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Na okładce: przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)  (fot. A.S. Jadwiszczak)

Szanowni Czytelnicy!

Nadeszła długo oczekiwana wiosna. Sprzątamy przydomowe ogródki, wietrzymy miesz-
kania, a przez otwarte okna dochodzi rechot żab z pobliskich mokradeł. Na niebie pojawiły 
się klucze powracających ptaków. Szczególnie cieszą nasze oczy pierwsze wiosenne kwiaty: 
przebiśniegi, sasanki, cebulice, złocie... Dno lasu zaściela śnieżnobiały kobierzec zawilców 
gajowych, a miejscami pysznią się niebieskofioletową barwą delikatne przylaszczki.

Ciepłe, wiosenne słońce zbudziło zimujące motyle, które grzejąc się w jego cieple, od-
wiedzają nieliczne jeszcze kwiaty. W połowie kwietnia pojawił się zorzynek rzeżuchowiec 
– wiosenny gatunek motyla z rodziny bielinków, którego samczyk z pomarańczowymi plama-
mi na wierzchołkach skrzydeł, może uchodzić za delikatny symbol wiosny.

Jak co roku powraca problem wypalania ugorów, rowów, poboczy dróg, itp. Przypomi-
nam, że takie wypalanie resztek zeschniętych roślin jest nie tylko zabronione, ale powoduje 
również duże straty w przyrodzie i może być przyczyną groźnych pożarów.

Korzystając ze słonecznej pogody, zachęcam wszystkich do długich wiosennych space-
rów i życzę wielu ciekawych obserwacji budzącej się z zimowego snu przyrody.

                                                                                    Andrzej S. Jadwiszczak
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Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)
Adriana Auguścik i Iwona Bałdyga

Im cieplej za oknem, tym częściej myśli krążą wo-
kół wiosennej atmosfery, letniego słońca i dłuższych dni. 
Zwiastunów wiosny jest wiele, począwszy od kwiatów 
leszczyn, poprzez wawrzynki, zawilce, przylaszczki 
i miodunki, które rozwijają się wraz z każdym podmu-
chem ciepłego wiosennego powietrza, aż po przeplatają-
ce się koncerty różnych gatunków ptaków. 

W maju, gdy wokół nas kwitnie już całe krocie pięk-
nych kwiatów, rozkwita kolejna roślina. Jest nią żmijo-
wiec zwyczajny o charakterystycznym wyglądzie. Swoją 
nazwę zawdzięcza pręcikom wystającym z korony kwia-
towej, przypominającym język żmii oraz swojemu zasto-
sowaniu, ponieważ niegdyś używany był przeciw ukąsze-
niom tych gadów. Żmijowiec cieszy nas swoimi kwiatami 
od maja aż do września. Najczęściej spotkać go możemy 
go na nieużytkach i przydrożach. Lubi gleby piaszczyste. 
Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, dlatego też często po-
rasta wzgórza i pagórki, gdzie nie osłaniają go inne rośli-
ny. Dziko rośnie na terenach całej Europy, a także w Azji 
Zachodniej, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Afryce. 
W Polsce jest on rośliną pospolicie spotykaną. Żmijowiec 
zwyczajny bywa również uprawiany w ogrodach.

Należy on do rodziny ogórecznikowatych (Boragi-
naceae), zwanych również szorstkolistnymi. Z grubego, 
wrzecionowatego korzenia barwy ciemnobrunatnej wy-

Żmijowiec zwyczajny                                                                                                                                                 fot. A.S. Jadwiszczak

rasta gruba jasnozielona, pionowo wzniesiona w górę ło-
dyga. Osiąga ona wysokość od 25 cm do 100 cm. Pokryta 
jest ona meszkiem oraz ciemnymi brodawkami, z których 
wyrastają kłujące włoski. Liście żmijowca zwyczajnego 
są siedzące, mają wąski lancetowaty kształt, na końcach 
są zaostrzone, a u nasady zaokrąglone. Liście odziom-
kowe oraz dolne łodygowe mają podługowatolanceto-
waty kształt i zwężają się w ogonek. Korona żmijowca 
ma bardzo krótką rurkę o wyraźnej grzbiecistej symetrii 
i niejednakowych płatkach. Kwiaty żmijowca początko-
wo mają purpuroworóżową barwę, a później przecho-
dzi ona w niebieskawy kolor. Choć rzadko, ale trafiają 
się również okazy z białymi kwiatami. Jak już wcześniej 
wspominałam z kwiatów wyrastają pręciki, które kształ-
tem przypominają język żmii. Kwiaty te są lejkowate 
i osiągają długość ok. 15–20 mm. Kwiaty żmijowca za-
pylane są głównie przez błonkówki. Dojrzałe owoce żmi-
jowca rozpadają się na 4 rozłupki o ząbkowanym kancie. 
Żmijowiec zwyczajny jest ciepłolubnym hemikryptofi-
tem, jego pędy zamierają przed zimą, przez którą prze-
trzymują dzięki pączkom ukrytych w obumarłych liściach 
i glebie. 

Żmijowiec zwyczajny jest rośliną miododajną, od-
znacza się właściwościami leczniczymi, lecz co ważne, 
może być również trujący.
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Surowcem leczniczym jest ziele i korzeń żmijowca. 
Ziele zbierane jest od czerwca do sierpnia, a korzeń po 
przekwitaniu rośliny. Ziele i korzeń żmijowca zawierają 
liczne alkaloidy pirolizyzdynowe, takie jak np.: echiina, 
echimidyna, czy też acetyloechimidyna, konsolidyna, 
cynoglosyna i konsolicyna. Zawierają także dużo alan-
toiny, olejeków eterycznych, garbników, krzemionki 
oraz fitosterole i saponiny. Konsolidyna i cynoglosyna 
ma właściwości antydepresyjnie oraz rozkurczowe. Al-
kaloidy żmijowca wywierają także efekt przeciwkaszlo-
wy i halucynogenny. Z kolei alantoina przyspiesza goje-
nie ran, udrażnia przewody łojowe, ujędrnia skórę oraz 
oczyszcza naskórek, przez co jest pomocna w leczeniu 
trądziku. 

Niegdyś w medycynie ludowej żmijowiec miał wiele 
zastosowań: przeciwko ukąszeniom żmij, owadów, jako 
środek owadobójczy, czy też do leczenia stanów zapal-
nych skóry. Żmijowca dawniej stosowano również w le-
czeniu padaczki oraz jako środek przeciwbólowy na bóle 
migrenowe. Ponadto nadaje się on do kuracji w przypad-
ku długotrwałej depresji, oraz w walce z przemęczeniem. 
Poza sporządzaniem naparów i maceratów o wyżej opi-
sanych właściwościach i zastosowaniach, z ziela i ko-
rzenia żmijowca można robić również nalewki lecznicze 
stosowane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Podczas korzystania z dobrodziejstw żmijowca ważne 
jest to, że substancje zawarte w tej roślinie, jak i w przy-
padku innych roślin można przedawkować. Przedawkowa-
nie żmijowca może powodować oszołomienie i senność. 

W nadmiernych ilościach alkaloidy zawarte w żmijowcu 
mogą uszkodzić wątrobę. Ze względu na trujące właści-
wości żmijowca wykorzystywano go dawniej, jako trutkę 
na szczury. Dlatego też, wykorzystywanie żmijowca w za-
stosowaniach medycyny ludowej wymaga dużej rozwagi 
i umiejętności korzystania z darów natury. 

Żmijowiec zwyczajny                                               fot. Ł. Auguścik Żmijowiec zwyczajny                                               fot. Ł. Auguścik

Żmijowiec zwyczajny                                       fot. A.S. Jadwiszczak
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Witaminy z wiosennego lasu i pola
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Rośliny pojawiające się wiosną wokół nas są niewąt-
pliwie ozdobą, cieszą barwami, zapachem, przyciąga-
ją owady. Oprócz podstawowej roli biologicznej, jaką 
pełnią w ekosystemach (są producentami materii orga-
nicznej) oraz walorów estetycznych, liczne gatunki ro-
ślin dziko żyjących mają cenne właściwości użytkowe 
– zawierają witaminy i niezbędne człowiekowi składniki 
mineralne. Wszyscy znamy i często stosujemy w kuchni 
owoce żurawiny, borówek, czarnego bzu, korzeń chrza-
nu, liście szczawiu. Są jednak wokół nas liczne gatunki 
roślin, o których cennych właściwościach mówi się mniej 
i rzadziej się je wykorzystuje.

Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella)

Roślina pospolita w całej Europie, na Kaukazie, Sybe-
rii, na terenie Japonii oraz w Ameryce Północnej i Połu-
dniowej. Występuje na żyznych, nieco kwaśnych glebach 
– w cienistych lasach liściastych i mieszanych, w borach. 
Szczawik zajęczy to roślina mała, 8–15 cm wysokości, 
o pojedynczych, 5-płatkowych białych kwiatach czerwo-
no żyłkowanych, u nasady z żółtą plamą, osadzonych na 
długich ogonkach. Kwitnie wczesną wiosną (kwiecień 
– maj). Liście odziomkowe delikatne, 3-listkowe, przy-
pominające liście koniczyny, o kwaskowatym smaku... 

W słoneczne dni oraz wieczorem pod wpływem zmian 
turgoru listki opadają w dół i stulają się dolnymi strona-
mi blaszek (tzw. „sen roślin”). Kwiaty wydzielają nektar, 
są zapylane przez muchy i chrząszcze. Posiada ciekawy 
mechanizm rozsiewania owoców – wzrastający turgor 
(do 17 atmosfer) komórek w łupinie nasiennej powoduje 
gwałtowne wyrzucenie nasion na odległość ok. 2 m.

Liście szczawika zajęczego są bogatym źródłem an-
tyoksydantów, zawierają witaminę C, rutynę, ksantofile, 
karoten, flawonoidy. Liście mogą być używane do za-
kwaszania zup, sosów, majonezów, jogurtów, sałatek, 
ciast i napojów, można je jeść na surowo, zaleca się żuć 
świeże liście w stanach zapalnych dziąseł a zmiażdżone 
przykładać na rany; napój ze świeżych liści obniża go-
rączkę. Nie należy go konsumować w chorobach nerek, 
dróg moczowych i gruźlicy.

Kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis) 

Pospolity gatunek na terenie Europy i część Azji (za-
chodnia Syberia, Turcja, Kazachstan). Rośnie na gle-
bach gliniastych w miejscach nasłonecznionych – na łą-
kach, leśnych polanach, w murawach. Osiąga wysokość 
30–120 cm, łodyga naga lub za młodu nieco wełnisto 
owłosiona, liście niebieskawozielone, naprzeciwległe, 

Szczawik zajęczy                                                                                                                                                 fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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pochwiasto obejmujące łodygę, siedzące, równowąskie. 
W maju na szczycie łodygi rozwija się kwiatostan typu 
koszyczek o średnicy 4–6 cm z 20–50 żółtymi kwiata-
mi. Roślina kwitnie do sierpnia, a nawet września. Po 
przekwitnieniu powstają duże, delikatne, kuliste owoco-
stany złożone z bardzo licznych wydłużonych niełupek 
z puchem kielichowym pełniącym funkcję aparatu lotne-
go umożliwiającego rozsiewanie. 

Korzenie zawierają inulinę, witaminy C, E, K, B2 
i B6 oraz wapń, żelazo, magnez, fosfor, selen i cynk. 
Jadalne są młode listki i pączki, młode korzenie – jako 
dodatek do surówek albo po ugotowaniu. Po uprażeniu 
i zmieleniu korzeni można uzyskać substytut kawy.

Pięciornik gęsi (Potentilla anserina)

Gatunek pospolity w większej części Europy, z wyjąt-
kiem jej południowych części, na większości obszarów 
Azji i Ameryki Północnej. Łodyga pokładająca się, do 
80 cm długości pokryta długimi do 20 cm liśćmi niepa-
rzysto pierzastodzielnymi, złożonymi z 6–10 par listków 
o piłkowanym brzegu, od spodu jedwabiście, srebrzysto 
owłosionych. U nasady liści tworzą się długie rozłogi 
nadziemne, zakorzeniające się w węzłach, za pomocą 
których roślina łatwo rozprzestrzenia się. Kwiaty żół-
te, pojedyncze, o średnicy ok. 2 cm, długo szypułkowe, 
promieniste, pięciopłatkowe. Kwiaty wydzielają nek-
tar (roślina miododajna), sa zapylane przez pszczoły, 

Kozibród łąkowy                                   fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna Kozibród łąkowy                                   fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Kozibród łąkowy – owocostan              fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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chrząszcze, muchówki, niekiedy motyle. Okres kwitnie-
nia przypada na maj – sierpień. Rośnie na glebach zwię-
złych, gliniastych, na siedliskach półnaturalnych (łąki) 
oraz antropogenicznych (nasypy kolejowe, przydroża, 
pastwiska, rowy, śmietniska, ugory, pola uprawne). Jest 
gatunkiem wskaźnikowym azotu.

Pięciornik gęsi jest rośliną leczniczą – zawiera dużą 
ilość garbników, kwasy organiczne, witaminę C. Ma dzia-
łanie ściągające, przeciwzapalne, rozkurczające mięśnie 
gładkie; ziele stosowane jest przy biegunkach, chorobach 
jelit i dróg żółciowych, zaburzeniach menstruacji, nie-
życie żołądka i jelit. Zawartość substancji gorzkich po-
prawia apetyt i ułatwia trawienie. Surowe liście dodaje 
się do zup, kasz, można przygotować jak szpinak, kłącze 
jadalne na surowo lub gotowane, w smaku podobne do 
pasternaku.

