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Szanowni Czytelnicy!

W ostatnich latach zaczyna być tradycją, że zima wita nas bez śniegu i mrozu. Z za-
zdrością śledzimy telewizyjne przekazy z polskich gór, gdzie gruba warstwa śnieżnego pu-
chu okrywa świerki, a z dala dobiegające dźwięki dzwonka przejeżdżających sań oddają  
radosny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Jedynie zimujące w kraju ptaki nas nie zawodzą 
i w karmnikach głośno dopominają się o kolejną porcję ziarna.

Przyroda zapadła w zimowe odrętwienie. Schowane w zakamarkach piwnic, strychów,  
ruinach starych budowli i innych podobnych miejscach, śpią także nietoperze. Zwierzęta te 
przez swój nocny tryb życia są dla większości społeczeństwa tajemnicze i mało znane. Są 
przez to często demonizowane i otacza je wiele mitów i przesądów. Podczas ciepłej zimy 
może się zdarzyć, że wybudzony ze snu nietoperz pojawi się na klatce schodowej czy nawet 
wleci do naszego mieszkania. Wskazówki jak wówczas postępować znajdziecie Państwo 
w obszernym artykule Lecha Pietrzaka i Joanny Duriasz – „Nietypowy gość w mieszkaniu 
– nietoperz”.

Wszystkim Czytelnikom Natury, Autorom i Współpracownikom wielu fascynacji przy-
rodniczych w Roku 2018 życzy Redakcja.

                                                                                    Andrzej S. Jadwiszczak
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Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) 
Natalia Jabłońska

Podczas spaceru w iławskich lasach w czerwcową nie-
dzielę zaobserwowałam licznie kwitnące rośliny, takie jak 
podagrycznik pospolity, kokoryczka wonna, dzięgiel leś-
ny, jaskier kosmaty, bodziszek czerwony, czy też jasno-
tę purpurową. Jednakże szczególną uwagę zwróciłam na 
dumnie rosnącą roślinę wzdłuż drogi leśnej. Zachwyciła 
mnie długim, częściowo rozwiniętyn kwiatostanem. Była 
to naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea). 

Ogólnie rzecz biorąc, naparstnica purpurowa jest 
zwykle rośliną dwuletnią. W pierwszym roku rozwoju 
wyrastają jedynie liście ułożone w kształt rozety. Dopie-
ro w drugim sezonie wegetacyjnym z rozety liści wyra-
sta prosta, sztywna łodyga z kwiatostanem. Po dokładnej 
obserwacji rośliny zauważyłam, że łodyga oraz liście są 
drobno owłosione, włoski te występują również na spo-
dzie liści, które są u podstawy jajowate, a dalej przybie-
rają lancetowaty kształt i układają się jak płatki róży. 
Brzeg liści jest nieregularnie karbowany. Mają one od 
�0 do 30;cm długości. Roślina ta dorasta do wysokości 
średnio 180 centymetrów. Kwiatostan to grono składające 
się z licznych dzwonkowych kwiatów barwy purpurowej, 
które wewnątrz mają ciemniejsze plamki. Kwiaty są za-
pylane przez owady, głównie błonkoskrzydłe, np. pszczo-
ły. W czerwcu kwiatostan rozwija się u podstawy, a wraz 
z upływem kolejnych kilku tygodni wytwarza kwiaty ku 
wierzchołkowi. Naparstnica purpurowa kwitnie zwykle od 
początku czerwca do końca sierpnia. W drugim roku osob-
nik tego gatunku kończy rozwój i usycha. Drobne czarne 

Naparstnica purpurowa – kwiatostan                      fot. N. Jabłońska

nasiona rozsypane grawitacyjnie kiełkują licznie jeszcze 
tego samego roku.

Naparstnica purpurowa ma małe wymagania glebo-
we, preferuje gleby przepuszczalne o odczynie kwaśnym. 
Z uwagi na półcień, sprzyjający jej wzrostowi, chętnie 
rośnie przy drogach leśnych i lukach w drzewostanach 
mieszanych. Naparstnica purpurowa jest hemikryptofi-
tem, czyli rośliną, której pączki w czasie zimy są chro-
nione przed niskimi temperaturami przez warstwę ściółki 
i obumarłe liście.

Gatunek ten jest jednym z najbardziej trujących roślin 
w Polsce, lecz jednocześnie posiada także właściwości 
lecznicze. Surowcem leczniczym jest ziele zbierane od 
czerwca do sierpnia. Są w nim zawarte saponiny, śluzy 
oraz glikozydy, które mają działanie nasercowe. Jednym 
ze związków zawartych w naparstnicy, stosowanych m.in. 
w leczeniu chorób serca i nadpobudliwości, jest digitok-
syna. Jednakże ze względu na toksyczne związki oraz 
nadmiar tych substancji mogą one wywołać u człowieka 
spowolnienie akcji serca, wymioty, nieżyt żołądka i zabu-
rzenia widzenia. Dla alergika nawet samo dotykanie liści 
tego gatunku może powodować zaczerwienienia skóry, 
bóle głowy i nudności.

W Polsce naparstnica purpurowa znajduje się pod 
ochroną, jednakże dla celów leczniczych jak i na jej walo-
ry dekoracyjne jest również uprawiana w ogrodach. 

Naparstnica purpurowa – liście                      fot. N. Jabłońska
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Krzewy Warmii i Mazur cz. II
Krystyna Kuszewska

Dereń (Cornus)

Dereń świdwa (Cornus sanguinea). Gatunek rodzimy. 
Krzew do 5 m wysokości z szeroko rozpostartymi gałę-
ziami, które mogą się zakorzeniać. Korowina młodych 
pędów czerwonobrązowa od nasłonecznionej strony 
i zielonobrązowa od zacienionej. Pączki nie są okryte 
łuskami. Szeroko jajowate liście z charakterystycznymi 
łukowatymi nerwami. Kwitnie na biało. Owoce soczyste, 
granatowoczarne na czerwonych szypułkach. Jesienne li-
ście czerwone. Rośnie dziko na różnych siedliskach, jest 
tolerancyjny w stosunku do gleby i światła, preferuje jed-
nak wilgotne stanowiska. 

Podobny pokrojem do derenia świdwy jest dereń bia-
ły (Cornus alba), zadomowiony u nas antropofit zasied-
lający Rosję, Syberię i Daleki Wschód. Szeroki krzew 
o ozdobnie czerwonych młodych pędach. Dla tych czer-
wonych pędów dereń biały sadzono w parkach i ogro-
dach, dlatego najczęściej spotykamy właśnie ten gatunek. 
Liście sine pod spodem. Kwiaty kremowobiałe, kielich 
niewyraźny lub działki bardzo krótkie. Pokrój, czerwo-
nawe zabarwienie pędów i białe kwiaty mogą utrudniać 
odróżnienie obydwu gatunków. Ale już późnym latem 
widoczne są białe owoce (czarne u derenia świdwy). 
Krzew bardzo często stosowany w zieleni miejskiej, nie 
nadaje się do małych ogrodów. Dla ujarzmienia szeroko 
pokładających się pędów bywa zbyt mocno przycinany, 

Dereń świdwa – kwiat                                            fot. K. Kuszewska

Dereń świdwa – liść                                            fot. K. Kuszewska

Dereń świdwa – owoce                                            fot. K. Kuszewska

Dereń biały – czerwony pęd                                  fot. K. Kuszewska
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a wtedy nawet przez kilka sezonów, bardzo powoli, od-
budowuje się, prezentując mało atrakcyjny zbiór słabo 
ulistnionych, poprzycinanych gałęzi. Można powiedzieć, 
że znosi strzyżenie, ale nie zagęszcza się tak jak berberys 
czy ligustr.

Jeszcze jeden gatunek jest podobny do obydwu opisa-
nych, szczególnie do derenia białego. Jest to dereń rozłogo-
wy C. sericea (C. stolonifera) pochodzący z Ameryki Pn. 
Popularna jest odmiana o jaskrawych żółtozielonych pę-
dach. Kwiaty kremowobiałe, trójkątne działki kielicha wy-
raźnie widoczne, owoce białe. Rdzenni Amerykanie wyko-
rzystywali korę, która ma działanie ściągające, w dolegli-
wościach przeziębieniowych, w biegunkach. Zewnętrznie 
– w chorobach skórnych, na rany, zakażenia. Owoce w/w 
dereni są gorzkie, właściwie niejadalne. Miąższ i nasiona 
zawierają olej – wykorzystywano go na różne sposoby.Dereń bialy – kwiaty                                            fot. K. Kuszewska

Dereń biały – liście                                  fot. K. Kuszewska

Dereń bialy – owoce                                            fot. K. Kuszewska

Dereń rozłogowy – pęd                                          fot. K. Kuszewska

Szczególnym powodzeniem od dawna cieszy się de-
reń jadalny (C. mas) Pochodzi z cieplejszych rejonów 
Europy, z dębowych i grabowych lasów. Od dawna jest 
uprawiany dla owoców o wspaniałym smaku. Wysokie 
krzewy kwitną na żółto wczesną wiosną, przed rozwo-
jem liści. Wydłużone czerwone, jadalne owoce zawierają 
witaminy C, P, A, mikroelementy i wykazują wiele właś-
ciwości wspomagających utrzymanie zdrowia i odporno-
ści. Przetwory z owoców działają wzmacniająco, tonizu-
jąco na układ pokarmowy. Kora i liście mają działanie 
ściągające, można też wykorzystywać kwiaty. 

Niezwykłą urodą kwiatów i owoców wyróżnia się 
dereń kousa (C. kousa), który pochodzi z Dalekiego 
Wschodu. Bardzo dekoracyjny krzew w całym okresie 
wegetacyjnym, warto więc posadzić go w ogrodzie. Od-
powiednio pielęgnowane krzewy okrywają się mrowiem 
dużych, białych kwiatów, a właściwie kwiatostanów. 
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Okazały, biały „kwiat” tego derenia jest bowiem w rze-
czywistości kwiatostanem o drobnych kwiatach otoczo-
nych czterema dużymi, białymi podsadkami. Dojrzałe 
owocostany przypominają różową, przerośniętą i dziw-
ną malinę, na wschodzie przygotowuje się je jako dżem. 
Wymaga żyznych gleb wapiennych, dość wytrzymały na 
mrozy, znosi ocienienie.

