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Tekst i zdję cia
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Gdy�mgła�od�sło�ni�nie�co�wi�dok,�w bla�sku
wsta�ją�ce�go� słoń�ca� za�czy�na� po�ły�ski�wać
wo�da�w ro�wach,�któ�rych�sieć�po�kry�wa

ko�tli�nę.�Te�ren�ten�me�lio�ro�wa�no�już�bo�daj�dwa
ra�zy.�Jed�nak�od kil�ku�lat�licz�ba�czyn�nych�ro�wów
ma�le�je.�Po�nad 4 km�za�sy�pa�li�do�tych�czas�dzia�ła�-
cze� Pol�skie�go� To�wa�rzy�stwa�Ochro�ny� Pta�ków.
A za�sy�pa�li,� by� od�two�rzyć� sie�dli�ska� gi�ną�cych
w bły�ska�wicz�nym� tem�pie� cie�trze�wi.� Ich� licz�ba
w cią�gu� ostat�nie�go� ćwierć�wie�cza� spa�dła� u nas
z 50�ty�się�cy�do pię�ciu.�Praw�dzi�wa�ka�ta�stro�fa�nie
tak�daw�no�te�mu�jesz�cze�łow�ne�go�ga�tun�ku.

Cie trze wia do li na
Tor�fo�wi�sko�Ra�bi�nów�ka� to�naj�dzik�sza�część

Ko�tli�ny�Gró�dec�ko�-Mi�cha�łow�skiej,�kie�dyś�na�je�-
żo�nej�dzie�siąt�ka�mi�sto�gów�i za�da�szo�nych�bro�-
gów�na sia�no.�I ulu�bio�nej�przez�cie�trze�wie,�któ�-
re�ca�ły�mi�gro�ma�da�mi�od�by�wa�ły�tu�swe�bul�go�-
cą�ce�to�ki.�Te�ku�ra�ki�wy�bie�ra�ją�li�che�z punk�tu
wi�dze�nia� rol�ni�ka,� pół�dzi�kie,� tra�dy�cyj�nie,� czy�li
za po�mo�cą�ko�sy�użyt�ko�wa�ne�łą�ki,�ja�kie�wy�ście�-
la�ją�dno�ko�tli�ny.�Dziś�–�co�raz�czę�ściej�po�mi�mo
osu�sze�nia�za�rzu�ca�ne�przez�rol�ni�ków,�na po�tę�gę
za�ra�sta�ją�ce�trzci�ną,�wierz�ba�mi�i brzo�zą.�Kie�dyś
na ob�sza�rze�Ra�bi�nów�ki�by�ło�du�że,� sku�pia�ją�ce

po kil�ka�na�ście� ko�gu�tów� to�ko�wi�sko� cie�trze�wi.
Dziś� po�zo�sta�ło� ich� za�le�d�wie� kil�ka.�Nie�mo�gą
wszak�że�to�ko�wać�w gę�stych�trzci�nach,�po�trze�-
bu�ją�otwar�tej�are�ny,� są�sia�du�ją�cej�z luź�nym�la�-
sem� brzo�zo�wym.� Dr� Ja�nusz� Ku�pry�ja�no�wicz,
bio�log� z Uni�wer�sy�te�tu� Bia�ło�stoc�kie�go,� któ�ry
ro�bił� tu� cie�trze�wiom� zdję�cia� w cza�sach,� gdy
wol�no�by�ło�do nich�strze�lać�nie�tyl�ko�z optycz�-
nej�bro�ni,�opo�wia�da,�że�co�ro�ku�stwier�dza�ło�się
spa�dek� licz�by� ko�gu�tów� pra�wie� o po�ło�wę.
Wresz�cie�–�po�zo�sta�ły�nie�do�bit�ki.�
Pol�skie� To�wa�rzy�stwo� Ochro�ny� Pta�ków