Ziarnopłon wiosenny (Ranunculus ficaria)

Gatunek występujący niemal w całej Europie, za-
chodniej Azji, północnej Afryce, w Ameryce Północnej. 
W Polsce dość częsty w wielu regionach. Łodyga poje-
dyncza lub rozgałęziona o długości do 30 cm, płożąca, za-
korzeniająca się w węzłach, podnosząca się do wysokości 
15 cm. Liście długoogonkowe, okrągło sercowate, o śred-
nicy 2–4 cm, połyskujące, nagie, całobrzegie lub karbowa-
ne na brzegu. W kątach dolnych liści wyrastają jajowate 
bulwki służące do rozmnażania wegetatywnego. Kwiaty 

złocistożółte, o średnicy 2–3 cm, osadzone na krótkich 
szypułkach, złożone z 3 wolnych, zielonożółtych działek 
kielicha szybko odpadających oraz 8–12 wolnych płatków 
korony. Roślina zakwita wczesną wiosną (marzec – maj). 
Kwiaty zapylane przez owady (pszczoły i muchówki). 
Nasiona posiadają elajosom – tzw. ciałko mrówcze bo-
gate w tłuszcze i węglowodany, stanowiący pokarm mró-
wek, które przyczyniają się jednocześnie do rozsiewania 

Pięciornik gęsi                                                                                                                                                             fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Ziarnopłon wiosenny                             fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna



6

nasion. Ziarnopłon rośnie na glebach żyznych zawierają-
cych azot – w podmokłych lasach łęgowych, na wilgot-
nych łąkach, zaroślach, brzegach wód.

Ziarnopłon wiosenny zawiera m.in. duże ilości wi-
taminy C. Wczesną wiosną liście są jadalne, natomiast 
w okresie kwitnienia i tuż po przekwitnięciu liście stają 
się gorzkie, gromadzi się w nich substancja trująca pro-
toanemonina.

Mniszek pospolity (Taraxacum officinale)

Gatunek rodzimy w Europie, Azji, północno-zachod-
niej Afryce, zawleczony na inne kontynenty; w Polsce 
pospolity na całym niżu i niższych położeniach górskich. 
Właściwa łodyga jest bardzo skrócona i ukryta pod ziemią, 
wyrasta z niej rozeta liści i szypuły, na których wznoszą 
się pojedyncze kwiatostany. Szypuły są bezlistne, zwykle 
tęgie, dęte, podczas kwitnienia osiągają od 3 do 40 cm 
wysokości, podczas owocowania wyrastają nawet do po-
nad 60 cm. Liście odziomkowe różyczkowe, do 40 cm 
długości, nagie lub skąpo owłosione, blaszka liściowa 
podłużna, głęboko pierzasto wcinana. Kwiatostanem jest 
pojedynczy koszyczek 2,5–6 cm średnicy, złożony z 20 do 
300 złocistożółtych kwiatów. Okres kwitnienia jest bar-
dzo wydłużony, trwa od kwietnia do lipca, na obszarach 
o ciepłym klimacie mniszki mogą zakwitać przez cały 
rok. Od kwitnienia do rozwoju dojrzałych owoców mija 

7 dni, z jednego kwiatostanu powstać może około 150 
owoców; nasiona roznoszone przez wiatr na duże odle-
głości (200–500 m) lub za pośrednictwem wody (mogą 
w niej spędzić bez utraty zdolności kiełkowania do 9 
miesięcy). Zdolność do kiełkowania ma zwykle około 
90% nasion, co ułatwia rozprzestrzenianie się gatunku. 
Mniszek lekarski preferuje gleby zawierające azot, sta-
nowiska nasłonecznione – łąki, murawy, zarośla, widne 
lasy. 

Roślina lecznicza – zawiera inulinę, śluz, kauczuk, 
garbniki, olejek eteryczny, kwas krzemowy, kwas kawo-
wy, witaminy A, B, C, D. Korzeń i ziele mają działanie 
żółciopędne, pobudzające przemianę materii, przeciw-
cukrzycowe, są stosowane w chorobach układu moczo-
wego. Świeży sok mleczny stosowany jest zewnętrznie 
do usuwania różnego rodzaju brodawek na skórze. Jest 
rośliną jadalna – młode liście używane do sałatek i zup, 
koszyczki jako przyprawa, natomiast prażone korzenie 
jako namiastka kawy. Ponadto mniszek to gatunek mio-
dodajny, stanowiący wartościowe pożywienie dla zwie-
rząt hodowlanych. Ze względu na zdolność kumulowa-
nia w liściach ołowiu, jest stosowany do oczyszczania 
skażonej gleby. Do celów spożywczych nadają się więc 
tylko rośliny z odpowiedniego, czystego siedliska.

Mniszek pospolity                                                                                                                                                        fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna



7

Nie tylko ozdoba lasów, łąk i pól 
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Rośliny są niezwykle ważnymi elementami wszyst-
kich ekosystemów – są producentami materii organicz-
nej, wytwarzają tlen, dostarczają pożywienia, tworzą mi-
kroklimat, ozdabiają otoczenie. Trudno sobie wyobrazić 
życie bez nich. A jednak w dobie chemicznych suple-
mentów, ulepszaczy i konserwantów często zapomina-
my, że rośliny wokół nas mają także ogromny potencjał 
użytkowy – leczą, są naturalnymi surowcami do wyrobu 
kosmetyków, barwników. Liczne gatunki zawierają cen-
ne, łatwo przyswajalne witaminy i niezbędne człowieko-
wi składniki mineralne. 

Wierzbownica kiprzyca (Epilobium angustifolium)

Gatunek pospolity w Europie, Azji i Ameryce Północ-
nej. Często tworzy duże i niemal jednogatunkowe łany. 
Rośnie na glebach próchnicznych bogatych w azot – na 
skraju lasów, na polanach, łąkach, a także na siedliskach 
antropogenicznych, takich jak przydroża, rowy, zręby, 
usypiska. Wytwarza długie, czołgające się kłącza z roz-
łogami, z których wyrastają liczne łodygi o wysokości 
50–150 cm (w sprzyjających warunkach nawet 2 m), pro-
sto wzniesione, obłe, pojedyncze lub rozgałęzione, nagie 

i często czerwono zabarwione. Ulistnienie skrętoległe, li-
ście lancetowate, miękkie, siedzące lub krótkoogonkowe, 
pod spodem jaśniejsze. Kwiaty różowoczerwone z fioleto-
wym odcieniem o średnicy 2–4 cm, zebrane w stożkowate, 
szczytowe grono. Kwiaty zakwitają stopniowo od dołu ku 
górze łodygi od czerwca do września. Są zapylane przez 
błonkówki. Nasiona z białym puchem rozsiewane są przez 
wiatr. 

Roślina lecznicza – posiada właściwości ściągające oraz 
uśmierzające, stosuje się w leczeniu rozwolnień, nadmier-
nego śluzu w organizmie, zapalenia okrężnicy, jelita wraż-
liwego. Zewnętrznie w postaci maści stosowana w celu 
łagodzenia problemów skórnych u dzieci. Roślina jadalna 
– liście dodaje się do sałatek, po ususzeniu i poddaniu pro-
cesowi fermentacji uzyskuje się zieloną herbatę, natomiast 
z kłączy otrzymuje się mąkę do pieczenia chleba. 

 
Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare)

Gatunek rosnący w Europie, północnej Afryce, zachod-
niej Azji; zawleczony i zadomowiony w Ameryce Północ-
nej, Południowej, Australii, Nowej Zelandii. W Polsce 
częsty w wielu regionach, zajmujący nowe stanowiska. 

Wierzbownica kiprzyca                         fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna Wierzbownica kiprzyca                         fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Wierzbownica kiprzyca                         fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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Preferuje gleby wapienne zawierające azot, stanowiska 
nasłonecznione – brzegi lasów, zarośli, przydroża, pa-
stwiska, śmietniska. Roślina posiada łodygę o wysokości 
50–150 cm wyprostowaną, gałęzistą nieco owłosioną, 
kolczasto oskrzydloną. Ulistnienie słabe, liście zbiegające 
wzdłuż łodygi, pierzastodzielne, ząbki liściowe na wierz-
chołku z żółtawym kolcem. Kwiaty purpurowe, rurkowa-
te, zebrane w koszyczki kwiatostanowe 2–4 cm szerokości 
na szypułach kolczasto oskrzydlonych. Okres kwitnienia 

przypada na czerwiec – wrzesień. Kwiaty zapylane są 
przez owady lub samopylne. Ostrożeń rozmnaża się tylko 
z nasion rozsiewanych przez wiatr. 

Roślina jadalna – dawniej mąkę z wysuszonych mło-
dych korzeni dodawano do mąki zbożowej. Łodygi, mło-
de liście i kwiaty nadają się do spożycia na surowo lub 
po ugotowaniu. 

Łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum)

Roślina występuje w Europie (poza Wielką Brytanią), 
w środkowej Azji, w Chinach, na Syberii. W Polsce po-
spolita aż po niższe położenia górskie. Gatunek rośnie 
na glebach wapiennych, gliniastych, bogatych w związki 
azotu – w nadrzecznych zaroślach, olszynach, na brze-
gach wód, rowów, przy drogach, przy zabudowaniach. 
Łodyga wzniesiona, bruzdowana, osiągająca wysokość 
do 2 m, silnie rozgałęziona i cała omszona. Liście od-
ziomkowe tworzą różyczkę, są duże, sercowato-okrągłe, 
mają długie, pełne ogonki, na spodniej stronie pokryte 
gęstym kutnerem. Liście łodygowe mają krótsze ogonki 
i są mniejsze. Kwiaty purpurowoczerwone, drobne, rur-
kowate, zebrane są w koszyczki o średnicy 2–3 cm, wy-
rastające na długich, rozgałęzionych szypułkach z kątów 
liści na szczycie łodygi. Łuski okrywy koszyczka zielone, 
haczykowate, całe osnute długimi włoskami przypomi-
nającymi pajęczynę (stad nazwa rośliny). Łopian kwitnie 
od lipca do października, kwiaty zapylają owady. Owoce 
– niełupka z haczykowatymi łuskami przyczepiają się do 
sierści zwierząt i w ten sposób są rozsiewane.

Roślina lecznicza – korzeń zawiera cukier inulinę, biał-
ka, tłuszcze, związki poliacetylenowe, fitosterole, nieduże 
ilości olejków eterycznych, glikozydy, saponiny, dużo 
siarki, fosforu, witaminę C. Ma silne działanie antybak-
teryjne, grzybobójcze, przeciwzapalne. Działa moczopęd-
nie i napotnie, zmniejsza wydzielanie soku żołądkowego, 
zwiększa natomiast wydzielanie śluzów w przewodzie po-
karmowym. Zewnętrznie stosowana jest do leczenia czy-
raków, trądziku, świądu skóry, łupieżu. Roślina jadalna 
– jako warzywo na surowo lub po ukiszeniu.

Ostrożeń lancetowaty                            fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Ostrożeń lancetowaty                            fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna Łopian pajęczynowaty                           fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)

Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzenił się rów-
nież na całej kuli ziemskiej. Rośnie na glebach glinia-
stych z zawartością związków azotu – na zaniedbanych, 
wilgotnych łąkach, w zaroślach, rowach, na pastwiskach, 
ugorach, nieużytkach, przydrożach a także jako pospo-
lity chwast w uprawach rolnych i ogrodowych. Łodyga 
wzniesiona o wysokości 30–60(100) cm, sztywna, słabo 
rozgałęziona, naga lub krótko owłosiona, w dolnej części 
czerwona. Ulistnienie naprzemianległe, liście odziom-
kowe na długich ogonkach, jajowate, liście łodygowe 
lancetowate, siedzące. Kwiaty różowoczerwone, drobne, 
zebrane w kwiatostan – luźną, wąską wiechę o czerwona-
wych, wzniesionych, rozgałęzionych gałązkach. Kwitnie 
od maja do lipca, niekiedy powtórnie w sierpniu. Owo-
cem jest trójgraniasty orzeszek z czarnym, błyszczącym 
nasieniem, otoczony trzema czerwieniejącymi listkami 
okwiatu, które pełnią funkcję aparatu lotnego, co ułatwia 
rozsiewanie przez wiatr.

Roślina lecznicza – liście zawierają witaminę C, fla-
wonoidy, sole kwasu szczawiowego. Herbatka ze szcza-
wiu pomaga przy dolegliwościach wątroby i nerek, na-
parem płucze się owrzodzoną jamę ustną, przemywa 
czyraki i trudno gojące zranienia. Roślina jadalna – do 
przyrządzania zup, sosów i sałatek. Nie powinny go jeść 
osoby cierpiące na kamienie nerkowe, reumatyzm czy ar-
tretyzm, gdyż zawiera szkodliwy dla zdrowia szczawian 

Łopian pajęczynowaty                           fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna Szczaw zwyczajny                                 fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Szczaw zwyczajny                                 fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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potasu jednowodny, który wiąże się z wapniem, tworząc 
nierozpuszczalny związek nieprzyswajalny przez orga-
nizm. Liście stosowane są do wywabiania plam z rdzy, 
pleśni i atramentu, usuwania zabrudzenia z pościeli, wi-
kliny i srebra.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Gatunek występuje w stanie dzikim w Europie, Azji, 
północnej Afryce, Ameryce Północnej, zawleczony 
także na inne kontynenty. W Polsce pospolity na niżu 
i w niższych położeniach górskich. Rośnie na glebach 
wilgotnych, bogatych w związki azotowe i fosforany 
– w lasach łęgowych, olsach, zaroślach, obrzeżach tere-
nów podmokłych, na porzuconych łąkach, przydrożach, 
przypłociach, rumowiskach, wysypiskach odpadów, 
a w ogrodach i sadach jest chwastem. Łodyga pojedyncza 
lub słabo rozgałęziona, zwykle o wysokości 40–150 cm 
(czasem do 3 m), 4-kanciasta, pokryta wydzielniczymi 
włoskami parzącymi. Ulistnienie na krzyż naprzeciw-
ległe, z węzłów poza parą liści wyrastają równowąskie 
przylistki. Blaszka liściowa podługowato-jajowata, na 
brzegu grubo piłkowana, na szczycie zaostrzona, pokryta 
z obu stron parzącymi włoskami. Kwiaty rozdzielnopłcio-
we, zielone, niepozorne, zebrane są w luźne lub gęste 
groniaste kwiatostany (im lepszy dostęp do światła tym 
kwiatostany bardziej gęste i sztywne). Roślina dwupienna, 
wiatropylna. Kwitnie od czerwca do października. Owoce 

bardzo liczne (w warunkach korzystnych jedna roślina 
może wytworzyć ponad 20 tys. orzeszków), rozsiewane 
przez wiatr, często jednak pozostają na roślinach do zimy. 
Nasiona mogą kiełkować już 5–10 dni po dojrzeniu, za-
chowują zdolność do kiełkowania przez 5–10 lat. Roślina 
rozmnaża się także wegetatywnie przez kłącza, powstają 
liczne klony pędów. Jest gatunkiem odpornym na skaże-
nie gleby metalami ciężkimi.

