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Istnieją miejsca, które wymagają szczególnej troski ze względu na ich ogromne
znaczenie dla globalnego ekosystemu, bogate w różne formy życia, gdzie znajdują
się znaczące zapasy wody. (Papież Franciszek, encyklika Laudato si’, str. 31)

Szlak pielgrzymkowy Droga Wierności w Duchu Świętym prowadzi z Puszczykowa
w Wielkopolskim Parku Narodowym do Rogalinka i Rogalina w Rogalińskim
Parku Krajobrazowym. Są one położone w środkowej Wielkopolsce, ok. 20 km na
południe od Poznania, w rejonie Poznańskiego Przełomu Warty. Jest to najdłuższa
rzeka województwa wielkopolskiego i wpływa do Odry w okolicach Kostrzyna. Nasza
wycieczka przyrodnicza w ramach projektu Caritas Laudato Si „Rogalińskie Drogi
Ducha Świętego” odbyła się w czerwcu 2021
roku. Prowadziła odcinkiem szlaku położonym
wzdłuż rzeki w Puszczykowie. Z powodu
zatorów drogowych wywołanych budową
nowego mostu na Warcie, część uczestników
zebrała się w Rogalinku przy krzyżu nad Wartą,
a potem przedostała się przez most pieszo.
Spotkaliśmy się po drugiej stronie mostu (przy
ul. Niwka Stara w Puszczykowie) i szliśmy
najpierw przez las, a potem brzegiem Warty (w
kierunku stacji kolejowej Puszczykówko), zaś
wracaliśmy łąkami.
Na początek kilka uwag praktycznych: podczas
spacerów ornitologicznych (które mają bardzo
pozytywny wpływ na nasze zdrowie, jak
dowodzą liczne badania) oczywiście przyda się
lornetka. Powinniśmy się starać nie płoszyć zwierząt i nie podchodzić zbyt
blisko gniazd, aby nie przeszkadzać ptakom w rozrodzie. Ważne też, aby nie
zabierać do domu piskląt znalezionych w trawie itp. Są to tzw. podloty, które
zwykle są nadal karmione przez rodziców. Wywiezienie ich z naturalnego siedliska
przynosi więc więcej szkód niż pożytku.
Na obszarach nizinnych Warta płynie wolno, co wynika z ukształtowania terenu.
Teren najniżej położony, znajdujący się po obu stronach rzeki, nazywamy terasą
zalewową. Jest on porośnięty łąkami. Znajdują się na tym obszarze starorzecza,
stare koryta rzeczne wypełnione wodą. Na terasie zalewowej nad Wartą w okolicach
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Rogalina i Rogalinka rosną również stare, pomnikowe dęby. Czasem teren ten jest
podtapiany przez wezbrane wody rzeki, przeważnie wiosną.
Świat zwierzęcy nad Wartą jest bardzo urozmaicony. Można tu spotkać nie tylko
kaczki, brodźce i innych przedstawicieli ornitofauny typowych dla wód śródlądowych,
ale także inne ptaki, niekoniecznie związane z wodą. Warto podkreślić, że
większość gatunków ptaków w Polsce podlega ochronie. Na tym obszarze
należą do nich spośród ptaków lęgowych m.in. bocian biały i czarny, kania ruda i
czarna, bielik, żuraw, nurogęś, dzięcioły (czarny, zielony, duży, średni i dzięciołek),
droździk, czapla siwa, płaskonos, cyranka, batalion, rycyk, błotniak stawowy i łąkowy
oraz rybitwa czarna. Do najczęściej spotykanych ptaków nad Wartą w Puszczykowie
możemy zaliczyć łabędzia niemego, łyskę, krzyżówkę, mewy, wronę siwą, gawrona.
Do innych gatunków potrzebujemy odrobiny szczęścia, by je spotkać.
Przy ul. Niwka Stara w Puszczykowie, gdzie rozpoczęliśmy naszą wycieczkę, rośnie
nadwarciański bór sosnowy. Zamieszkują go typowe leśne gatunki: rudzik,
bogatka, modraszka, pierwiosnek, sikora uboga, sosnówka, świstunka, kapturka,
dzięcioły, mogą również występować ptaki drapieżne (np. myszołów) lub sowy (np.
puszczyk).
