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W dniach 27-31.05.2013 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
gościło dziesięcioosobową delegację GODS (Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres) - organizacji zajmującej się
ochroną ptaków w Departamencie Deux- Sèvres we Francji.
Nasi goście zostali zakwaterowani w malowniczo położonym
gospodarstwie agroturystycznym „Kraciówka” nad Krzną.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku we wrześniu delegacja w składzie: Dominik Krupiński,
Przemysław Obłoza, Jerzy Lewtak, Dorota Uryniuk udała się na wizytę do Francji, o czym
można było przeczytać na naszej stronie.

Program wizyty delegacji GODS był napięty. Pierwszego dnia Francuzi mieli okazję zobaczyć
stadninę koni arabskich w Janowie Podlaskim oraz kilka miejsc w Podlaskim Przełomie Bugu,
m.in.: punkt widokowy na dolinę Bugu koło Gnojna, projektowany rezerwat przyrody
„Wajkowska Wyspa” koło Borsuk oraz projektowany rezerwat „Trojan”. Dużą atrakcją
ornitologiczną tego dnia były rybitwy czarne, białoskrzydłe i białowąse gnieżdżące się na
starorzeczach Bugu. Obserwowaliśmy również kilka innych gatunków występujących w
dolinie Bugu (m.in.: bociana czarnego, krwawodzioby i zimorodki).

Drugi dzień wizyty poświęciliśmy na pokazanie krajobrazu rolniczego Południowego Podlasia
oraz kilku stanowisk błotniaka łąkowego. Mozaika siedlisk zrobiła na naszych kolegach duże
wrażenie. Kilka razy podkreślano, że mamy skarb i musimy ten unikalny w skali Europy
krajobraz rolniczy zachować. W trakcie objeżdżania terenu Jerzy Lewtak omówił
poszczególne działania krajowego programu rolnośrodowiskowego. Tematyka rolnictwoprzyroda była poruszana nieprzypadkowo. TP „Bocian” i GODS zajmują się głównie ochroną
ptaków krajobrazu rolniczego. Gatunkiem, który szczególnie interesuje obydwie organizacje
jest błotniak łąkowy. Ochrona tego ptaka drapieżnego wygląda w Polsce i we Francji bardzo
podobnie. Wizyta była kolejną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie badań i ochrony
gatunku. Dzień zakończyliśmy wycieczką na zbiornik retencyjny „Żelizna”.

Kolejny dzień wizyty rozpoczęliśmy od zwiedzania rezerwatu przyrody „Kózki”, gdzie na
murawach przywitały nas „bocianowe” owce świniarki. Dzięki obecności botanika Marka

Wierzby, nasi goście otrzymali sporą dawkę wiedzy o charakterystycznych nad Bugiem
murawach napiaskowych, mieli również okazję zapoznać się z naszymi działaniami
prowadzonymi na rzecz ochrony muraw w rezerwacie. Po obiedzie czekała nas jedna z
największych atrakcji, jaką był spływ kajakami po Krznie (od mostu w Nowosiółkach do mostu
w Neplach). Wyjątkowy wysoki stan wody, jak również dziki (nieuregulowany) charakter tego
odcinka rzeki spowodował, że spływ był wyjątkowo ciekawy.

Wieczorem zorganizowaliśmy pożegnalnego grilla, na którego przybyło kilkanaście osób
związanych z TP „Bocian”. Atrakcją wieczoru był pieczony baran, nie zabrakło też innych
polskich przysmaków i trunków ;) Nasze biesiadowanie zakończyliśmy grubo po godzinie 24.
W piątek rano delegacja GODS udała się do Białowieży w celu zwiedzania Puszczy
Białowieskiej, gdzie została do niedzieli. W poniedziałek wróciła do Francji.

Mamy nadzieję, że obydwie wizyty to dopiero początek szerszej współpracy naszych
organizacji. Być może zaowocuje ona w przyszłości wspólnymi projektami. Już teraz możemy
się uczyć wzajemnie od siebie.

Organizacja wizyty nie byłaby możliwa bez pomocy i wielkiego zaangażowania Doroty
Uryniuk z Ośrodka Francuskiego Deux-Sèvres w Białej Podlaskiej. Podziękowania składamy
również Kasi Woźniak, która wspomagała Dorotę w tłumaczeniu oraz Józefowi Oreszczukowi
(opiekun „bocianowych” świniarek) za przygotowywanie pieczonego barana.

Delegację GODS stanowili: Jacques Pellerin (prezes), Gustaw Talbot (były prezes), Xavier
Fichet (dyrektor), René Pouit (ochrona błotniaka łąkowego) oraz Françoise Talbot, Joëlle
Chatain, Guy Bordage, Christian Héraud, Jérôme TRICAUD, Samuel Peroteau. Delegacji
towarzyszyła Isabelle Jénot ze Stowarzyszenia Deux-Sèvres / Biała Podlaska.
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