Dereń jadalny – kwiaty                                         fot. K. Kuszewska

Dereń jadalny – liście                                         fot. K. Kuszewska

Dereń jadalny – owoce                                         fot. K. Kuszewska

Dereń kousa – kwiatostan                                        fot. K. Kuszewska

Kwitnący dereń kousa                                            fot. K. Kuszewska

Dereń kousa – owocostan                                        fot. K. Kuszewska
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Forsycja pośrednia (Forsythia x intermedia)

Rodzaj Forsythia obejmuje 11 gatunków, jeden 
z Albanii, pozostałe ze Wschodniej Azji. Forsycja za-
wojowała nasze parki i ogrody swoim kwitnieniem za-
powiadając rychłe nadejście wiosny. Krzewy oblepione 
jaskrawo żółtymi kwiatami należą najczęściej do forsycji 
pośredniej, mieszańca między F. suspensa i F. viridissi-
ma, i jej wielu odmian. Liście pojedyncze, piłkowane naj-
częściej od połowy blaszki, żywo zielone, nakrzyżległe. 
Na młodych długopędach zwykle tylko pączki liściowe, 
na starszych pędach kwitnących często po 2–3 pączki nad 
liściośladem. Na pędach często tworzą się listewki korko-
we (gałązki mają wówczas czterograniasty, kwadratowy 
kształt) i wypukłe jak brodawki przetchlinki. W naszym 
regionie zawiązują niewiele owoców w postaci torebek. 
Zielone torebki są zaostrzone na szczycie. Później brązo-
wieją, wysychają i pękają dwoma klapami. Forsycja za-
wiera związki syringinowe (podobnie jak lilak pospolity). 
Zmielone owoce wykorzystywane są w chińskim zioło-
lecznictwie w chorobach dróg oddechowych, chorobach 
serca, chorobach bakteryjnych, w infekcjach, a także jako 
składnik mieszanek, np. z melissą i wiciokrzewem japoń-
skim na zapalenie oskrzeli i infekcje wirusowe. Zbierane 
są jeszcze zielone, niedojrzałe owoce, następnie są one go-
towane i suszone. Zalicza się je do pięćdziesięciu najważ-
niejszych chińskich ziół. 

Forsycja ma niewielkie wymagania, ale lepiej rośnie 
i kwitnie na glebach żyznych i słonecznych stanowiskach. 
Na stanowiskach zbyt suchych liście mogą w upalne lato 
więdnąć. Na ogół odporna na mrozy, w bardzo surowe 
zimy część pączków kwiatowych może przemarzać. Znosi 
strzyżenie, ale wtedy słabiej kwitnie – najlepiej przycinać 
zaraz po przekwitnięciu – wówczas w przyszłym roku 
znów zakwitnie obficie.

Forsycję klasyfikowano początkowo jako gatunek li-
laka (Syringa), które też mają czterokrotne kwiaty i ra-
zem z ligustrem, jaśminem i jesionem należą do rodziny 
oliwkowatych (Oleaceae).

Forsycja – niedojrzały owoc                                  fot. K. KuszewskaForsycja – liście                                                  fot. K. Kuszewska

Forsycja – kwiat                                                     fot. K. Kuszewska

Kwitnąca forsycja                                  fot. K. Kuszewska



�

Irga (Cotoneaster)

Irgi ze względu na pokrój i urodę są bardzo często 
składnikiem miejskiej zieleni, chętnie sadzone w małych 
ogrodach, znoszą przycinanie. Szkółki oferują kilkana-
ście gatunków, odmian i mieszańców, trudnych do roz-
poznawania. Są to krzewy płożące i wyprostowane, z liś-
ćmi sezonowymi i zimozielonymi, kwiatami białymi do 
różowych, owocami czerwonymi i czarnymi. W naszym 
regionie irgi cierpią od zimowych warunków, szczegól-
nie w mroźne zimy bez śniegu. Krzewy przemarzają cał-
kowicie lub słabną i powoli obumierają. 

Liczba gatunków irg nie jest ustalona z względu na 
liczne mieszańce, a rozpoznawanie ich jest utrudnione, 
ponieważ powstało wiele mieszańcowych odmian ogro-
dowych. W Polsce rosną dziko 3 gatunki: irga czarna, 
pospolita i kutnerowata oraz zadomowiony antropofit 
irga błyszcząca.

Irgi obficie kwitną i owocują, ale ich owoce nie są ja-
dalne, mogą działać szkodliwie w większych ilościach. 

Irga czarna (C. niger) jest średniowysokim krzewem 
o rozłożystym pokroju. Liście matowe, ciemnozielone, 
z wierzchu owłosione, od spodu z jasnym kutnerem. 

Kwiaty różowawe w przewisających kwiatostanach, 
owoce czarne. Irga pospolita (C. integerrimus) to nie-
wysoki, wyprostowany krzew, kwiaty różowe, owoce 
czerwone. Obydwa gatunki irg dziko rosną na południu 
Polski, nie wyróżniają się dekoracyjnością, spotykane są 
w kolekcjach. Irga kutnerowata (C. tomentosus) to śred-
nio wysoki krzew o liściach i pędach pokrytych kutnerem. 
Kwiaty białoróżowe, owoce czerwone. Gatunek zasiedla 
cieplejsze regiony Europy, w Polsce (w Tatrach) osiąga 
północną granicę zasięgu. Odporna na mrozy. Niekiedy 
dostępna w szkółkach, stosowana w nasadzeniach krajo-
brazowych i jako pożytek pszczelarski.

Irga błyszcząca (C. lucidus) to wyprostowany krzew, 
liście ciemnozielone, błyszczące, kwiaty różowawe, 
owoce czarne. Pochodzi z okolic Bajkału. Jest mrozood-
porna, cienioznośna, wytrzymała na suszę i zanieczysz-
czenie powietrza, łatwa w uprawie, szybko wyrastająca 
w gęsty żywopłot. Dla tych wielu zalet irga błyszcząca 
często była wysadzana w parkach i przy domach. Ptaki 
roznosiły nasiona i gatunek ten zaczął się rozprzestrze-
niać, wnikając w leśne zbiorowiska i opanowując war-
stwę krzewów. Stanowi obecnie zagrożenie dla różno-
rodności biologicznej zbiorowisk naturalnych, szczegól-
ne w parkach narodowych i rezerwatach, dlatego zyskał 
status gatunku inwazyjnego. Odróżnia się od pozostałych 
popularnych gatunków irg czarnymi owocami.

Irgi, które od wielu lat rosną w naszych parkach 
i ogrodach, pochodzą z Chin. Najczęściej wysadzano 
trzy gatunki irg: poziomą, rozkrzewioną i Dammera.

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) to szeroko 
rozpostarty, niski krzew o poziomych gałęziach z re-
gularnie rozłożonymi bocznymi gałązkami, coraz krót-
szymi – ich układ porównywany jest do szkieletu ryby. 
Małe, okrągławe liście, ciemnozielone, błyszczące, prze-
barwiają się na czerwono jesienią. Drobne kwiaty są bia-
łe, a owoce czerwone. Wymagania przeciętne, lepiej ros-
ną na glebach lekkich i stanowiskach słonecznych. Irga 
rozkrzewiona (C. divaricatus) to bardzo szeroki krzew 
o większych liściach i nieco większych owocach. Kwit-
nie na różowo, owoce ciemnoczerwone. Irga Dammera 
(C. dammeri) to zimozielony krzew o małych sztywnych 
liściach, białych kwiatach i czerwonych owocach. W su-
rowe, bezśnieżne zimy może wymarzać. 

Irga – kwiat                                                            fot. K. Kuszewska

Irga pozioma – liście                                              fot. K. Kuszewska

Irga pozioma – owoce                                              fot. K. Kuszewska
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Obecnie szkółki oferują wiele mieszańcowych od-
mian. Bardzo popularną jest irga ‘Ursynów’. Ten niski, 
obficie kwitnący krzew chętnie wysadzano na zieleńcach. 
Dodatkowym walorem są jaskrawoczerwone, liczne 
owoce, który utrzymują się na gałązkach przez całą zimę. 
Krzew pochodzi z upraw przy SGGW w Warszawie.

Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronaries)

Pochodzi z południa Europy i pd.-zach. Azji po Kau-
kaz. Wysoki krzew. Liście nakrzyżległe, jajowate, na 
krótkich ogonkach, z 5–11 ząbkami z każdej strony. Za-
kwita mrowiem białych, pachnących kwiatów z 4 płatka-
mi i czterema zielonym działkami kielicha. Większa ilość 
płatków w kwiecie oznacza mieszańcową odmianę ogro-
dową. Kwiaty niektórych z nich pachną bardzo silnie, 
a niektóre odmiany są bezwonne. Owocem jest drobna 
torebka, najpierw zielona, potem brązowieje, twardnieje 
i pęka, pozostając na krzewie przez zimę. Słabo rozgałę-
zione jaśminowce wyglądają w zimie jak uschnięte krze-
wy, ponieważ nie ma na nich pączków. Zawiązki liści 
i kwiatów ukryte są pod liściośladem. Wiosną ślady po 
zeszłorocznych liściach pękają i zielone liście wydostają 
się spod korowiny. 

Jaśminowce dobrze znoszą miejskie warunki, kwitnąc 
obficie na słonecznych stanowiskach. Od lat uprawiane 
ze względu na atrakcyjne, obfite kwitnienie, są już sta-
łym elementem parkowej i ogrodowej zieleni. Duże krze-
wy z wieloma pędami i obfitym listowiem mogą w czasie 
upałów i suszy więdnąć. Dość odporne na mrozy. Znoszą 
strzyżenie, ale wtedy słabiej kwitną.

Wyciągi z kwiatów stosowane są w homeopatii, a wy-
ciągi z liści działają antyseptycznie.

W szkółkach oferowany jest podobny do jaśminowca 
żylistek szorstki (Deutzia sabra), wysoki krzew pocho-
dzący z Japonii. Często spotykany w ogrodach. Kwitnie 
białymi kwiatami z 5 płatkami, zebranymi na szczytach 
pędów w wiechy. Polska nazwa żylistka odnosi się do 
szorstkiej powierzchni liści. Powstało wiele mieszań-
ców. Żylistki są bardziej niż jaśminowce wrażliwe na 
mrozy i suszę.

Jemioła pospolita (Viscum album)

Jemioła od dawna wzbudzała zainteresowanie. Nie 
ma korzeni, rośnie tak w górę, jak i w dół, i na boki, kwit-
nie pod koniec zimy, owocuje kiedy śnieg i mróz. Kuliste 
struktury jemioł możemy dostrzec na naszych drzewach 
właśnie zimą, kiedy opadną liście. 