Podczas wycieczki usłyszeliśmy m.in. kapturkę, czyli pokrzewkę czarnołbistą
(Sylvia atricapilla). Jest to najczęściej spotykany ptak z rodziny pokrzewkowatych,
zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Kapturkę łatwo rozpoznać, gdy ją
zobaczymy, gdyż ma kaptur: czarny w przypadku samców, a w przypadku samicy i
młodych – rdzawy. Śpiew jest bardzo charakterystyczny, zaczyna się od cichego
świergotu, a potem miesza zwroty fletowe ze zgrzytliwymi. Kapturka nie zimuje w
Polsce, wraca z zimowisk w kwietniu. Nie ma dużych wymagań środowiskowych,
lecz unika polnych, niskich i wąskich ostoi (remiz) oraz rzadkich skupisk
krzewów na otwartej przestrzeni. Woli tereny, gdzie jest większy udział
roślinności drzewiastej. Gniazdo kapturki jest położone nisko, na wysokości 40–
150 cm. Zwykle gnieździ się w zadrzewieniach, parkach i lasach różnego typu, o
bogatym podszycie. Składa najczęściej 4-6 jaj.
Kolejny zaobserwowany przez nas interesujący ptak to rudzik (Erithacus rubecula).
W Polsce jest to liczny ptak lęgowy, rozpowszechniony w całym kraju, migrujący.
Rudzika łatwo rozpoznać po sylwetce oraz dzięki rdzawej barwie czoła, boków
głowy, piersi i jednolicie brązowym sterówkom. Młode ptaki, poniżej pierwszego roku
życia, rozróżnia się po żółtych plamkach widocznych na końcach skrzydeł, których
nie mają osobniki dorosłe. Samiec rudzika wygląda tak samo jak samica (czyli brak
dymorfizmu płciowego). Wydaje odgłosy z ukrycia albo siedząc na eksponowanym
stanowisku. Śpiewa od rana aż prawie do zmroku, co w leśnej awifaunie jest
rzadko spotykane. Jest terytorialny – naukowcy stwierdzili, że im większą rdzawą
plamę widzi samic rudzika, tym bardziej broni własnego terenu. Gatunek ten licznie
występuje w różnych biotopach leśnych i zadrzewieniach, ale też nie brakuje go w
starych ogrodach. Samica zazwyczaj zakłada gniazdo na ziemi, pod krzewem,
między korzeniami drzew, w dziuplach lub w połamanych drzewach, rzadko w
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budkach lęgowych. Rudzik w Polsce wyprowadza dwa lęgi rocznie. W gnieździe
znajduje się zwykle 5-6 jaj.
Na szlaku widzieliśmy dwa gatunki sikorek. Mieszkają one w Polsce przez cały rok,
jednak populacje przemieszczają się. Z tego wynika, że ptaki, które spotykamy zimą,
niekoniecznie są te same, które nam śpiewały latem. Sikorki można stosunkowo
łatwo rozpoznać, widząc lub słysząc je. Najchętniej gnieżdżą
się w dziuplach, ale mogą zakładać gniazdo w szczelinach lub
innych miejscach. Jeśli nie znajdą odpowiedniego miejsca do
gniazdowania, to w sezonie nie mogą mieć potomstwa. Skoro
dziuple można znaleźć stosunkowo rzadko, bardzo
pomagamy im, montując budki w naszych ogrodach. Po
drodze widzieliśmy na drzewach kilka takich budek. Są często
zajęte, przeważnie w takich terenach gdzie brak naturalnych dziupli. Montując budki
trzeba uważać, by nie były łatwo dostępne dla kotów i innych drapieżników.
Najlepiej, gdy otwór jest położony w ok. 1/3 wysokości budki i nie ma żadnych
patyków lub ozdób, których drapieżniki mogłyby się chwycić. Sikorki żywią się
przeważnie owadami, ale zimą każdym dostępnym źródłem pokarmu (przeważnie
pochodzenia roślinnego).