(PTOP)�chce�do�pro�wa�dzić�do od�ro�dze�nia�się
tej� pta�siej� spo�łecz�no�ści.� Wa�run�kiem� jest� od�-
two�rze�nie�sie�dli�ska.�Ale�o ob�li�czu�te�re�nu�mo�że
de�cy�do�wać� je�dy�nie� wła�ści�ciel.� Do�tąd� za�wsze
był�nim�in�dy�wi�du�al�ny�rol�nik,�któ�ry�czę�sto�re�-
zy�gno�wał�z użyt�ko�wa�nia�ma�ło�pro�duk�tyw�nej
łą�ki.�Ta�zaś�za�mie�nia�ła�się�w bez�u�ży�tecz�ne�dla
cie�trze�wi�trzci�no�wi�sko�lub�wierz�bo�wy�busz.
Przed�sta�wi�cie�le�PTOP�ru�sza�ją�więc�w te�ren

i gdzie�się�da�wy�ku�pu�ją�łą�ki,�a na�stęp�nie�za�sy�-
pu�ją�nie�któ�re�ro�wy,�na in�nych�in�sta�lu�ją�sys�tem
wo�do�mie�rzy� i za�sta�wek.� Two�rzą� na no�wo
miej�sca�pod�mo�kłe,�a na�wet�za�le�wi�ska.�Z koń�-
cem�la�ta,�po okre�sie� lę�go�wym�łą�ko�wych�pta�-
ków,�przy�stę�pu�ją�do ko�sze�nia�łąk�za po�mo�cą
ma�szyn� za�ku�pio�nych� z pie�nię�dzy� pro�jek�tu
–�cią�gni�ka�z osprzę�tem.�Rów�no�cze�śnie�go�spo�-
da�ru�ją�na dział�kach�le�śnych,�gdzie�ro�sną�ga�je

brzo�zo�we,� l�ubia�ne� przez� cie�trze�wie,� ocho�czo
od�ży�wia�ją�ce� się� na�sio�na�mi� i pącz�ka�mi� brzóz.
Ga�je�mu�szą�być�dla�nich�od�po�wied�nie.

Dom nad roz le wi skiem
Z do�kład�niej�szych�ba�dań�wy�ni�ka,�że�naj�wię�-

cej�cie�trze�wi�by�wa�tam,�gdzie�las�sam�z wol�na
wkra�cza� na mo�kra�dła� czy� daw�ne,� po�ro�śnię�te
tra�wą�i wrzo�sem�po�ża�rzy�ska.�A ta�ki�pej�zaż�zni�-
ka�po me�lio�ra�cji:�łą�ka�od la�su�jest�od�dzie�lo�na
gru�bą�kre�ską�ro�wu�lub�żwi�rów�ki,�ale�na sa�mej
łą�ce�drzew� jak�na le�kar�stwo.�Go�spo�da�rze�nie
lu�bią�ich�tym�bar�dziej,� im�moc�niej�ich�go�spo�-
dar�ka�jest�zme�cha�ni�zo�wa�na:�drze�wa�prze�szka�-
dza�ją� w me�cha�nicz�nym� ko�sze�niu.� Więc� pra�-
cow�ni�cy�PTOP�prze�rze�dza�ją� la�sy�na przej�ściu
do łąk,�two�rzą�po�lan�ki�i za�to�ki,�łą�kę�zaś�wy�ka�-
sza�ją�mo�zai�ko�wo,� zo�sta�wia�jąc� kę�py�wyż�szych
traw,�tu�rzyc�i za�ro�śli.�Na po�lan�kach�już�zna�le�-
zio�no�pa�przy�ska�–�doł�ki�wy�grze�ba�ne�przez�cie�-
trze�wie,�w któ�rych�za�zna�ją�one�oczysz�cza�ją�cej,
py�ło�wej�ką�pie�li. I od�cho�dy�tych�pta�ków,�na�zy�-
wa�ne�w gwa�rze�ło�wiec�kiej�kno�ta�mi�lub�pe�ta�mi.
To�znak,�że�cie�trze�wie�wciąż�tu�są.�Te�ren�tor�-
fo�wi�ska� Ra�bi�nów�ka� dzia�ła�cze� z to�wa�rzy�stwa
ma�ją� sta�le�na oku,�bo�otwo�rzy�li�wła�śnie�ba�zę
wy�pa�do�wą�na je�go�skra�ju�w ma�leń�kiej,�ma�low�-
ni�czej�wio�sce�Ka�lit�nik,�przy�cup�nię�tej�pod wie�-
ko�wy�mi�dę�ba�mi� i li�pa�mi�na skra�ju� la�su� i łąk,
kie�dyś�wio�sną� sta�no�wią�cych�grzą�skie� roz�le�wi�-
ska.�Za�ku�pi�li�tu�z fun�du�szy�pro�jek�tu�sta�rą�cha�-
tę�i od�no�wi�li�w pod�la�skim�sty�lu.�Ba�da�czom�cie�-
trze�wi� sta�ła�ba�za�w po�bli�żu�ostoi�pta�ków� jest
po�trzeb�na.�Wszak�że�ko�gu�ty�swe�go�do�we�har�ce
za�czy�na�ją� bla�dym� świ�tem,� prze�waż�nie� jesz�cze
po ciem�ku.�Na skraj� to�ko�wi�ska� trze�ba� za�tem
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przyjść� jesz�cze�wcze�śniej,�bo� ina�czej�wy�pło�szy
się� skrzy�dla�tych� ry�ce�rzy,� któ�rzy� przy świe�tle
dnia�uj�rzą�in�tru�zów�z da�le�ka.�A ta�kie�spło�sze�nie
mo�gło�by�ozna�czać�dez�or�ga�ni�za�cję�to�ków.
Z ba�zy�or�ni�to�lo�dzy� i wo�lun�ta�riu�sze�mu�szą

