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sprzyja ochronie walorów ornitologicznych danego terenu, a wrêcz przeciwnie, prowadzi do ich
degradacji. Jaskrawym tego przyk³adem jest praktyka stosowana czasem przez administracjê lokaln¹,
polegaj¹ca na zamieszczaniu w decyzjach rodowiskowych jedynie niektórych zaleceñ
minimalizuj¹cych i kompensacji, sporód tych które zosta³y wskazane przez przyrodników
w raportach OO. Postêpowanie takie oznacza, ¿e samowolnie wykrelaj¹c czêæ niewygodnych
zaleceñ, urzêdnik gminny czy powiatowy, a nie ekspert przyrodnik, decyduje o tym, jakie rozwi¹zania
s¹ optymalne dla ptaków czy nietoperzy. Jest to wiêc swoiste oszukiwanie uczestników procedury
rodowiskowej, wyrz¹dzaj¹ce szkodê przyrodzie, przyrodnikom, ale tak¿e inwestorom, którzy
mimo sfinansowania badañ, s¹ nara¿ani na skutki skarg i procesów odwo³awczych.

Optymistyczna przysz³oæ?
Energetyka wiatrowa jest stosunkowo m³od¹ dziedzin¹ gospodarki i nowym przejawem
antropopresji. Jej wp³yw na poszczególne sk³adowe rodowiska przyrodniczego jest wiêc s³abo
rozpoznany i dopiero w ostatnich latach intensywnie badany. Zasobnoæ finansowa tej dziedziny
sprawi³a, ¿e - jak nigdy przedtem - wielu ornitologów i chiropterologów skierowa³o równoczenie
swe zainteresowania na rozpoznanie jednego tylko zagadnienia: relacji zwierz¹t i elektrowni
wiatrowych. Istnieje wiêc szansa na zgromadzenie solidnych danych naukowych i wypracowanie
skutecznych metod ograniczania negatywnego wp³ywu farm wiatrowych. Realnoæ tej szansy jest
tym wiêksza, ¿e tak¿e inwestorzy i zleceniodawcy badañ s¹ zainteresowani wypracowaniem jasnych
zasad postêpowania umo¿liwiaj¹cych bezkonfliktowe (a wiêc tak¿e sprzyjaj¹ce ochronie przyrody)
zrealizowanie inwestycji wiatrowych. Potrzebne jest wiêc wywa¿one podejcie wszystkich
uczestników tego procesu  bez minimalizowania przyrodniczej szkodliwoci farm wiatrowych
ani jej wyolbrzymiania. Potrzebne jest tak¿e sformu³owanie opracowañ strategicznych, precyzuj¹cych
w skali ogólnopolskiej i regionalnie, obszary o dopuszczalnej lokalizacji farm wiatrowych oraz
obszary wra¿liwe, wykluczaj¹ce takie inwestycje ze wzglêdów przyrodniczych. Aktualnie
opracowania takie istniej¹ tylko w niektórych regionach kraju. Miejmy nadziejê, ¿e wybór pod
farmy wiatrowe jedynie obszarów uznanych za przyrodniczo bezpieczne, po³¹czony z jasnymi
procedurami i szersz¹ wiedz¹ zast¹pi nierzadkie obecnie emocje profesjonalnym podejciem
i porozumieniem wszystkich stron, s³u¿¹cym zachowaniu walorów przyrodniczych.
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ZA PTAKAMI W ANDY
Zró¿nicowanie geograficzne to jedna z najwiêkszych atrakcji Ekwadoru. Od onie¿onych
szczytów wulkanicznych po dolinê Amazonki czy piaszczyste wybrze¿a napotykamy pierwotne
rodowiska wci¹¿ jeszcze nietkniête ludzk¹ rêk¹. Wydaje siê to ma³o prawdopodobne
we wspó³czesnym wiecie, a jednak...