Bogatka (Parus major) jest najliczniejszym gatunkiem sikor. Wierzch ciała oliwkowy,
a pokrywy skrzydłowe szaroniebieskie z białym prążkiem. Spód żółty z czarną,
podłużną pręgą. Skrzydła i ogon są czarno-szare, a na lotkach widać poprzeczną
białą pręgę. Samiec wyróżnia się szerszym i dłuższym czarnym paskiem
(nieprzerwanym od gardła po podogonie) na żółtej piersi i brzuchu. U samic czarny
pasek na spodzie ciała jest węższy i często przerwany, u młodych osobników pas
jest mniej wyraźny, a ptak mniej kolorowy. Bogatki są monogamiczne (czyli łączą
się w pary na całe życie) i bronią swojego terytorium. Wychowują pisklęta od
kwietnia do lipca. W jednym gnieździe znajduje się 6-14 jaj.
Modraszka (Parus caeruleus) to ptak kolorowy, na brzuchu żółty z niewielką czarną
plamą. Grzbiet jest ciemnozielony z niebieskimi akcentami, a głowa biała z kilkoma
czarnymi paskami i niebieską „czapeczką”. U młodych osobników czapeczek brak.
Modraszki mają liczne pisklęta, nawet do 16. Gdy jest dobry rok, mogą
wyprowadzić drugi lęg. Gnieżdżą się w dziuplach w borach sosnowych, ale tylko
wtedy, gdy znajdą tam odpowiednie miejsca gniazdowania. Często bogatki
wyganiają je z dziupli lub budki, dlatego budki przeznaczone do tego gatunku
mają mniejszy otwór.
Inne gatunki sikor, których nie spotkaliśmy, lecz potencjalnie mogliśmy zobaczyć w
borach sosnowych lub mieszanych, to sikora uboga (Parus palustris) oraz
sosnówka (Parus ater). Sikora uboga jest najrzadszą sikorą w Polsce. Obie płci
ubarwione są jednakowo i podobnej wielkości. Upierzenie na wierzchu i skrzydłach
brązowoszare, od spodu beżowo-białe. Na głowie obu płci jest błyszcząca
granatowo-czarna czapeczka, ograniczona jest tylko do wierzchołku głowy, jedynie
na podbródku widać maleńki czarny śliniaczek o ostrych krawędziach. U bardzo
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podobnej do niej sikory czarnogłówki (Poecile montanus) matowa czapeczka sięga
aż do krawędzi płaszcza.
Po drodze obserwowaliśmy również dzięcioła dużego (Dendrocopos major). Jest to
liczny ptak lęgowy. Dzięcioły same przygotowują dziuple, tworząc dla innych
gatunków dziuplaków odpowiednie miejsca gniazdowania. Zimą (podobnie jak inne
gatunki dzięciołów) gatunek ten pozostaje w Polsce, gdyż pod korą nawet zimą jest
w stanie znaleźć pokarm. Zimą pojawiają się też osobniki, które wędrują z północnej
części Europy do Polski. Jest to ptak wielkości drozda, nieco mniejszy od kosa, o
kontrastowym upierzeniu, ściśle związany z korowiną drzew. Kuper, ogon, skrzydła,
grzbiet i wierzch głowy czarne. U samca na tylnej części głowy (potylicy)
jaskrawoczerwona, poprzeczna pręga, której brak u samicy. Nieco podobną
kolorystykę mają inne (rzadsze) gatunki dzięciołów, ale można je odróżnić po
rozmiarach, rysunkach na twarzy i szyi.
Inny gatunek leśny, którego nie spotkaliśmy, lecz w tym biotopie może występować,
to dzięcioł zielony (Picus viridis). Występuje w parkach, na skrajach lasu oraz w
starych drzewostanach. W Polsce jest rozpowszechnionym, ale nielicznym ptakiem
lęgowym. Wierzch głowy, potylica oraz zajady są czerwone, a wokół oka jest czarna
plama. Samica ma czarne zajady i mniejszą czerwoną czapeczkę. Wierzch ciała
jasnozielony, brzuch i ogon szarozielony. Język dzięcioła zielonego jest bardzo
długi, stosunkowo szeroki i lepki, dzięki czemu ptak ten może wydobywać mrówki z
trudnych miejsc. Żywi się zbieranymi na ziemi owadami, głównie różnymi
gatunkami mrówek i ich larwami. Pokarm tego rodzaju jest także dostępny zimą,
co pozwala temu gatunkowi na zimowanie w kraju. Z kolei dzięciołek (Dryobates
minor) jest ptakiem, który charakteryzuje się szerokim występowaniem, natomiast
nie jest zbyt często spotkany w Polsce. Jest on w wielkości wróbla, a jego
kolorystyka nieco przypomina dzięcioła dużego. Część populacji wędruje w okresie
zimowym. Dzięciołek żywi się w koronach drzew, a nie na pniu, jak inne dzięcioły.