jed�nak� wy�ru�szać� i na dal�sze� wy�pra�wy,� ma�ją
pod ob�ser�wa�cją�oko�ło 20�to�ko�wisk.�Zna�mien�-
ne,�że�te�miej�sca�pta�sich�zbió�rek,�wy�ko�rzy�sty�-
wa�ne�przez�czar�no�pió�re�ko�gu�ty�nie�raz�od kil�-
ku�dzie�się�ciu� lat,� zwy�kle� ist�nie�ją� na�dal.� Dra�-
stycz�nie�spa�da�na�to�miast�licz�ba�ko�rzy�sta�ją�cych
z nich� pta�ków.� Cza�sem� po�zo�sta�ją� już� tyl�ko
dwaj�czy�trzej�„ostat�ni�Mo�hi�ka�nie”.�
Na wschod�nim�skra�ju�Pusz�czy�Kny�szyń�skiej,

w Nad�le�śnic�twie�Kryn�ki� jest� pod tym�wzglę�-
dem� jesz�cze� nie�co� le�piej.� To�w ogó�le� bar�dzo
obie�cu�ją�cy� te�ren� dla� ochro�ny� cie�trze�wi.
Na obrze�żach�wiel�kich�te�re�nów�po�rol�nych,�za�-
le�sio�nych�przez�nad�le�śnic�two,�po�zo�sta�ły�jesz�cze
otwar�te,� tra�wia�ste� prze�strze�nie,� przy�le�ga�ją�ce
do brzeź�nia�ków.�To� są� re�jo�ny�przy�gra�nicz�ne,
ci�che�i od�lud�ne.�Pod tym�wzglę�dem�dla�dzi�kich
ku�ra�ków�w sam�raz.�Ale�mło�de�la�sy�trze�ba�by�-
ło�ogra�dzać,�by�ich�nie�po�żar�ła�licz�na�w pusz�-
czy�zwie�rzy�na.�Tyl�ko�że�siat�ka�–�to�śmier�tel�na
pu�łap�ka�dla�ni�sko�z re�gu�ły�la�ta�ją�cych�cie�trze�wi.
Na nic�imi�ta�cje�syl�we�tek�pta�ków�dra�pież�nych,
po�przy�cze�pia�ne� w wie�lu� miej�scach� do ogro�-
dzeń,�a ma�ją�ce�za za�da�nie�pło�szyć�pta�ki�i skła�-
niać�je�to�wzbi�ja�nia�się�po�nad�nie.�Cie�trze�wie
nie�zbyt�się�ich�bo�ją.�Dla�nich�więk�szym�zresz�tą
za�gro�że�niem� są� czwo�ro�noż�ni� dra�pież�cy,
zwłasz�cza�li�sy�czy�je�no�ty,�mo�gą�ce�plą�dro�wać�ja�-
ja� z na�ziem�nych� cie�trze�wich� gniazd.� Więc
za zgo�dą� bar�dzo� sprzy�ja�ją�ce�go� cie�trze�wiom
nad�le�śni�cze�go,�Wal�de�ma�ra� Sie�radz�kie�go� dzia�-
ła�cze� PTOP� zdję�li� już� ca�łe� ki�lo�me�try� sia�tek.
Oto�pa�ra�doks�dzi�siej�szych�cza�sów:�je�den�ro�dzaj
ochro�ny�–�tu�taj�la�su�przed zwie�rzy�ną,�prze�szka�-
dza� dru�gie�mu� –� ochro�nie� dzi�kich� ku�ra�ków.
Trze�ba�szu�kać�kom�pro�mi�su.

