NOC SÓW w Bieniszewie * 24.03.2018

Tomasz Puszczyński jako przewodnik bieniszewskiej Nocy Sów

275 miłośników przyrody zarejestrowało się w Bieniszewie na drugiej NOCY
Zapraszamy na wystawę fotograficzną do CIM
SÓW. Blisko połowę stanowiły dzieci i młodzież. Prócz rodzin zameldowały się
grupy z Fundacji „Otwarcie” i Szkoły Podstawowej nr 3. Najmłodszą uczestniczką w dniach 11 maja do 8 czerwca 2018 r.
była Joanna Pęcherska z Posady, która poszukiwała sów wieziona dziecięcym
wózkiem. Akcję edukacyjną NOC SÓW popularyzuje fundacja „Ptaki Polskie”.
Bieniszewska noc była jedną z 252 zgłoszonych w tym roku w Polsce.
Przewodnikiem spotkania był ponownie Tomasz Puszczyński, instruktor
ochrony przyrody PTTK. W imieniu Nadleśniczego gości powitał pan Grzegorz
Bąk z Nadleśnictwa Konin, zachęcając do skorzystania z ogniska i zaplecza.
Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki dwoił się i troił, aby wszyscy
otrzymali przygotowane przez Oddział dyplomy i naklejki. Tomasz Puszczyński
omówił plan Nocy Sów i zaprezentowane eksponaty: pióra i wypluwki. Film Artura
Tomasz Puszczyński i Grzegorz Bąk
Tabora o sowach wniósł sporo wiedzy o nocnych drapieżnikach. Nagłośnienie
udostępnił GOK Kazimierz Biskupi. Sowy i sóweczki można było nabyć w postaci
ręcznie rzeźbionych figurek panów Piotra i Jakuba Staszaków.
Nocny spacer ścieżką edukacyjną za klasztorem w księżycową noc był
wspaniałą przygodą. Nawoływania sów nic jednak nie dały. Żaden puchacz ani
lelek nie zaciekawił się, kto sunie z latarkami przez las. Tym razem trzeba było
zadowolić się obrazami zarejestrowanymi przez innych autorów. Sowy są nadal
aktywne wieczorami. Zachęcamy do skorzystania ze strony http://nocsow.pl/
i samodzielnej (z rodzicami) wyprawy do lasu. Rajd odbył się dzięki wsparciu
Miasta Konin.
Tekst: Wanda Gruszczyńska Fot. Wanda Gruszczyńska, Zbigniew Szczypkowski. Dzięki inicjatywie
Wandy Gruszczyńskiej i Piotra Pęcherskiego do współpracy włączył się GOK Kazimierz Biskupi.
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Film „Sowy Polski” Artura Tabora (1968-2010) oglądany przy temperaturze + 3 º C

Na pocieszenie śpiący
młody puszczyk.

Sowy Piotra i Jakuba
Staszaków