Jemioły są półpasożytami – z naczyń żywicielskich 
drzew czerpią wodę, wrastając w nie ssawkami. Zielone 
pędy, charakterystycznie widlasto rozgałęzione, rosną we 
wszystkich kierunkach tworząc kulisty pokrój. W ciągu 
roku przyrasta jedno rozgałęzienie – według ich liczby 
można określić wiek rośliny. Sztywne liście są skórza-
ste, całobrzegie, obustronnie zielone, czasami żółtawe. 
Niepozorne kwiaty rozwijają się od lutego do kwietnia. 
Jemioły są rozdzielnopłciowe i dwupienne, czyli na jed-
nym okazie będą tylko kwiaty żeńskie albo męskie. Nie 
jest łatwo je dostrzec, ponieważ okwiat jest zredukowany 
i są bardziej podobne do pączków niż kwiatów. Kwiaty 
męskie nietypowe – cztery mięsiste, żółtozielone, trój-
kątno-owalne elementy okwiatu mają długość 3-4 mm, 
do nich przyrośnięte są płaskie pylniki pręcików bez 
nitek. Kwiaty żeńskie łatwo przeoczyć – bardzo drobne 
również mięsiste cztery trójkątne elementy (mniejsze niż 
w kwiatach męskich) okwiatu na dolnej zalążni otaczają 

Kwitnący jaśminowiec wonny                               fot. K. Kuszewska

Jaśminowiec wonny – kwiaty                                 fot. K. Kuszewska

Jaśminowiec wonny – suche owoce                      fot. K. Kuszewska
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wypukłe, mięsiste, siedzące znamię słupka. Jagodowy 
owoc powstaje z zalążni i dna kwiatowego. W śluzowa-
tym miąższu znajduje się przeważnie jedno płaskie, zie-
lono prążkowane nasienie. Kleisty śluz przylepia nasiona 
do kory drzew, ułatwiając młodym jemiołom osadzanie 
się na gałęziach.

Z jagód jemioły dawniej sporządzano maści na wiele 
dolegliwości. Szczyty pędów zbierane są zimą i suszone. 
Wyciągi z ziela obniżają ciśnienie krwi. Stosowane są 
przy wahaniach ciśnienia, przyspieszonym rytmie serca, 
w okresie przekwitania, przy krwawieniach, w chorobach 
nowotworowych, zwyrodnieniu stawów. Jest składni-
kiem przeciwmiażdżycowej oraz nasercowej mieszanki, 
kropli nasercowych. Charakter zawartych w jemiole sub-
stancji sprawia, że najskuteczniej działają one jako zim-
ne maceraty ze świeżego ziela, które muszą być specjali-
stycznie przygotowywane. Napary i wyciągi tracą swoje 
właściwości w układzie pokarmowym, a także w trakcie 

przygotowywania w wysokiej temperaturze. Dlatego nie 
stosuje się suszenia ziela i zaparzania jak mięty lub ru-
mianku.

Obecność jemioł na drzewach żywicielach ma plusy 
i minusy. Drzewa osłabione wieloma okazami jemioły są 
podatne na uszkodzenia w wyniku zmian naprężeń w ko-
narach, drewno ma obniżoną jakość, drzewa słabiej rosną 
i niewiele owocują, są bardziej podatne na infekcje grzy-
bowe i żerowanie owadów. Ale jemioła coraz częściej 
uznawana jest za kluczowy gatunek, mający niepropor-
cjonalnie wielki wpływ na różnorodność biologiczną.

Jemioła – roślina magiczna w wielu wierzeniach, mi-
tach i legendach, miała cudowną moc uzdrawiania. Wro-
gowie, którym zdarzyło się spotkać pod jemiołą, składali 
broń. Druidzi ceremonialnie ścinali ją złotym sierpem 
i przekazywali gałązki ludziom dla ochrony przed burza-
mi i złymi duchami. Zawieszona na drzwiach była wyra-
zem dobrej woli i pokoju.

Jemioła – owoce                                                     fot. K. Kuszewska Jemioła wrośnięta w gałązkę                                 fot. K. Kuszewska

Jemioła                                                                                                                                                                                          fot. K. Kuszewska
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Sromotnik smrodliwy – grzyb z daleka wyczuwany 
przez człowieka
Ewelina Frydrych

Jesienne grzybobrania w 2017 roku bardzo przypad-
ną w pamięci miłośnikom przyrody. Wysoka wilgotność 
ściółki oraz ciepłe noce jesiennego okresu sprawiły, że 
w polskich lasach nastąpił oczekiwany wysyp owocników 
grzybów. Zarówno grzyby jadalne i niejadalne wykorzy-
stały dany moment do wytworzenia owocników w celu 
uwolnienia zarodników (rozmnażanie generatywne). Pod-
czas grzybobrania w iławskich lasach można było wyczuć 
z daleka woń wydzielaną przez sromotnika smrodliwego 
(Phallus impudicus). Grzyb ten należy do grzybów pod-
stawkowych. Polską nazwę nadał mu w 1830 roku Józef 
Jundziłł. Bardzo często możemy spotkać inne określenia 
tego grzyba takie jak: sromotnik bezwstydny, sromotnik 
śmierdzący, słupiak cuchnący, śmierdziak, jajczak, smardz 
śmierdzący, smrodlica, śmierdząca panna, świeczka czy 
też węże jajo.

Owocniki sromotnika smrodliwego są jednoroczne 
i rosną w lasach liściastych i mieszanych pojedynczo lub 
grupowo. W młodości są białe, mają kształt jaja o średni-
cy 3–5 cm. W miarę wzrostu jajo pęka i wyrasta z niego 
dojrzały owocnik (nazywany receptaklem), który składa 
się z białego, porowatego, łamliwego i pustego w środku 
trzonu i główki w kształcie stożka. Główka pokryta jest 
zieloną, galaretowata masą, w której znajdują się zarod-
niki. Receptakl śmierdzi (zapach padliny) i swą wonią 
przyciąga liczne owady, głównie muchy, które odżywia-
ją się galaretowatą masą i zarodnikami – przy okazji je 
przenosząc. Po konsumpcji przez owady zielonej masy 
główki sromotnika receptakl jest biały i ma puste pory na 

powierzchni zewnętrznej. Człowiek może czuć zapach 
sromotnika smrodliwego z odległości nawet 50–100 me-
trów.

Cechą specyficzną opisywanego grzyba jest jego szyb-
ki wzrost, gdyż z kształtu jaja w postać dorosłą przechodzi 
nawet od 2 godzin do 2 dni, zależnie od warunków atmo-
sferycznych (prędkość jego wzrostu osiąga 5 mm na mi-
nutę, grzyb dosłownie rośnie w oczach). Ciekawostką jest 
to, że grzyb znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa, 
jako najszybciej rosnący grzyb na świecie.

Ciekawą cechą tego gatunku jest możliwość spożycia 
przez ludzi. W początkowej formie, czyli jako tzw. czar-
cie jajo jest grzybem jadalnym, a od momentu, gdy jajo 
pęknie i powstaje receptakl – owocnik jest niejadalny dla 
człowieka.

Wartym uwagi jest fakt, że jego składniki aktywne 
mają właściwości lecznicze. Najczęściej w Polsce mo-
żemy spotkać nalewki lecznicze z czarcich jaj. Składniki 
aktywne sromotnika smrodliwego przyczyniają się do wy-
dalenia cholesterolu i leczenia nadciśnienia krwi. Także 
nalewki na wódce ze sromotnika stosowane są w przypad-
ku bólów brzucha, przemywa się nimi rany, leczy się z jej 
pomocą dnę moczanową oraz choroby nerek. Nalewka jest 
wcierana w okolice stawów, ramion, kolan w przypadku 
bólów stawów i reumatyzmu.

Owocniki sromotnika smrodliwego możemy obserwo-
wać w okresie jesiennym, ale znacznie szybciej wyczuje-
my ten gatunek już z daleka.

Sromotnik smrodliwy                                               fot. E. Frydrych Sromotnik smrodliwy                                               fot. E. Frydrych
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Soplówka bukowa (Hericium coralloides)
Łukasz Auguścik

Wiele osób zapytanych, jakie znają grzyby, wymie-
niłoby zapewne takie jak borowik, podgrzybek, koźlak, 
kurka, ewentualnie jeszcze muchomor. Z kolei, jeśli za-
pytalibyśmy jak wyobrażają sobie grzyb, to opis zapew-
ne wyglądałby tak: kapelusz z blaszkami lub „gąbką” 
pod spodem, osadzony na trzonie. Być może ktoś jeszcze 
wspomniałby o grzybie w domu na ścianie. Te „klasycz-
ne” wyobrażenie grzyba, to bardzo pobieżny opis, który 
można byłoby próbować dopasować jedynie do pewnej, 
niewielkiej grupy gatunków należących do bardzo liczne-
go i różnorodnego królestwa, jakim są grzyby (Fungi).

Przedstawiciele tego królestwa mogą przybierać po-
staci od niewidocznych dla nas gołym okiem organizmów 
jednokomórkowych, po wielokomórkowe, a zarazem du-
żych rozmiarów twory. Warto podkreślić to, że owocni-
ki, które widzimy czy też zjadamy, to jedynie niewiel-
ka część złożonego organizmu. Owocniki to wytwory 
grzybni, w których powstają m.in. zarodnie zawierające 
zarodniki, a tym samym służą one jako jeden ze sposo-
bów rozmnażania się grzybów. Niejednokrotnie określe-
nie „grzyb” kojarzone jest właśnie tylko z owocnikiem, 
a nie z całym organizmem. Dzieje się tak zapewne dlate-
go, że grzybnia często jest ukryta pod korą drzew, w ich 
wnętrzu, czy też pod powierzchnią ziemi. 

Wspomniana już różnorodność grzybów bezsprzecz-
nie da się namacalnie odczuć, m.in. poprzez obserwację 
ich owocników. Pomijając już całą masę najróżniejszych 
kształtów poszczególnych części grzybowych organi-
zmów widzianych jedynie pod mikroskopem, przejdź-
my do tych, które możemy na co dzień zaobserwować 
podczas spacerów po lesie, czy też parku. Zaczynając 
od przykładu „klasycznego” owocnika z kapeluszem 
i trzonem, z pewnością każdy z nas potrafi wrócić wspo-
mnieniami do widoku jesiennych muchomorów czerwo-
nych (Amanita muscaria), które swą jaskrawą czerwie-
nią wyróżniają się na tle brązu i szarości. Podobną barwą 
i miseczkowatym kształtem przyciąga uwagę również 
czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea), którą z kolei 
możemy obserwować wczesną wiosną, a niekiedy i zimą. 
Inne grzyby z rodziny czarkowatych (Sarcoscyphaceae), 
choć może są mniej barwne, to również charakteryzu-
ją się ciekawym kształtem i strukturą. Przechodząc do 
grzybów o lejkowatych owocnikach, w rodzinie pieprz-
nikowatych (Cantharellaceae) swym kształtem i brązo-
woczarną barwą wyróżnia się lejkowiec dęty (Craterel-
lus cornucopioides), zwany również wronimi uszami. 
Kolejnym przykładem różnorodności kształtów tych 
organizmów są owocniki grzybów z rodzaju czernidłak 

Soplówka bukowa                                                                                                                                                                                         fot. Ł. Auguścik
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(Coprinus), które choć może nie są nadzwyczaj kolorowe, 
to jednak zainteresowanie wzbudzają zmiennością swo-
jego wyglądu pojawiającą się wraz ze wzrostem owocni-
ków. Przeszukując kolejne rodziny, czy też poszczególne 
rodzaje, bez wątpienia bardzo interesującym pod wzglę-
dem wyglądu grzybem jest okratek australisjki (Clathrus 
archeri) z rodziny sromotnikowatych (Phallaceae), który 
wygląda niczym czerwone ramiona ośmiornicy. Przykła-
dów ciekawych kształtów i kolorów w świecie grzybów 
można byłoby wymieniać jeszcze długo, ale przejdźmy do 
grupy grzybów bezpośrednio związanej z artykułem.