Do Stacji Biologicznej Yanayacu pojecha³em, aby przyjrzeæ siê unikatowemu elementowi
przyrody okolic równika  lasom deszczowym. A poniewa¿ Stacja znajduje siê na stokach Andów
powy¿ej 2 tys. metrów n.p.m., cilej mówi¹c otacza³y nas tzw. lasy mg³owe. Pierwsze dni
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w tropikach chyba dla wszystkich przyrodników s¹ jednakie  nat³ok ró¿norodnych organizmów,
g³osów, zapachów wywo³uje bezsennoæ i nadpobudliwoæ. Dopiero po paru dniach stan euforii
stopniowo opada i zaczyna siê na spokojnie porz¹dkowaæ otaczaj¹cy wiat. To jakby przejæ etap
od dziecka do doros³oci w parê dni. Pobyt w górach w okolicach równika ma swoje dobre strony:
ma³o komarów i brak malarii, woda w strumieniach nadaj¹ca siê do picia, a temperatura w dzieñ
oscyluj¹ca w granicach 20 stopni.
Ekwador, kraj tylko nieco mniejszy od Polski, zamieszkuje niemal cztery razy wiêcej gatunków
ptaków. Dzieje siê tak g³ównie dziêki mnogoci pierwotnych, czêsto silnie izolowanych rodowisk,
stabilnej, wysokiej temperaturze, brakowi wyranie rozró¿nialnych pór roku, czy ogromnej iloci
pokarmu ka¿dego rodzaju (owady, owoce, nasiona, ma³e ssaki itd.). To równie¿ wa¿ne zimowisko
dla ptaków gniazduj¹cych w Ameryce Pó³nocnej. Najwa¿niejsze jednak, ¿e cz³owiek wci¹¿ nie
poczyni³ tu wielkich spustoszeñ. Ta ró¿a ma równie¿ kolce. Tropiki charakteryzuj¹ wysokie opady,
czêsto obfite i d³ugotrwa³e oraz mnogoæ drapie¿ników, co poci¹ga za sob¹ wyj¹tkowo du¿e straty
w lêgach ptaków.
Chêæ zobaczenia jak najwiêkszej liczby ró¿nych gatunków ptaków tej czêci wiata, którymi
zachwyca³ siê cz³owiek studiuj¹c literaturê, przewodniki czy ogl¹daj¹c filmy, towarzyszy ka¿demu
ptasiarzowi. Tym, dla których jest to jedyny cel przyjazdu, swoje bramy otwiera orodek San
Isidro w s¹siedztwie Yanayacu. Ten ostatni odwiedzaj¹ natomiast przyrodnicy ró¿nych profesji,
którzy pragn¹ dorzuciæ swoj¹ cegie³kê by lepiej zrozumieæ z³o¿onoæ przyrody. Poniewa¿ najbardziej
fascynuj¹ mnie sowy, od nich muszê zacz¹æ. Ju¿ drugiego dnia pobytu podj¹³em siê okrelenia
przynale¿noci gatunkowej podlota sowy znalezionej 300 m poni¿ej naszej stacji. Po zmroku uda³o
nam siê sfilmowaæ scenê, gdy m³ody syczek tropikalny odbiera³ sporego szarañczaka od rodzica.
W czasie kontroli nocnych s³ysza³em jeszcze g³osy dwóch innych przedstawicieli rodzaju Otus:
syczka bia³ogard³ego i jarzêbatego. Du¿ym magnesem dla birdwatcherów przybywaj¹cych
w te okolice jest Mystery Owl. Wielu wierzy, ¿e jest to nowy gatunek sowy wykazuj¹cy cechy
porednie miêdzy puszczykiem ¿ebrowanym i czarnolicym. Analiza fotografii tych ptaków oraz ich
g³osów pozwala przypuszczaæ, ¿e jest to po
prostu chwyt reklamowy, a sowa jest
puszczykiem ¿ebrowanym. Nie mia³em szczêcia
w przypadku puszczyka tygrysiego, któremu
powiêci³em wiele nocy, ale którego gniazda
jeszcze ci¹gle nie opisano, choæ uda³o mi siê
wykryæ rekordow¹ liczbê niemal 40 stanowisk
tej sowy. Wydaje mi siê, ¿e w okresie mojego
tam pobytu ptaki dopiero przygotowywa³y siê
do lêgów. Za to uda³o mi siê zarejestrowaæ na
filmie po raz pierwszy dla tego regionu obecnoæ
uszatki krzykliwej i dokonaæ drugiej obserwacji
p³omykówki.