Zimą można go spotkać w towarzystwie innych gatunków.
Wspomniane przed chwilą mrówki pełnią ważną rolę w ekosystemie, nie tylko
dostarczając pożywienia wielu gatunkom, rozsiewając rośliny, spulchniając glebę,
oczyszczając ściółkę z resztek organicznych itp., ale także pomagając ptakom w
pozbyciu się pasożytów. Można czasem zaobserwować ptaki wróblowate oraz inne
(np. dziecioła zielonego) zażywające kąpieli mrówkowej, zwanej też
mrówkowaniem. Siadają na mrowiskach, rozpościerają skrzydła i czekają aż
mrówki znajdą pasożyty na ich ciele i je usuną.
Na pniach drzew widzieliśmy też kowalika (Sitta europea). Jest często słyszany i
spotkany wczesną wiosną. Jest jedynym gatunkiem w Polsce, który poszukując
pożywienia chodzi po pniach często głową w dół. Jest wielkości wróbla, obie płci
podobnych rozmiarów, ubarwione prawie jednakowo, choć samiec w porównaniu z
samicą ma bardziej rdzawy spód ciała i ciemnokasztanowe boki ciała, z wiśniowym
odcieniem. Gnieździ się w dziupłach wykutych przez dzięcioły, preferuje naturalne
dziuple, rzadziej zasiedla budki.
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Warto dodać, że w dziuplach gnieździ się także
jeden z gatunków kaczek, gągoł (Bucephala
clangula). Nie obserwowaliśmy go podczas
wycieczki, lecz zauważyliśmy na jednym z drzew
specjalną budkę lęgową dla gągołów, imitującą dużą
dziuplę. Niestety nie wiemy, czy była zasiedlona.
Trasa wzdłuż brzegu Warty to teren otwarty,
okresowo zalewany. Rosną tu pojedyncze drzewa
(głównie wierzby) oraz krzewy, dające możliwość
gniazdowania ptakom, które wybierają otwarte
tereny lub skraje lasu.
Interesującym przykładem jest gąsiorek (Lanius collurio), który jest licznym ptakiem
lęgowym, migrującym do cieplejszych krajów zimą. U tego gatunku występuje
wyraźny dymorfizm płciowy. Mocny, na końcu hakowato zagięty dziób u samca jest
czarny, a u samicy – nieco jaśniejszy. Samiec posiada wyraźniejszą kolorystykę.
Zwłaszcza gdy jest podniecony, potrząsa w górę i w dół stosunkowo długim
ogonem. Gąsiorka można spotkać głównie na siedliskach otwartych, lecz z udziałem
roślin drzewiastych. Gniazdo najczęściej zakłada wewnątrz krzewów, ale też na
niskich drzewach. Gąsiorek często obserwuje zdobycz nieruchomo, na dobrze
widocznych miejscach. Żywi się przeważnie owadami, ale też potrafi jeść gady oraz
małe ssaki. Mniejsze zdobycze zjada od razu, a większą (owady, jaszczurki,
gryzonie) lub nadwyżkę pokarmu nabija na cierń krzewu lub drzewa. Z tego
względu jego łacińska nazwa rodzajowa oznacza „rzeźnik” i również w języku
angielskim bywa nazywany „ptakiem rzeźnikiem” (butcher bird).
