
 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus+ 

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne 

Tytuł projektu – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” 

 

 

W dniu 19 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w zajęciach terenowych, które odbyły się 

w ramach  współpracy Nadleśnictwa Biała Podlaska i Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. 

Zajęcia prowadził leśniczy, p. Jarosław Mydlak,  ornitolog -  pasjonat. Towarzyszyła nam 

p. Agnieszka Chwała – fotograf, miłośniczka ptaków. 

Poznaliśmy  gatunki ptaków występujących na terenach rolniczych, leśnych i wodnych. 

 

 

Obserwacja ptaków na terenach rolniczych /fot. Maja Maleńczyk 

 

W czasie obserwacji na polach między Wygnanką a Kiełbaskami mieliśmy możliwość 

obserwowania myszołowów na corocznym miejscu gdzie ptaki te koczują do czasu kiedy to 

pokrywa śnieżna uniemożliwi im zdobywanie pokarmu. Naliczyliśmy 8 myszołowów (w tym 

jednego ciekawie ubarwionego myszołowa o niezwykle jasnej barwie. Siedział i czatował na słupku 

pastwiskowym. 

 



 

Myszołów zwyczajny o jasnym ubarwieniu /fot. Jarosław Mydlak 

 

Oprócz słupków ptaki wykorzystywały do zasiadki kretowiska, kamienie,  a do odpoczynku drzewa 

(2 osobniki). 

 

Dwa myszołowy zwyczajne odpoczywające na drzewie /fot. Jarosław Mydlak 

 

Pojawił się też rzadki gość zimowy, był to młody myszołów włochaty popularnie zwany 

kosmaczem. Mogliśmy go obserwować przez lunetę jego jasną sylwetkę kiedy siedział na łące.  



 

Myszołów włochaty siedzący na łące /fot. Jarosław Mydlak 

 

Oprócz myszołowów napotkaliśmy koczujące stado gawronów i kawek, prawdopodobnie posilające 

się przed dalszą podróżą na polu przy osadzie ludzkiej. 

Na niebie przeleciały w pośpiechu dwa szpaki, które najwidoczniej pokazują, że zima się spóźni. 

Na trasę poszukiwania ptaków leśnych wybraliśmy Rezerwat Przyrody Chmielinne i otaczające go 

drzewostany gospodarcze. 

 

 

Obserwacja ptaków w Rezerwacie Chmielinne /fot. Karolina Podkańska 

 

Już na początku natrafiliśmy na koczujące stado sikor, kowalików i dzięciołów. Udało się 

zaobserwować rzadkiego dzięcioła średniego. 



 

Dzięcioł średni /fot. Jarosław Mydlak 

 

Na skraju rezerwatu zauważyliśmy kolejne koczujące stado sikor. Najczęściej słyszaną sikorą była 

szarytka (sikora uboga) jej głos przypomina odgłos „plucia”. 

 

 

Szarytka (Sikora uboga) /fot. Jarosław Mydlak 

 

W młodszym i gęstym drzewostanie uwijało się stado raniuszków, dzięki stymulacji głosowej ptaki 

podleciały bliżej obserwatorów i mogliśmy je policzyć kiedy przelatywały nad linią oddziałową. Na 

koniec, kiedy wracaliśmy wzdłuż szosy  odezwał się głosem ostrzegawczym strzyżyk, ponownie 

użyliśmy głosu z nagrania i ku naszemu zadowoleniu usłyszeliśmy jego piękny i czysty głos. 



Na obserwacje ptaków związanych ze  środowiskiem wodnym wybraliśmy okolice zbiornika 

Witulin – Terebela. Niestety ptactwa wodnego nie zaobserwowaliśmy, dopisały natomiast wróblaki.  

 

Obserwacje ptaków na zbiorniku wodnym fot. Karolina Podkańska 

 

Podczas kontroli zbiornika odnotowaliśmy 132 osobniki reprezentowane przez 8 gatunków ptaków. 

Najciekawszymi były obserwacje czyży, które piły wodę  z rowu otaczającego zbiornik oraz 

żerujące stado raniuszków na krzewach. 

 

Czyże pijące wode z rowu otaczającego zbiornik Witulin-Terebela /fot. A. Chwała 

 



Bardzo późna była też nieptasia obserwacja nietoperza, który polował nad zbiornikiem. Po analizie 

zdjęciowej został oznaczony przez specjalistę Marka Kowalskiego - hiropterologa z TP Bocian- to 

borowiec wielki. (pisze: One najczęściej latają w dzień, są duże, mają wąskie skrzydła). 

 

Borowiec wielki polujący w ciągu dnia nad zbiornikiem Witulin-Terebela /fot. A. Chwała 

 

Również „w najlepsze” groble przemierzała mała ropucha szara co jest ciekawą obserwacją 

fenologiczną. 

Podsumowując, w czasie zajęć terenowych  poznaliśmy 21 gatunków ptaków, uczyliśmy się  

dostrzegać cechy, po których można zidentyfikować gatunek. Poznaliśmy ekosystemy preferowane 

przez ptaki zimujące i koczujące  Dowiedzieliśmy się o zagrożeniach i sposobach czynnej ochrony 

ptaków. W trakcie zajęć sporządziliśmy mapy występowania obserwowanych gatunków, nad rzeką 

 Klukówką umieściliśmy czatownię dla zimorodka. 

 

Montowanie czatowni dla zimorodka na rzece Klukówce /fot. Maja Maleńczyk 


