Druhé ornitologické pozorovanie na Bielických bahnách
Kým pred dvomi rokmi sme si zvolili večerný termín pozorovania vtáctva, tento raz sme sa
rozhodli privstať. Z dôvodu “rannej vtáčej šou” to odporúčal aj Stanislav Harvančík,
ornitológ, profesionálny ochranár a krstný otec nášho náučného chodníka, ktorý sme tu
vybudovali ako dobrovoľníci v roku 2011 v rámci projektu Zachráňme Bielické bahná.
V nedeľné ráno už o šiestej sa tu stretli nadšenci pre vtáčiu ríšu vrátane trojice dlhoročných
ochrancov prírody z Partizánskeho – Andrej Dubravský, Ladislav Šnírer a samozrejme
Stanislav Harvančík. Ten si na ornitologické pozorovanie v Bielických bahnách našiel čas
medzi dvomi zahraničnými cestami. Pred pár dňami sa totiž vrátil z ruského Bajkalu a už
cestuje do Bulharska. Samozrejme, že nie na rekreáciu, ale za fotoúlovkami operencov. Aj na
Bahnách boli parádne. Najskôr sme boli svedkami kukučieho galaprogramu viacerých
samcov, ktorý nás uchvátili nielen kukaním samcom a „mrmlaním“ samíc, ale aj náletmi a
pózovaním. Potešila nás prítomnosť sliepočky vodnej, svrčiaka slávikovitého, strnádky
trsťovej, trsteniarika obyčajného, kanárika poľného, holuba hrivnáka, vlhy obyčajnej a
ďalších, celkom asi tridsať druhov, ktoré sme identifikovali zvukom i obrazom. Bojovného
chriašteľa spred dvoch rokov sme však nenašli. Príčinou je možno stále klesajúca hladina
termálnej vody tejto vzácnej mokrade, zaradenej do národného zoznamu území európskeho
významu. To najkrajšie divadlo nám ponúkla kúdelníčka lužná, ktorá si hniezdo upriadla na
visiacom konáre vŕby. Bolo ako veľká guľa, z ktorej vykúkali hlávky mláďat. Cez delá
objektívov sme sledovali nielen ich kŕmenie, ale aj ich prvé vylietnutie z hniezda. Fascinovaní
týmto predstavením sme aj zabudli, že ubehli štyri hodiny. Nedeľné predpoludnie s
ornitológmi sme ukončili autogramiádou. Stano Harvančík totiž nášmu Klubu Stromu života
daroval novučičké publikácie CHKO Ponitrie, ktoré vydala Štátna ochrana prírody. A
samozrejme, že najviac fotografií bolo v jeho autorstve.
Úplne posledné dve hodiny patrili koseniu porastu na trase chodníka, aby sme ho čo najviac
sprístupnili pre všetky vekové kategórie. Budeme radi, ak nám nabudúce niekto pomôže…
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Atmosféru si môžete priblížiť aj zvukom na
http://stromzivota.sk/blog/2014/05/ornitologicke-divadlo-na-bielickych-bahnach/

