlo pa trzeć
oczami autora, kiedy rosamo m ogłe m oglądać
na żywo. Wys tarcz yło s po j rzeć c h oć by przez
szybę samochodu. Wciąż niewiele s i ę ram zmie
niło przez ostatnie 25 lat. Dla mi łośników pta
ków w Europie, w rym równ i eż w Polsce, pta
sim eldorado wRumunii jest Delta Dunaju. Ale
wała się idealn ą l ek rur ą

j uż poza nią rzadko kto zagląd a . To samo dat1'
czy niesterv lokalnvch obserwatorów ptaków,
których jest zaledwie kilku-kilkun astu aktywnie
dzia lai ącvch na obszarze tylko o 1/, mniejszym
od Polski Z tego względu realizacja założ e ń
\ arura 2000 mocno przerasta ich możliwośc i .
\\" ko ń c u rnv sami też nie spełniliśmy w Polsce
iak na razie wystarczających kryteriów, pomimo
znacznie lepszej orientacji w tym co mamy.
Prało dopisały i parę zagadek udało s ię roz
wrąza ć. Stwierdziliśmy m.in, pielwsze stanowi
ska św i e rgot ka łąkowego , po ponad ZO-Ietniej
przerwie.. To nie żart. Du żo liczniejszy - jak
mogliśmy się prze konać - jest w rum uńskiej
części Karpat siwerniak, i to nie tylko w pię trze
alpejskim. Potwierd zili śm y też obecność - jak
możn a po licznych śladac h przypuszczać - spo
rej populacji cietrzewia, którego istnienie po
dejrzewano, ale nie udowodniono równ ież
od lat. Bytuje tu w pi ęt rze kosówkii nawylesia
nych kopulach szczyt ów Poszukiwaniagórniczo
ka i mornela, których historyczne obserwacje
od lat nie zostały potwierdzone, wciąż czekają
na swoich odkrywców, A środowisk przyporni
n ającyc h tundrę nie brakuje. Sóweczka srwier
dzona została dotychczas w Rumunii zal ed
wie 4-krotnie, w tym podczas akcji chwytania
ptaków, Jednej, prawdopodobnej obserwacii
d okonaliśmy w pobliżu Przełęczy Przysiep
w Górach Rodniańskich. Myślę, że szczegółowe
poszukiwania d ały by zaskakująco dobre rezulta
ty, bo idealnych środowis k dla tej sowy jest tam
co niemiara, Może w p rzys zł ym roku)
Jeś l i ktoś z czytelników dysponuje obserwa
cjami ptaków z Rumunii (nazwa ł a c i ń ska , licz
ba ptaków, status, miejsce i data. obserwato
rzy). w tym z DeltyDunaju (c hoć tajest w mia
rę dobrze zbadana). bardzo prosimy o przesy
lanie ich na ad res MILVUS bąd ź bezpośredni o
do mnie na poni żs zy adres. ~
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Siwerniak. Fot. Tomas Belka
Wzniesienia wulkaniczne Góry Gutai
w pobliżu Baia Mare (regiona Maramures).
Fot. R
. Mikusek

