
II eks pe dy cja ra tun ko wa TP "Bo -
cian" - OÊwin 2005

W dniach 15-18.09 nad je zio ro
OÊwin wy ru szy ∏a II eks pe dy -

cja ra tun ko wa To wa rzy stwa Przy -
rod ni cze go „Bo cian”. Jej ce lem by -
∏o wy ci na nie g∏o gów za ra sta jà cych
∏à ki. Je zio ro OÊwin le ̋ y nie da le ko
W´ go rze wa, przy sa mej gra ni cy
z Ob wo dem Ka li nin gradz kim. Wraz

z ota cza jà cy mi ∏à ka mi, ba gna mi
i la sa mi od 1956 ro ku sta no wi re -
zer wat „Je zio ro Sied miu Wysp,
chro nià cy miej sca l´ go we pta ków
wod no - b∏ot nych oraz ich osto je
pod czas mi gra cji. Re zer wat jest
wpi sa ny na li st´ ob sza rów wod no - -
b∏ot nych o zna cze niu mi´ dzy na ro -
do wym (Kon wen cja Ram sar ska),
na eu ro pej skà li st´ ostoi pta ków,
jest tak ̋ e ob sza rem spe cjal nej

ochro ny pta ków w ra mach sie ci Na -
tu ra 2000. 

Mo˝ na tu taj zo ba czyç wie le rzad kich
ga tun ków, ta kich jak bie lik, ry bo ∏ów,
orze ∏ek w∏o cha ty, zie lon ka, wà sat ka,
kro piat ka, bo cian czar ny, a tak ̋ e licz ne
g´ si, ˝u ra wie oraz pta ki siew ko we. Naj -
cen niej sze sà te re ny o ni skiej ro Êlin no -
Êci tra wia stej z do st´ pem do p∏a skie go,
pod mo k∏e go brze gu je zio ra, na któ rych
∏a two jest pta kom ˝e ro waç. 
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Ekipa oÊwiƒska.



Kra jo braz te go miej sca zmie ni∏ si´
od cza su, kie dy upad∏ miej sco wy
PGR i za prze sta no wy pa su by d∏a. Te -
ren za rós∏, a licz ne, wy so kie i kol cza -
ste krze wy g∏o gu od stra sza jà pta ki. 

Eks pe dy cja by ∏a wi´c ak cjà in ter -
wen cyj nà, pod czas któ rej usu ni´ to
krze wy z kil ku na sto hek ta ro we go ob -
sza ru. Od s∏o ni´ tà ∏à k´ mo˝ na te raz b´ -
dzie sko siç. Pro blem jed nak po zo sta -
je – re zer wat na dal b´ dzie za ra sta∏

i po trzeb ne jest wpro wa dze nie me cha -
ni zmów je go ochro ny. Do brym po my -
s∏em na po wstrzy ma nie suk ce sji g∏o -
gów wy da je si´ byç wy pas ko ni; tym
bar dziej, ˝e w po bli ̋ u jest pro wa dzo -
na ho dow la za cho waw cza ko ni ka pol -
skie go. Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e Fun -
da cja Je zio ra OÊwin b´ dzie pro wa dziç
pra ce w tym kie run ku. W ak cji wzi´ -
∏o udzia∏ 30 ochot ni ków z ca ∏ej Pol -
ski – m. in. z Sie dlec, Po zna nia, War -

sza wy, Dzia∏ do wa, Kro sna. W wi´k szo -
Êci by li to cz∏on ko wie i sym pa ty cy TP
„Bo cian”. Naj m∏od szy uczest nik
mia∏ 3 la ta i asy sto wa∏ przy pra cy swo -
je mu ta cie. Za rok pla no wa na jest ko -
lej na, ju˝ trze cia ak cja te go ty pu.
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