Roślina lecznicza – surowiec zielarski (liście, ziele, 
korzeń i nasiona) zawiera histaminę, kwas mrówkowy, 
witaminy C, K, prowitaminę A, dużo chlorofilu, karo-
teny, garbniki, sole potasowe. Pokrzywa jest stosowana 
m.in. w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, cukrzy-
cy typu 2, stanów zapalnych dróg moczowych i skóry, 
ponadto działa przeciwkrwotocznie, poprawia perystal-
tykę jelit i przemianę materii, wzmacnia organizm. Miej-
scowo pomaga w gojeniu się ran, czyraków, wrzodów; 
ukłucia pokrzywy maja działanie przeciwbólowe w cho-
robie zwyrodnieniowej stawów. Roślina jadalna – młode 
pędy wykorzystywane są jako warzywo do sporządzania 
sałatek, zup, rozgrzewających naparów. Sok używany 
w produkcji serów podpuszczkowych. Ponadto roślina 
wykorzystywana do produkcji preparatów kosmetycz-
nych, w przemyśle spożywczym, jako surowiec włókien-
niczy, w ogrodnictwie – wyciągi wodne działają biosty-
mulująco na inne rośliny.

Pokrzywa zwyczajna                                                                                                                                                   fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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Nowy dla Polski gatunek porostu odnaleziony
w podolsztyńskiej alei 
Dariusz Kubiak i Ewa Sucharzewska

Rodzaj jaskrawiec Caloplaca obejmuje na świecie 
liczną grupę około 450 gatunków porostów, reprezento-
waną w Polsce przez 41 taksonów. Większość z krajo-
wych przedstawicieli spotkać można na naturalnych lub 
antropogenicznych podłożach skalnych, przede wszyst-
kim obfitujących w związki wapnia (porosty kalcyfil-
ne). Tylko kilkanaście z nich to epifity zasiedlające korę 
drzew. Porosty z tego rodzaju tworzą plechy jednorod-
nie skorupiaste lub przynajmniej na obwodzie złożone 
z wyraźnych łatek (plakodiowe). Spośród innych rodza-
jów jaskrawce wyróżnia m.in. żółta, pomarańczowa lub 
czerwona barwa plechy. Cechą charakterystyczną wielu 
gatunków jest ponadto zdolność wytwarzania specy-
ficznych metabolitów wtórnych z grupy antrachinonów. 
Obecność tych związków można wykryć barwiąc plechę 
wodorotlenkiem potasu (KOH), co powoduje zmianę jej 
koloru na krwistoczerwony. 

W roku 2015 pracownicy Katedry Mykologii UWM 
w Olsztynie odkryli w podolsztyńskiej wsi Bartąg ja-
skrawca o cechach nieodpowiadających żadnemu z do-
tychczas znanych w kraju gatunków. Szczegółowa ana-
liza taksonomiczna wykazała, że jest to jaskrawiec mo-
nachijski Caloplaca monacensis (Leder.) Lettau (artykuł 
w czasopiśmie Polish Botanical Journal 61(2): 279–282, 
2016). Swoją naukową nazwę gatunek ten zawdzięcza 
miejscu, w którym po raz pierwszy został stwierdzony. 
W roku 1896 niemiecki badacz M. Lederer znalazł go 
w okolicach Monachium w Bawarii (na korze topoli 
czarnej) i opisał jako Pyrenodesmia monacensis Leder. 
Inny niemiecki uczony, G. Lettau, w roku 1912 włączył 
ten gatunek do rodzaju Caloplaca.  

Jaskrawiec monachijski wyróżnia się biało-szaro-zie-
lonkawą plechą złożoną z drobnych granuli lub łuseczek. 
Na plesze tworzy stosunkowo duże (do 1,5 mm średni-
cy),  pomarańczowe owocniki (apotecja), o zwykle bia-
ło przyprószonej powierzchni. Gatunek ten znany jest 
z rozproszonych stanowisk w Europie i Azji. Występuje 
na korze różnych gatunków drzew, głównie liściastych, 
rosnących zwykle w luźnych zgrupowaniach w terenie 
otwartym. 

Na nowo odkrytym stanowisku w Bartągu plechy 
tego porostu stwierdzono na korze przydrożnego wiązu 
szypułkowego. Do połowy XX wieku wiązy, obok lip, 
należały w wielu krajach Europy do najbardziej znanych 
i rozpowszechnionych gatunków dużych drzew w róż-
nego typu zadrzewieniach. Drewno wiązów (wiązu gór-
skiego, a szczególnie polnego), ceniono z uwagi na właś-
ciwości mechaniczne, odporność na działanie wody oraz 
piękną barwę i rysunek. Dość gruba i szorstka kora tych 
drzew, bogata w składniki odżywcze, charakteryzująca 
się wysokim odczynem pH i dużą pojemnością wodną, 
okazała się dogodnym siedliskiem dla wielu epifitów.

Liczba gatunków porostów związanych z wiązami na 

Aleja jesionowo-wiązowa pomiędzy miejscowościami Bartąg – Bar-
tążek                                                                             fot. D. Kubiak

Jaskrawiec monachijski                                               fot. D. Kubiak

Jaskrawiec monachijski                                               fot. D. Kubiak
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Wyspach Brytyjskich jest szacowana na około 200 ga-
tunków, a w Polsce  – na 170. Holenderska choroba wią-
zu (ang. Dutch elm disease – DED), wywoływana przez 
grzyby Ophiostoma ulmi oraz O. novo-ulmi (rozprze-
strzeniające się z pomocą chrząszczy podrodziny Sco-
lytinae), spowodowała w II poł. XX wieku drastyczny 
spadek liczebności wiązów. Szacuje się, że tylko w ciągu 
dziesięciu lat zabiła ponad 20 milionów drzew (około 
75%) w samej tylko Wielkiej Brytanii. W przekonaniu, 
że drzewo to nie ma szans przeżycia zaprzestano w kolej-
nych latach sadzenia wiązów. Oba czynniki doprowadzi-
ły do znacznego wzrostu stopnia zagrożenia wielu epifi-
tycznych porostów związanych z tym drzewem, bardzo 

rzadko spotykanych na innych gatunkach forofitów. 
Obecnie wydaje się, że DED nie jest już chorobą po-

wodującą zamieranie wiązów w takiej skali jak w prze-
szłości. Rozważa się opracowanie specjalnej „strategii 
wiązowej”,  mającej doprowadzić do zwiększenia udzia-
łu tego wartościowego, jak pokazują m.in. prezentowane 
dane, drzewa. Historia jaskrawca monachijskiego dowo-
dzi jak niekompletna jest nasza wiedza o biocenotycz-
nej roli drzew przydrożnych. Wiele zostało jeszcze do 
poznania, a tymczasem stare drzewa znikają z krajobrazu 
w szybkim tempie, przede wszystkim z winy człowieka.

Niszczyca anyżkowa (Gloeophyllum odoratum)
Łukasz Auguścik

W podolsztyńskich Kudypach znajduje się Arboretum 
Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego. 
Choć na łamach „Natury” było ono już opisywane, to jed-
nak warto przypomnieć jego walory. Na terenie arboretum 
zgromadzonych jest ok. 1 000 gatunków i odmian, pośród 
których znajdują się przedstawiciele zarówno flory pol-
skiej, jak i z różnych zakątków świata. Ogród ten w pełni 
spełnia swoje sztandarowe funkcje: naukową, edukacyjną 
oraz społeczną. Jest to miejsce, gdzie dzieci i młodzież 
z różnych grup wiekowych mogą odbyć lekcję przyrody 
na świeżym powietrzu, można także prowadzić badania 
naukowe, co czynią studenci z pobliskiego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Przede wszystkim jest to dosko-
nałe miejsce, do którego można uciec od zgiełku miasta 
i wypocząć na łonie natury. Odwiedzający kudypskie arbo-
retum mogą podziwiać bogactwo gatunkowe roślin, które 
niemalże z dnia na dzień ma do zaoferowania coś nowego 
w postaci kolejno rozkwitających roślin. Jednakże nie tyl-
ko wielbiciele roślin znajdą tu coś dla siebie. Na terenie ar-
boretum można spotkać również kilka gatunków grzybów 
nadrzewnych. 

Już kawałek za główną brama wejściową witają nas 
czyrenie sosnowe (Phellinus pini), których owocniki wyra-
stają na starych sosnach. W dalszych zakątkach arboretum, 
spacerując jego ścieżkami możemy spotkać piękny owoc-
nik pniarka obrzeżonego (Fomitopsis pinicola), którego ze 
względu na imponujące rozmiary nie sposób przeoczyć. 
W kilku miejscach na starych pniakach wyrastają owocni-
ki wrośniaka garbatego (Trametes gibbosa), a także wroś-
niaka różnobarwnego (Trametes versicolor). Na leżących 
przy ścieżkach kłodach można również spotkać owocniki 
szaroporki podpalanej (Bjerkandera adusta). Jeśli już po 
długich wędrówkach ścieżkami leśnego arboretum zechce-
my odpocząć pod wiatą ogniskową, usiądziemy na przy-
gotowanych w tym celu starych kłodach, to dostrzeżemy 
kolejnego przedstawiciela grzybów nadrzewnych. 

Na pierwszy rzut oka naszą uwagę przykują jasne, po-
marańczowordzawe twory o nieregularnych, nabrzmia-
łych kształtach. Powierzchnia tych tworów jest nierówna, 

z widocznymi małymi wgłębieniami i delikatnie aksamit-
na w dotyku. To rozwijające się, młode owocniki. W miarę 
wzrostu uwidacznia się wierzchnia warstwa owocnika 
o ciemniejszej, brązowordzawej barwie, a nowo przyrasta-
jąca warstwa ma pomarańczowordzawy kolor i jest zakoń-
czona białawym brzegiem. Takie młode owocniki często 
przypominają nieco bułkę drożdżową w czasie pieczenia, 
u której wierzch posmarowany jajkiem zarumienia się 
na brązowawy kolor a boki pozostają jasne. U starszych 
owocników wydziela się wyraźnie wierzchnia warstwa 
i hymenofor. Górna powierzchnia owocnika jest nierów-
na i nieco chropowata. Brzeg owocnika jest zaokrąglony, 
z nieregularnymi małymi zagłębieniami i ma jasną, beżo-
wobrązową barwę. Barwa owocnika im dalej od brzegu, 
tym bardziej ciemnieje i przybiera kolory od jasno rdzawo-
brązowego aż do niemalże czarnego. Warstwę hymenalną 
tworzą rurki o długości od 0,5–1,5 cm. Pory mają nieregu-
larny kształty, mogą być kanciaste, koliste, a u niektórych 
owocników, zwłaszcza tych starszych mogą tworzyć swo-
iste labirynty. Hymenofor początkowo ma jasną zółtawą 
barwę, z wiekiem ciemnieje i robi się żółtobrązowy.

Niszczyca anyżkowa                                                 fot. Ł. Auguścik
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Tak właśnie wyglądają owocniki niszczycy anyżkowej 
(Gloeophyllum odoratum). We wnętrzu owocnika kryje 
się ochrowy lub nieco żółtobrązowy miąższ. U młodych 
owocników jego struktura przypomina miękki korek, z ko-
lei u starszych owocników twardnieje. Miąższ ma zapach 
zbliżony do anyżu i stąd też wywodzi się polska nazwa tej 
huby, ze względu na ten charakterystyczny zapach bywa 
zwana również niszczycą pachnącą lub też hubą pachnącą.

Wykształcone w pełni owocniki mają formę rozpostar-

to-odgiętą i mogą przybierać różne kształty od nieregu-
larnych, nabrzmiałych poduszkowatych tworów, poprzez 
konsolowate, aż po spłaszczone i półkoliste. Pojedyncze 
owocniki osiągają z reguły rozmiary od ok. 5 do 20 cm 
szerokości i grubości kilku centymetrów. Z kolei wielolet-
nie okazy mogą dorastać nawet do ok. 30 cm szerokości. 
Owocniki te często wyrastają w grupach przyjmując postać 
zrośniętych ze sobą i ułożonych jeden pod drugim niczym 
nieregularne grzybowe półki. 

Niszczyca anyżkowa                                                                                                                                                                       fot. Ł. Auguścik

Niszczyca anyżkowa                                                 fot. Ł. AuguścikNiszczyca anyżkowa                                                 fot. Ł. Auguścik
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Biały nalot na pniach iławskich buków – czerwiec 
bukowiec (Cryptococcus fagisuga)
Ewelina Frydrych

Spacerując drogą leśną można zauważyć w drzewo-
stanie białe naloty na korze buka zwyczanego. Nic dziw-
nego – przyroda zaskakuje nas każdego dnia ciekawymi 
widokami. Podchodząc bliżej pnia drzewa widzimy gę-
sty, biały jak pianka, delikatny nalot. Jest to działalność 
czerwca bukowca (Cryptococcus fagisuga). Owad ten za-
liczany jest do rzędu Hemiptera (pluskwiaki). Czerwiec 
bukowiec występuje w Europie, Azji i Ameryce Północ-
nej, z której został zawleczony do Polski. Jedynym żywi-
cielem tego owada w naszym kraju jest buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica), a w innych krajach może porażać rów-
nież inne gatunki z rodzaju Fagus. Głównym miejscem 
występowania imago są pęknięcia kory. Jednak drzewa 
muszą osiągnąć pierśnicę minimum 10 centymetrów, aby 
doszło do porażenia przez tego szkodnika. Uwarunko-
wane jest to tym, że kora jest przy tej pierśnicy grubsza 
i w przypadku insolacji lub uszkodzeń mechanicznych 
potrafi pękać.

Cryptococcus fagisuga jest gatunkiem partenogene-
tycznym. Partenogeneza jest odmianą rozmnażania bez-
płciowego, polegająca na rozwoju osobników potomnych 
jedynie z niezapłodnionej komórki jajowej (bez udziału 
plemnika). Może dlatego, nie udało się jak dotąd odnaleźć 
samców czerwca bukowca. Taki sposób rozmnażania skut-
kuje szybkim zwiększeniem liczebności populacji, nawet 
na terenach niegdyś niezajmowanych. 