W ro li pa ra so la
Za�ni�ka�nie�cie�trze�wi,�choć�gwał�tow�ne,�nie�ma

jed�nak�ja�kiejś�jed�nej,�wy�raź�nej�przy�czy�ny.�Pew�-
ne�jest�na�to�miast,�że�naj�bar�dziej�zna�czą�ce�są�tu
zmia�ny� w śro�do�wi�sku,� wy�ni�kłe� z uno�wo�cze�-
śnie�nia�się�go�spo�dar�ki�rol�ni�czej,�do�łą�cza�ją�skut�-
ki�zmian�kli�ma�tu.�U nas�idą�one�w stro�nę�kli�ma�-
tu�wil�got�ne�go�i cie�płe�go,�cie�trze�wie�wo�lą�su�ro�-
wy� i kon�ty�nen�tal�ny,� a ich� pi�sklę�ta� źle� zno�szą
dłu�go�trwa�łe,�rzę�si�ste�opa�dy,�dziś�co�raz�częst�sze
w ma�ju� i czerw�cu,� kie�dy� to� cie�cior�ki� wo�dzą
mło�de.�Na pta�ki�te�od daw�na�już�się�nie�po�lu�je
–� prze�ciw�nie,� pod�da�ne� są� naj�ści�ślej�szym� for�-
mom� ochro�ny.� Nie� wia�do�mo,� co� osta�tecz�nie
w da�nej�chwi�li�jest�dla�nich�naj�więk�szym�za�gro�-
że�niem.�Pró�by�ho�dow�li�oraz�in�tro�duk�cji�cie�trze�-
wi�po�dej�mo�wa�no,�ale�bez�do�brych�re�zul�ta�tów.
To�pta�ki�bar�dzo�wraż�li�we�i trud�ne�do utrzy�ma�-
nia.�Szan�se�prze�trwa�nia�dziś�naj�prę�dzej�mo�że�im
dać�ich�na�tu�ral�ne,�od�po�wied�nio�pod wzglę�dem
przy�rod�ni�czym�buj�ne�oto�cze�nie.�
Przy wcie�la�niu� w ży�cie� pro�jek�tu� dzia�ła�cze

PTOP�wy�ku�pi�li�już�ok 500 ha�w róż�nych�za�-
kąt�kach�Pod�la�sia�i oko�lic.�Po�stę�pu�ją�więc�po�-
dob�nie,�jak�dzia�ła�cze�bry�tyj�skie�go�Kró�lew�skie�-
go� To�wa�rzy�stwa� Ochro�ny� Pta�ków� (RSPB),
wy�ku�pu�ją�cy�zie�mię�ze�świa�do�mo�ścią,�że�tyl�ko
na wła�snym�grun�cie�moż�na�do�ko�ny�wać�za�bie�-
gów� ochron�nych,� nie�zbęd�nych� skrzy�dla�tym
pu�pi�lom� do prze�trwa�nia.� Do�tąd� pro�jekt
„Czyn�na�ochro�na�cie�trze�wia�na te�re�nie�OSO
pta�ków� Na�tu�ra 2000� Pusz�cza� Kny�szyń�ska”,
współ�fi�nan�so�wa�ny�przez�UE�ze� środ�ków�Eu�-
ro�pej�skie�go�Fun�du�szu�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go
w ra�mach�Pro�gra�mu�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�-
sko�po�chło�nął 2 800�tys.�zł�–�na wy�kup�grun�-
tów,� za�kup� ma�szyn,� pod�nosze�nie� po�zio�mu
wo�dy�i prze�bu�do�wę�la�sów,�wy�ka�sza�nie�łąk,�za�-
sy�py�wa�nie� ro�wów,� po�ga�dan�ki� w szko�łach
i wy�daw�nic�twa�edu�ka�cyj�ne.�To,�co�ro�bią�w te�-
re�nie� dzia�ła�cze� PTOP,� jest� no�wym� ro�dza�jem
rol�nic�twa,� na�sta�wio�ne�go� na ochro�nę� przy�ro�-
dy.�Eks�pe�ry�men�tem,�któ�ry�nie�wy�da�je�się�ry�zy�-
kow�ny�dla�śro�do�wi�ska,�a któ�ry�sta�no�wi�szan�sę
na zwięk�sze�nie� róż�no�rod�no�ści� sza�ty� ro�ślin�nej
i po�pra�wie�nie� lo�su� wie�lu� in�nych� ga�tun�ków.

