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aktywnoci dobowej i sezonowej oraz wykorzystywania zajmowanej przez ni¹ przestrzeni.
Umo¿liwi³y one precyzyjne okrelenie wielkoci, kszta³tu i szczegó³owego usytuowania granic
terytorium, a tak¿e polega³y na poznaniu behawioru rozrodczego i g³ównych zagro¿eñ tego gatunku.
Dziêki tej metodzie mo¿liwe by³o tak¿e ledzenie przebiegu tras wêdrówek oznakowanego osobnika,
obserwowanie wzajemnych relacji miêdzy nim a osobnikiem tej samej i ró¿nej p³ci oraz obliczanie
pokonywanych przez tego pilcha odleg³oci.
Podczas obserwacji behawioru popielicy zauwa¿ono, ¿e godziny rozpoczêcia i zakoñczenia
aktywnoci zmienia³y siê wraz z wyd³u¿aniem siê nocy. Skracanie d³ugoci dnia wietlnego, a wiêc
wczeniejsze zachody s³oñca powodowa³y, ¿e pilch wczeniej rozpoczyna³ sw¹ aktywnoæ nocn¹.
Z kolei z ka¿dym dniem póniejsze wschody s³oñca powodowa³y, ¿e aktywnoæ osobnika siê wyd³u¿a³a.
Dodatkowo zmierzono czas, jaki samica spêdza³a w budce oraz poza ni¹, a tak¿e notowano liczbê
wyjæ/wejæ z/do tego sztucznego schronienia. Zaobserwowano, ¿e wraz z wyd³u¿eniem siê aktywnoci
nocnej jej pobyt w budce z ka¿d¹ noc¹ siê skraca³. Zwierzê coraz wiêcej czasu spêdza³o na ¿erowaniu.
Okres, który przypada³ na rzadkie wyjcia i szybkie powroty oznakowanego osobnika z i do kryjówki,
by³ spowodowany wychowem m³odych. Okaza³o siê, ¿e od³owiona popielica sta³a siê w sierpniu matk¹
karmi¹c¹ i wykorzystywa³a budkê jako schronienie dla swojego potomstwa licz¹cego 8 m³odych. Sukces
rozrodczy uzale¿niony by³ od dostêpnoci i obfitoci pokarmu w sezonie. Wykazano, ¿e obszar odwiedzany
przez ledzon¹ samicê w okresie odchowu m³odych zawiera³ siê w wielok¹cie o powierzchni 0,45 ha,
a przemieszczaj¹c siê w koronach drzew popielica pokonywa³a odleg³oæ do oko³o 70 metrów w linii
prostej od budki rozrodczej. To telemetria umo¿liwia ledzenie zmian u¿ytkowania obszaru przez zwierzê
w sezonie, w kontekcie ró¿nych czynników wp³ywaj¹cych na te zmiany (dostêpnoæ, jakoæ i obfitoæ
pokarmu, poszukiwanie receptywnych samic, wychowanie m³odych, zagêszczenie, relacje miêdzy
osobnikami tej samej i ró¿nej p³ci). Podczas badañ obserwowano tak¿e ró¿ne reakcje popielicy na
zbli¿aj¹ce siê do niej niebezpieczeñstwo. Na samicê puszczyka Strix aluco reagowa³a charakterystycznymi
wzmo¿onymi odg³osami. Milk³a jednak, gdy tylko drapie¿nik znalaz³ siê w jej bezporednim s¹siedztwie,
chowaj¹c siê do drewnianej kryjówki b¹d miêdzy gêste ga³êzie wierka. Na zagl¹danie do budki popielica
reagowa³a w dwojaki sposób, w zale¿noci od tego, z kim w niej przebywa³a. Gdy samica znajdowa³a
siê w niej, wraz z zale¿nym od niej potomstwem, bywa³a niespokojna, czasem agresywna i ukrywa³a siê
wraz z nim pod liæmi, czego nie robi³a, gdy przesiadywa³a w kryjówce sama b¹d z innym doros³ym
osobnikiem.
Popielice s¹ niew¹tpliwie jednym z ciekawszych gatunków zwierz¹t. Ze wzglêdu na swoj¹
tajemniczoæ zwi¹zan¹ ze skrytym trybem ¿ycia, wiele aspektów ich biologii nie zosta³o jeszcze poznanych.
