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Góry Êrodkowej Szwecji

Wie le ga tun ków pta -
ków przy la tu je do Pol -
ski na zi m´. Sp´ dza jà
u nas mroê ne mie sià -
ce, po nie wa˝ w ich oj -
czy znach jest jesz cze
zim niej ni˝ u nas. Na
wio sn´ pta ki te wra ca jà
na l´ go wi ska znaj du jà -
ce si´ w Skan dy na wii
i na Sy be rii. 

Magdalena Zadràg

Rzeka Handölan w wielu miejscach
tworzy wodospady
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NNa Pó∏ wy spie Skan dy naw skim dzia ∏a
wie le sta cji or ni to lo gicz nych zaj mu jà -
cych si´ ba da nia mi nad pta si mi po pu -

la cja mi. W ostat nich la tach od wie dzi ∏am
kil ka krot nie jed nà z ta kich pla có wek.

Sta cja, w któ rej sp´ dzi ∏am kil ka ty go dni,
po ma ga jàc w ba da niach na uko wych, znaj -
du je si´ w Handöl, nie wiel kiej miej sco wo -
Êci w szwedz kich gó rach. Le ̋ y ona mniej
wi´ cej 100 km na wschód od nor we skie go
mia sta Tron dhe im. A zna na jest przede
wszyst kim dzi´ ki ko pal ni ste aty tu oraz jed -
ne mu z wi´k szych wo do spa dów w oko li cy.

Wie le osób od wie dza jed nak Handöl ze
wzgl´ du na mo˝ li wo Êç ob ser wa cji pta ków.
Miej sco woÊç le ̋ y nad kry sta licz nie czy stà
rze kà Handölan, która wpa da  do je zio ra
Ånn. Je zio ro oto czo ne jest pa sem tor fo -
wisk wy so kich i le ̋ y w ko tli nie, wÊród po -
ro Êni´ tych Êwier ka mi i brzo za mi gór. Two -
rzy si´ nie sa mo wi cie bo ga ta mo zai ka sie -
dlisk, w któ rej wy st´ pu je bar dzo wie le
ró˝ nych ga tun ków pta ków. Miej sco woÊç
le ̋ y z da la od du ̋ ych miast i dróg. Âro do -
wi sko nie jest wi´c za nie czysz czo ne.

Na brze gach je zio ra oraz tor fo wi skach
l´ gnà si´ nu ry czar no szy je oraz rdza wo -
szy je. Mo˝ na je ob ser wo waç z licz nych
wie˝ roz miesz czo nych wo kó∏ je zio ra.
Z nie któ rych z nich mo˝ na na wet ob ser -
wo waç pta ki wo dzà ce pi skl´ ta. Je sie nià
d∏u go mo˝ na spo tkaç na je zio rze i rze kach
gru py ro dzin ne tych pta ków. Szcze gól nie
w zim ne po ran ki, gdy nad wo da mi uno si
si´ mg∏a, ich nie sa mo wi te g∏o sy wy wo ∏u jà
du ̋ e wra ̋ e nie.

Na po bli skich tor fo wi skach gniaz du jà
ku li ki mniej sze, ba ta lio ny, p∏at ko no gi szy -
d∏o dzio be, bie gu sy zmien ne, bie gu sy p∏a -
sko dzio be oraz wie le in nych ga tun ków
sie wek. Re gu lar nie gniaz da za k∏a da jà tak ̋ e
so wy b∏ot ne. Cz´ sto mo˝ na je ob ser wo -
waç, gdy prze sia du jà na nie licz nych wy˝ -
szych krze wach nad mo kra d∏a mi, cza tu jàc
na ofia ry. 

W za ro Êlach nad rze kà i je zio rem roz -
mna ̋ a jà si´ po dró˝ nicz ki, licz ne si ko ry, 
gi le, pie cusz ki i ru dzi ki, w la sach so wy ja -
rz´ ba te, w∏o chat ki oraz sój ki sy be ryj skie.
Te ostat nie mo˝ na cz´ sto po dzi wiaç
w cza sie w´ dró wek po oko licz nych la sach.
Cie kaw skie sój ki ch´t nie pod glà da jà lu dzi,
spraw dza jàc, czy nie ma jà oni przy pad -
kiem cze goÊ do zje dze nia.

