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Europejskie Dni Ptaków 2015
Europejskie Dni Ptaków to międzynarodowe wydarzenie świętowane w 40 krajach co roku w
pierwszy weekend października. W tym czasie kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Portugalii po
Kazachstan i od Norwegii po Cypr obserwuje
ptaki lecące z terenów lęgowych na zimowiska.
Organizatorem Europejskich Dni Ptaków jest
federacja

BirdLife

partnerem

w

International,

Polsce

jest

której

Ogólnopolskie

Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Celem Europejskich Dni Ptaków jest przybliżenie
różnorodności ptaków, bogactwa ich gatunków,
kolorów, głosów, zajmowanych siedlisk, a także
zagrożeń, z którymi spotkać się mogą w czasie
wędrówki.
W dniach 2-4 października w całym kraju
odbędzie

się

ponad

prowadzonych

przez

125

wycieczek
wolontariuszy

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
podczas których podzielą się oni swoją wiedzą
Europejskie Dni Ptaków
Fot. Archiwum OTOP

ze wszystkimi uczestnikami.
W

Łambinowicach

w ramach

obchodów

Europejskich Dni Ptaków 02 października 2015r.
odbyła się piesza wycieczka uczniów Zespołu
Szkół po terenach dawnego obozu jenieckiego.
Uczniowie uzbrojeni w szkolne lornetki oraz
aparaty fotograficzne starali się zaobserwować
różne gatunki ptaków. Okazało się, że nie jest to taka prosta sprawa. W lesie słyszeliśmy głosy
wielu ptaków i widzieliśmy przelatujące obok nas osobniki. Chyba były zainteresowane gośćmi
w ich domu. Niestety szybko zrozumieliśmy, że zrobienie zdjęcia napotkanym ptakom nie jest
łatwe,
a zrobienie dobrego zdjęcia, graniczy z cudem. Podczas wędrowania zapoznaliśmy się z wieloma
informacjami o pospolitych gatunkach, które napotykaliśmy. Były to szpaki, sikory, wróble oraz
sroka .Odpoczynek na postoju leśnym wykorzystaliśmy na opowieści o naszych doświadczeniach
ze spotkaniami z ptakami. Postanowiliśmy przygotować nowy szkolny karmik dla ptaków

i regularnie dokarmiać ptaki zimujące w okolicach szkolnego podwórka. Ponieważ Europejskie Dni
Ptaków dopiero się zaczęły zdecydowaliśmy się na dalsze indywidualne obserwacje w naszych
miejscach zamieszkania. Angelice Furyk udało się nawet nakręcić krótki filmik obrazujący zabawy
ptaków. Po wycieczce p. Marzena Skut przesłała szybki raport liczby obserwowanych ptaków oraz
nazwy spotkanych gatunków

do OTOP. Dane te zostały potem przesłane do europejskiego

koordynatora, którym w tym roku jest Holandia. Wstępne wyniki wszystkich działań podjętych
podczas obchodów Europejskich Dni Ptaków w Polsce będą już dostępne na stronie internetowej
OTOP od 05 października.
Pełen spis spacerów ornitologicznych i wycieczek i innych wydarzeń organizowanych w ramach
Europejskich Dni Ptaków w podziale na województwa znajduje się na stronie OTOP w zakładce
poświęconej

EDP

2015:

http://www.otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/europejskie-dni-

ptakow/edp-2-aa5-juz-startuje/lista-wycieczek-edp-2015/
Ptakiem tegorocznych Europejskich Dni Ptaków jest żuraw
Wysoki i majestatyczny ptak, z długimi nogami i długą szyją. Znany ze swojego
charakterystycznego tańca, który wykonują nie tylko w parach w czasie godów, ale także
w większych grupach na zlotowiskach. Żurawie chodzą wówczas kłaniając się i kiwając, wykonują
piruety i podskakują.
Charakterystyczny jest także ich głośny, niosący się daleko głos zwany klangorem.
Żurawie gniazdują w podmokłych
lasach i na torfowiskach, a zimują na
płytkich mokradłach w Afryce
i południowo wschodniej Azji.
Doskonale szybuje. Podczas
przelotów odpoczywa na polach
uprawnych w dużych stadach. W
Polsce gniazduje regularnie na niżu,
najliczniej w północnej części kraju
(na Warmii i Mazurach oraz na
Pomorzu).
W

ostatnich

dekadach

żuraw
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zwiększył liczebność, rozprzestrzenił

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl.

się także na południu i południowym
wschodzie kraju. Coraz częściej notowane są przypadki zimowania żurawi w Europie, także
w Polsce.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to działająca od 1991 roku organizacja pozarządowa
o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem
Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego
działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim
partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.
Tekst za OTOP oraz Marzena Skut

