Nasze Stowarzyszenie zadeklarowało współpracę z panem Jarosławem Mydlakiem i jego artykuł na
naszej stronie będzie pierwszym akcentem tejże współpracy jako promocja jego zaangażowania w
działania przyrodnicze i ornitologiczne na terenie Doliny Dolnego Bugu.
Jarosław Mydlak jest animatorem przyrodniczym i ornitologiem pracującym na co dzieo w
Nadleśnictwie Biała Podlaska jako podleśniczy. Oprócz pracy zawodowej zajmuje się hobbistycznie
edukacją przyrodniczą i ornitologią w terenie. W zeszłym roku przeprowadził m. in. inwentaryzację
ornitologiczną terenów Krzny od Kijowca do mostu w Neplach
23.03.2011 r. odbędą się w Neplach warsztaty pt. "Obserwacje ptaków przez lunetę". W zajęciach
będzie uczestniczyd koło ekologiczne ze Szkoły Podstawowej w Neplach z opiekunem Panią Zofią
Kowaluk. Przewodnikiem wycieczki będzie Jarosław Mydlak, z zamiłowania ornitolog, który realizuje
projekt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków "Bliżej natury", związany z przybliżeniem
lokalnej społeczności zamieszkującej okolice ostoi ptasiej "Dolina Dolnego Bugu" walorów
przyrodniczych regionu.
Zamierzamy przejrzed przez lunetę okoliczne rozlewiska Krzny i Bugu, policzyd przelotne ptaki, które
zatrzymały się na odpoczynek przed podjęciem dalszej wędrówki na wschód i północ. Ostatnio
(20.03.2011r.) stwierdzone liczebności ptaków na rozlewiskach w pobliżu Nepli i Starzynki są
imponujące. Na szeroko rozlanych wodach Bugu i Krzny w jej przyujściowym odcinku,
zaobserwowano około 5 tysięcy pływających po nich ptaków wodnych. W przeważającej części są to
gęsi białoczelne (ok. 3000), świstuny (ok. 1000) i krzyżówki (ok. 700). Zdarzają się też ptasie rarytasy.
20.03.2011 r na rozlewiskach, pływały 2 łabędzie czarnodziobe (bewiki), które gniazdują w arktycznej
Tundrze, a w Polsce rzadko można je zobaczyd na przelotach. Będziemy zwracad uwagę na znaczniki,
które mogą mied ptaki w różnych miejscach. Poza popularnymi obrączkami, które jest trudno
odczytad możemy natknąd się u gęsi i łabędzi na obroże szyjne a u kaczek na znaczniki dziobowe.
Dzięki odczytaniu takich kodów możemy dowiedzied się o trasie wędrówki, wieku, pochodzeniu
ptaka. Obserwację taką, należy przesład do Stacji Ornitologicznej PAN w Gdaosku. Po pewnym czasie
otrzymamy informację zwrotną. Oprócz obserwacji ptaków przez lunetę, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Neplach wezmą udział w konkursie rysunkowym pod tytułem: "PTAKI WODNE W
POBLIŻU MOJEJ SZKOŁY". O rozstrzygnięciu konkursu powiadomimy w późniejszym terminie.
Nagrodami za najciekawsze prace rysunkowe są kalendarze ścienne z błotniakiem łąkowym.
Oprócz warsztatów w Neplach będą realizowane: Warsztaty sowiarskie (Janów Podlaski,
Konstantynów - szkoły) Wabienie i nasłuchy sów (Błonie) 01.04.2011, Wycieczka wiosenna w
"Nadbużaoskie Łęgi" (Wygoda) 15.04.2011 Warsztaty ptasie (Neple) - koło ekologiczne Szkoła
Podstawowa, Ptasi Rajd (maj) i ptasi festyn połązony z paradą bocianów (Janów Podlaski) - czerwiec
2011 ustawienie tablicy edukacyjnej na ścieżce Nadbużaoskie Łęgi promującej Dolinę Dolnego Bugu."
Na zdjęciu łabędź niemy z obrożą szyjną. Przebywał w dniu 6 marca 2011 na rozlewisku w pobliżu
Nepli.
Fot. Jarosław Mydlak.

