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Sztuczne wyspy dobrym pomysłem - ptaki
założyły na nich gniazda
Na sztucznych wyspach zbudowanych przez ornitologów w Kwiecewie, Sątopach i Pieckach (woj.
warmińsko-mazurskie) jest mnóstwo gniazd, które założyły m.in. rybitwy. Ten gatunek w ostatnich latach
zniknął z Mazur, dlatego ornitolodzy nie kryją zadowolenia.

Jak poinformował Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, na każdej
sztucznej wyspie ptaki założyły gniazda.

"Największy ruch obserwujemy na wyspie w Pieckach,
gdzie jest ponad 300 gniazd, w tym mewy śmieszki i rybitw. Z naszych obserwacji wynika, że rybitwy
wróciły też do Kwiecewa i Sątop. Ile dokładnie jest gniazd będziemy wiedzieli wkrótce, po
przeprowadzeniu akcji ich liczenia, ale i bez tego jesteśmy bardzo zadowoleni" - przyznał
w rozmowie z Menderski i podkreślił, że sukces ten jest tym większy, że od lat na Mazurach rybitwy
nie zakładały gniazd, bo nie miały do tego warunków.
Rybitwy zakładają gniazda na wyspach piaszczystych, na ich brzegach, tam gdzie nie ma wysokiej
roślinności. Przez lata takie idealne warunki te ptaki znajdowały na wyspach na mazurskich
jeziorach, ponieważ wiosną gospodarze umieszczali na wyspach bydło i zabierali je dopiero jesienią.
Bydło wyjadało trawę i tworzyły się idealne warunki dla rybitw. Niestety, teraz zwyczaj zawożenia
krów na wyspy zanikł, a mazurskie wyspy porosły lasami. Dlatego ornitolodzy postanowili
wybudować ptakom sztuczne wyspy, na co uzyskali unijne wsparcie, gdyż koszt usypania jednej
takiej wyspy to ok. 200 tys. zł.
Projekt olsztyńskich ornitologów był pionierski, ponieważ w Polsce i Europie zwykło się tworzyć dla
rybitw wyspy pływające - tratwy czy pływające pomosty, ostatnio nawet przystosowano do tego celu
starą barkę. Sztuczne wyspy dla tych ptaków usypywano natomiast w USA, tam pomysł ten się
sprawdził.
Ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków od trzech lat prowadzą monitoring bytowania
rybitw rzecznych w Warmińsko-Mazurskiem. Z ich obserwacji przed zbudowaniem wysp wynikało, że
ptaki te żyły w siedmiu koloniach, w sumie ich liczebność oszacowano na 420-450 par.

Rybitwy rzeczne w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/18075.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".

12-08-2022

Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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