Ciało imago jest koloru jasnożółtego. Długość tych 
owadów to niespełna milimetr, dlatego tak trudno je do-
strzec gołym okiem. Każda samica dojrzewa w maju lub 
czerwcu, a od końca czerwca do początku sierpnia skła-
da 6–60 jaj w osłoniętym żółtym wosku. Czerwce wylę-
gają się po 4–6 tygodniach. Pluskwiak ten w ciągu roku 

Buk zwyczajny z białym nalotem wytworzonym przez czerwca bu-
kowca                                                                        fot. E. Frydrych

Niszczyca anyżkowa upodobała sobie za swoją ofiarę – 
żywiciela iglaste gatunki drzew. A choć może występować 
na jodłach, modrzewiach i sosnach, to jednak najczęściej 
spotykana jest na świerkach. Po zainfekowaniu gospoda-
rza, niszczyca doprowadza do rozwoju brunatnej zgnilizny, 
powodując tym samym rozkład drewna. Grzyb ten jest or-
ganizmem saprotroficznym, w związku z tym głównie opa-
nowuje pniaki, powalone pnie, czy też niezabezpieczone 
drewno, a na żywych drzewach niemalże nie występuje. 
Mimo, że z punktu widzenia drzew to dobra informacja, to 
jednak dla „naturalnych” ławek w kudypskim arboretum 
nie wróży to nic dobrego. 

Jeżeli zaś chodzi o pozytywne aspekty działalności 
tej huby, to rzecz jasna tak samo jak pozostałe grzyby na-
drzewne rozkłada ona materię organiczną, a tym samym 
z punktu widzenia istnienia ekosystemów i zachodzących 
w nich procesach jest bardzo pożyteczna. Warto również 

wiedzieć, że pomimo przyjemnego zapachu niszczycy 
anyżkowej jej owocniki, choć nietrujące, to jadalne nie są. 

Niszczyca anyżkowa jest pospolicie występującym 
w Polsce grzybem. Z uwagi jednak na jej „przywiązanie” 
do świerka i obszary występowanie tego gatunku na terenie 
naszego kraju, niszczycę tą najłatwiej spotkać w północ-
no-wschodniej Polsce, a także w południowej części kra-
ju. Jeżeli ktoś chciałby spotkać się oko w oko z niszczy-
cą anyżkową, czy też innymi grzybami nadrzewnymi, nie 
musi przemierzać leśnych ostępów w ich poszukiwaniu, 
wystarczy wybrać się do arboretum w Kudypach, a przy 
okazji skorzystać z innych walorów tego ogrodu. 



15

może mieć jedno pokolenie. Zimują larwy w pierwszym 
stadium, a czasami nawet jaja – w spękaniach kory buka 
zwyczajnego. Drugie stadium larwy rozwija się w okre-
sie wiosny. Larwy te ssą składniki odżywcze z kambium 
gospodarza. Larwy mają gruczoły, które wydzielają biały 
wosk, który pokrywa korę buków i ich ciała. Pierwsze ob-
jawy zainfekowanego drzewa to małe plamy filcowych, 
białych włókien woskowych w pęknięciach kory. Dalszy 
rozwój osobników sprawia, że pojawiają się całe powło-
ki włóknistych nalotów na obwodzie pnia buka. Po wy-
schnięciu biały wosk staje się mączysty, widoczny z dale-
ka pośród drzew.

Człowiek w głównym stopniu przyczynia się do roz-
przestrzeniania tego gatunku. Transportując surowiec 
drzewny rozprzestrzeniamy imago i jaja na kolejne stano-
wiska.

Należy także podkreślić silną korelację występowania 
tego owada z grzybem z rodzaju Nectria. Ten grzyb wor-
kowy razem z Cryptococcus fagisuga tworzy kompleks 
chorobowy odpowiedzialny za raka gruzełkowatego drzew 
liściastych. 

Zasadnym wydaje się usuwanie w miarę możliwości 
„białych buków”, a także eliminowanie buków, które mają 
otarcia kory czy też z spękaną korą. Okres zimowy jest naj-
lepszym okresem na usuwanie takich porażonych buków, 
z uwagi na nieaktywność owadów i zarodków grzyba.

Porażony buk zwyczajny w Leśnictwie Makowo                                                                                                                           fot. Ł. Jabłoński

Mączysty nalot na korze buka zwyczajnego            fot. E. Frydrych
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Ropusze gody
Lech Pietrzak

W tym roku kwiecień zafundował nam prawdziwie 
gorące powitanie. Słoneczne dni z temperaturą grubo 
powyżej dziesięciu stopni zadziałały na ludzi niczym po-
rządna dawka feromonów – podmiejskie lasy zapełnili 
spragnieni słońca biegacze, rowerzyści i spacerowicze. 
Po długich zimowych miesiącach ludzie wylegli z do-
mów i z uwagą wypatrywali wszelkich oznak nadcho-
dzącej wiosny. Jednym z dowodów, że koniec zimy jest 
już bliski, były przemieszczające ropuchy i choć nie są 
to zwierzęta darzone powszechną sympatią, to w tych 
pierwszych wiosennych dniach widok ropuch kroczących 
niestrudzenie w kierunku wody budził raczej pozytywne 
emocje. Fakt, że wiosną masowo wędrują ropuchy znany 
jest chyba wszystkim, podobnie jak to, że przemieszczają 
się by przystąpić do rozrodu. Niewiele osób jednak wie 
co dzieje się dalej – gdzie faktycznie te płazy wędrują, jak 
się zachowują, jakie wydają odgłosy. Chwila zastanowie-
nia wystarczy, by zorientować się, że doskonale znamy 
rechot żab zielonych czy kumkanie kumaków nizinnych, 
nikt jednak nie kojarzy dochodzącego znad wody głosu 
ropuch, choć wszyscy widzą, że masowo tam wędrują. 
Jak to więc jest z tymi ropuszymi godami?

Ropucha szara (Bufo bufo)

Licznie wędrujące w marcu ropuchy to najpospolitsze 
z naszych ropuch i jedne z najpospolitszych płazów Eu-
ropy – ropuchy szare. W Polsce gatunek ten przystępuje 
do rozrodu bardzo wcześnie, bo już w marcu (w tym roku 
w naszym regionie był to przełom marca i kwietnia). 

Ropucha szara                                                                                                                                                                         fot. A.S. Jadwiszczak

Ropucha szara                                                   fot. A.S. Jadwiszczak

Ropucha szara                                                   fot. A.S. Jadwiszczak
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Ropucha zielona                                                                                                                                                                                fot. L. Pietrzak

Rozmnażają się raczej w większych trwałych zbiornikach 
z bogatą roślinnością – w stawach, jeziorach, rowach, nie 
znajdziemy ich zatem w licznych wczesną wiosną roz-
lewiskach i okresowo napełniających się zagłębieniach. 
Podchodząc do zbiornika, w którym się rozmnażają ro-
puchy szare usłyszymy odzywające się samce. Przyznać 
trzeba, że ich ciche (ropuchy szare nie posiadają rezona-
torów), jednocześnie piskliwe i skrzekliwe głosy nie są 
szczególnie efektowne i daleko im do donośnego rechotu 
żab zielonych, są jednak na tyle charakterystyczne i głoś-
ne, by bez problemu rozpoznać je z odległości kilkuna-
stu metrów. Stając na brzegu dostrzeżemy je pływające 
na powierzchni w poszukiwaniu samic. Gdy samiec od-
najdzie partnerkę sadowi się na jej grzbiecie (samice są 
większe) i silnie obejmuje ją pod przednimi kończynami 
(ampleksus pachowy). Bez przyjęcia tej pozycji ani sam-
ce, ani samice nie uwalniają do wody komórek rozrod-
czych. Złączona w ampleksusie samica składa jaja, które 
mają formę długich, nawet sześciometrowych, sznurów 
rozciągniętych między podwodną roślinnością (jaja uło-
żone są w 2-4 rzędy). W okresie rozrodu samce ropuch 
są agresywne – poszukują samic swego gatunku, jednak 
jeżeli nawinie im się inny ruszający się obiekt to w miłos-
nym uniesieniu potrafią go schwycić i „ściskać do upadłe-
go”. Ponieważ w trakcie rozrodu ropuchy szarej w zbior-
nikach pojawiają się także pierwsze żaby zielone, często 
widzi się je z samcem ropuchy na grzbiecie. Ofiary to 

jednak nie tylko płazy, zdarza się, że chwytane są ryby, 
a szczególnie zdeterminowane osobniki potrafią wdrapać 
się na zanurzoną w wodzie dłoń – po takiej przygodzie 
można śmiało powiedzieć, że wymieniło się uścisk dłoni 
z panem ropuchem.

Ropucha zielona (Pseudepidalea viridis)

Rozród ropuch szarych dostrzec jest najłatwiej, jed-
nak nie są to przecież jedyne gatunki ropuch występujące 
w Polsce. Poza ropuchą szarą wcale nierzadko spotykane 
są ropuchy zielone, wyróżniające się charakterystycznym 
ubarwieniem z wyraźnymi zielonymi plamami tworzący-
mi „wojskowy” kamuflaż. Rozród tego gatunku pod wie-
loma względami różni się od godów ropuchy szarej. 

Przede wszystkim rozród ropuchy zielonej odbywa 
się nieco później – jaja składane są na przełomie maja 
i czerwca, i choć płazy pojawiają się w zbiornikach 
wcześniej, to samce nie nawołują samic jeżeli tempe-
ratura nie jest wystarczająco wysoka. Ropuchy zielone 
wybierają też nieco inne zbiorniki niż ropuchy szare. 
O ile ropuchy szare preferują zbiorniki z obfitą roślin-
nością, o tyle ropuchy zielone bardzo często rozmnażają 
się w zbiornikach niemal zupełnie pozbawionych roślin 
– wyrobiska w żwirowniach, betonowe baseny przeciw-
pożarowe, itp. Dla nich ważna jest obecność płytkich 
i silnie nagrzewających się miejsc. Gdy woda osiągnie 
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odpowiednią temperaturę samce rozpoczynają nawoły-
wanie samic, a ponieważ posiadają worek rezonatorowy, 
to w przeciwieństwie do popiskujących samców ropuchy 
szarej, wydają silny, donośny głos. Jest to piękny trel, 
który przypomina śpiew kanarka i niejednokrotnie już 
spotykałem osoby, które zastanawiały się, jakiż to nie-
widzialny ptak śpiewa wieczorem w ich ogrodowym 
zbiorniczku. Często były to właśnie ropuchy zielone. Jaja 
ropuchy zielonej składane są w formie sznurów, które są 
krótsze niż u ropuchy szarej (do czterech metrów), a jaja 
ułożone są w 1–2 rzędy.

Ropucha paskówka (Epidalea calamita)

Do kompletu pozostała do omówienia tylko nasza naj-
mniejsza i najrzadsza ropucha – paskówka. Charaktery-
styczną cechą tej ropuchy jest bardzo wyraźny, jasny pa-
sek biegnący wzdłuż linii kręgosłupa. Rozpoznać ją moż-
na także po sposobie poruszania się – nie jest to bowiem 
powolny, niezdarny krok czy krótkie skoki – paskówki 
sprawnie biegają na czterech nogach. Rozród paskówki 
pod wieloma względami przypomina rozród ropuchy zie-
lonej – przebiega w podobnym czasie, paskówki również 
wykorzystują nagrzewające się płycizny i rozmnażają się 
w zbiornikach pozbawionych roślinności. Złożone sznu-
ry jaja obu gatunków są trudne do rozróżnienia. Śpiew 
samców ropuchy zielonej i paskówki różni się tylko nie-

znacznie – trel paskówki jest nieznacznie cichszy, krót-
szy i bardziej modulowany. 

Różnorodne aspekty ropuszych godów możemy ob-
serwować od marca (ropuchy szare) aż do czerwca (ro-
puchy zielone i paskówki). Co ważne, należy przy tym 
pamiętać, że wszystkie podlegają ochronie gatunkowej, 

Ropucha paskówka                                                                                                                                                                  fot. A.S. Jadwiszczak

Ropucha paskówka                                          fot. A.S. Jadwiszczak
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Każda pliszka swój ogonek chwali
Marcin Modrzewski

To powiedzenie znane od pokoleń odnoszące się do 
charakterystycznych zachowań tego gatunku polegające-
go na energicznym potrząsaniem długim ogonem.

Pliszki to ptaki z rodziny pliszkowatych z rzędu wrób-
lowych reprezentowanych przez około 70 gatunków na 
całym świecie.

Jednym z przedstawicieli tego gatunku jest pliszka 
górska Motacilla cinerea, spośród wszystkich krajowych 
pliszek to właśnie ta posiada najdłuższy ogon. Upierze-
nie tego ptaka jest niezwykle barwne o szarym wierzchu 
ciała i głowy, żółtym spodzie i białych bokach. Skrzydła 
pliszki są ciemne z białym paskiem. Nad okiem biegnie 
biała brew, a od dzioba ciągnie się biały wąs. Samiec 
w szacie godowej na gardle ma czarną plamę. Pliszka 
górska związana z rejonami górskimi jak wskazuje sama 
nazwa tego ptaka, gdzie jest średnio licznym ptakiem 
lęgowym, na pozostałym obszarze kraju gatunek bardzo 
lub nawet skrajnie nieliczny. Najwyższe zagęszczenie 
pliszka górska osiąga w Karpatach i Sudetach oraz na 
ich przedgórzu. Pliszka jest silnie związana z wartko 
płynącymi strumieniami natomiast o zagęszczeniu po-
pulacji decyduje urozmaicony charakter terenu. Dlatego 
też teren Welskiego Parku Krajobrazowego oraz dolina 
rzeki Wel jest dogodnym siedliskiem dla pliszki górskiej. 
Urozmaicona polodowcowa rzeźba terenu oraz rzeka 
Wel, która na kilku odcinkach przybiera charakter rzeki 
górskiej szczególnie w rezerwacie Piekiełko oraz w gór-
nym biegu rzeki od miejscowości Wądzyn do Szczuplin. 
Nie bez znaczenia są również budowle w postaci mostów 
zarówno drogowych jak i kolejowych, gdzie nurt rzeki 
znacznie przyśpiesza, a same budowle mogą stanowić 

miejsce gniazdowania pliszki. Wzmożone wysiłki pra-
cowników Parku pozwoliły potwierdzić status lęgowy 
pliszki górskiej na przełomie marca i kwietnia bieżącego 
roku. Systematyczny monitoring terenu rzeki Wel pozwo-
lił również stwierdzić występowanie Pluszcza gatunku, 
który jak pliszka związany jest z wartko płynącymi stru-
mieniami i rzekami. Badanie statusu tego gatunku trwają 
i wskazują na duże prawdopodobieństwo jego lęgowości 
nad Welem. Pliszka jest gatunkiem silnie terytorialnym, 
a jej terytorium rozciąga się z reguły na długości około 
kilometra wzdłuż rzeki. Głównym zagrożeniem dla wy-
stępowania zarówno pliszki jak i pluszcza jest dopływ 
biogenów do rzeki oraz ogólne zanieczyszczenie zlewni 
bezpośredniej. Natomiast występowanie tych gatunków 
można traktować jako wskaźnik czystości i stopnia natu-
ralności cieków wodnych. Dużym zagrożeniem dla lęgów 
pliszki jest drapieżnictwo, co można skutecznie minima-
lizować poprzez zastosowanie budek lęgowych oraz po-
rzucanie gniazd będące wynikiem załamania się pogody. 
W najbliższej przyszłości przewiduje się, że liczebność 
populacji pliszki górskiej będzie zależna od warunków 
klimatycznych oraz degradacji dolin śródleśnych, stru-
mieni i mniejszych rzek. W Polsce zarówno pliszka gór-
ska jak i pluszcz objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

Welski Park KrajobrazowyPliszka górska                                                      fot. M. Modrzewski

Pluszcz                                                            fot. M. Modrzewski

przy czym obowiązuje wobec nich całoroczny zakaz 
płoszenia i umyślnego niepokojenia. Można dyskutować 
nad sensownością tego ostatniego zapisu, niemniej jest 
to obowiązujące obecnie prawo. Warto także odnotować, 
że choć płazy kojarzą się nam ze środowiskiem wodnym, 
to ropuchy spotkamy tu tylko w okresie godowym. Poza 

nim raczej unikają zbiorników wodnych, zwłaszcza ropu-
chy zielone, które są najbardziej odporne na brak wody 
i preferują siedliska suche. 