Grzyby nadrzewne często są przez nas niedostrzegane 
lub pogląd o nich sprowadza się głównie do gatunków, 
takich jak np. hubiak pospolity (Fomes fomentarius), któ-
rego owocniki na ogół mają kopytowaty kształt, szarawą 
barwę i są twarde. Jednakże bogactwo i różnorodność tej 
grupy grzybów są większe, niż by się nam wydawało. 
Również pośród tej grupy jest wiele gatunków wyróżnia-
jących się swoim wyglądem. Jednym z takich przykładów 
jest żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus), zwracają-
cy na siebie uwagę głównie swą jaskrawą, siarkowożółtą 
barwą. Jednakże pośród grzybów nadrzewnych jednym 
z najbardziej wyróżniających się gatunków pod wzglę-
dem wyglądu jest tytułowa soplówka bukowa.

Owocniki tego grzyba znacząco odróżniają się od in-
nych grzybów nadrzewnych. Już swym jasnym, za młodu 
białawym lub też kremowym ubarwieniem przyciągają 
z daleka naszą uwagę. Starsze owocniki stopniowo żółk-
ną, a na koniec, już nieco rozkładające się, przybierają 
jasnobrązową barwę. Do podobnej sytuacji zmiany bar-
wy u soplówki może dojść w przypadku znacznego, dłu-
gotrwałego spadku wilgotności powietrza. Dzieje się tak, 

ponieważ owocniki te doskonale rozwijają się w warun-
kach dużej wilgotności, a tego w tym roku im z pewnoś-
cią nie brakowało. Jednakże, jeżeli już zostaniemy zwa-
bieni jasną barwą owocników i zbliżymy się do nich, to 
dopiero poznamy ich piękno. Owocniki są krzaczkowate 
i nieregularne w zarysie, zbudowane z wielokrotnie roz-
gałęzionych grzybowych gałęzi. Ponadto odgałęzienia 
te pokryte są równomiernie igiełkami – kolcami, które 
dorastają do ok. 10 mm długości i ok. 3 mm grubości. 
Często też kolce na końcach gałązek wyrastają w gęstych 
skupieniach. Te delikatne i kruche owocniki wypełnione 
są jasnym, białawym gąbczastym miąższem. Owocniki 
swą budową i ubarwieniem przypominają nieco rafę ko-
ralową. Mogą one dorastać do ponad 40 cm szerokości 
i wysokości ok. 25 cm. Niekiedy spotykamy niewielkie 
owocniki, które nie rzucają się zbytnio w oczy. Jednak 
czasem możemy trafić na nie dość, że duże okazy, to 
i rosnące w wieloowocnikowych grupach tworzących 
imponujący widok. 

Soplówka bukowa jest grzybem zasiedlającym drew-
no gatunków liściastych. Choć jej głównym żywicielem 
są buki, to można ją także spotkać na dębach, brzozach 
i osikach, ale znacznie rzadziej. Podczas leśnych space-
rów warto dobrze przyglądać się leżącym kłodom wy-
mienionych powyżej gatunków, ponieważ to właśnie na 
takim podłożu najczęściej można zaobserwować rozwi-
jające się owocniki tego grzyba. Jednakże poza takimi 
miejscami owocniki te można także spotkać na obumie-
rających konarach jeszcze żywych drzew, oraz na stoją-
cych częściach złamanych pni. 

O spotkanie z soplówką bukową nie jest łatwo. 
W Polsce jest ona dość rzadkim grzybem i częściej wystę-

Soplówka bukowa                                                     fot. Ł. Auguścik Soplówka bukowa                                                     fot. Ł. Auguścik
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pującym w górskich lasach, aniżeli u nas na nizinach. Ze 
względu na swą rzadkość jest objęta ochroną częściową, 
a także widnieje na czerwonej liście grzybów ze statusem 
„V” – narażone, zagrożone wyginięciem. Choć soplów-
ka ta jest u nas rzadkim gatunkiem, to można ją spot-
kać w podolsztyńskich lasach. Jak już pisaliśmy w tym 
numerze „Natury”, rośnie ona w rezerwacie przyrody 
„Kamienna Góra”. W stosunkowo niedużej odległości 
od tego miejsca, na owocniki tego grzyba można także 
trafić w rezerwacie „Niedźwiedzie Wielkie” położonym 
w gminie Małdyty.

Soplówka bukowa                                                                                                                                                                                         fot. Ł. Auguścik

Soplówka bukowa zalicza się do organizmów sapro-
troficznych rozkładających martwe szczątki organiczne, 
jakimi w tym przypadku są, można rzec pozostałości po 
drzewach. Tym samym grzyb ten jest organizmem peł-
niącym ważną rolę dla istnienia ekosystemu leśnego.  
Z kolei patrząc na tego grzyba z naszego punktu widze-
nia, to jego młode owocniki są jadalne. W niektórych 
krajach jest on nawet uprawiany dla celów spożywczych. 
Jednakże w Polsce soplówka bukowa jest grzybem rzad-
kim i chronionym, dlatego też o ile ją spotkamy, to lepiej 
ją oglądać, aniżeli konsumować.

Jazgarz (Gymnocephalus cernua) 
Iwona Bałdyga

Jazgarz występuje prawie we wszystkich środkowo-
europejskich zbiornikach wodnych. Obszar na jakim 
występuje jazgarz pokrywa się z obszarem występowa-
nia okonia. Zarówno jazgarz jak i okoń charakteryzują 
się wysoką odpornością na zmiany temperatur, zmiany 
warunków klimatycznych oraz przeobrażenia środowi-
ska wodnego. Na terenie naszego kraju jazgarz zasied-

la śródlądowe wody stojące: jeziora, zbiorniki zaporo-
we i starorzecza. Można go również spotkać w rzekach 
czy słonawych wodach przybrzeżnych. Unika jedynie 
szybko płynących rzek górskich oraz wód silnie zaroś-
niętych. Ryba ta jest dość odporna na zanieczyszczenia 
wód. Najczęściej bytuje w głębszych partiach wody w 
pobliżu dna, w mniejszych lub większych stadach, często 
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w towarzystwie narybku okonia i sandacza. Nocą przeby-
wa stadnie w głębszych miejscach o piaszczystym podło-
żu i słabym prądzie wody. W ciągu dnia w poszukiwaniu 
pokarmu penetruje płytkie, przybrzeżne rejony. Kryje się 
tutaj wśród podwodnej roślinności lub pod zwieszający-
mi się ponad wodą gałęziami drzew i krzewów.

Jazgarz jest najmniejszą rybą z rodziny okoniowatych. 
Grzbiet tej ryby jest brązowo lub zielono-szary pokryty 
dodatkowo ciemnymi plamkami tworzącymi nieregularne 
linie. Ciało jazgarza jest lekko wygrzbiecone w przedniej 
części i tylko lekko ścieśnione w płaszczyznach bocz-
nych na całej długości. Ryba charakteryzuje się dużym, 
szerokim czołem oraz dużymi oczami osadzonymi bar-
dzo wysoko. Całe ciało, z wyjątkiem głowy, pokrywają 
mocno osadzone w skórze, drobne, szorstkie łuski. Li-
nia boczna jest wyraźna. Obie płetwy grzbietowe łączą 
się ze sobą. Brzuch jest koloru jasnozielonego a odcinek 
piersiowy lekko połyskuje na czerwono. Płetwy brzuszne 
są położone w dolnej części ciała, tuż za nasadą płetw 
piersiowych. Pysk jest mały i tępy (równy średnicy oka 
lub krótszym), zakończony niewielką paszczą, uzbrojoną 
w liczne, drobne ząbki. Pokrywa skrzelowa z metalicz-
nym połyskiem jest zakończona ostrym kolcem.  Płetwy 
grzbietowe i ogonowa szarobrązowe, gęsto nakrapiane 
ciemnymi plamkami. Maksymalna długość jaką osiągają 
dorosłe osobniki  to przeciętnie od 12 do 20 cm długości 
i waga około 50–100 g. 

Ryba ta odbywa tarło w 2–3 rzutach od połowy kwiet-
nia do końca maja. Dojrzałe płciowo osobniki łączą się 
w stada, poszukując odpowiedniego miejsca do rozrodu. 
Samica składa ikrę porcjami na kamieniach, rzadziej na 
roślinach, w ciepłej, płytkiej i dobrze natlenionej wodzie. 
W czasie tarła samica składa około 200 000 jaj wraz ze 
śluzem w postaci długich taśm. Okres inkubacji trwa od 8 
do 12 dni.  Lepka ikra przykleja się do nóg brodzących w 
wodzie ptaków wodnych i w ten sposób przenoszona jest 
do najróżniejszych zbiorników wodnych. Dlatego właś-
nie jazgarz występuje w większości wód słodkich. Doj-
rzałość płciową uzyskują zwykle w końcu drugiego roku 
życia, natomiast maksymalna długość życia to 6 lat. 

Młode osobniki żywią się planktonem i drobnym ben-
tosem. Pokarmem dorosłego jazgarza są zwierzęta denne, 
larwy owadów, a także wylęgłe z jaj młode rybki innych 
gatunków. Pomimo tego, że nawet maksymalnych roz-
miarów jazgarz jest traktowany przez wszystkie większe 
drapieżniki jako pożywienie, sam również przyczynia się 
do zmniejszania populacji wielu gatunków ryb poprzez 
żerowanie na ikrze i wylęgu. Przez człowieka uznawany 
jest więc za sprawcę znacznych szkód powodowanych 
wśród ikry i wylęgu ryb użytkowych, będąc zarazem ich 
konkurentem pokarmowym.  Ryba ta ma niewielkie zna-
czenie gospodarcze. 

Jazgarz                                                                                                                                                                                         fot. B. Bałdyga
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Krąp (Blicca bjoerkna)
Iwona Bałdyga

Krąp to ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych 
(Cyprinidae) oraz jedyny przedstawiciel rodzaju Blicca. 
Krąpia spotkać można w silnie zarośniętych roślinnością 
nizinnych jezior oraz wolno płynących większych rze-
kach w Europie i zachodniej Azji. Zamieszkuje obszary 
od Wielkiej Brytanii po zachodnią część Kazachstanu. 
Południową granicę zasięgu jego występowania wyzna-
czają Pireneje, Alpy oraz góry Półwyspu Bałkańskiego 
w Europie oraz południowe wybrzeża Morza Kaspijskie-
go w Azji. W kierunku północnym sięga do południo-
wo-wschodniej Anglii i południowej Skandynawii. Na 
terenie Polski występuje w wolno płynących rzekach, 
kanałach, przybrzeżnych wodach morskich i jeziorach 
nizinnych, gdzie przebywa głównie przy dnie, zwykle 
piaszczystym lub gliniastym. Przy podwyższonym stanie 
wody spotkać możemy go bliżej brzegu. 