Spotkaliśmy również cierniówkę (Sylvia communis), pospolitego ptaka z rodziny
pokrzewek. Jest mniejsza i delikatniejsza od wróbla. Ubarwienie dość jasne: u obu
płci wierzch ciała rudoszary, skrzydła wyraźnie rdzawe na obrzeżeniach. Długi ogon
ciemnobrązowy, z białymi brzegami. Spód ciała białawy z szarym lub różowym
nalotem na piersi. U samca głowa i kark wyraźnie szare, a podgardle czysto białe,
szarobrązowy grzbiet; u samicy głowa brązowawa, a podgardle nie tak jasne jak u
samca. Nogi mogą być różnego koloru, od żółtawego do brązowego. Samica i
samiec są tej samej wielkości. Cierniówkę od podobnej piegży można odróżnić po
rdzawym odcieniu skrzydeł i zwykle jasnych, płowożółtych nogach, a nie ciemnych,
jak u piegży. Najłatwiej rozróżnić piegżę i cierniówkę na podstawie śpiewu,
który składa się z szeregu krótkich, szybko powtarzanych fraz, a finał wieńczy
głośniejszy, wyższy ton. Wśród pokrzewek cierniówka wykazuje najmniejsze
wymagania siedliskowe. Zamieszkuje śródpolne zarośla, nawet bardzo niskie, lecz
gęste kępy krzewów lub bylin na nasłonecznionych stanowiskach oraz pola
uprawne. Z zimowisk wraca w kwietniu i maju. Lęgi przypadają zatem na okres od
maja do lipca. Cierniówki mają dwa lęgi w ciągu roku – pierwszy przeważnie w maju
i czerwcu, a drugi od czerwca do lipca. Gniazdo najczęściej jest w środku gęstych
krzewów.
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Podobny do cierniówki gatunek pokrzewkowatych to piegża (Sylvia curruca). W
Polsce to także liczny ptak, mniejszy od cierniówki, ogon ma krótszy, nogi ciemne.
Nie wykazuje dymorfizmu płciowego. Samiec wykonuje swą pieśń dwuetapowo – to
charakterystyczna dla gatunku, monotonna rytmiczna piosenka. Zaczyna od
bardzo cichego, szczebiotliwego wstępu (słyszanego jedynie z bliska), po czym w
części głównej wydaje głośny, twardy trel, który może przypominać nieco klekotanie
lub bulgotanie. Piegża gniazduje w gęstych krzewach, tworzących większe skupiska
pod wysokimi drzewami w pobliżu polnych dróg i w parkach, ale nie występuje
w lasach. Przeważnie wyprowadza dwa lęgi w sezonie. Odżywia się owadami a
jesienią preferuje pokarm roślinny. Lubi np. owoce dzikiego bzu czarnego
(Sambucus nigra).
Trzecim przedstawicielem pokrzewek na otwartych terenach jest gajówka (Sylvia
borin). To ptak o krępej sylwetce, obie płci ubarwione jednakowo, szarobrązowe.
Swoją obecność gajówka zdradza melodyjnym, głośnym i urozmaiconym
śpiewem samca, z wieloma fletowymi i szczebiotliwymi tonami w prawie tej samej
tonacji, nieco podobnym do kapturki, lecz gajówka nie wydaje fletowych tonów.
Gajówki można spotkać w lasach, na brzegach zadrzewień, gdzie podszyt jest
gęsty. Gniazdo jest położone na gęsto rosnących gałązkach nisko, lub w gęstych
bylinach o twardych łodygach, dobrze nasłonecznionych. Pokarm ma podobny do
piegży i cierniówek.
Trznadel (Emberiza citrinella) to kolejny, pospolity w Polsce gatunek. Samiec i
samica mają częściowo zabarwienie żółte, lecz u samca w okresie godowej ta
barwa jest o wiele bardziej widoczna. Najłatwiej jednak trznadla rozpoznać po
głosie. Śpiewa podczas całego sezonu lęgowego, na czubkach krzewów i
drzew. Śpiew to krótki, równobrzmiący motyw z szybko powtarzanych tonów z
wysokim zakończeniem. Trznadel zajmuje wiele siedlisk: różnorodne obszary
dobrze nasłonecznione, będące mozaiką zadrzewień, krzewów i terenów otwartych.
W ciągu roku wyprowadza 2 lub 3 lęgi, od kwietnia do lipca. Gniazdo znajduje się na
ziemi, w płytkim zagłębieniu w miejscu dobrze nasłonecznionym, lecz osłoniętym.
Żeruje głównie na ziemi, latem karmi się owadami, a wiosną oraz jesienią
nasionami, np. traw.
Przechodząc mostem nad Wartą można było zaobserwować m.in mewy śmieszki
(Larus ridibundus) oraz jaskółki oknówki (Delichon urbica). W stromych skarpach
nadbrzeżnych na niektórych odcinkach rzeki
gnieżdżą się jaskółki brzegówki (Riparia
riparia).
Wśród roślinności nadrzecznej uczestnicy
wycieczki
znaleźli
także
interesujące
bezkręgowce. Na roślinie baldaszkowatej
rzucał się w oczy czerwono-czarny,
paskowany pluskwiak, o wdzięcznej nazwie
strojnica włoska (Graphosoma italicum).