Fundacja proNauka
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Gągoły
w obiektywie Andrzeja Waszczuka
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Rodzinne Sadzenie Lasu w Nadleśnictwie Kudypy
Łukasz Auguścik

Wraz z nadejściem wiosny leśnicy zabrali się do sa-
dzenia młodego pokolenia drzew, odnawiając tym samym 
powierzchnie, na których wcześniej został wycięty las. 
Tej wiosny w Nadleśnictwie Kudypy posadziliśmy ponad 
400 tys. sadzonek na powierzchni ok. 60 ha.

Z roku na rok przybywa ochotników, którzy razem 
z leśnikami chcą sadzić las. W tym roku akcjach wspól-
nego sadzenia lasu w Nadleśnictwie Kudypy wzięło udział 
ponad 200 osób.

W sobotę 8 kwietnia wzorem poprzedniego roku ku-
dypscy leśnicy zorganizowali „Rodzinne Sadzenie Lasu”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku powierzchnia przygotowa-
na do odnowienia lasu zlokalizowana była tuż za granica-
mi olsztyńskich Dajtek, przy drodze krajowej nr 16. Choć 
rozpoczęcie sadzenia zaplanowane było na godzinę 10.00, 
pierwsi ochotnicy niemogący doczekać się sadzenia zja-
wili się przed czasem. Po krótkiej zbiórce organizacyjnej 
i zaznajomieniu uczestników z tematyką spotkania szpad-
le poszły w ruch. Na początku pracownicy Nadleśnictwa 
Kudypy udzielili instruktażu prawidłowego sadzenia, po 
czym już w każdej minucie przybywało posadzonych dę-
bów. Łącznie w tą kwietniową sobotę w Nadleśnictwie 
Kudypy las sadziło ponad 100 osób. Pośród nich były 
całe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie. Ponadto w ak-
cji sadzenia lasu uczestniczyli również członkowie Koła 
Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olszty-
nie. Ochoczemu sadzeniu lasu sprzyjała piękna, słoneczna 
pogoda. Jednakże ze względu na panujące warunki po-
godowe, sadzący musieli z większą troską obchodzić się 
z sadzonkami, ponieważ choć dzięki promieniom słońca 
pojawiał się uśmiech na naszych twarzach, to jednak dla 
sadzonek nie było one zbyt dobre, ze względu na szybkie 
przesuszanie systemu korzeniowego. Dzięki dużej fre-
kwencji i zapałowi uczestników, wspólnymi siłami posa-
dziliśmy tego dnia ok. 2 tys. młodych dębów. Po zakoń-
czeniu sadzenia lasu, wszyscy uczestnicy zregenerowali 
siły przy ognisku. Każdy otrzymał również pamiątkową 
koszulkę, a najmłodsi w nagrodę za włożone zaangażowa-
nie zostali nagrodzeni medalami.

Rodzinne Sadzenie Lasu, to nie jedyna wspólna akcja 
sadzenia lasu. Na początku kwietnia, w celu edukacji przy-
rodniczej i uczestniczenia w sadzenia lasu, do Nadleśnictwa 
Kudypy przyjeżdżali uczniowie z różnych szkół podstawo-
wych, a także studenci UWM w Olsztynie. Bez względu 
na pogodę – czy padał deszcz, czy świeciło słońce, swoim 
zaangażowaniem przyczynili się do odnowienia lasu.

Nadleśnictwo Kudypy

Było nas dużo                                                            fot. Ł. Auguścik Posiłek po sadzeniu                                                   fot. Ł. Auguścik

fot. Ł. Auguścik
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Leśne Arboretum w Kudypach
Paulina Rutkowska

Zaledwie 3 km od Olsztyna znajduje się niezwykłe 
miejsce, jedyny w Polsce północno-wschodniej ogród 
botaniczny Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudy-
pach im. Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Arboretum to ogród dendrologiczny założony i pro-
wadzony przez leśników. Na powierzchni 15 ha, w sta-
rym drzewostanie sosnowym posadzono prawie 1 000 
gatunków i odmian roślin drzewiastych. 

Przyjeżdżając do Kudyp można miło spędzić czas 
korzystając z infrastruktury towarzyszącej ogrodowi. 
Sąsiedztwo arboretum zostało zagospodarowane rekre-
acyjnie, znajduje się tu ścieżka zdrowia, dwie ścieżki 
przyrodniczo-leśne, oraz 6 kilometrowa trasa biegowa 
zataczająca pętlę wokół ogrodu. Warto również zajrzeć 
do budynku arboretum, gdzie na piętrze mieści się mini-
muzeum leśnictwa.

W arboretum organizowane są zajęcia dla grup zorga-
nizowanych – w trakcie spaceru po ogrodzie z leśnikiem 
poznamy najciekawsze gatunki roślin zielnych i drzew 
naszych lasów. Ogród można zwiedzać również indy-
widualnie. Dla osób pragnących pogłębić swoja wiedzę 
z zakresu dendrologii opracowana została specjalna mo-
bilna aplikacja – przewodnik po arboretum do ściągnię-
cia na telefon komórkowy.

Nadleśnictwo Kudypy

fot. P. Rutkowska

Arboretum jest czynne codziennie od 15 kwietnia do 30 października w godzinach 9.00–18.00
Bilet normalny 5 zł
Bilet ulgowy  3 zł
Więcej informacji na stronie: www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl

fot. P. Rutkowska
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Zimowa edukacja w kudypskim arboretum
Łukasz Auguścik

W ostatnich latach zimowa aura nie bywa zbyt sprzy-
jająca „białemu szaleństwu” – lepieniu bałwana, budowa-
niu igloo, czy też kuligom kończonym ogniskiem. Mróz 
i śnieg przeplatające się z opadami deszczu i błotem do 
kostek zamiast ślizgawek, wpędzają nas w melancholijną 
atmosferę. Jednakże kudypskim leśnikom i członkom Sto-
warzyszenia „Lasy Kudypskie” wspieranym przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Olsztynie, taka aura nie straszna.

Choć rośliny – główna atrakcja kudypskiego arbore-
tum, przechodzą fazę zimowego spoczynku, to edukacja 
przyrodnicza trwa niemalże nieustannie. W piątkowe 

popołudnie 24 lutego w arboretum zebrało się około 50 
miłośników przyrody żądnych wiedzy o otaczającym nas 
świecie. Tematem przewodnim spotkania, idealnie wpisu-
jącym się w tę porę roku, była „Antarktyka – stacja polar-
na, lodowce i pingwiny”. 

W podróż statkiem z Gdyni przez Ocean Atlantycki aż 
do Wyspy Króla Jerzego i pobyt na niej zabrał nas Piotr 
Horzela. Jak sam o sobie wspomina – „leśnik z urodze-
nia i wykształcenia”, pośród swych doświadczeń ma m.in. 
prawie dwuletni pobyt w Sudanie Południowym, półrocz-
ny w Ameryce Południowej, no i oczywiście pobyt w re-
jonach Antarktycznych, w których spędził około półtora 

fot. P. Rutkowska

“Antarktyka - stacja polarna, lodowce i pingwiny”                     fot. Ł. Auguścik “Antarktyka - stacja polarna, lodowce i pingwiny”                          fot. Ł. Auguścik
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roku. W te południowe zakątki globu przybył razem z 34 
Wyprawą Antarktyczną PAN. Podczas pobytu na Polskiej 
Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, m.in. 
wykonywał pomiary lodowców, monitorował zachowania 
pingwinów oraz innych zwierząt zamieszkujących te tere-
ny, a przy tym zgłębiał wiedzę o Antarktyce.  Począwszy 
od wytłumaczenia młodszym, jak i starszym słuchaczom 
czym się różni Arktyka, Antarktyka i Antarktyda zabrał 
nas w podróż po krainie lodowców, pingwinów i słoni 
morskich. Swój pobyt na stacji badawczej przekazał słu-
chaczom z tak wielką pasją, że poczuliśmy się, jakby-
śmy tę wyprawę odbyli razem z nim. Po długiej podróży 
w najzimniejsze rejony Ziemi uczestnicy spotkania roz-
grzali się i posilili przy płomieniach ogniska przygotowa-
nego w arboretum, gdzie jeszcze toczyły się długie rozmo-
wy z Piotrem Horzelą o jego przyrodniczych doświadcze-
niach, nie tylko tych z południowego krańca Ziemi.

Zwierzęta Zimą                                                                                                                                                                             fot. P. Rutkowska

Noc Sów                                                            fot. P. Rutkowska

Wyprawa na Antarktykę z Piotrem Horzelą była drugim 
spotkaniem zorganizowanym w ramach cyklu „Kudypskie 
Spotkania z Przyrodą”. W sobotę 28 stycznia odbyło się 
pierwsze spotkanie pt. „Zwierzęta Zimą”, które poprowa-
dzili przedstawiciele Koła Łowieckiego Kudypy. Podczas 
tego spotkania z przyrodą myśliwi zapoznali uczestników 
warsztatów z biologią i zwyczajami najpopularniejszych 
leśnych gatunków zwierząt takich jak zając, lis, dzik, 
sarna, jeleń i łoś. Po lekcji przyrody na świeżym powie-
trzu miłośnicy przyrody udali się w leśne ostępy, gdzie 
w wyznaczonych miejscach dokarmili zwierzęta karmą 
przygotowaną przez Koło Łowieckie Kudypy. W marcu, 
tradycyjnie już od dwóch lat w kudypskim arboretum zor-
ganizowana został Noc Sów, która w tym roku wpisała się 
również w cykl „Kudypskich Spotkań z Przyrodą”. Tym 
razem Noc Sów odbyła się w sześciu  odsłonach, podczas 
których ponad 250 osób zgłębiało tajniki wiedzy o sowach. 
Po dawce teorii, uczestnicy warsztatów spacerowali nocą 
leśnymi ścieżkami i wytężali słuch w poszukiwaniu sów. 
Podczas ostatniego spotkania 26 marca, Noc Sów uświet-
niła obecność Piotra Zadwornego z firmy „Drapole” i jego 
podopiecznych. Dzięki tym gościom specjalnym, uczest-
nicy spotkania mogli obcować oko w oko z płomykówką, 
puszczykiem i włochatką. 

Zwierzęta Zimą, Antarktyka i Noc Sów to dopiero 
pierwsze trzy spotkania z cyklu „Kudypskie Spotkania 
z Przyrodą. Przed nami jeszcze wiele przyrodniczych cie-
kawostek do odkrycia. Szczegółowe informacje na temat 
kolejnych spotkań będą się pojawiać na stronie interneto-
wej i profilu Nadleśnictwa Kudypy na facebook’u.

Nadleśnictwo Kudypy
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Las Miejski – płuca Olsztyna
Maciej Kędzia, Arkadiusz Stępień i Janusz Wojciechowski  

W Polsce wyróżnić możemy niewiele kompleksów leś-
nych, które graniczą z większymi miastami, a równocześ-
nie zarząd nad nimi prowadzony jest przez inne jednostki 
niż Lasy Państwowe. 

