
wyprawy ornitologiczne

UUro ki Del ty Evros mo˝ na opi sy waç o ka˝ -
dej po rze ro ku – ka˝ dy wy pad w ten re -
jon b´ dzie za wsze cie ka wy i b´ dzie ob fi -

to wa∏ w cie ka we ob ser wa cje pta ków.
Tak jak uro kli we sà te te re ny o Êwi -

cie, tak sa mo mo gà za chwy ciç po po ∏u -
dniu czy wcze snym wie czo rem, gdy wi´k -
szoÊç pta ków uda je si´ tam na noc le go wi sko.

Wy star czy tro ch´ za pa ∏u i cier pli wo Êci, do -
bra lor net ka (a z lu ne tà jest jesz cze le -
piej) i sym pa tia do pta ków, a pra wie w mgnie -
niu oka mo ̋ e my zna leêç si´ w in nym, pra -
wie „ma gicz nym Êwie cie”. Nie dra˝ -
ni nas wów czas czter dzie sto stop nio -
wy upa∏ w okre sie let nim czy po ry wa jà ce wia -
try je sie nià ani te˝ ostra zi ma, gdy i tam tem pe -
ra tu ra spa da nie raz po ni ̋ ej ze ra.

Ma jàc mo˝ li woÊç od wie dza nia Del ty o ka˝ -
dej po rze ro ku, sp´ dzam tam spo ro cza -
su..., za po mi na jàc o przy s∏o wio wym „Bo -
˝ym Êwie cie”, czer piàc co tyl ko mo˝ li -
we, aby na cie szyç wzrok nie tyl ko pta sim ˝y -
ciem, ale pi´k nà (i jak ̋ e in nà) przy ro dà wo kó∏.

Ob sza ry te, bo ga te w eu ro pej skà awi fau -
n´ (z wy st´ pu jà cych na te re nie ca ∏ej Gre -
cji 422 ga tun ków pta ków, w re jo nie Evros od -
no to wa no ich 314), sta jà si´ bar dzo cie ka -
we pod ko niec la ta i je sie nià, gdy pod -
czas prze lo tów „tu tej sze” pta ki mie sza -
jà si´ w na szych ob ser wa cjach z in ny -
mi – przy by wa jà cy mi, od la tu jà cy mi i prze la tu -
jà cy mi...

Trud no ich nie po dzi wiaç z za par -
tym tchem..., za po mi na jàc nie -
raz, ˝e ma si´ przy so bie apa rat fo to gra ficz -
ny, jak przy da rzy ∏o mi si´ we wrze Êniu te -
go ro ku, gdy ob ser wo wa ∏am kil ka ku lo -
nów i rzad kà na tych te re nach bia ∏o rzyt -
k´ p∏o wà (Oenan the isa bel li na), o gru -
pie prze sz∏o 100 bo cia nów czar nych w wy so -
kim lo cie w kie run ku Tur cji nie wspo -
mn´... Ocza ro wa na wi do kiem i za pa trzo -
na w pta ki, nie zro bi ∏am ˝ad ne go zdj´ -
cia – pod Êwia do mie wy bie ra jàc ob ser wa -
cj´ – nie mo g∏am ode rwaç wzro ku. A apa -
rat – no có˝, spo czy wa∏ mi na ra mie niu. 

Obie cu j´ so bie, ˝e w na st´p nym ro -
ku uda mi si´ mieç lep szy re -
fleks, a kto wie, mo ̋ e tra fiç na wi´k sze emo -
cje.

Jed nak ̋ e ka˝ dy spa cer w re jo nie Del ty po -
zo sta wia po so bie wra ̋ e nia i nie spo sób po mi -
nàç tu i nie po dzi wiaç pe li ka nów i kor mo ra -
nów, cza pli bia ∏ych, na dob nych i si wych, ˝e ru -
jà cych przy brze gach wa rz´ch i sza blo dzio -
bów czy p∏y wa jà cych w po bli ̋ u oharów, ∏y -
sek, ro ̋ eƒ ców, krzy ̋ ó wek i in nych. Od la tu jà -
ce gru py bo cia nów bia ∏ych i czar nych po zo sta -
wià za wsze wra ̋ e nie, tak jak ibi sy kasz ta no -
wa te czy przy la tu jà ce ∏a b´ dzie krzy kli we i nie -
me, i set ki, set ki fla min gów i ró˝ nych g´ si, ja -
kie tra fia jà tu taj na zi mo wi sko ka˝ de go ro ku.

Spa ce ru jàc w Del cie Evros – bez wzgl´ -
du na po r´ ro ku – za wsze prze by -
wa si´ tu wÊród pta ków, a ka˝ da ta ka wi zy -
ta po zo sta wia po so bie nie sa mo wi -
tà iloÊç wspa nia ∏ych wspo mnieƒ.
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Ibisy kasztanowateCzaj ka szpo nia sta

Szczu dla ki

Brodêce Êniade i czapla nadobna

Wa rz´ chyFla min gi w locie

Cza ple na dob ne w lo cie

Pe li ka ny ró˝ owe



Flamingi, ∏yski, krzy˝ówki

Pelikany k´dzierzawe


