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a Ptaki wybrały sobie na miejsce lęgowe teren po dawnym wyrobisku
działającej obok żwirowni. To ornitologiczna sensacja na wielką skalę!

PTASI RAJ
NA ZIEMI

Tak wygląda odcięta
od lądu platforma, na której
ptaki wysiadują jaja,
a później opiekują się
młodymi pisklętami.

95 727 76 66
jpikulik@kurierzachodni.pl
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istrzowie lotu - rybitwy
rzecznei rybitwybiałoczelne,niezwyklerzadkiewkrajuostrygojady,sieweczki
rzeczne, ohary czy bociany czarne - to tylko część gatunków ptaków,któremożnaspotkaćwokolicyKaleńskaiChlewic,nieopodal
KostrzynanadOdrą.Częśćz nich
to prawdziwe unikaty tak w kraju
jakinaskalęeuropejską.Dlaczego
przylatują akurat tutaj? - Niegdyś
Odra była rzeką dziką. Nurt sprawiał, że w różnych miejscach korytapowstawałynaturalnewyspy.
Gdyzaczętorzekędostosowywać
do żeglugi powstały ostrogi, czyli
tzw. „główki”. Spowalniały nurt
ipowodowałyodkładaniepiachu,
z którego wcześniej tworzyły się
wspomnianewyspy.Wtensposób
zniknęły one z rzecznego krajobrazu,awrazznimigatunkijezamieszkujące.Obecniepozostałości takich wysp w Polsce widać już
jedynienanieuregulowanychodcinkach Wisły czy Bugu - mówi
Piotr Chara. Jest fotografem i miłośnikiem ptaków. Od dziesięciu
lat obserwował w okolicy
Kaleńska i Chlewic gatunki ptaków zaliczanych do skrajnie nielicznych, których ochronę uznanozakoniecznośćwkrajachUE.
Bardzoodpowiadałyimtereny
nieczynnegojużwyrobiskapobli-

skiejkopalniżwiru.Byłytupiaszczysteplażeiświeże,odkrytewysepki.-Obserwowałem,ptasiewędrówki, przyloty, efektowne toki,
zakładaniegniazdipróbywyprowadzenialęgu.Tobyłnajlepszydowód, że warunki tu panujące bardzo im odpowiadały. W pewnym
sensiewróciłytupoponad200latach, odkąd Odrę, jak i większość
europejskich rzek, przekształcono.Alemimotoniebyłopowodów
doradości.Od2006do2014roku
udałosiętylkorazitotylkojednemu gatunkowi - rybitwom rzecznym-wyprowadzićlęgi!W2013r
namoich oczach ginęło 11 gniazd
jednego znajrzadszych i niezwyklepięknegogatunkuptaka–rybitwybiałoczelnej.Najpierwgniazdazalaławoda,późniejzdesperowane ptaki podjęły rozpaczliwe
próbypowtórzenialęgównagruntowejdrodze,gdzieopróczkółsamochodówostateczniezniszczyłajenorkaamerykańska.Postanowiłem,żemusimycośztymzrobić
ipomócptakom-wspominanasz
rozmówca.
Pojawiła się możliwość otrzymania pieniędzy z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Wsparcie w załatwieniu formalnościzadeklarowałwójtGórzycy,
Robert Stolarski oraz koledzy
przyrodnicy związani zFundacją
ZielonejDolinyOdryiWarty,która została beneficjentem projektu. Okazało się, że właściciel kopalni żwiru jest bardzo otwarty

To wycieczka z Boleszkowic.
Bywa, że ptaku pogląda
nawet ponad 100 osób.

Tak wyglądają zaloty
ostrygojadów. Piotr
Chara ffotografował
je na wysepce
w Chlewicach.
Dzięki lornetkom i lunetom
uczniowie mogą niemal zajrzeć
ptakom do gniazd.

na współpracę (w
międzyczasie sam został miłośnikiem ptaków),podobnie
władze
gminy
Boleszkowice, które zarządzały
większą częścią lustra wody
i okolicznym gruntem. Efekt?
Projekt Piotra Chary został oceniony bardzo wysoko. Powstały
już dwie, a będzie utworzona
jeszcze trzecia, sztuczne, pływające wyspy o dużej powierzchni
(100 m. kw. każda). To elementy
wojskowych mostów pontonowych,naktórychterazzaaranżowano warunki siedliskowe naturalnej wyspy. Są mocno zakotwiczone w dnie, ale poruszają się
w górę i w dół wraz ze zmieniającym się poziomem wody. Nie
wejdzie też żaden drapieżnik. To
prawdziwy ptasi raj. - Na począt-

ku liczyłem, że na jednej sztucznej wyspie będzie 7, może 12
gniazdrybitw,takibowiemdotąd
był rekord liczebności tych ptaków. A jest ich 40 i wciąż trwają
kolejne toki! To przeszło nasze
najśmielszeoczekiwania.Dwatygodnie temu na „naszej” wyspie
wyklułsięostrygojad,codziennie
obserwujemy jak rodzice uczą go
samodzielności, wczoraj po raz
pierwszywżyciuwidziałempisklętarybitwbiałoczelnych!-przyznajeP.Chara.Specjalniedlaptaków przygotowano też dwa hektary celowo zabagnianych łąk
w Żabczynie (gm. Górzyca). Dla
turystów ilokalnych miłośników
przyrody przygotowano foldery

i tablice informacyjne.Powstanieteżalbum fotograficzny dokumentujący życie ptaków na terenach objętych projektem.
Ale to nie wszystko. Cenne
przyrodniczemiejscaniesąodcięte od świata. Choć projekt nie zostałjeszczeszerokospopularyzowanyjużprzyjeżdżająturyścizzachodniej Europy, są tu niemal codziennie.Takżeniemalcodziennie
odbywająsięwycieczkiszkolne.To bardzo dobra lekcja przyrody.
Podglądanieptakównażywowich
naturalnymśrodowiskutodlanas
wszystkich wielka frajda - mówi
AndżelikaSzczerbo,nauczycielka
zeszkołypodstawowejnr3wSłubicach.Towłaśnieuczniomklasy
4 i 5 tej szkoły towarzyszyliśmy
wczasiewizytywKaleńsku.

- Bardzo zależało nam na zainteresowaniu tematem lokalnej
społeczności. Możemy im pokazać misterium przyrody, które
zwykle jest zupełnie niedostępne dla postronnych obserwatorów. Tu widzą przyrodę w najpiękniejszej postaci i zaczynają
rozumiećjakistotnyizłożonyjest
problem jej ochrony. Mieszkają
„po sąsiedzku”, więc zaczynają
się z utożsamiać się z tym co zobaczyli. Oprócz radości z sukcesu lęgowego ptaków przeżywam
tu wielką satysfakcję widząc
na twarzach młodzieży autentyczne wzruszenie – podsumowuje Piotr Chara. a
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