Zewnętrzna budowa krąpia przypomina młodego 
leszcza, jednak jest od niego mniejszy a także wydzie-
la mniejszą ilość śluzu. Charakteryzuje się mocno wy-
grzbieconym, bocznie spłaszczonym, lekko zaokrąglo-
nym ciałem. Pysk jest tępy z wysuwaną paszczą skie-
rowaną ukośnie ku dołowi. Średnica oka większa lub 
równa długości pyska. Posiada duże i mocno osadzone 
łuski, których liczba wzdłuż linii bocznej waha się od 44 
do 50. Grzbiet jest szaroniebieski lub szarozielony, któ-

ry z wiekiem robi się coraz bardziej ciemny do zielono-
czarnego. Boki w stosunku do grzbietu krąpia mają jaś-
niejszą barwę lekko srebrzystą. Strona brzuszna biaława 
do czerwonawej, srebrzyście lśniąca. Ryby te posiadają 
duże szare płetwy z czerwonawym lub pomarańczowym 
odcieniem. Płetwy piersiowe nie sięgają do nasady płetw 
brzusznych. Nasada płetw piersiowych i brzusznych 
wpada w czerwonawy kolor. Długość ciała dorosłego 
osobnika waha się pomiędzy 25–30 cm, maksymalnie do 
około 40 cm. Natomiast waga to około pół kilograma, 
maksymalnie do kilograma.

Krąp jest rybą stadną, przebywającą zazwyczaj w po-
bliżu dna, w silnie zarośniętych przybrzeżnych partiach 
wody. Często towarzyszy stadom leszcza (Abramis bra-
ma). Jedynie na zimowanie ciągnie do spokojnych, głę-
bokich miejsc (np. w starorzeczach).

Krąp żeruje w stadach, wyjadając z dna drobne zwie-
rzęta wodne. Odżywia się zooplanktonem, szczątkami 
roślin, larwami owadów, ikrą innych gatunków oraz 
drobnymi skorupiakami, takimi jak ośliczki i kiełże. Do-
rosłe krąpie, podobnie jak płocie, chętnie zjadają małże, 
zwłaszcza racicznice.

Tarło trwa od maja do czerwca, samica składa ok. 
300 000 jaj w płyciznach porośniętych roślinami wodny-
mi. W tym czasie u samców pojawia się drobna tarłowa 

Krąp                                                                                                                                                                                        fot. B. Bałdyga
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wysypka. Ikra składana jest kilkukrotnie wśród przy-
brzeżnej, podwodnej roślinności. Jasnożółta ikra o śred-
nicy � mm przyczepia się do roślin wodnych. Wylęg na-
stępuje po 10–14 dniach. Młode ryby rosną bardzo wolno, 
jednak w wieku 3 do 5 lat, przy długości 10–12 cm, mogą 
osiągać dojrzałość płciową. Po 10 latach osiąga długość 
�0 cm. Niekiedy spotkać można krzyżówki krąpia z in-
nymi rybami karpiowatymi. Ryby te stosunkowo rzadko 
dorastają do swoich maksymalnych rozmiarów ponieważ 
znajdują się na dole łańcucha pokarmowego i za stadami 
młodych krąpi podążają drapieżniki, takie jak szczupak 
czy sandacz.

Inne nazwy krąpia to podleszczak, klepka. Nie nale-
ży do gatunków zagrożonych. Zaliczany jest do katego-
rii zagrożenia najniższej troski. Mięso tej ryby posiada 
niskie walory smakowe i dlatego krąp nie ma znaczenia 
gospodarczego. Ryba ta jest niechętnie konsumowana 
również ze względu na bardzo dużą ilość ości. Krąp                                                                            fot. B. Bałdyga

Rezerwat przyrody „Kamienna Góra”
Łukasz Auguścik i Grzegorz Piłat

Namiastka Bieszczad, niemalże podgórski teren po-
rośnięty ponad stuletnim bukowym lasem, a to wszystko 
wpisane w warmińskie otoczenie. To opis w kilku słowach 
i wstęp do tego, co znajdziemy w rezerwacie przyrody 

„Kamienna Góra”, zlokalizowanym około 15 kilometrów 
na północny wschód od centrum Olsztyna. 

Rezerwat został powołany w 1995 roku. Tą dość istot-
ną formą ochrony przyrody został objęty obszar ok. 95 ha 

                                                                                                                                                                  fot. Ł. Auguścik
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lasu znajdującego się pod zarządem Nadleśnictwa Kudy-
py. Położony jest on na terenie gminy Jonkowo, około 
kilometr na południe od miejscowości Łomy. Głównym 
celem powołania rezerwatu w tym miejscu była ochrona 
walorów krajobrazowych, jak i buczyny pomorskiej za-
chowanej w aktualnej postaci dla celów naukowych oraz 
dydaktycznych.

Co tak naprawdę kryje się pod nazwą Rezerwat Przy-
rody Kamienna Góra? Rozkładając ten teren na czynniki 
pierwsze należałoby zacząć od charakterystyki geologicz-
nej. Rezerwat usytuowany jest niemalże w całości na gar-
bie moreny czołowej, której historia powstania wiąże się 
z fazą pomorską zlodowacenia bałtyckiego. Najwyższym 
wzniesieniem w rezerwacie jest Kamienna Góra o wyso-
kości 179 m n.p.m., od której został nazwany rezerwat. 
Tą samą nazwę nosi również leśnictwo, na terenie którego 
znajduje się rezerwat. W rezerwacie można znaleźć wiele 
głazów narzutowych, a w bliskim sąsiedztwie znajduje się 
pokaźnych rozmiarów, średnioziarnisty granit Järna, usta-
nowiony pomnikiem przyrody. Również i podłoże obfituje 
w kamienie różnej wielkości w towarzystwie żwiru oraz 
gliny zwałowej. Ponadto na terenie tym można znaleźć 
wiele pozostałości po okazałych cmentarzyskach kurha-
nowych. Ich obecność związana jest z kulturą kurhanów 
zachodniobałtyjskich, rozwijającą się m.in. na tych tere-
nach na długo przed naszą erą.

„Kamienna Góra” jest terenem bardzo zróżnicowanym 
pod względem zespołów i zbiorowisk roślinnych. Poza 
dominującą tu buczyną pomorską znaczącym udziałem 

                                                                                                                                                                  fot. Ł. Auguścik

Kokorycz pusta                                       fot. A.S. Jadwiszczak
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odznacza się również buczyna kwaśna i grąd subatlanty-
cki. Poza nimi występuje tu także m.in. subborealny wil-
gotny bór mieszany, brzezina bagienna, ols, łęg jesiono-
wo-olszowy i podgórski łęg jesionowy. 

Przechodząc do bogactwa florystycznego, zacznijmy 
od największych przedstawicieli królestwa roślin. Drze-
wostan tworzą wraz z panującym bukiem zwyczajnym 
(Fagus sylvatica) takie gatunki jak: świerk pospolity (Pi-
cea abies), dąb szypułkowy (Quercus robur), klon zwy-
czajny (Acer platanoides), wiąz górski (Ulmus glabra), 
grab pospolity (Carpinus betulus) i jesion wyniosły (Fra-
xinus excelsior), a także sosna pospolita (Pinus sylvestris), 
jodła pospolita (Abies alba) i modrzew europejski (Larix 
decidua). To tylko niektóre z występujących tu 19 gatun-
ków roślin drzewiastych. 

Poniżej warstwy drzew można doliczyć się ponad 20 
gatunków krzewów. Choć na dużej części rezerwatu pod 
okapem drzewostanu krzewy nie są zbyt liczne, to w miej-
scach, gdzie mocniej przebija się do dna lasu światło oraz 
na obrzeżach rezerwatu można spotkać różne krzewy. 
Występują tu m.in.: leszczyna pospolita (Coryllus avella-
na), kruszyna pospolita (Frangula alnus), wawrzynek wil-
czełyko (Daphne mezereum), porzeczka alpejska (Ribes 
alpinum), szakłak pospolity (Rhamnus catharticus) oraz 
trzmieliny: zwyczajna (Euonymus europaeus) i brodaw-
kowata (Euonymus verrucosus). 

Prowadzone na tym obszarze badania dowodzą obec-
ności ponad 230 gatunków roślin zielnych i krzewinek. 
Pośród tak licznych przedstawicieli flory, zarówno tych 

                                                                                                                                                                  fot. Ł. Auguścik

Wawrzynek wilczełyko                                             fot. Ł. Auguścik
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Pniarek obrzeżony                                                                                                                                    fot. Ł. Auguścik

większych, jak i mniejszych, w „Kamiennej Górze” nie 
brakuje również wielu rzadkich gatunków. Z grona krze-
winek i roślin zielnych w rezerwacie tym występują takie 
gatunki jak: świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hir-
sutum) i świerząbek gajowy (Chaerophyllum temulum), 
czartawa drobna (Circeaea alpina), przetacznik górski 
(Veronica montana), ozorka zielona (Coeloglossum vi-
ride), zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis), 
kokorycz wątła (Corydalis intermedia), bniec czerwony 
(Melandrium rubrum), bobrek trójlistkowy (Menyanthes 
trifoliata), czy też jeszcze rosiczka okrągłolistna (Drosera 
rotundifolia) i wiele innych gatunków.

 Lista roślin rosnących na terenie „Kamiennej Góry” 
wydłuża się o ok. 10 gatunków paproci, kilka gatunków 
skrzypów oraz widłaka jałowcowatego (Lycopodium anno-
tinum), jedynego przedstawiciela tego rodzaju na tym tere-
nie. Z paproci występują w rezerwacie np. orlica pospolita 
(Pteridium aquilinum), paprotka zwyczajna (Polypodium 
vulgare), paprotnica krucha (Cystopteris fragilis), narecz-
nica grzebieniasta (Dryopteris cristata). Do skrzypów 
rosnących w rezerwacie zaliczają się m.in. skrzyp leś-
ny (Equisetum sylvaticum) i skrzyp zimowy (Equisetum 
hyemale). Ponadto, występuje tu także ok. 40 gatunków 
mchów i 7 gatunków wątrobowców. Przedstawicielami 
licznej grupy mchów są takie gatunki jak: torfowiec na-
stroszony (Sphagnum squarrosum), widłoząb mietlisty 
(Dicranum scoparium), drabik drzewkowaty (Climacium 
dendroides) oraz gajnik lśniacy (Hylocomium splendens). 
Z kolei pośród wątrobowców występujących w;rezerwacie Kwiatostan bobrka trójlistkowego                            fot. Ł. Auguścik
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znalazły się, np. płozik różnolistny (Lophocolea hete-
rophylla) i biczyca trójwrębna (Bazzania trilobata).