Na gór skich tor fo wi skach l´ gnà si´ tak -
˝e par dwy, cie trze wie i mor ne le. Nie da le -

ko swo je to ko wi ska ma jà du bel ty. Nad do -
li na mi po lu jà or ∏y przed nie, bia ∏o zo ry,
drzem li ki. 

Po za pta ka mi cz´ sto spo ty ka si´ tak ̋ e
sar ny, ∏o sie oraz re ni fe ry.

Sta cja Ånnsjön zo sta ∏a zbu do wa na
przez lo kal ne To wa rzy stwo Or ni to lo gicz -
ne, któ re zrze sza oso by lu bià ce sp´ dzaç

czas w te re nie i ch´t nie ob ser wu jà ce pta -
ki. Or ni to lo dzy za pla no wa li kil ka pro jek -
tów, w któ rych, dzi´ ki po mo cy licz nych
wo lon ta riu szy, zbie ra ne sà da ne na te mat
miej sco wych po pu la cji pta ków. Co ro ku li -
czo ne sà pta ki na je zio rze, na tor fo wi -
skach, wzd∏u˝ wy zna czo nych Êcie ̋ ek
w gó rach, a tak ̋ e na wy zna czo nych od po -
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Droêdzik
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wied nio kwa dra tach, tak ̋ e w gó rach.
Dzi´ ki sta ∏e mu wzo ro wi ob ser wa cji, uda -
∏o si´ ju˝ w znacz nym stop niu po znaç awi -
fau n´ oko li cy Handöl. 

Po nad to w po bli ̋ u sta cji wy zna czo no
dwa miej sca ob ràcz ko wa nia pta ków. Jed -
no znaj du je si´ nad brze giem rze ki

Handölan, dru gie w jej del cie. Co rok licz -
nie ob ràcz ko wa ne sà tam pta ki w cza sie
l´ gów. W sie ci ∏a pa ne sà g∏ów nie pie cusz -
ki, po trzo sy i po dró˝ nicz ki, oprócz nich si -
kor ki, czy ̋ e, cze czot ki, je ry i zi´ by. Zda -
rza jà si´ te˝, choç mniej licz nie, in ne ga tun -
ki, np. droê dzi ki, kwi czo ∏y, je mio ∏usz ki,

gru bo dzio by czy plusz cze. Sie ci or ni to lo -
gicz ne usta wia ne sà co ro ku w tych sa -
mych miej scach, dzi´ ki cze mu mo˝ na ∏a -
two opra co wy waç da ne tak ̋ e pod wzgl´ -
dem ilo Êcio wym. Po kil ku na stu la tach ob -
ràcz ko wa nia or ni to lo dzy z Ånnsjön za ob -
ser wo wa li wy raê ne zmia ny w ter mi nach
przy lo tów nie któ rych ga tun ków z zi mo -
wisk, co mo˝ na t∏u ma czyç wp∏y wem
zmian kli ma tu na te pta ki.

Po nad to wo lon ta riu sze w sta cji po ma -
ga jà w pro wa dze niu pro jek tów do ty czà -
cych po szcze gól nych ga tun ków za gro ̋ o -
nych pta ków. Zaj mu jà si´ ob ser wa cja mi
to ko wisk du bel tów, wy naj dy wa niem
gniazd bia ∏o zo rów czy ra dio te le me trià or -
∏ów przed nich. Ochot ni cy wie sza jà tak ̋ e
bud ki dla pta ków. 

Mi le wi dzia ne sà w∏a sne pro jek ty do ty -
czà ce awi fau ny oko li cy. Na nie któ re z nich
mo˝ na na wet otrzy maç do fi nan so wa nie, je -
Êli po in for mu je si´ o ch´ ci ich prze pro wa -
dze nia od po wied nio wcze Ênie. Do sta cji
przy je˝ d˝a jà wo lon ta riu sze z ca ∏e go Êwia ta,
by po móc w ba da niach, jed no cze Ênie
Êwiet nie od po czy wa jàc na ∏o nie na tu ry. 

In for ma cje na te mat bie ̋ à cych pro jek -
tów oraz wa run ków wo lon ta ria tu mo˝ na
zna leêç na stro nie www.an n sjon.org.

Fot. Maciej Romicki
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Widok z okna stacji ornitologicznej w Handöl


