Bocian
V Dni Wierzby Głowiastej.
2011-02-21
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Fundacja „Ja Wisła”, Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody "Salamandra", Mercedes Off Road Club – „M-ORC”,
Tread Lightly Polska zapraszają po raz kolejny do udziału w akcji
ogławiania wierzb. W ten sposób przypominamy ten zanikający
zwyczaj, mający duże znaczenie dla zachowania
charakterystycznego krajobrazu oraz specyficznych gatunków
zwierząt związanych z wierzbami.
Zorganizowane akcje ogławiania wierzb rozpoczęły się w 2007
roku w Puszczy Kampinoskiej i w Proszowicach. Naszym celem
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.
Wzrost zainteresowania wierzbami przekłada się także, na coraz więcej prac naukowych,
opisujących ten cenny element środowiska wiejskiego.
W 2009 roku dr Jerzy Romanowski z Centrum Badań Ekologicznych PAN przeprowadził
inwentaryzację ostoi pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Badania prowadzono na tarasie
zalewowym Wisły w Dolinie Łomiankowskiej w woj. mazowieckim. Pachnica to chroniony gatunek
chrząszcza, żyjący w próchnowiskach. Wpisana jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako
gatunek „wysokiego ryzyka narażony na wyginięcie” - kategoria VU, wyróżniona jest również jako
gatunek „szczególnie ważny” w Dyrektywie Habitatowej a w ramach Konwencji Berneńskiej
uznana za gatunek „bardzo zagrożony i ściśle chroniony”.
Wnioski z raportu są bardzo ciekawe, na blisko 3000 przebadanych wierzb oszacowano
prawdopodobne występowanie pachnicy w 50 % ogłowionych drzew! Badania wskazują, iż można
przyjąć, że wszystkie wierzby głowiaste w dolinie Wisły są potencjalnym środowiskiem rozrodu
tego gatunku. Autor wskazuje konieczność podjęcia działań informacyjnych i edukacyjnych,
skierowanych do gminnych Działów Ochrony Przyrody, oraz uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych, o konieczności ochrony głowiastych wierzb jako siedliska rozwoju pachnicy
dębowej. Należy także podjąć dyskusje nad możliwością stosowania aktywnych działań i
rekompensat w przypadku, gdy nieodzowne jest wycięcie wierzb – przykładem takich działań
może być translokacja żywych larw pachnicy wraz z próchnowiskiem do innych drzew, układanie
pni z larwami pachnicy w wyznaczonych miejscach dla umożliwienia ukończenia rozrodu, oraz
nasadzanie nowych alei i ogławianie istniejących alei wierzb. Zainteresowanych szczegółowymi
wynikami badań odsyłamy do Raportu: RAPORT Z BADAŃ NAD GATUNKIEM CHRONIONYM

Program imprez 2011:

WARMIA:
data: 4-5 luty 2011
miejsce: bociania wieś Żywkowo (gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki)
organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Zakończone - relacja na stronie

Mazowsze:
data: 26 luty 2011
miejsce: Komorów, gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni.
organizator: Warszawski Oddział TP Bocian
Zbiórka o 9.30
Spotykamy się na Drodze Wygonowej, czyli dawnej polnej drodze, obsadzonej wierzbami którą
niegdyś wyganiano krowy na wygon. Drogę łatwo znaleźć, jadąc od Kampinosu nalezy przejechac
prawie przez cały Komorów i skręcić w prawo za blaszaną halą producenta drzwi (link do mapki)
Chętni do ciężkiej pracy niech nie zapomną:
ubrań roboczych,
rękawic,
solidnych butów,
doświadczeni pilarze zabierają pilarki i drabiny,
a wszyscy dobry humor i prowiant na ognisko.
Mamy do ogłowienia ok 40 wierzb, pozostałość dawnej alei, którą warto odtworzyć.
Kontakt do organizatora:
Adam Tarłowski
warszawa@bocian.org.pl
606 277 567
wiecej zdjęć:
https://picasaweb.google.com/biurobocian/VDniWierzbyGlowiastej20011KomorowGminaKampinos#

WIELKOPOLSKA:
data: 26 luty 2011

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, 26 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.
więcej informacji oraz zgłoszenia na akcję pod linkiem:
http://www.przyroda.most.org.pl/2011/02/zapraszamy-na-dzien-wierzby-glowiastej-nad-notecia/

MAŁOPOLSKA:
11-12 marca, Proszowice, gmina Proszowice, powiat proszowicki.
Organizator : Proszowickie Koło TP Bocian
11 marca - część konferencyjno-szkoleniowa
12 marca - ogławianie wierzb
Wiecej szczegółów wkrótce.
Kontakt do organizatorów: Waldemar Bucki tel.: 504 913 070.

Zobacz również:
Owadzi świat ogłowionej wierzby
Dzień wierzby Głowiastej 2007
Podyskutuj o tym na forum