Spo�śród�pta�ków�na pew�no� zy�ska�ją� przed�sta�-
wi�cie�le� siew�ko�wych� –� słon�ka� i be�kas,� kszyk,
a mo�że� też�du�belt,� sło�wi�ki�z po�dróż�nicz�kiem
włącz�nie,�sa�mi�ce�rzad�szych�ga�tun�ków�ka�czek,
pta�ki� dra�pież�ne,� ta�kie� jak� or�li�ki,� so�wy,� żu�ra�-
wie.�Dla�te�go�pod�da�wa�ne�ak�cjom�ochron�nym
ga�tun�ki�–�ta�kie�jak�wła�śnie�cie�trzew�–�by�wa�ją
na�zy�wa�ne�pa�ra�so�lo�wy�mi.�Ich�czyn�na�ochro�na,
do�ko�ny�wa�na�przez�po�pra�wę�sie�dli�ska,�sta�je�się
pa�ra�so�lem�ochron�nym�dla�in�nych.
Naj�le�piej�by�ło�by�od�twa�rzać�cie�trze�wie�sie�dli�-

ska�bez�ucie�ka�nia�się�do cięż�kich�ma�szyn.�Ale
–�jak�za�pew�nia�ją�w biu�rze�PTOP�–�dziś�to�uto�-
pia.�Nikt�nie�chce�na�wet�za nie�ma�łe�pie�nią�dze
ko�sić�łą�ki�ko�są�i ręcz�nie�usta�wiać�sto�gów.�Zor�-
ga�ni�zo�wa�nie� chęt�nych� do ta�kiej� ka�torż�ni�czej
ro�bo�ty�mo�że�by�się�i w koń�cu�uda�ło,�ale�by�ło�-
by�dro�gie�i tak�po�wol�ne,�że�ostat�nie�cie�trze�wie
zdą�ży�ły�by� wy�gi�nąć.� Trze�ba� więc� uciec� się
do cią�gni�ka� z ko�siar�ką,� zgra�biar�ką� i in�nym
osprzę�tem.�Ro�wów�też�nikt�nie�bę�dzie�za�sy�py�-
wał�ręcz�nie.�Ani�re�kre�acyj�nych�sa�dza�wek,�po�-
ło�żo�nych�bli�sko�to�ko�wisk�i licz�nie�w week�en�dy
od�wie�dza�nych�ze� szko�dą�dla�nie�zbęd�ne�go� to�-
ku�ją�cym�pta�kom�spo�ko�ju.�Wła�śnie�jed�ną�z ta�-
kich� sa�dza�wek� za�ło�ga� PTOP� za�sy�pa�ła
po uprzed�nim�wy�ku�pie�niu�te�re�nu.�Cza�sem�też
trze�ba�wy�ko�nać�spo�ro�ro�bo�ty�ręcz�nie,�by�sprzęt
me�cha�nicz�ny�mógł�speł�nić�swe�za�da�nie.�Dla�te�-
go�tej� je�sie�ni�prze�pro�wa�dzo�no�ak�cję�zbie�ra�nia
ka�mie�ni� z du�żych� tra�wia�stych� te�re�nów� ko�ło
Kry�nek,� gdzie� jesz�cze� cie�trze�wie� to�ku�ją,� by
mógł�tam�wje�chać�sprzęt�ko�szą�cy,�za�po�bie�ga�jąc
wkra�cza�niu�na to�ko�wi�sko�drzew�i krze�wów.
Zi�ma�to�do�bry�czas,�by�wy�glą�dać�cie�trze�wi

–� wszak�że� to� pta�ki� osia�dłe,� nie� od�la�tu�ją�ce
do cie�plej�szych�kra�in.�Gdy�przyj�dą�śnie�ży�ce,�te
du�że� ku�ra�ki� drą�żą� so�bie� doł�ki� w za�spach,
a w nich� po�zwa�la�ją� się� nie�raz� przy�sy�pać� ni�-
czym�śnie�go�wym�da�chem.�Te�doł�ki�moż�na�po�-
tem�od�szu�kać,�a na�wet�po�ra�cho�wać.�Przy spo�-
koj�niej�szej�po�go�dzie�cie�trze�wie�chęt�nie�ob�sia�-
da�ją� ko�ro�ny� po�je�dyn�czych,� bez�list�nych� brzó�-
zek.�Wte�dy�bar�dzo�ła�two�je�po�li�czyć.�Dzia�ła�-
cze�PTOP�li�czą,�że� ich�du�żo�na�li�czą.�Miej�my
na�dzie�ję,�że�się�nie...�prze�li�czą!
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