Królestwo grzybów ma tu również wielu swoich przed-
stawicieli. Poza gatunkami cenionymi przez nas na naszych 
talerzach, takimi jak m.in. borowik szlachetny (Boletus 
edulis), występuje tu również wiele gatunków zaliczanych 
do hub – grzybów nadrzewnych. Pośród tych grzybów 
można w rezerwacie znaleźć m.in. dość powszechne hu-
biaki pospolite (Fomes fomentarius), pniarki obrzeżone 
(Fomitopsis piniola), czy też czyrenie ogniowe (Phellinus 
igniarius) i lakownice spłaszczone (Ganoderma appla-
natum). Przedstawicielem tej grupy grzybów, który nie-
wątpliwie wzbogaca walory przyrodnicze rezerwatu jest 
występująca w nim, objęta ochroną częściową soplówka 
bukowa (Hericium coralloides). Poza wymienionymi za-
ledwie kilkoma gatunkami grzybów, jest tu jeszcze cała 
rzesza grzybów o owocnikach mniej przez nas dostrze-
ganych. Nie sposób również zapomnieć o całej potędze 
tego królestwa, niewidocznej często dla nas, żyjącej pod 
naszymi stopami, czy też pod korą drzew. Takim mniej 
popularnych dla nas gatunkiem jest m.in. dość rzadka pur-
chawka jeżowata (Lycoperdon echinatum), która również 
rośnie w;tym rezerwacie. 

Teren rezerwatu poza przedstawicielami roślin i grzy-
bów zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Pomijając już 
duże ssaki roślinożerne związane z lasami, wiele gatunków 
owadów i innych przedstawicieli królestwa zwierząt, z te-
renu rezerwatu wykazano występowanie ponad 30 gatun-
ków ptaków, z których ponad 20 wyprowadza tu lęgi. Na 

Torfowiec nastroszony                                                                                                                                fot. Ł. Auguścik

terenie „Kamiennej Góry” swe gniazda mają m.in. dzięcioł 
czarny (Dryocopus martius), muchołówka mała (Ficedula 
parva), siniak (Columba oenas), grubodziób zwyczajny 
(Coccothraustes coccothraustes), pełzacz leśny (Certhia 
familiaris) i piecuszek (Phylloscopus trochilus).

Wymienione wyżej gatunki, zarówno roślin, zwierząt, 
jak i grzybów, to jedynie niewielka część organizmów 
tworzących ten wysoce złożony ekosystem, który został 
objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody „Kamienna 
Góra”. Występujący tu las bukowy uznawany jest za jedno 
z najdalej wysuniętych na wschód stanowisk buczyny po-
morskiej. Ten ekosystem leśny, a co za tym idzie i rezer-
wat zawdzięcza, zapewne swe istnienie w obecnej formie 
wspomnianemu już kamienistemu podłożu, przez które 
tereny te nie nadawały się na uprawę roli. 

Rezerwat „Kamienna Góra” to miejsce, które na pierw-
szy rzut oka wydaje się niepozorne. Dla niektórych, to ni-
czym nieróżniący się od innych kawałek lasu ze starszymi 
drzewami. Jednakże, jeżeli nieco bardziej się nim zaintere-
sujemy, to dowiemy się, że powyższe myślenie jest błęd-
ne. Wielu ludzi odwiedzających to miejsce, czy też tych 
przejeżdżających pobliską drogą codziennie do pracy nie 
zdaje sobie sprawy, że jest to miejsce cenne przyrodniczo. 
To wszystko za sprawą m.in. wstępujących naturalnie tu 
u nas na niżu gatunków górskich, podgórskich i niżowo-
górskich. Ponadto rośnie na tym terenie wiele gatunków 
rzadkich, a nawet ginących lub zagrożonych wyginięciem 
na obszarze Polski, co jeszcze bardziej zwiększa przyrod-
niczą wartość tego miejsca.
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Rezerwat przyrody „Jezioro Karaś”
Łukasz Jabłoński

Teren Nadleśnictwa Iława urozmaicają jeziora i liczne 
rzeki przecinające lasy. Obecność polodowcowych form, 
w których występuje woda sprawia, że bytuje tu szereg 
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, nawet 
w skali europejskiej. W Nadleśnictwie Iława bardzo dużą 
wagę przykłada się do ochrony przyrody. Jedną z form 
ochrony, którą chcę przybliżyć jest rezerwat przyrody „Je-
zioro Karaś”. 

Często zadajemy sobie pytanie, po co jest tworzony taki 
obiekt? Powstaje on m.in. dlatego że bogactwo przyrodni-
cze znajdujące się na danym terenie wymaga szczególnej 
ochrony. Staramy się chronić tereny, które są zachowa-
ne w stanie zbliżonym do naturalnego i mało zmienione. 
Zarówno siedliska, roślin, grzybów i zwierząt, a także 
składniki przyrody nieożywionej wyróżniają się cennymi 
wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi, czy też na-
ukowymi. Tylko dzięki takim formom ochrony przyrody 
możemy w głównej mierze ocalić cenne ekosystemy dla 
przyszłych pokoleń ludzi.

Rezerwat ten jako kompleks tworzą jezioro Karaś 
o powierzchni 423,3 ha oraz przyległe do zbiornika wod-
nego torfowiska oraz olsy z łęgami. Łączna powierzchnia 
rezerwatu to 815,5 ha, co stanowi ponad 3,5% terenu Nad-
leśnictwa Iława.

Rezerwat przyrody „Jezioro Karaś” położony jest 
w województwie warmińsko-mazurskim w części po-

wiatu iławskiego i nowomiejskiego na terenie wcześniej 
wspomnianego Nadleśnictwa Iława. 59 lat temu stworzo-
no go, aby zachować jezioro Karaś, które ulega szybkiej 
eutrofizacji. Jezioro Karaś odmienne od występujących 
rynnowych jezior na Pojezierzu Iławskim ma charakter 
wytopiskowy, gdzie jego średnia głębokość to 60 cm, co 
jest powodem szybkiego zarastania zbiornika. Dodatkowo 
celem ochrony są licznie występujące bagna, torfowiska 
oraz lasy z wysokim poziomem wody gruntowej, czyli olsy 
i łęgi. W tych ekosystemach bogatych w wodę znalazły 
doskonałe miejsce na lęgi ptaki błotne i wodne. Z uwagi 
na licznie występujące zwierzęta, głównie ptactwo, nada-
no Rezerwatowi Przyrody Jezioro Karaś kategorię ochro-
ny – faunistyczną. Bytują tu gatunki rzadkie i chronione 
w skali międzynarodowej, dlatego też w ���� r. rezerwat 
został wpisany na międzynarodową listę Konwencji Ram-
sarskiej, jako teren wodno-błotny. Dodatkowo ta forma 
ochrony przyrody posiada aktualny Plan Ochrony Rezer-
watu „Jezioro Karaś”. 

Opisywany rezerwat faunistyczny jest miejscem 
gniazdowania i odpoczynku podczas migracji około 175 
gatunków ptaków, w tym wpisanych do Polskiej Czerwo-
nej Księgi Zwierząt, o kategorii zagrożenia: najmniejszej 
troski – kropiatka, zielonka, świstun zwyczajny, wąsata-
ka, hełmiatka zwyczajna. Dodatkowo są tu miejsca lęgo-
we ponad 100 gatunków ptaków. Bogata gama gatunków 

Jezioro Karaś                                                                                                                                                                            fot. K. Sulej
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Łyska                                                                                                                                                                                        fot. K. Dobek

Łabędź niemy                                                                                                                                                                                      fot. K. Dobek
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ptaków jest związana z dobrze rozwiniętą linią brzegową 
jeziora Karaś, która jest porośnięta szuwarami dający-
mi schronienie, miejsce rozrodu i zdobywania pokarmu 
– głównie owadów, których jest tu dostatek. Bocian czar-
ny, bielik, rybołów, żuraw, czapla biała, łabędź biały, gęś 
gęgawa, łyska, wydrzyk, krzyk i brzęczka, to tylko nielicz-
ne gatunki ptaków, które możemy zaobserwować tu przy 
odrobinie szczęścia. Ewenementem tego obiektu jest wy-
stępowanie podróżniczka środkowoeuropejskiego – ptaka 
objętego ochroną gatunkową w Polsce, ściśle związanego 
z szuwarami, o skrytym trybie życia i aktywnego wieczo-
rami i nocą. 

Rosiczka okrągłolistna                                                                                                                                                                        fot. K. Dobek

Rezerwat obfituje w wiele gatunków nie tylko fauny, 
ale także flory. Możemy tu spotkać rośliny chronione za-
warte w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski o ka-
tegorii zagrożenia: bliski zagrożenia – rosiczka okrągło-
listna, grzybienie północne, kruszczyk błotny, zagrożony 
– rosiczka długolistna i krytycznie zagrożony – podejrzon 
rutolistny. Na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski 
znajduje się także ramienica wielokolczasta, jako gatunek 
glonu wymierającego, który występuje w rezerwacie. Ga-
tunek ten preferuje płytkie do jednego metra wody stoją-
ce, a dodatkowo czyste i przezroczyste zbiorniki wodne, 
tworząc tzw. żółtozielone łąki ramieniowe. Drzewostany 
otaczające jezioro Karaś składają się głównie z olszy czar-
nej porastającej olsy oraz świerku pospolitego, natomiast 
łozowiska, czyli zarośla wierzbowe tworzy wierzba szara, 
wierzba uszata oraz wierzba pięciopręcikowa.

Rezerwat przyrody „Jezioro Karaś” jest z różnych per-
spektyw szczególny, a obecnie wysoki poziom wód spra-
wia, że jego dostępność dla człowieka jest mocno ograni-
czona, z uwagi na liczne rozlewiska, bagna oraz miejsca 
podmokłe i grząskie.

Reasumując ochrona obszaru jeziora Karaś i jego otu-
liny pozwala na obserwację procesów naturalnych zacho-
dzących w środowisku wodno-błotnym, z uwagi na zniko-
mą ingerencję człowieka w ten ekosystem. Ponadto, wiele 
występujących tu często rzadkich gatunków flory i fauny 
potwierdza czystość tych terenów.

Nadleśnictwo IławaKrzyżówka                                                        fot. A.S. Jadwiszczak
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Nietypowy gość w mieszkaniu – nietoperz
Lech Pietrzak i Joanna Duriasz

Otwierając wieczorem okno, nie spodziewamy się, 
że wleci przez nie nietoperz. Opowieści o takich przy-
padkach traktujemy raczej jako incydentalne zdarzenia, 
tymczasem zdarzają się one znacznie częściej niż więk-
szość z nas przypuszcza. Prośby o pomoc i radę, co zro-
bić z nietoperzem, który dostał się do mieszkania, to chy-
ba najczęstszy temat docierających do chiropterologów 
telefonów. Na szczęście jest to z reguły sytuacja dość 
prosta, z którą można sobie bez trudu poradzić we włas-
nym zakresie. Zazwyczaj wystarczy udzielenie instrukcji 
telefonicznej by nietypowa sytuacja zakończyła się po-
myślnie dla ludzi i nietoperzy. 