Przykładem jest obszar leśny sąsiadujący z Olsztynem, 
nad którym pieczę sprawuje zakład budżetowy „Las Miej-
ski”. Powyższy teren jest jednym z nielicznych tak dużych 
kompleksów leśnych, stanowiących własność gminy. Tak 
bliska odległość od stolicy województwa warmińsko-ma-
zurskiego czyni z tego terenu miejsce niezwykle atrakcyjne 
pod względem wypoczynku i rekreacji lokalnej społeczno-
ści. Już w obecnej chwili dany teren poprzez silnie rozbu-
dowaną infrastrukturę, licznie występujące ścieżki oraz 
szlaki rowerowe, na których spotkać można tablice eduka-
cyjne spełnia powyższe funkcje. W pobliżu omawianego 
obszaru występuję także jezioro Długie, które w dużym 
stopniu podwyższa standardy turystyczne tegoż miejsca. 
Dodatkowo przez Las Miejski przepływa rzeka Łyna, któ-
ra znacząco wzbogaca bioróżnorodność krajobrazową oraz 
siedliskową. Przyczynia się ku temu również obecność 
dwóch rezerwatów przyrody, „Mszar” i „Redykajny”. Są 
to rezerwaty torfowiskowe z roślinnością charakterystycz-
ną dla zespołu Sphagnetum magellanici oraz gatunkami 
charakterystycznymi dla zbiorowiska sosnowego boru ba-
giennego, który wykształcił się na obrzeżach obu torfowisk 
wysokich. W przypadku całego kompleksu leśnego mamy 

do czynienia z siedliskami borów świeżych i lasów mie-
szanych, wśród których dominującym gatunkiem w drze-
wostanie jest sosna, świerk oraz domieszkowo dąb, buk 
i brzoza. W obrębie rzeki wykształciły się siedliska wilgot-
niejsze, które stanowią miejsce występowania wielu gatun-
ków charakterystycznych dla aspektu wczesnowiosennego, 
w szczególności, kokorycz pusta (Corydalis cava), zawilec 
żółty (Anemone ranunculoides), szczyr trwały (Mercurialis 
perennis), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alter-
nifolium), groszek wiosenny (Lathyrus vernus) oraz objęty 
ochroną na terenie naszego kraju gatunek krzewu, waw-
rzynek wilczełyko (Daphne mezereum), którego populacje 
wskutek częstego wykopywania z naturalnych stanowisk 
uległy zmniejszeniu.  W tym samym czasie podczas wio-
sennych spacerów warto rozglądać się także po tafli wody, 
gdyż przy odrobinie szczęścia możemy spotkać dwa cie-
kawe gatunki kaczek, tracz nurogęś (Mergus merganser), 
oraz gągoła (Bucephala clangula), dla których wczesna 
wiosna jest okresem odbywających się toków. Warto do-
dać, iż gągoły w przeciwieństwie do innych gatunków 
kaczek gnieżdżą się w dziuplach pozostawianych zwykle 
przez dzięcioła czarnego. Dodatkowo w tym okresie łatwo 
o obserwację wydry, która dokładnie penetruje linię brze-
gową rzeki.

W pełni wiosny w miejscach, które dotychczas mieniły 
się bielą i fioletem zaobserwować możemy nowe gatunki. 

Rzeka Wadąg                                                                                                                                                                                     fot. M. Kędzia
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Krajobraz leśny przyjmuje już w pełni odcienie zieleni, 
a wiosna oddycha pełną piersią. W lasach mieszanych 
i liściastych zakwitają kokoryczki wonne (Polygonatum 
odoratum), gajowce żółte (Galeobdolon luteum), dąbrów-
ki rozłogowe (Ajuga reptans), oraz gwiazdnice wielko-
kwiatowe (Stellaria holostea). Jest to okres, w którym 
i torfowiska wysokie spowite są bielą kwitnącego bagna 
zwyczajnego (Ledum palustre) oraz wełnianki pochwo-
watej (Eriophorum vaginatum). W tym czasie na torfo-
wiskach unosi się również charakterystyczny zapach. 
Przyczynia się do tego pyłek bagna zwyczajnego, który 
zawiera w sobie substancje posiadające właściwości wy-
wołujące halucynacje. Niegdyś dane zjawisko utożsamia-
no z borówką bagienną. Uważano, iż to zjadane owoce po-
wodują u ludzi poczucie lekkiego otumanienia. W borach 
w tym momencie zakwita konwalia majowa (Convallaria 
majalis), konwalijka dwulistna (Maianthemum biforium) 
oraz siódmaczek leśny (Trientalis europaea). Na obrze-
żach lasów lub na przydrożnych polanach możemy spot-
kać piękne kępy smółki pospolitej (Viscaria vulgaris) oraz 
rozchodnika ostrego (Sedum acre) wyścielającego pod-
łoże żółtym kobiercem. Obydwie rośliny są miododajne, 
dzięki czemu odwiedzane są przez liczne gatunki motyli 
i innych owadów. Oprócz wyżej wymienionych gatunków 
na uwagę zasługuje gatunek storczyka, kruszczyk szero-
kolistny (Epipactis helleborine) występujący na terenie 

Kobierce zawilca gajowego                                          fot. M. Kędzia Przylaszczka pospolita                                                   fot. M. Kędzia

Groszek wiosenny                                                        fot. M. Kędzia Zawilec żółty                                                               fot. M. Kędzia

Wawrzynek wilczełyko                                               fot. M. Kędzia
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Lasu Miejskiego na kilku stanowiskach. Niestety jego 
populację nie należą do licznych i z roku na rok ulegają 
zmniejszeniu. Przyczyniają się do tego wędkarze, którzy 
ułatwiając sobie dostęp do linii brzegowej rzeki, wycinają 
przybrzeżną roślinność. Ponadto warto wymienić rosiczkę 
okrągłolistną (Drosera rotundifolia) oraz żłobika koralo-
wego (Corallorhiza trifida) podawanego jeszcze w 2003 
roku. W obecnym czasie nie udało się odnaleźć ani jedne-
go osobnika. Przyczyną może być znacząca zmiana siedli-
skowa oraz narastający proces sukcesji, który w istotnym 
stopniu wyparł gatunki, które nie były w stanie konkuro-
wać o zasoby środowiskowe z roślinami wyższymi, głów-
nie drzewami i krzewami. 

Las Miejski kryje także wiele tajemnic. W przeszłości 
istniały tu liczne siedliska ludzkie, a jedno z nich kilka 
lat temu przypadkowo odkryli archeolodzy. Grodzisko 
ma około 1 500 lat, a wskazują na to wydobyte elementy 

Śledziennica skrętolistna                                             fot. M. KędziaRezerwat Redykajny                                                    fot. M. Kędzia

Rzeka Łyna                                                                                                                                                                                         fot. M. Kędzia

ceramiki z wczesnej epoki żelaza. Wzniesienia oraz po-
bliska rzeka stworzyły w tamtym okresie doskonałe wa-
runki obronne. Owo miejsce opisywano już w literaturze 
niemieckiej jako gród „Sanditten”, a także uwzględniono 
na jednej z pierwszych historycznych map Prus z 1576 
roku. W obecnej chwili dany obszar nie znajduje się na-
wet w rejestrze stanowisk archeologicznych. Mimo to 
jest to niezwykle malownicze miejsce warte odwiedzenia 
w czasie pobytu w olsztyńskim lesie. 

Reasumując Las Miejski jest jednym z niewielu kom-
pleksów leśnych zarządzanych przez gminę. Warto dodać, 
iż jest dobrze zagospodarowany i spełnia wszystkie funk-
cje odpowiednie dla ekosystemów leśnych. Ponadto każdy 
może znaleźć tu coś dla siebie, zarówno pod względem 
przyrodniczym jak i rekreacyjnym. Warto, więc przy odro-
binie wolnego czasu odwiedzić to miejsce i odetchnąć od 
cywilizacyjnego zgiełku. 
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Eliminacje okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej w Olsztynie
Alicja Szarzyńska  

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej sprawowało w bieżącym roku rolę Wojewódzkiego 
Komitetu XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na tere-
nie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada ta adresowana jest do młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych wszystkich typów. Głównym jej celem 
jest: 
• kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właści-

wych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodni-
czego; 

• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
• wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia 

oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycz-
nych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi;

• popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie sku-
tecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji 
środowiska, zapoznanie młodzieży z obowiązującymi 
przepisami prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z za-
kresu treści podstaw programowych biologii oraz wiado-
mości związane z szeroko pojętą ekologią, a także ochroną 
środowiska. 

Eliminacje Olimpiady Ekologicznej są trzyetapowe.
Jak co roku eliminacje okręgowe poprzedzone były 

etapem podstawowym, przeprowadzonym w szkołach 
11 stycznia 2017 r., do którego przystąpiło 811 uczniów 
z 21 szkół naszego regionu.

Etap okręgowy OWE odbył się w 22 kwietnia 2017 r. 
auli Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego 
w Olsztynie. Udział w nim wzięło 39 uczniów ze 21 szkół 
ponadgimnazjalnych z dziewięciu powiatów.

Lp. Powiat Liczba szkół Liczba uczniów
1. Olsztyn 4 7
2. Elbląg 3 9
3. braniewski 1 1
4. olsztyński 2 2
5. bartoszycki 4 7
6. działdowski 3 5
7. giżycki 1 2
8. lidzbarski 2 5
9. iławski 1 1

Etap okręgowy składał się z części pisemnej i ustnej. 
Uczniowie rozwiązywali test liczący 50 pytań. Do etapu 
ustnego zakwalifikowano 12 uczestników: 
• Beata Huszcza – Zespół Szkół Ogólnokształcących, 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 
w Elblągu, opiekun merytoryczny E. Michalewicz;

• Przemysław Kurek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
1,  II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego 

Uczestnicy części ustnej finału okręgowego XXXII OWE
fot. A. Szarzyńska

Uczestnicy części ustnej finału okręgowego XXXII OWE
fot. A. Szarzyńska

Reprezentanci województwa warmińsko-mazurskiego na finał cen-
tralny XXXII OWE                                                fot. A. Szarzyńska
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w Olsztynie, opiekun merytoryczny A. Romanowska;
• Mateusz Emil Kozłowski – Liceum Ogólnokształcące 

im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, opiekun me-
rytoryczny Aneta Roś-Kozłowska;

• Maciej Berkowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Elblągu, opiekun merytoryczny H. Pietras;

• Kamil Robert Topolski – Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych,  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowa-
ckiego w Elblągu, opiekun merytoryczny E. Cygan-Si-
dorkiewicz;

• Izabela Wiszniewska – I Liceum Ogólnokształcące im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, opiekun meryto-
ryczny A. Prażmo;

• Jan Jacewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II 
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Elblągu, opiekun merytoryczny H. Pietras;

• Alicja Jurewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Elblągu, opiekun merytoryczny H. Pietras;

• Kamila Skrzypa – Zespół Szkół Ogólnokształcacych 
w Górowie Iławeckim, opiekun merytoryczny A. Bau-
man-Gudz;

• Karolina Piskorowska – Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowa-
ckiego w Elblągu, opiekun merytoryczny E. Michale-
wicz;

• Marek Wieromiej – Zespół Szkół w Dobrym Mieście,  
opiekun merytoryczny G. Augustynowicz;

• Katarzyna Dudzińska – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie,  
opiekun merytoryczny I. Jędrzejko.

Część ustna etapu okręgowego oparta była na 12 loso-
wanych zestawach pytań problemowych. Wyniki uzyskane 
przez każdego ucznia w części ustnej i pisemnej były su-
mowane przez jury i stanowiły podstawę do promowania 
go do eliminacji III stopnia etapu centralnego.

Z naszego województwa do eliminacji stopnia central-
nego, które odbędą się w dniach 2–4 czerwca 2017 r. na 
Mazowszu, jury pod przewodnictwem dr Barbary Juśkie-
wicz-Swaczyny z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego w Olsztynie zakwalifikowało 7 najlepszych 
uczniów. Są to:
• Beata Huszcza – Zespół Szkół Ogólnokształcących, 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 
w Elblągu, opiekun merytoryczny E. Michalewicz;

• Przemysław Kurek – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1,  II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskie-
go w Olsztynie, opiekun merytoryczny A. Romanow-
ska;

• Mateusz Emil Kozłowski – Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, opiekun me-
rytoryczny A. Roś-Kozłowska;

• Maciej Berkowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Elblągu, opiekun merytoryczny H. Pietras;

• Kamil Robert Topolski – Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych,  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowa-
ckiego w Elblągu, opiekun merytoryczny E. Cygan-Si-
dorkiewicz;

• Izabela Wiszniewska – I Liceum Ogólnokształcące im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, opiekun meryto-
ryczny A. Prażmo;

Zdobywczyni pierwszego miejsca na finale okręgowym XXXII OWE                                                                                      fot. A. Szarzyńska
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• Jan Jacewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II 
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Elblągu, opiekun merytoryczny H. Pietras.

Opiekunem młodzieży podczas centralnych eliminacji 
będzie pani Ewa Wierzbicka, nauczyciel Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcącego im. Ju-
liusza Słowackiego w Elblągu.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody Spon-
sorami nagród i organizacji eliminacji okręgowych XXXII 
OWE były instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Liga Ochrony 
Przyrody – Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Do 
grona sponsorów dołączyli także: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i TOYOTA MOTOR POLAND.

Eliminacjom II etapu XXXII OWE towarzyszyła pre-
lekcja dla nauczycieli na temat przyrody Welskiego Parku 
Krajobrazowego, którą wygłosił Dyrektor Welskiego Par-
ku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński.

Olimpiada odbywała się w Olsztyńskiej Szkole Wyż-
szej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, gdzie serdecz-
na i miła atmosfera, dobra organizacja sprzyjały uczniom 
zmagającym się z zadaniami. Za współpracę, pomoc – Pani 
Dyrektor Generalnej i pracownikom szkoły serdecznie 
dziękuję w imieniu uczestników. Dziękuję również pra-
cownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli w Olsztynie – Agnieszce Szandrowskiej 
-Pykało, Wojciechowi Tańskiemu, Januszowi Brojkowi 
za pomoc w organizacji i sprawnym przebiegu Olimpia-
dy. Za pracę w jury serdecznie dziękuję wszystkim człon-
kom Wojewódzkiego Komitetu XXXII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej. Są to:
• Dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Olsztyńska Szkoła 

Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie – przewod-
nicząca;

• Dr hab. Stanisław Czachorowski, Katedra Ekologii 
i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnolo-
gii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

• Dr Lech Pietrzak, Fundacja Pro Nauka, Biuro Projektów 
Przyrodniczych „Bagnik”;

• Dr Letycja Karuzo, Departament Kultury i Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego;

• Alina Rodziewicz, Zespół Parków Krajobrazowych Po-
jezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich;

• Krzysztof Główczyński, Welski Park Krajobrazowy;
• Beata Bonisławska, Muzeum Przyrody w Olsztynie Od-

dział Muzeum Warmii i Mazur;
• Tadeusz Pampuch, Liga Ochrony Przyrody – Okręg 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
• Justyna Raczyńska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
• Kinga Żukowska, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 

Mazurskich w Giżycku;
• Alicja Szarzyńska, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-

skonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Cen-
trum Edukacji Ekologicznej.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Uczestnicy części ustnej finału okręgowego XXXII OWE                                                          fot. A. Szarzyńska
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Głos wołającego na… pustyni
Krzysztof Główczyński 

Polska stepowieje – to zjawisko obserwowane jest od 
kilku lat. Prowadząc zajęcia z dziećmi wielokrotnie ape-
lowaliśmy o oszczędzanie wody podczas mycia ząbków. 
Nic nie pomogło, susza postępuje w zastraszającym tem-
pie. Najwygodniej było zrzucić przyczynę tego problemu 
na brak opadów, co jest nieprawdą. Analiza opadów me-
teorologicznych  wskazuje, że  w naszym regionie rocznie 
spada podobna ilość 550–640 mm deszczu od czasu pro-
wadzenia pomiarów (1950 r.). Poza wyjątkowym rokiem 
2014 ilość opadów nie zmienia się, a mimo to postępująca 
susza  jest widoczna gołym okiem. Najprędzej zauważono 
to w ginących oczkach wodnych, później wysychających 
studniach czy uprawach rolnych narażonych na suszę hy-
drologiczną. Podobnym sygnałem są studnie głębinowe, 
które wiercone są na coraz większą głębokość. Więc co się 
dzieje z tą wodą? Marnotrawstwo przy myciu ząbków?

