Bocian
„Dni Wierzby Głowiastej” 2012
2012-02-23
Powoli zima dobiega końca, kończy się też sezon ogławiania wierzb. Z
tej okazji, miłośnicy tego symbolicznego drzewa i całego
mikrośrodowiska wierzbowej głowy zapraszają po raz szósty na „Dni
Wierzby Głowiastej”
Celem akcji jest zachowanie tradycji sadzenia i ogławiania wierzb,
przypominamy rozliczne korzyści czerpane z wierzby od stuleci przez
ludzi, zwracamy też uwagę na wysoką wartość przyrodniczą głowiastych wierzb.

Program imprez 2012:

WARMIA:
Akcja Wierzba III
data: 13 lutego 2012
miejsce: bociania wieś Żywkowo (gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki)
organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Zakończone – relacja na stronie: http://www.ptop.org.pl/aktualnosci/217-akcja-wierzbaedycja-iii.html

Mazowsze:

VI Dni Wierzby Głowiastej na Mazowszu
data: 25 lutego 2012
miejsce: Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, Obszar Natura 2000 „Łąki
Kazuńskie”
organizator: Warszawski Oddział TP Bocian

Zbiórka o 9.30 – 10.00

Spotykamy się przy alei wierzbowej prowadzącej do niezamieszkałej już części dawnej
olęderskiej wsi, zwanej przed wojną Kazuń Niemiecki, obecnie Kazuń Nowy. Dawni
gospodarze użytkowali Łąki Kazuńskie, po ich osadach pozostały tylko ślady i zrujnowany,
drewniany budynek pod adresem Kazuń Nowy nr 9, przy tej samej drodze co wierzby do
ogłowienia. W części zamieszkałej można jednak nadal znaleźć wiele pozostałości po
olędrach w postaci budynków i układu wsi.
Link do mapki: http://g.co/maps/qcmzm
Chętni do ciężkiej pracy niech nie zapomną:
ubrań roboczych,
rękawic,
solidnych butów, a w związku z odwilżą najlepiej kalosze.
Doświadczeni pilarze zabierają pilarki i drabiny, a wszyscy dobry humor i prowiant na
ognisko.
Mamy do ogłowienia ok. 20 wierzb, z których miedzy innymi pozyskamy żywokoły do nowych
nasadzeń.
Kontakt do organizatora:
Adam Tarłowski
warszawa@bocian.org.pl
606 277 567
A jak było rok temu: http://www.bocian.org.pl/artykuly/dzien-wierzby-glowiastej-w-komorowiepod-kampinosem

WIELKOPOLSKA:

Dzień wierzby głowiastej nad Notecią
data: 25 lutego 2012
miejsce: Stobno, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki
organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w Dniu wierzby głowiastej nad Notecią.
Wszystkich chętnych zapraszamy do pomocy przy ogławianiu alei wierzb w Stobnie (gm.
Trzcianka).
Zbieramy się w sobotę, 25 lutego, o godzinie 10.00 przy kościele w Stobnie. W akcji mogą
wziąć udział osoby dorosłe (niepełnoletnie – jedynie z opiekunem!).

Będziemy ścinać konary wierzb z jednej z ostatnich alei tych drzew w okolicach Trzcianki,
będzie to kontynuacja zeszłorocznych działań w tym samym miejscu.
Więcej
informacji
oraz
zgłoszenia
na
akcję
pod
linkiem:
http://www.przyroda.most.org.pl/2012/02/dzien-wierzby-2012-zapraszamy/
Zobacz relację z ubiegłego roku: http://www.przyroda.most.org.pl/2011/03/dzien-wierzby-nadnotecia-relacja/

MAŁOPOLSKA:
VI Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej
data: 2 i 3 marca 2012
Zapraszają:
Marszałek Województwa Małopolskiego
Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi rasowych i Drobnego Inwentarza
„Zielononóżka”
Klub Miłośników Przyrody „Rzekotka” z siedzibą w ZS w Piotrkowicach Małych
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
MODR Karniowice, PZDR Proszowice
Sołectwo Opatkowice
Program Małopolskich Dni Wierzby Głowiastej
2 marca 2012 - Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych (piątek)
9:00 konferencja przyrodniczo ekologiczna, prowadzona przez PHGRIDI „Zielononóżka”,
zaproszonych gości, oraz konkursy o tematyce przyrodniczej.
3 marca 2012 r. (sobota)
Godz. 9:00 - zbiórka uczestników w Remizie OSP Opatkowice.
- Przejście na miejsce akcji
- Omówienie zasad BHP
- Praca przy ogławianiu drzew (cięcie odrostów, pilarze, prace porządkowe - młodzież)
- Obserwacje przyrodnicze i dyskusje na tematy ekologiczne
- Przerwa na drugie śniadanie w plenerze, ognisko, sprzątanie terenu
Około godz. 12:00 - Remiza OSP w Opatkowicach; omówienie akcji, wystąpienie

zaproszonych gości, wybór „Rzekotki roku, króla i królowej wierzby na rok 2012”
Kontakt do organizatorów: Tel. 504-913-070, 609-443-357, 12/386-19-24, 12/386-21-83
Dni Wierzby Głowiastej w Proszowicach to niezwykłe wydarzenie, przeczytaj jak było w
zeszłym roku:
http://proszowicki.glos24.pl/artykul/dni-wierzby-w-proszowicach

ZAPRASZAMY