Przypadki wlatywania nietoperzy do mieszkań zdarza-
ją się przez cały rok, jednak ich liczba wzrasta gwałtow-
nie w drugiej połowie lata i na początku jesieni. Dlaczego 
właśnie w tym czasie? Wynika to z cyklu biologicznego 
naszych nietoperzy. W drugiej połowie lata młode nie-
toperze zaczynają latać i uczą się polować. Początkowo 
ich lot w porównaniu z lotem dorosłych jest stosunkowo 
niezdarny, młode popełniają liczne błędy. Niejednokrot-
nie zdarza im się wypadek lub po prostu fatalna pomyłka, 
w efekcie której wlatują przez otwarte okno wprost do 
mieszkania człowieka. Z kolei w okresie jesiennym po-
jawiają się licznie nietoperze migrujące z kolonii rozrod-
czych na zimowiska, w tym wiele młodych osobników, 

odbywających tą podróż pierwszy raz w życiu. W trakcie 
przelotów poszukują chwilowych kryjówek, w których 
spędzą dzień, aby kolejnej nocy przemieszczać się dalej. 
W tym czasie mamy więc okresowo bardzo specyficzne 
warunki: większą liczbę nietoperzy, które w dodatku po-
szukują w pośpiechu tymczasowych kryjówek, i jakby 
tego było mało, część z nich jest młoda i niedoświad-
czona. Może zatem zdarzyć się, że któryś potraktuje 
uchylone okno jako szczelinę, za którą znajdzie świetną 
kryjówkę, tymczasem po drugiej stronie czeka na niego 
przykra niespodzianka w postaci naszego mieszkania. 

W Olsztynie nietoperzami zdecydowanie najczęściej 
wlatującymi do mieszkań są mroczki późne. Stosunkowo 
często zdarzają się też karliki, zwłaszcza karlik malutki, 
i mroczki posrebrzane (ten ostatni gatunek to dobry przy-
kład nietoperza zalatującego do miasta w okresie migra-
cji jesiennej). W skali całego województwa najczęściej 
zdarza się to mroczkom późnym i karlikom (podobna 
liczba interwencji). Oczywiście wymienione gatunki są 
najczęstsze, ale nie jedyne – mieszkania odwiedzają też 
czasem borowce wielkie, nocki czy gacki. Potencjalnie 
w naszym domu może pojawić się każdy z występują-
cych na Warmii i Mazurach gatunek. 

Jednego możemy być pewni, niezależnie od tego z ja-
kim gatunkiem mamy do czynienia i z jakiej przyczyny 

Mroczek późny                                                                                                                                                                               fot. J. Duriasz
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nietoperz znalazł się w naszym mieszkaniu, sytuacja jest 
dla niego szalenie stresująca. Zwierzę będzie przerażone 
i będzie próbowało się za wszelką ceną wydostać, a jeżeli 
mu się nie uda – wycofa się w jakieś bezpiecznie miej-
sce. Jak zatem zachować się w takiej sytuacji?

Po pierwsze należy zachować spokój

Dla części czytelników rada może wydać się bezuży-
teczna i mocno na wyrost – bez przesady, przecież nikt 
nie wpada w panikę z powodu małego nietoperza. Rze-
czywistość pokazuje jednak, że jest inaczej. Część ludzi 
w sytuacji, gdy w ich mieszkaniu pojawia się nietoperz 
wpada w popłoch, zachowuje się nieracjonalnie i nie-
adekwatnie do sytuacji. Zdarzało się już nam, że więcej 
konkretnych informacji uzyskiwaliśmy od kilkuletniego 
dziecka niż od jego rodziców. Zatem pierwszy, niezbęd-
ny krok – uspokój się. Nietoperz nie jest dla ciebie zagro-
żeniem. Nawet jeżeli odnosisz wrażenie, że leci wprost 
na ciebie, to nie próbuje cię w żaden sposób atakować. 
Jedyne czego chce to wydostać się z Twojego mieszka-
nia, a ty musisz mu w tym pomóc.

Zamknąć drzwi

W następnej kolejności trzeba zamknąć drzwi prowa-
dzące do innych pomieszczeń w mieszkaniu. Zdezorien-

towany nietoperz będzie próbował wydostać się pierwszą 
nadarzającą się drogą. Jeżeli napotka otwarte drzwi może 
przez nie przelecieć, zwłaszcza jeżeli pomieszczenie, do 
którego wleciał jest oświetlone a za drzwiami jest ciem-
no. Jeżeli przeleci do jakiegoś wewnętrznego pomiesz-
czenia, w którym nie ma okien, np. przedpokój czy ła-
zienka, szanse na to, że sam wyleci są nikłe.

Rozsunąć firanki, otworzyć szeroko okno i czekać

Dopiero gdy to zrobimy nietoperz ma szeroko ot-
wartą drogę na wolność. Na szczęście z reguły sytuacja 
ma miejsce latem i otwarte okno nie stanowi większego 
problemu dla mieszkańców.

Zgasić światło

Nietoperz posługuje się nie tylko echolokacją – po-
siada też oczy i widzi. Jest to jednak zwierzę nocne, któ-
re nie przepada za ostrym światłem, w dodatku wleciało 
z ciemnego środowiska wprost w oświetlone mieszkanie. 
W tej sytuacji światło razi go i dezorientuje, więc będzie 
się zachowywał w sposób nieprzewidywalny i nieskoo-
rdynowany, może też zrobić sobie krzywdę. Z tego po-
wodu lepiej jest zgasić światło. Jeżeli nie mieszkamy na 
parterze wielorodzinnego bloku i nie obawiamy się, że 
ktoś przez otwarte okno wejdzie do mieszkania, możemy 

Mroczak posrebrzany                                                                                                                                                                    fot. P. Janczyk
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wyjść z pokoju. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpli-
wie czekać aż zwierzę odnajdzie okno i wyleci z pokoju. 

Po wykonaniu tych wszystkich czynności, w więk-
szości przypadków, po dłuższym lub krótszym czasie, 
nietoperze same wylatują z mieszkania. Ostatecznie nie 
mają tu czego szukać.

Nietoperz nie wyleciał – trzeba go schwytać

W większości przypadków, po otworzeniu okna nie-
toperze wylatują z mieszkania samodzielnie. Może się 
jednak okazać, że mamy pecha i nasz nieproszony gość 
nie potrafi sobie z tym poradzić. Pozostaje od dłuższe-
go czasu w mieszkaniu, ulokował się w jakimś kącie 
i najwyraźniej nie zamierza go opuścić. Sytuacja wyma-
ga najwyraźniej naszej interwencji – ani my nie zamie-
rzamy dzielić z nim mieszkania, ani jemu nie wychodzi 
to na zdrowie. Należy nietoperza schwytać. Są to nasze 
pierwsze działania skierowane bezpośrednio w kierunku 
zwierzęcia i tu niejednokrotnie powstaje problem – jak 
to zrobić? 

Pamiętajmy o podstawowej zasadzie – nie dotyka-
my nietoperza gołą ręką. Są to drapieżniki, mają zęby 
i w swojej obronie potrafią ugryźć. Duże gatunki, takie 
jak borowiec wielki czy mroczek późny, nie będą miały 
najmniejszego problemu z dotkliwym pokąsaniem naszej 
dłoni. Jeżeli w rękę wpadnie nam któryś z najmniejszych 
karlików, może nie dać rady przegryźć naszej skóry, ale 

zawsze może nas choćby zadrasnąć, a to wystarczy, by 
zastanawiać się nad nieprzyjemnymi konsekwencjami. 
Nietoperza powinniśmy schwytać bez dotykania go rę-
koma. Jak to zrobić? Teoretycznie w bardzo prosty spo-
sób – wystarczy przykryć go tekturowym pudełkiem. 
Następie pod pudełko wsuwamy sztywną kartkę lub tek-
turkę i już mamy nietoperza w środku. Teraz wystarczy 
pudełko zamknąć i sprawa jest tymczasowo rozwiązana. 
Oczywiście w praktyce nie zawsze jest to takie proste, 
ponieważ nie zawsze nietoperz znajduje się na płaskiej 
powierzchni. Trudno podać tu jednoznaczne wskazów-
ki – znając podstawowe założenia, trzeba dostosowywać 
się do rozwijającej się sytuacji. Ważne jest jednak, aby 
zachowywać rozsądek i być cierpliwym, nie chodzi prze-
cież o to by wyrządzić zwierzęciu krzywdę. 

Bardzo odradzamy próby schwytania nietoperza ręką 
– nie jest to wskazane zarówno ze względu na nas, jak 
i nietoperza. Zakładamy jednak, że mogą zdarzyć się 
sytuacje, gdy będzie to nieuniknione – nietoperz utknął 
w takim miejscu, że nie sposób go wydobyć, na szybki 
przyjazd specjalisty nie możemy liczyć, słowem – zaist-
niała wyższa konieczność. W takiej sytuacji należy użyć 
rękawiczki. W przypadku małych, kilkucentymetrowych 
nietoperzy do zabezpieczenia dłoni wystarczy zwykła 
skórzana rękawiczka. Jeżeli jednak widzimy, że nietoperz 
należy raczej do tych większych, lepiej założyć grubą rę-
kawicę lub dwie rękawiczki. W tym momencie pojawia 
się poważny problem – im grubsza rękawica tym mniej 

Borowiec w pudełku czeka na wypuszczenie                                                                                                                               fot. L. Pietrzak
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precyzyjne nasza działania. Mu-
simy bardzo uważać, by nie zro-
bić zwierzęciu krzywdy, zwłasz-
cza jeżeli próbujemy chwytać go 
jednocześnie za kark i pod brodą. 
Taki chwyt teoretycznie chroni 
nas przed ugryzieniem, ale przy 
tak delikatnym zwierzęciu jak 
nietoperz, rękami w grubych rę-
kawicach łatwo możemy uszko-
dzić mu kręgi szyjne. Ważne jest 
też byśmy byli przygotowani, 
że zdrowy nietoperz nie będzie 
bierny – zwierzę będzie się bro-
niło. Musimy być na to gotowi, 
by nie spanikować i nie wykonać 
w popłochu ruchów zgubnych dla 
zwierzęcia. Po jego złapaniu, jak 
najszybciej zwierzę uwalniamy 
– na wolność lub do przygotowa-
nego pudełka. Wydaje się, że lek-
tura tego akapitu służy za wystar-
czające wytłumaczenie dlaczego 
radzimy chwytać nietoperze bez 
dotykania rękoma. 