Stan obecny

Nasze obserwacje wskazują, że przyczyn jest wiele. 
Jedną z podstawowych to brak działań mających na celu 
wiosenne  gromadzenie wody. Inwentaryzacja urządzeń 
wodnych na terenie Parku pokazała, że żadna z zastawek 
nie jest wykorzystana i wiosenna woda spływa rowami do 
rzeki nie mając szansy na wsiąkanie do ziemi. Niepokoją-
cym wydaje się fakt braku bilansowania pobranych wód 
głębinowych. Od ponad pół wieku, kiedy dysponujemy 
energią elektryczną, pompujemy z podziemi wodę groma-
dzoną od wieków. Woda po wykorzystaniu, rurami kanali-
zacyjnymi poprzez oczyszczalnie i rowy dopływa do rzeki 
gdzie bezpowrotnie przepada w morzu (niewielka ilość 
wraca w postaci opadów). Studnie głębinowe w okolicy 
Lidzbarka pobierają pół miliona m3, czyli rocznie – obra-
zowo – 1/4 jeziora lidzbarskiego spływa bezpowrotnie do 
morza. W zastraszającym tempie niwelowane są oczka 
wodne i małe zbiorniki śródpolne. 

Jak przeciwdziałać?

Poprzez szeroko rozumianą edukacje trzeba dotrzeć do 
właścicieli gruntów, by stare rowy melioracyjne niepro-
wadzące wody zasypali w kilku miejscach, ograniczając 
jakikolwiek odpływ. Tam gdzie woda płynie należy co kil-
kadziesiąt metrów  wrzucić worki z piaskiem by  podnieść 
rzędną dna rowu, dając szansę na wsiąkanie wody na dużej 
powierzchni. Mikro retencja w postaci worków z piaskiem 
na ciekach, rowach melioracyjnych czy odpływach z natu-
ralnych zbiorników wodnych to metoda o niskim nakładzie 
kosztów i łatwa do przywrócenia do stanu poprzedniego. 
Wprowadzić administracyjny nakaz hamowania odpływu 
wiosennej wody oraz zwiększyć ilość funkcjonujących za-
stawek.  

Mała retencja budzi zainteresowanie głównie inwesto-
rów dążących do budowy małych elektrowni wodnych. 
Należałoby tu zrewidować to pojęcie i wziąć przykład ze 

starożytnych, którzy poprzez system akweduktów potra-
fili nawadniać swoje pola, korzystając jedynie z zasobów 
wody powierzchniowej. 

Woda głębinowa nie jest zasobem niewyczerpalnym 
dlatego rekompensata pobranej wody powinna być za-
daniem priorytetowym w projektach unijnych. Naszym 
zdaniem należałoby także na terenie jednej zlewni, czy 
obszarze administracyjnym (np. park krajobrazowy) zle-
cić pilotażowy projekt rządowy, poprzedzony wcześniej-
szymi badaniami a mający na celu kompensacje poboru 
wody głębinowej. Rozpatrzyć możliwość skierowania 
wody z oczyszczalni do rowów melioracyjnych, oczek 
wodnych uniemożliwiając odpływ oczyszczonych ście-
ków do rzeki. 

Należy ograniczyć powstawanie deszczowni zasila-
nych ze studni głębinowych. 

Niepokoi nas także fakt zasypywania przez rolników 
oczek wodnych, problem który mógłby zostać rozwiązany 
przez odpowiednie zmianę regulaminu finansowania do-
płat z ARMR. Obecnie obszar do 0,10 ha należy się dopła-
ta więc większe zbiorniki są zasypywane.

Przykłady pozytywnego działania.

Determinacja jednego z rolników we wsi Rumian 
w gminie Rybno była tak duża, że obserwując  systema-
tycznie opadający poziom wody w oczku wodnym wyko-
pał dreny melioracyjne. Po roku dało się zaobserwować 
nieznaczna zmianę, a po dwóch latach zaistniała szansa 
na powrót stanu wody sprzed dziesięcioleci. 

W okolicach Magdeburga woda z rzeki Ohre kiero-
wana jest do zbiorników ze żwirowymi filtrami, gdzie 
sukcesywnie uzupełnia pobraną wodę głębinową. https://
www.wasser-twm.de/herkunft-gewinnung/

Welski Park Krajobrazowy

fot. Arch. WPK
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Noc Sów w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Olsztynie
Magdalena Wróblewska 

W piątek 31 marca 2017 r. grupa Skrzaty z  Przed-
szkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie włączyła się 
w Ogólnopolską akcję „Noc Sów”. Przedszkolaki zapo-
znały się z wyglądem sów zamieszkujących terytorium 
Polski i miejscem ich występowania na Warmii. Dzieci 
poznały nazwy i cechy charakterystyczne tych ptaków, 
szczególną uwagę zwrócono na wygląd oczu  i na to, co 
oznacza ich kolor – tryb życia (żółty – dzienne, pomarań-
czowy – świt i zmierzch, czarny – noc). Następnie przed-
szkolaki wybrały trzy nazwy sów, które im się spodobały 
(sóweczka, płomykówka, włochatka). Dzieci otrzymały  
do pokolorowania kontury sów. 

Po śniadaniu wyruszyliśmy do lasu na spotkanie 
z sowami. W drodze do lasu dzieci dowiedziały się czym 
żywią się sowy, jakie tereny zamieszkują, czy budu-
ją gniazda i utrwaliły wiadomości na temat trybu życia 
związanego z kolorem oczu sów. Przedszkolaki uważnie 
obserwowały drzewa i całe otoczenie, niestety nie udało 
nam się dostrzec żadnej sowy. Pokazały się sroki, sikorki 
i kawki oraz kruki. Dzięki nagraniu usłyszeliśmy sowę 
w naturalnym otoczeniu.

Cała wyprawa sprawiła dzieciom nie tylko wiele ra-
dości, ale zwróciła także ich uwagę na konieczność dba-
nia o środowisko przyrodnicze i ochronę ptaków, roślin 
i zwierząt.

Przedszkole Miejskie nr 21
w Olsztynie

 fot. Arch. SP w Biesalu

 fot. Arch. PM nr 21 w Olsztynie
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23 marca Światowy Dzień Meteorologii w Przedszkolu 
Miejskim nr 21 w Olsztynie 
Jolanta Abłam i Magdalena Wróblewska

Uroczystość  poprzedzona była spacerem informu-
jącym mieszkańców naszego osiedla o wpływie zanie-
czyszczenia na zmiany klimatyczne, pogodowe i glo-
balne ocieplenie. Przedszkolaki wyszły z transparentami 
„Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal” oraz transpa-
rentami obrazkowymi przedstawiającymi dymiące komi-
ny. Napotkanym przechodniom przedszkolaki rozdawały 
ulotki informujące o wpływie zanieczyszczenia środowi-
ska na klimat oraz jak każdy z nas może zadbać o jakość 
powietrza.

Później dzieci wzięły udział w zabawie edukacyjnej 
„Meteoland” w oparciu o pedagogikę zabawy. Podczas 
tego spotkania dzieci obejrzały prezentację na temat 
„Meteorologii”. Dowiedziały się kto to jest meteorolog 
– synoptyk, czym jest meteorologia oraz poznały pojęcie 
„meteory pogodowe”. Ciekawostką dla dzieci było to, że 
po zachowaniu zwierząt można rozpoznać jaka będzie po-
goda (przykład z kotem). 

Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej przedszkola-
ki zostały podzielone na cztery grupy – cztery pory roku. 
Każda grupa opisywała swoją porę roku pod kątem cha-
rakterystycznych dla niej zjawisk atmosferycznych; wy-
konywała rysunki zjawisk atmosferycznych; wydobywa-
ły dźwięki naśladujące pogodę z instrumentów i innych 
materiałów (plastikowa butelka, gazety, pudełka); do-
stosowywała ubiór do swojej pory roku. Na zakończenie 
przedszkolaki z każdej pory roku ułożyły opowiadanie 
i zilustrować je ruchem, gestem i dźwiękiem przygoto-
wanym we wcześniejszym zadaniu. 

Wszystkie dzieci obejrzały prezentacje poszczegól-
nych grup utrwalając zjawiska pogodowe występujące 
w poszczególnych porach roku oraz bezpiecznych zacho-
wań podczas niektórych zjawiska atmosferycznych.

Przedszkole Miejskie nr 21
w Olsztynie

 fot. Arch. PM nr 21 w Olsztynie

 fot. Arch. PM nr 21 w Olsztynie

 fot. Arch. PM nr 21 w Olsztynie
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Zimowe Ptakoliczenie w Biesalu 
Mirosława Gromacka i Marzena Zalewska 

Członkowie Szkolnego Koła Ornitologicznego „Zi-
morodek” w Biesalu po raz 13. wzięli udział w Zimo-
wym Ptakoliczeniu. Ptakoliczenie odbyło się 27 stycznia 
i wzięło w nim udział trzynastu uczestników (mimo, że 
był to czas wolny od zajęć szkolnych i ujemna tempera-
tury bo -6 C).                                   

Celem akcji jest podjęcie próby policzenia ptaków 
przy karmnikach, w ogrodach, w lesie i w innych miej-
scach uczęszczanych przez ludzi, ale także śledzenie losu 
gatunków zimujących w bezpośrednim sąsiedztwie czło-
wieka. 

Co roku ornitolodzy wybierają jeden gatunek, który 
w danym sezonie staje się symbolem Zimowego Ptako-
liczenia. W tym roku został nim gil, ptak z rodziny łusz-
czakowatych.

Młodzi szkolni ornitolodzy poza poszukiwaniem gila 
policzyli inne gatunki ptaków, takie jak: wróble (63), ma-
zurki (1), sroki  (37), gile (2), sikorki bogatki (18), sikor-
ki modraszki (2), sikorki ubogie (2), mewę pospolitą (1) 
i kruki (2). 

Dzięki uczestnikom zimowego liczenia i przekazywa-
nym przez nich danym powstaje ciekawy obraz gatunków 
ptaków zimujących w naszym Biesalu. Co roku przyby-
wa ptaków, które chętnie gnieżdżą się blisko ludzi, gdyż 
czują się tu dobrze i są bezpieczne. 

W tym roku „szeregi” biesalskiej akcji zasilił Pan Pa-
weł Być z Fundacji Albatros z Bukwałdu.

W ogólnopolskiej akcji może wziąć udział każdy, 
kto lubi spacery i polską przyrodę. Już dziś zapraszamy 
w przyszłym roku.

Więcej zdjęć na www.zspbiesal.edupage.org 

Szkoła Podstawowa w Biesalu

 fot. Arch. SP w Biesalu

 fot. Arch. SP w Biesalu
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Kokorycz pełna czy pusta?
Ewa Maczuga  

3 kwietnia 2017 r. w parku leśnym Bażantarnia 
w Elblągu, odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu 
edukacyjnego „Starszy brat” MIEJSCA ZNANE I NIE-
ZNANE NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO 
WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ. Pod czujnym okiem  
Pani Marty Piekarskiej, pracownika PKWE, młodzież 
wędrowała leśnymi ścieżkami ciesząc się widokiem wio-
sennej różnorodności. Miodunka ćma, szczyr trwały, śle-
dziennica skrętolistna, zawilce: gajowy i żółty, łuskiew-
nik różowy, złoć żółta, to tylko niektóre wspaniałe okazy 
wyróżniające runo leśne o tej porze roku. Młodzież po-
znała budowę kokoryczy i uzasadnienie jej nazwy, do-
wiedziała się o wielu innych tajemnicach  jakie skrywa 
Bażantarnia. Uczestnicy projektu wykazali się  dużą wie-
dzą, aktywnością i kondycją fizyczną, którą wykorzystali 
podczas sprzątania trasy naszej wędrówki. Dzięki uprzej-
mości  Zarządu Zieleni Miejskiej i leśniczego Pana Wła-
dysława Balińskiego mogliśmy zakończyć spotkanie og-
niskiem, podczas którego wręczyliśmy nagrody ufundo-
wane przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, 
oraz drzewka otrzymane z Nadleśnictwa Elbląg.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu

 fot. E. Maczuga

Miodunka ćma                                                        fot. M. Piekarska
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Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej w SP w Hejdyku
Małgorzata Ruszczyk 

Szkoła w Hejdyku włączyła się do Ogólnopolskiego 
Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, która przypadała 
11.02.2015 r. Uczniowie zostali zapoznani z celem tej 
akcji. Przynieśli do szkoły siano, warzywa, ziarna zbóż, 
kasztany, kasze, itp. Został ustalony harmonogram wyj-
ścia w teren z przydziałem miejsc do pozostawienia kar-
my. W akcję włączyli się chętni uczniowie z klas 0–III 
oraz z klas IV–VI. Młodsza grupa była pod opieką Pani 
Ewy Stachelek i Pani Beaty Wysockiej, zaś starsza pod 
opieką Pani Małgorzaty Ruszczyk.

Uczniowie klas IV–VI wraz Panią Małgorzatą Rusz-
czyk wyruszyli do ustawionych w tym roku domków 
dla kuropatw i podsypów dla zwierzyny drobnej. Dzieci 
najpierw poszukały w lesie gałęzi, a następnie położyły 
na nich siano, warzywa. W ten sposób chcieliśmy zabez-
pieczyć wyłożoną karmę przed zasypaniem przez śnieg. 
Dosypały ziarna w domku dla kuropatw. Następnie udały 
się do nowo zbudowanego podsypu, gdzie również wy-
łożyły karmę. Ostatnim punktem zaplanowanej wyprawy 
była wizyta w założonej remizie dla ptaków. Tam także 
uzupełniły karmę w podsypie i wyłożyły siano, warzywa 
i kasztany.