Choæ ka¿dy dzieñ przynosi³ wiele prze¿yæ,
parê spotkañ wyj¹tkowo g³êboko wry³o siê
w moj¹ pamiêæ. Do nich nale¿y na pewno
wspinaczka do gniazda myszo³owa bia³orzytnego
Drzewiarz górski
na wys. ok. 20 m, dziêki sprzêtowi, który
Rys. Romuald Mikusek
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targa³em ze sob¹ z Polski. Jaja i wnêtrze
gniazda tego gatunku zosta³y opisane po
raz pierwszy dla nauki. Ta sama ranga
znaleziska dotyczy³a nastêpnego ptaka 
per³owca z³otawego. Wyci¹gaj¹c jaja
z dziupli czu³em takie emocje
i odpowiedzialnoæ jak akuszerka przy
porodzie... Wraz z prof. Andrzejem
Dyrczem prowadzilimy te¿ pierwsze
badania przy gniazdach drozdka
szarogrzbietego i kolibra  elfika
wstêgoszyjego.
Przy okazji nocnych wypadów
Elfik wstêgoszyi na gniedzie
uda³o mi siê zaobserwowaæ kilka innych
Rys. Romuald Mikusek
gatunków zwierz¹t, praktycznie nie
spotykanych za dnia. Rarytasem wród nich by³ nocolot andyjski, którego obserwowa³em równie¿
w locie tokowym, czego literatura nie odnotowuje. Du¿ym prze¿yciem by³y dla mnie te¿ nocne
spotkania ze ssakami: niemal godzinne z ponocnic¹  jedyn¹ ma³p¹ Pd. Ameryki prowadz¹c¹ nocny
tryb ¿ycia, pancernikami, aguti oraz dwiema pumami.
Noc przynosi³a te¿ innych goci, którzy gromadnie dobijali siê do mojego okna Ptaki Ekwadoru
to grupa s³abo zbadana, ale to poród bezkrêgowców mo¿na stosunkowo ³atwo znaleæ gatunki
kompletnie nieznane. Ka¿dy entomolog, który przewija³ siê przez stacjê podczas mego pobytu
znajdowa³ kilka, a nawet kilkanacie gatunków nieznanych nauce. Równie¿ mi uda³o siê wygrzebaæ
z kupki ziemi owada, dla którego specjalici wci¹¿ nie okrelili nawet rodziny
Powrót do Starego wiata po dwóch miesi¹cach pobytu w Yanayacu by³ dla mnie jak wygnanie
z raju, do którego ju¿ nie przestaje siê têskniæ
Romuald Mikusek

GOBIJSKIE ZAPISKI
Bêd¹c w U³an Bator kupujemy bilety do Dalandzadgad z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W dniu wyjazdu wczenie zajmujemy pozycje na dworcu, aby unikn¹æ t³oku i bez wiêkszych
przepychanek umiejscowiæ baga¿e i siebie w maleñkim autobusiku. Potem jest ju¿ gorzej. Kiedy
ruszamy autobus jest niemi³osiernie zat³oczony. Ca³e przejcie wype³niaj¹ baga¿e i siedz¹cy na nich
ludzie. Wreszcie ruszamy. Czeka nas ponad 500 km drogi na po³udnie do stolicy ajmaku gobijskiego.
Wkrótce za U³an Bator koñczy siê asfalt i jedziemy szutrowym traktem. Pe³no tu odga³êzieñ
i wariantów przejazdu, brak drogowskazów ka¿e wierzyæ w profesjonalizm kierowcy. Za oknem
roztacza siê bezkresny step z rzadka rozrzuconymi jurtami. Ca³kiem blisko drogi przejazdu mijamy
stado sêpów. Po pewnym czasie step coraz bardziej zaczyna szarzeæ i rudzieæ. Wreszcie przechodzi
w pustyniê ¿wirow¹ (serir). Jest to najpowszechniejszy typ pustyni. Przed nami rozci¹ga siê p³aski,
pokryty drobnymi kamykami obszar bez jakichkolwiek punktów orientacyjnych. Jedynie
przeje¿d¿aj¹ce w oddali sylwetki samochodów burz¹ majestat i grozê pustyni. W pewnym momencie
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