Ich zbadanie przyczyni siê nie tylko do zaspokojenia naszej ciekawoci, ale tak¿e umo¿liwi opracowanie
skutecznych metod ochrony zarówno tych zagro¿onych zwierz¹t, jak i preferowanych przez nie siedlisk.
Jadwiga Jakubiec

PTAKI A RÓ¯NORODNOÆ BIOLOGICZNA CZERWONEGO
BAGNA W BIEBRZAÑSKIM PN
Symbolem Czerwonego Bagna jest i zapewne pozostanie ³o. To w tej czêci Bagien
Biebrzañskich utworzono rezerwat cis³y dla jego ochrony ju¿ w 1925 roku. Fakt jego powo³ania
przyczyni³ siê do zaprzestania i tak ju¿ niewielkiej ingerencji cz³owieka w tym fragmencie jednego
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z dwu najwiêkszych i naturalnych
torfowisk przejciowych Europy
rodkowej. Nie mog¹c polowaæ czy
pozyskiwaæ drewna, ludzie zwyczajnie
przestali tu zagl¹daæ. Zapewne
przyczyni³a siê do tego równie¿ bariera
naturalna, któr¹ stanowi¹ trudne do
przejcia trzêsawiska. To sprawi³o,
¿e obszar sta³ siê niemal¿e miejscem
mistycznym dla przyrodników
i praktycznie nie zbadanym, a w koñcu
jedynym tego typu torfowiskiem
w kraju zachowanym w stanie
naturalnym.
Dziêcio³ bia³ogrzbiety w naturalnym rodowisku
Aby zinwentaryzowaæ zasoby,
Rys. Romuald Mikusek
stabilnoæ rodowisk, poznaæ
zachodz¹ce tu procesy czy zwi¹zki ekologiczne, z inicjatywy SGGW w Warszawie powo³ano
zespó³ naukowców ró¿nych dyscyplin, którzy prowadzili tu badania przez 4 lata od 2007 roku.
Projekt Ochrona bioró¿norodnoci Czerwonego Bagna - reliktu wielkich torfowisk wysokich
Europy rodkowej realizowano z funduszy europejskich dziêki wsparciu Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Badaniami objêto
m.in. hydrologiê, siedliska i gleby hydrogeniczne, emisjê gazów cieplarnianych, zwi¹zki biogenne,
jak równie¿ wp³yw rolino¿erców na szatê rolinn¹. Wraz z dr Adamem Dmochem mia³em
przyjemnoæ przyjrzeæ siê bli¿ej populacji ptaków na obszarze 37 km2 ochrony cis³ej Czerwonego
Bagna i terenów przyleg³ych w obrêbie Biebrzañskiego Parku Narodowego. Zaczêlimy od spekulacji
na temat tego, co mo¿emy tu znaleæ. Wyobraniê podsyca³ fakt obecnoci tu 20 ró¿nych zespo³ów
rolinnych, w tym borów wierkowych
i sosnowych na torfowisku i licznych ³êgów,
a tak¿e plotki, które mówi³y nawet
o mo¿liwych lêgach gado¿era czy or³a
przedniego.
No i zaczê³o siê. ¯eby poznaæ dynamikê
oraz zagêszczenia ptaków pospolitych
prowadzilimy przez dwa lata obserwacje na
jednym transekcie liniowym oraz czterech
powierzchniach próbnych (ka¿da po 30 ha)
po³o¿onych w odmiennych rodowiskach,
gdzie wytyczylimy siatkê do badañ metod¹
kartograficzn¹. Praktycznie brak podobnych
powierzchni w Polsce i Europie, dlatego trudno
jest nasze wyniki porównaæ z czymkolwiek.
Przez cztery lata prze¿ywalimy na zmianê
chwile zw¹tpienia i zachwytu, ale fakt
£o
obcowania z tak czyst¹ form¹ przyrody
Rys. Romuald Mikusek
w polskim krajobrazie sprawia³, ¿e nawet te
27

KRASKA &(1-2/2010)

nieefektywne wyjcia w teren stawa³y siê niezapomniane. Silnie podmok³e lasy i zakrzaczenia
wierzbowe formowane przez zêby ³osi trzeba by³o nierzadko pokonywaæ w woderach z prêdkoci¹
1-2 km/h. Ha³as, który siê przy tym wydawa³o nie pomaga³ w nas³uchach czy w bliskich spotkaniach
z ciekawymi ssakami zamieszkuj¹cymi bagna, takimi jak wilk, ry czy ³o.