W drodze powrotnej obserwowaliśmy i rozpoznawa-
liśmy tropy zwierząt (saren, zajęcy, jeleni). Po dotarciu 
do szkoły zadbaliśmy o ptaki. Korzystając z drabiny za-
wiesiliśmy karmę na drzewie przed szkołą oraz nasypali-
śmy ziarna do karmników.

Druga grupa, klasy 0–III z Paniami: Ewą Stachelek i 
Beatą Wysocką, wyposażona w karmę udała się do pobli-
skiego lasu, gdzie mamy ustawiony paśnik przez zaprzy-
jaźnione Koło Łowieckie „Cyraneczka”. Najpierw wło-
żyli siano za drabinki i wysypali przyniesiony pokarm, 
dla zwierząt, w tym ptaków. Przyglądali się tropom wo-
kół paśnika i poznawali po nich zwierzęta go odwiedza-
jące. Paśnik ten odwiedzamy co roku i od wielu lat zimą 
pamiętamy o przynoszeniu do niego karmy dla zwierząt. 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyprawy. Była 
to dla nich ciekawa lekcja przyrody – edukacja połączo-
na z czynieniem dobra. Dokarmianie zwierząt zimą jest 
przykładem aktywnej ochrony przyrody poprzez pomoc 
zwierzętom zamieszkującym nasze lasy i najbliższe oto-
czenie. Warto w niej uczestniczyć. Szkoła w Hejdyku 
nie tylko w tym dniu prowadziła akcję dokarmiania, ale 
pamiętamy od wielu lat o zwierzętach zimą. Zadanie to 
jest dla nas obowiązkowe w podejmowanych działaniach 
ekologicznych. 

Wyrabianie u uczniów i dorosłych nawyku dokarmia-
nia zwierząt, zbierania dla nich pokarmu i uwrażliwiania 
otoczenia na pomoc niech stanie się naszym codziennym 
drogowskazem. 

Szkoła Podstawowa w Hejdyku
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Tropami zwierząt – zajęcia terenowe uczniów SP 
w Hejdyku
Małgorzata Ruszczyk

Zima jest idealną porą dla tropicieli śladów zwierząt. 
Zwierzęta poruszające się po ziemi pozostawiają na śnie-
gu liczne i bardzo dobrze widoczne tropy oraz inne ślady, 
będące zapisem ich całodobowej aktywności. 

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Hejdy-
ku lekcję przyrody odbyli w terenie. Celem zajęć było 
poznanie tropów jeleni, saren, dzików, a także lisów 
i innych zwierząt żyjących w najbliższym środowisku. 
Wyprawa w teren poprzedzona była pogadanką nauczy-
cielki przyrody Pani Małgorzaty Ruszczyk na temat tro-
pów zwierząt i sposobu ich rozpoznawania. Następnie 
dzieci otrzymały karty pracy, plansze z tropami różnych 
zwierząt oraz książeczkę ,,Poradnik młodego tropiciela”, 
który okazał się bardzo cenną pomocą przy obserwacji 
tropów.

Po dotarciu na miejsce od razu uczestnicy zabrali się 
do pracy. Z wielkim zaciekawieniem obserwowali odna-
lezione ślady i tropy pozostawione przez dzikie zwierzę-
ta. Dokładnie porównywali je z poradnikiem i próbowali 
je prawidłowo rozpoznać. Bez problemu rozpoznali tro-
py saren, zajęcy i jelenia.

Zajęcia okazały się bardzo ciekawą lekcją spędzoną 
na świeżym powietrzu. Dzięki niej uczniowie mieli moż-
liwość ucznia się rozpoznawać napotkane ślady zwierząt 
oraz je identyfikować, wyciągając wnioski z obserwacji.

Szkoła Podstawowa w Hejdyku
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Budki lęgowe dla gągoła w SP w Hejdyku
Małgorzata Ruszczyk 

W związku z realizacją X edycji ogólnopolskiego 
programu edukacji ekologicznej ,,Ożywić pola – Rok 
gęgawy” w Szkole Podstawowej w Hejdyku został opra-
cowany szkolny projekt realizacji zadań wynikających 
z uczestnictwa w tym programie. Jednym z planowanych 
przedsięwzięć było wykonanie budek lęgowych typu E, 
które mogą być zasiedlone przez gągoła, nurogęś, krzy-
żówkę czy puszczyka.

Pani Ewa Stachelek (współkoordynatora programu) 
pozyskała deski potrzebne do wykonania budek z zakła-
du BERTPOL w Uścianach. Ojciec Juliana, ucznia kl II 
i Pan Sławek przygotowali odpowiednie wymiary desek 
i otworu wlotowego zgodnie z wymaganiami budki typu 
E i dostarczyli je do szkoły.

Następnie chłopcy klasy VI pod opieką wychowawcy 
Pana Józefa Knyżewskiego podjęli się zadania zbicia bu-
dek z dostarczonych materiałów. Na początku Pan Józef 
przedstawił rysunek techniczny takiej budki i omówił ko-
lejność czynności, jakie będą wykonywać podczas pracy. 
Posługiwanie się wkrętarką nie sprawiało chłopcom żad-
nych problemów. Każdy chciał mieć udział przy tworze-
niu budki. Powstały dwie duże budki lęgowe. Uczniowie 
pokazali, że nieźle radzą sobie z umiejętnościami stolar-
skimi. Byli dumni z wykonanych prac.

Budki lęgowe zostaną zawieszone nad jeziorem i ucz-
niowie będą prowadzić obserwacje zasiedleń.

W marcu 2017 r odbyła się wyprawa w teren. Po za-
kończeniu zajęć chętni uczniowie z klas II–VI (12 ucz-
niów) oraz rodzice udali się samochodami do polany nad 
jeziorem Wiartel (Leśnictwo Wiartel). Zostały zabrane 
drabiny i potrzebny sprzęt. Na leśnej polanie czekali na 
nas Pan Edmund Lipnicki – leśnik, a zarazem myśliwy 
(koordynator ,,Ożywić pola” z ramienia Koła łowieckie-
go ,,Cyraneczka”, Pan Marek Olesiewicz – leśniczy do 
spraw łowiectwa Nadleśnictwa Maskulińskiego, podleś-
niczy Leśnictwa Wiartel – Pan Adrian Szlaszyński oraz 
stażystka Pani Julia Pieklik. Pan Edmund przedstawił cel 
spotkania oraz przybliżył leśnikom działania naszej szkoły 
związane z realizacją programów ekologicznych poświę-
conych bioróżnorodności. Następnie zabraliśmy budki lę-
gowe, drabiny i ruszyliśmy w stronę jeziora. Na wyniosłej 
sośnie powiesiliśmy pierwszą budkę lęgową. Następnie 
przeszliśmy wzdłuż brzegu i wybraliśmy dużą olszynę 
do zawieszenia drugiej budki. Praca wcale nie okazała się 
łatwa, by na takiej wysokości powiesić taką dużą budkę. 
Podziwialiśmy piękne miejsce, które zostało wybrane do 
powieszenia budek lęgowych dla gągoła. Bardzo nam się 
podobało nadbrzeże jeziora Wiartel. Będziemy prowadzić 
obserwacje stanu zasiedlenia tych budek. Jesteśmy cieka-
wi, czy ptaki je zasiedlą.

Dziękujemy Panu Edmundowi za pomoc w wybra-
niu miejsca i zaproszenie leśników, którzy uczestniczyli 
w tym wydarzeniu. Ponadto jesteśmy wdzięczni rodzicom 
Pani Kasi i Monice za przywiezienie uczniów oraz Panu 
Kazikowi za dostarczenie drabin, potrzebnych narzędzi 

i materiałów oraz pomoc przy zawieszaniu. Wyprawa 
była ciekawą lekcją przyrody w terenie.

Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do uwraż-
liwienia dzieci i dorosłych na potrzeby ptaków poprzez 
utworzenie dla nich nowych miejsc lęgowych, które służą 
ochronie gatunkowej i sprzyjają bioróżnorodności. Opie-
kunami uczniów były nauczycielki: Małgorzata Ruszczyk 
i Ewa Stachelek – koordynatorki programu ,,Ożywić pola 
– Rok gęgawy” w SP w Hejdyku.
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Od początku grudnia 2016 r. w Salonie Błękit-
nym Muzeum Przyrody prezentowana jest wystawa pt. 
„Zwierzęta afrykańskiej sawanny”. Nie jest to wystawa 
fotograficzna. Ekspozycję tworzą eksponaty taksyder-
miczne, czyli spreparowane. Szczupłość pomieszczenia, 
jak i okazałe wymiary prezentowanych zwierząt zadecy-
dowały, że nie ma ich zbyt wiele. Jednakże w przyszło-
ści planowane będą kolejne ekspozycje poświęcone fau-
nie Afryki, stąd ograniczenia powierzchniowe wystawy 
zostaną nieco zrekompensowane. Na obecnej wystawie 
zaprezentowano 11 eksponatów, w tym 10 gatunków 
ssaków i jednego przedstawiciela ornitofauny. Ptaki re-
prezentuje samiec strusia afrykańskiego, największego 
współcześnie żyjącego ptaka na kuli ziemskiej. Samce 
tego gatunku osiągają wysokość nawet do 2,6 m, a ich 
masa ciała może liczyć maksymalnie nawet do 160 kg. 
Struś jest jednym z symboli fauny afrykańskiej. Oglą-
dany z bliska robi na zwiedzających ogromne wrażenie, 
zwłaszcza jego masywne nogi i dwa palce, z których 
palec wewnętrzny jest potężny i zakończony wielkim 
pazurem. Warto zaznaczyć, że struś jest znakomitym 
biegaczem i na ograniczonym odcinku może biec nawet 
z prędkością do 60 km na godz. 

Obok strusia został zaprezentowany gepard − naj-
większy sprinter wśród współcześnie żyjących ssaków. 
Ten piękny kot oglądany z bliska wydaje się być dużo 
większym niż nam się wydaje widząc go w telewizji. 
Spośród kotów zaprezentowano także karakala – kota, 
którego nazwa w ostatnich miesiącach z innych powo-
dów przewijała się wielokrotnie w polskich mediach. 
Spośród ssaków drapieżnych na wystawie można także 
obejrzeć hienę brunatną, pozostającą nieco w cieniu bar-
dziej znanych swoich kuzynek, tj. hien cętkowanej i prę-
gowanej. Gatunek ten związany jest bardzo silnie z wy-
brzeżem morskim, gdzie chętnie zjada wyrzucone przez 
ocean śnięte ryby i inne zwierzęta morskie. Na wystawie 
poświęconej Afryce nie mogło zabraknąć guźca, czyli 
afrykańskiego odpowiednika naszego dzika, o ogrom-
nych i zakrzywionych jak rogi kłach górnych osiągają-
cych nawet do 55 cm długości.

Afryka, to przede wszystkim kraina kopytnych, w tym 
wielu antylop. Na wystawie zaprezentowano 5 gatunków, 
w tym pięknego oryksa południowego, zaliczaną do naj-
ładniejszych antylop, nialę grzywiastą, blesboka z piękną 
białą plamą na przodzie głowy – stad nazwa „antylopa 
w masce”, oraz reprezentujący małe antylopy – stenbok. 
Jest to zwierze dużo mniejsze od sarny, zamieszkujące 
tereny pustynne i półpustynne, pozbawione wody. Przy-
puszcza się, że te maleńkie antylopy zapotrzebowanie na 
wodę zaspokajają wodą znajdującą się w pokarmie lub 
spijają poranną rosę skraplająca się  na pustynnej roślin-
ności. Tylko w postaci tzw. medalionu pokazano koba 
śniadego zwanego także antylopą wodną albo kozłem 

Zwierzęta afrykańskiej sawanny w Muzeum Przyrody 
w Olsztynie
Elżbieta Szymkiewicz i Marian Szymkiewicz

wodnym, z uwagi na zamiłowanie do kąpieli. Małpy re-
prezentowane są przez pawiana płaszczowego, którego 
prawdziwym orężem są potężne kły. 

Pierwsza tego typu ekspozycja w Muzeum Przyrody 
ukazującą faunę inną aniżeli świat zwierząt Europy Środ-
kowej stanowi dobrą okazję, aby zwiedzającym ukazać 
zwierzęta zamieszkujące także inne części kuli ziem-
skiej. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości bę-
dziemy mogli pokazać zwierzęta z kolejnych zakątków 
naszego globu. Prezentowane okazy stanowią własność 
p. Adama Pontusa – mieszkańca naszego regionu, i dzię-
ki jego uprzejmości mogliśmy zaprezentować tę intere-
sującą i ciekawą wystawę.

Muzeum Przyrody w Olsztynie
(Oddział Muzeum Warmii i Mazur)

ul. Metalowa 8
10-603 Olsztyn

 fot. E. Szymkiewicz

 fot. E. Szymkiewicz



Kalendarium
konkursy * konferencje * wydarzenia

24 stycznia 2017 r. w W-MODN w Olsztynie odbyło się szkolenie dot. edukacji ekologicznej i ochrony środowiska: „W zdro-
wej i czystej atmosferze”, „Bioróżnorodność szansą dla regionu”.

25 stycznia 2017 r. w W-M ODN w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca I edycję wojewódzkiego konkursu 
Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego, organizowanego przez W-M ODN w Olsztynie i OCEE. Konkurs, nagrody i kon-
ferencja zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

25 marca 2017 r. w W-MODN w Olsztynie odbyło się szkolenie „Małe dziedzictwo kulturowe na Warmii”. W programie 
m.in.: 1) spotkanie autorskie i prezentacja książki „Mała architektura sakralna na Warmii od 1945 roku” ze szczególnym uwzględ-
nieniem kapliczek; 2) warsztaty implementacyjne – Architektura sakralna na Warmii – propozycje rozwiązań.

 29 marca 2017 r. w W-MODN w Olsztynie grupa ponad 40 nauczycieli z Warmii i Mazur uczestniczyła w warsztatach „Skar-
by Ziemi – minerały i skały wokół nas”. 

30 marca 2017 r. OCEE i Nadleśnictwo Kudypy zorganizowały spotkanie edukacyjne „Noc Sów”, które odbyło się w Leśnym 
Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach.

W marcu 2017 r. z okazji Światowego dnia Meteorologii OCEE zorganizowało konkurs dla przedszkoli i szkół podstawo-
wych.
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