Jak wskazuje jego nazwa, pochodzi on z
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południa, znad Morza Śródziemnego. Udało się sfotografować
także pięknego białego motyla średniej wielkości. Był to
prawdopodobnie dyblik liniaczek (Siona lineata), który jest
ćmą, choć lata głównie w dzień. Jego nazwa pochodzi od
wyraźnych żyłek na skrzydłach, tworzących ciemnoszare linie.
Na liściach traw mieszkał nadwodny ślimak, bursztynka
pospolita (Succinea putris). Co ciekawe, w jego czułkach
pasożytuje czasem larwa pewnej
przywry Leucochloridium paradoxum.
Czułki znacznie się wtedy powiększają
i pulsują jaskrawo. Przypomina to
ruch gąsienicy i podobno wabi ptaki,
np. pokrzewki. Jeśli zjedzą ślimaka, w
ich ciele rozwinie się postać dorosła
przywry. Warto wspomnieć także inne
mięczaki, ważne na przybrzeżnych
terenach. Rozmaite małże, np.
szczeżuje (Anodonta sp.) i skójki
(Unio
sp.),
filtrują
wodę,
oczyszczając
ją
z
różnych
zanieczyszczeń. Są one spotykane
głównie w miejscach zacienionych, więc szkodzi im niszczenie roślinności
nadwodnej.
Na ścieżce przez łąkę nad Wartą widzieliśmy też piękne zioła lecznicze: fioletowo i
biało kwitnący żywokost lekarski (Symphytum officinale), różową firletkę
poszarpaną (Lychnis flos-cuculi)
oraz fioletowo-niebiesko ubarwione
kwiaty bluszczyku kurdybanka
(Glechoma hederacea). Na tym
ostatnim gatunku zauważyliśmy
galasy,
czyli
kuliste
narośla
wytworzone
pod
wpływem
pasożytniczego owada – błonkówki
(Liposthenes glechomae) z rodziny
galasówek. Samica składa jaja w
liściach i
przez to
powoduje w nich przyspieszony wzrost tkanek,
stwarzając w ten sposób bezpieczne schronienie
rozwijającej się larwie.
Ukształtowanie terenu przy ścieżce przez nadwarciańskie
łąki jest zróżnicowane i dzięki temu na nasłonecznionym
przydrożnym zboczu pojawił się tam sukulent, czyli
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niezwykła roślina, która potrafi
gromadzić wodę w swoich tkankach,
a mianowicie rozchodnik (Sedum
sp.). Należy on do sucholubnej
rodziny roślin gruboszowatych.
Podobnie jak kaktusy (należące do
rodziny kaktusowatych) i inne
sukulenty, rośliny
gruboszowate
charakteryzują
się
szczególnym
typem
fotosyntezy
(CAM,
od
angielskiej nazwy Crassulacean Acid
Metabolism). Otwierają one aparaty
szparkowe (w liściach) głównie w
nocy. Dzięki temu są wyjątkowo odporne na suszę, choć rosną stosunkowo
wolno. Coraz częściej są więc sadzone w bardzo suchych i trudno dostępnych
miejscach, np. w formie rozwijanych mat na torowiskach tramwajów i dachach (np.
na przystanku tramwajowym przy Rynku Bernardyńskim w Poznaniu). Dzięki temu
przyczyniają się do usuwania nadmiaru CO2 z powietrza w miastach, choć
oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż zadrzewienia i roślinność zielna,
zwłaszcza rzadko koszona.
Nad Wartą napotkaliśmy po drodze także ślady obecności ssaka chronionego, który
jest silnie związany z rzekami. Bóbr europejski (Castor fiber) jest gatunkiem, który
w latach 60. XX wieku prawie zupełnie wyginął w Polsce. W latach 70.
rozpoczęto jego reintrodukcję, czyli przywożono je i wypuszczano w dogodnych
siedliskach naturalnych. Równolegle jednak, od strony zachodniej granicy (z
Niemiec), pojawiły się osobniki tego gatunku migrujące w sposób naturalny. Obecna
populacja bobra w Wielkopolsce pochodzi więc częściowo z introdukcji (ze
wschodnich populacji), a częściowo z naturalnych wędrówek z obszarów, gdzie jego
populacja była stabilna. Teraz ślady bobrów można spotkać prawie wszędzie.
Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się ponad 1,2 miliona osobników. Jest to
dużo, lecz populacja się stabilizuje, nie rośnie.
Bobry są gryzoniami, żywią się pokarmem roślinnym: łykiem i gałązkami roślin
drzewiastych, a także roślinami zielnymi. Wbrew mitowi nie jedzą ryb. Ścinają
drzewa, tworząc tamy na strumieniach, powodując zalewanie okolicznych terenów.
Przyczynia się to do tzw. małej retencji wód i podnoszenia poziomu wód
gruntowych, co ma ogromne znaczenie szczególnie w coraz suchszej
Wielkopolsce. Na takich zalanych terenach chętnie osiedlają się inne gatunki
zwierząt (np. ryby, płazy, ptaki i ssaki), które mają tam lepsze warunki, a roślinność
staje się bardziej naturalna. Roślinność wodna oraz rozmaite zwierzęta wodne
odgrywają również wielką rolę w oczyszczaniu wód. Z drugiej strony, zalane pole
oraz fragmenty lasów, jak i obgryzione drzewa powodują, że nie każdy cieszy się na
widok bobra. Istnieją różne metody przeciwdziałania, np. osłanianie siatką
najcenniejszych drzew. Metoda ta była stosowana m.in. na prywatnych terenach
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Łęgów Rogalińskich, z pomocą studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, by chronić kilkusetletnie dęby szypułkowe (Quercus robur).
Warto podkreślić, że piękne krajobrazy nadwarciańskie w Wielkopolskim Parku
Narodowym i Rogalińskim Parku Krajobrazowym udało się uchronić przed
zniszczeniem m.in. dzięki zasługom znamienitych wielkopolskich rodów
szlacheckich: Raczyńskich, Działyńskich i Zamoyskich. Naturalne i półnaturalne
siedliska leśne i nadwodne, zachowane w dobrym stanie w dolinie rzeki na tych
terenach, odgrywają ogromną rolę, zwiększając bioróżnorodność. Przeciwdziałają
też negatywnym skutkom działalności człowieka: zmniejszają zanieczyszczenie
powietrza, wód i gleby, częściowo zapobiegając powodziom i suszom. Szanujmy je i
chrońmy, dla nas i przyszłych pokoleń.
Warto na koniec dodać, że ptaki możemy obserwować także będąc w domu, przez
okno. Można w tym celu założyć karmnik, najlepiej z naturalnego, nielakierowanego
drewna, by pokarm nie zanieczyścił się chemikaliami. Dokarmianie jednak
ogranicza się do zimy i wczesnej wiosny, gdy jest mroźno lub dużo śniegu.
Dobrze jest kupować mieszankę ziaren (bez sztucznych dodatków) albo
samodzielnie mieszać kaszę z nasionami słonecznika, lnu itp. Suche pieczywo i inne
resztki przetworzonego pożywienia często zawierają niestety substancje, które
szkodzą szczególnie pisklętom. Trzeba też pamiętać, że stosowanie środków
owadobójczych itp. wywiera negatywny wpływ na ptaki, zatruwając ich
pożywienie i ograniczając liczebność bezkręgowców, którymi się żywią. Z kolei
wycinka drzew i krzewów pozbawia je miejsc gniazdowania i schronienia. Tam
gdzie nie kosi się trawników zbyt często i jest również roślinność drzewiasta, ptaki
mają więcej pożywienia, np. nasiona, rozmaite owady, pajęczaki, ślimaki, inne
bezkręgowce. Ważna jest więc zmiana myślenia, byśmy rzadko koszone trawniki, a
także nieużytki porośnięte różnorodną roślinnością traktowali jako wartościowe
ostoje dzikiej przyrody, szczególnie cenne w miastach. Dzięki temu każdy z nas
będzie mógł podziwiać piękno Bożego stworzenia podczas codziennych spacerów z
psem, do pracy itp. Zarówno ptakom, jak i nam samym wyjdzie to na zdrowie.
Dziękuję pani Marii Urbańskiej (z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) i
uczestnikom wycieczki za pomoc w oznaczeniu gatunków bezkręgowców i roślin
znalezionych po drodze oraz podzielenie się ciekawymi uwagami.
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