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dziobie, mo˝emy mówiç o jeszcze wi´kszym
Bielik ˝erujàcy na padlinie
pechu zwiàzanym z nazwà, ni˝ w przypadku Êmieszki. Chocia˝ nazywa si´ pospolita,
wcale taka nie jest, a nawet jej liczebnoÊç
powa˝nie spada. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje projekt
ochrony tego gatunku polegajàcy na zapobieganiu niszczeniu l´gów przez zalewy
oraz przez drapie˝niki.
Rybitwa bia∏oczelna – To nasza najmniejsza rybitwa o wyjàtkowo lekkiej budowie cia∏a i d∏ugich smuk∏ych skrzyd∏ach. Kiedy widzi
si´ jà przycupni´tà na ziemi, pierwszym skojarzeniem jest, ˝e to porcelanowa farfurka.
Gdy jednak zobaczymy jak poluje na ryby,
szybko zrozumiemy swój b∏àd. Ptaki te przemieszczajà si´ wzd∏u˝ przybrze˝nych p∏ycizn,
zawisajà czasami w powietrzu wypatrujàc
zdobyczy i nagle jak pocisk spadajà w wodà. Za chwile podrywajà si´ z niej z ma∏à
rybkà w dziobie. Obserwowanie takich scen to ogromna radoÊç dla ka˝dego mi∏oÊnika dzikiej przyrody.
Zdarza si´, szczególnie zimà, choç nie tylko wtedy, ˝e zapuszczajà si´ w te rejony bieliki. Grupa tych ptaków w ch∏odnej porze roku poluje w okolicy kolektora
m∏ociƒskiego. Tej zimy by∏o ich w Warszawie 17. Bieliki to nasze najwi´ksze
skrzydlate drapie˝niki.
Nie jest wcale pewne czy to w∏aÊnie bielik zosta∏ wybrany przez naszych przodków
na god∏o Polaków. Znali oni doskonale jego obyczaje i trudno podejrzewaç by identyfikowali si´ z tym odpadko˝ercà i padlinojadem. Raczej orze∏ przedni – orze∏ jak si´
patrzy, prawdziwie królewski ptak, trafi∏ na choràgwie naszych wojów i rycerzy. Tu go
jednak nie spotkamy, natomiast je˝eli zobaczymy na niebie ptaka imponujàcych rozmiarów o prawie prostokàtnym zarysie skrzyde∏, który przez to ˝ywo przypomina latajàcà desk´ do prasowania, to znaczy, ˝e patrzymy na bielika. Tylko doros∏e osobniki
majà bia∏y ogon i jasnà g∏ow´, m∏ode sà jednolicie ciemnobrunatno ubarwione.
Pora wracaç, je˝eli jednak poczujesz kiedyÊ znowu zew DZIKIEJ
RZEKI, pami´taj, ˝e nasz statek czeka na Ciebie przy Syrence!
Na statku „Syrenka” o przyrodzie opowiada przewodnik ze Sto∏ecznego Towarzystwa
Ochrony Ptaków (STOP), organizacji która na zlecenie Biura Ochrony Ârodowiska m. st. Warszawy prowadzi sta∏y monitoring ptaków.