Jakie ptasie tajemnice kryje Czerwone Bagno? Flagowymi gatunkami tego terenu okaza³ siê
byæ ¿uraw, puszczyk, dziêcio³ bia³ogrzbiety i czarny, wszystkie o rekordowych zagêszczeniach.
Bytuje tu kilka par puchacza oraz orlików: krzykliwego i grubodziobego. Zabagnione drzewostany
okazuj¹ siê byæ ma³o przyjazne dla gatunków lenych, które wykazuj¹ tu ma³e zagêszczenia,
zw³aszcza te gniazduj¹ce na ziemi. Charakterystyczna jest za to obecnoæ licznych dziêcio³ów,
a wiêc i dziuplaków wtórnych. Znamy sosny dwigaj¹ce po kilkanacie dziupli dziêcio³a czarnego.
Zajmowa³y je nierzadko siniaki, puszczyki, ale te¿ np. jerzyki, rudziki czy kosy. Zaskakuj¹ce okaza³o
siê wystêpowanie w tak nieprzyjaznym rodowisku pleszki i paszkota a z drugiej strony brak
podró¿niczka, który jeszcze kilkanacie lat temu by³ doæ licznie stwierdzany na obrze¿ach Bagna.
Nie dziwi³a natomiast spora liczebnoæ s³onki w lasach, kszyka na powierzchniach poroniêtych
nisk¹ wierzb¹ czy kilku par drodzika. Krzewiast¹ strefê przejciow¹ miêdzy lasem a otwartymi
³¹kami zamieszkuje m.in. g¹siorek, cierniówka, jarzêbatka i dziwonia. Po³o¿one za nimi otwarte
obszary torfowiska to raj dla wodniczki, dubelta, kropiatki i cietrzewia.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ta nieska¿ona enklawa tak¹ ju¿ pozostanie przez kolejne
dziesiêciolecia, co w rzeczywistoci gwarantuje obecnoæ obszaru ochrony cis³ej w obrêbie Parku
Narodowego.
Romuald Mikusek

WRÓBEL - NASZ GIN¥CY S¥SIAD
Do niedawna wydawa³o siê, ¿e wiatowa populacja wróbla domowego jest stabilna i niczym
nie zagro¿ona. Ma³o znany jest fakt, ¿e ju¿ w pierwszej po³owie XX wieku odnotowano lokalne
za³amanie siê populacji wróbli. Jednak prawdziwy dramat mia³ swój pocz¹tek w latach 1970.
i w wielu regionach wiata rozgrywa siê do dzi.
Naturalny area³ wróbli obejmuje Palearktykê. W XIX wieku gatunek ten introdukowano do
Stanów Zjednoczonych i Australii, a póniej tak¿e do Ameryki Po³udniowej, Oceanii i po³udniowej
Afryki. Wróble tak dobrze zadomowi³y siê w nowych warunkach, ¿e powa¿nie zagrozi³y miejscowym
gatunkom, takim jak amerykañskie b³êkitniki czy jaskó³czaki. Sukces introdukcyjny wróbli wiadczy³
o ich du¿ych zdolnociach adaptacyjnych i nic nie przepowiada³o kryzysu ich populacji.
Spadek liczebnoci wróbli, który wykazano w latach 1920. w miastach Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, by³ skutkiem zmian cywilizacyjnych, polegaj¹cych na zast¹pieniu koni transportem
samochodowym, co mia³o uszczupliæ zasoby pokarmu dla wróbli w postaci ziaren owsa, którym
karmiono konie. Dodatkowo wzros³a miertelnoæ ptaków, na skutek pojawienia siê nieznanego
dot¹d zagro¿enia - samochodów. Wróble szybko przystosowa³y siê do nowych warunków,
wykorzystuj¹c alternatywne ród³a pokarmu i ucz¹c siê unikaæ kolizji z samochodami, dziêki czemu
ich populacja zaczê³a siê odbudowywaæ. Wzrost lub stabilizacja ich liczebnoci trwa³y mniej wiêcej
do pocz¹tku lat 1970. w Wielkiej Brytanii, gdzie sytuacja zosta³a najlepiej poznana, wielkoæ populacji
wróbli szacowano wtedy na 12 milionów par. Na pocz¹tku 21. wieku by³o tu ju¿ tylko 6 mln par.
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