Gdy nietoperz znajdzie się już 
w pudełku i przewidujemy, że 
spędzi w nim cały dzień, należy 
zadbać o to, by miał zapewnione 
ku temu podstawowe warunki. 
Przede wszystkim należy posta-
rać się by miał dostęp powietrza 
i wody. Dostęp powietrza zapew-
nimy w prosty sposób – wystar-
czy wykonanie kilku otworów 
w pudełku, byle by nie były to 
jakieś nakłuwane igłą mikrosz-
czeliny. Wodę najlepiej umieścić 
w jakimś małym płaskim spodku, 
może być nawet zakrętka od słoi-
ka. Poza tym można umieścić ja-
kąś szmatkę, ważne by była czy-
sta. Niemniej ważą sprawą jest 
umieszczenie pudełka z nieto-
perzem w bezpiecznym miejscu. 
Jeżeli jesteśmy posiadaczami 
kota lub psa, musimy zadbać, by zwierzęta te nie dostały 
się w jego pobliże. Dotyczy to zwłaszcza kotów – ich 
właściciele doskonale wiedzą, czego potrafi dokonać kot, 
któremu zależy na dobraniu się do interesujących go rze-
czy. Lepiej też, by nietoperz nie pozostawał w zasięgu 
dzieci.

Wypuszczenie nietoperza

Nietoperza nie umieściliśmy w pudełku po to, by go 
w nim przetrzymywać. Jeżeli zwierzę wizualnie wygląda 
na zdrowe, nie jest przemoczone, wychudzone ani zra-
nione, należy je jak najszybciej wypuścić. Podstawowa 

zasada jakiej należy przestrzegać – nie wypuszczamy 
nietoperzy w dzień. Są to zwierzęta nocne, które w dzień 
będą bezbronne wobec drapieżników. Taki zdezoriento-
wany nietoperz najprawdopodobniej padnie ofiarą ptaków 
lub kotów. Tak więc zawsze nietoperze uwalniamy nocą. 
Jeżeli schwytaliśmy nietoperza w nocy, najlepiej od razu 
go wypuścić, jeżeli natomiast złapaliśmy go w dzień na-
leży go przetrzymać i wypuścić następnej nocy. 

Uwolnienie nietoperza nie jest wcale sprawą tak oczy-
wistą, jak mogłoby się wydawać. Nie możemy po prostu 
otworzyć pudełka i liczyć na to, że nietoperz wyfrunie ni-
czym ptak. Nietoperz musi wystartować z pewnej wyso-
kości, natomiast z kartonowego pudełka najczęściej nie 



30

jest w stanie się wydostać, bo jego ścianki są dla niego za 
śliskie. Jak więc wypuścić nietoperza skutecznie? Naj-
prościej umieścić pudełko na boku, w miejscu, które jest 
na pewnej wysokości, np. na balkonie, tarasie, na sto-
le. Nietoperz wyjdzie z pudełka i wystartuje z krawędzi, 
może też wspiąć się po ścianie w celu znalezienia odpo-
wiedniego miejsca. Pewnym rozwiązaniem może być też 
umieszczenie w pudełku deszczułki, po której nietoperz 
wespnie się w górę. Jest to jednak o tyle kłopotliwe, że 
trzeba zrobić to tak by zarówno pudełko, jak i deszczuł-
ka, nie przewróciły się pod wpływem ciężaru nietoperza. 
Nietoperze można próbować też umieszczać na drzewie, 
choć bywa to kłopotliwe. Poza tym mogą startować z pu-
dełka trzymanego w uniesionej ręce, jednak czasami nie-
toperzowi zajmuje sporo czasu zanim zdecyduje się na 
start. Utrzymanie w tym czasie wyciągniętej ręki może 
przekraczać nasze możliwości. 

Niezależnie jednak od tego jak uda nam się to zrobić 
– widok odlatującego w ciemność nietoperza sprawia sa-
tysfakcję i oznacza nasz sukces. Przedstawiony schemat 
postępowania nie jest trudny i nie wymaga angażowania 
specjalistów, życie z reguły płata nam jednak figle i poja-
wiają się często małe komplikacje.

Nietoperz wleciał za szafę

Jest to nierzadko zgłaszany problem – zanim zdą-
żyliśmy otworzyć okno albo zamknąć drzwi, nietoperz 
wcisnął się w wąską szczelinę i siedzi za szafą. Co robić? 
O przykryciu go pudełkiem nie mamy co marzyć, ręki 
użyć nie można (i całe szczęście) – raz, że ręka jest za 
krótka, dwa że szpara za wąska. Ludzie miewają rozma-
ite pomysły – próbują go wypłaszać krzycząc, dmucha-
jąc, świecąc, w zależności co komu przyjdzie do głowy. 
Skutek oczywiście najczęściej jest odwrotny od zamie-
rzonego – nietoperz albo wciśnie się jeszcze głębiej, albo 
zestresowany przywiera do podłoża i nawet nie drgnie. 

Próby użycia pogrzebaczy czy kijów od szczotki stano-
wią z kolei ryzyko poważnego uszkodzenia zwierzęcia, 
które po takim potraktowaniu pewnie zaszyje się w jakiś 
kąt i dokona żywota. Nie polecamy też odstawiania sza-
fy, bo jaką mamy gwarancję, że nietoperz nie przeleci 
nagle za następną lub nie wciśnie się w inny zakama-
rek? Grozi to przemeblowywaniem mieszkania. Wydaje 
się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pozosta-
wienie nietoperza w spokoju i czekanie aż sam wyjdzie 
zza szafy. Nie jest to optymalne dla niego miejsce, po 
prostu w danej chwili schronił się w nim. Pozostawanie 
tam przez dłuższy czas jest bezcelowe – trzeba przecież 
jeść i pić. Zwierzę będzie się starało opuścić je, gdy tyl-
ko poczuje się bezpieczne. Jeżeli zatem zgasimy światła, 
otworzymy okno, po jakimś czasie nietoperza nie znaj-
dziemy, ani za szafą, ani w domu. Potwierdzają to liczne 
przypadki, gdy domownicy, zrezygnowani daremnymi 
próbami wywabienia lub wypłoszenia nietoperza, pozo-
stawiają go na noc by zająć się nim rano, ale na drugi 
dzień okazuje się, że nietoperza w domu już nie ma.

Nietoperz jest ranny, przemoczony i zziębnięty

Może się zdarzyć, że nietoperz, który dostał się do 
naszego mieszkania nie jest zdrowy. W takich wypad-
kach należy znaleźć fachową pomoc. Najlepiej wyszu-
kać telefon najbliższej placówki prowadzącej azyl dla 
zwierząt, organizacji związanej z ochroną przyrodą lub 
chiropterologa. Dopiero po konsultacji z nimi można 
podjąć decyzję co do dalszych losów nietoperza. Czasa-
mi przemarznięte zwierzę wystarczy przetrzymać przez 
dzień lub dwa – dogrzać, podkarmić i będzie gotowy 
do wypuszczenia. Nietoperze karmić można kupionymi 
w sklepie zoologicznym larwami mącznika. Nie jest to 
specjalnie kłopotliwe, jednak wszelkie decyzje muszą 
być poprzedzone konsultacjami ze specjalistami.

Nietoperz nie potrafi latać

Może się zdarzyć, że w naszym domu znajdziemy 
młodego nietoperza, który nie jest jeszcze lotny. Osobnik 
ten z pewnością nie wleciał przez otwarte okno. Zdarzają 
się sytuacje, że takie młode nietoperze dostają się przez 
kratki wentylacyjne, kominy w łazience, itp. Dotyczy to 
zwłaszcza karlików, które są tak drobne, że potrafią prze-
cisnąć się przez otwory w kratce zabezpieczającej otwór 
wentylacyjny. Dobrze jest ustalić, skąd nietoperz wziął 
się w naszym mieszkaniu i zabezpieczyć lokal przed do-
stawaniem się kolejnych zwierząt. Jeżeli pod kratkami 
wentylacyjnymi nie mamy siatek, dobrze jest je założyć, 
doraźnie można wykorzystać nawet fragment bandaża 
lub siatki do pakowania warzyw. 

Młodego nietoperza najlepiej umieścić w pudełku, 
oczywiście z dostępem wody i przepływem powietrza. 
Młode nietoperze wymagają dużo ciepła, dlatego pudeł-
ko należy ustawić w ciepłym miejscu albo włożyć do 
środka owinięty miękką tkaniną słoik z ciepłą wodą (ale 
nie gorącą!), który posłuży jako termofor. Niestety mło-
dy nietoperz nie poradzi sobie sam, musi być przez jakiś 

Mroczek późny czeka na wypuszczenie                    fot. P. Janczyk
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Dokarmiany mroczek późny. Często nietoperze przed wypuszczeniem wymagają intensywnego dokarmiania                          fot. J. Duriasz
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czas karmiony. Przeciętny mieszkaniec naszego regionu 
nie ma niezbędnej wiedzy i doświadczenia by się tego 
podejmować, dlatego w takiej sytuacji należy uzyskać 
fachową pomoc. Warto skontaktować się z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, aby wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości związane z przepisami prawnymi, urzędni-
cy z pewnością pomogą też w znalezieniu kontaktu ze 
specjalistą. 

Nietoperz pojawił się w zimie

Bywają też przypadki, kiedy nietoperz pojawia się 
w mieszkaniu zimą. Ich pojawienie się o tej porze wska-
zuje na obecność w budynku zimowiska. Pomimo, że jest 
to zima, zdarza się, że nietoperze wlatują do mieszka-
nia przez okno, co może budzić zdziwienie i niedowie-
rzanie. Często dostają się do mieszkania przez system 
wentylacyjny – w Olsztynie w ten sposób kilkakrotnie 
do akademików przechodziły borowce wielkie. Dzieje 
się to najczęściej pod koniec okresu zimowego. Nietope-
rze hibernujące w ocieplonych budynkach zaczynają się 
ożywiać i, poszukując miejsc z lepszymi warunkami do 
hibernacji, trafiają do naszych mieszkań. Niestety nie jest 
to dla nich dobra sytuacja. Pod koniec zimy ich zapasy 
energetyczne są na wyczerpaniu, tymczasem wybudzone 
i przebywające w ciepłym pomieszczeniu tracą je bardzo 
szybko, bez możliwości uzupełnienia. Owady jeszcze nie 
latają, więc wybudzony niewczas nietoperz nie ma czym 
się żywić i może to szybko doprowadzić do śmierci zwie-
rzęcia. W tej sytuacji najlepiej uzyskać fachową pomoc. 
Dla nietoperza najprawdopodobniej najlepszym rozwią-
zaniem będzie wypuszczenie go wieczorem przed bu-
dynkiem. Skoro znajduje się tu jego kryjówka, to będzie 
potrafił ponownie do niej wlecieć. Jednak nim zdecydu-
jemy się na wypuszczenie, należy skonsultować sprawę 
ze specjalistą, który określi czy nie należy zwierzaka 
nieco podkarmić przed wypuszczeniem. Ważne jest też, 
żeby nietoperzy nie wypuszczać, gdy temperatura spada 
poniżej zera.

Aspekty prawne

W rozporządzeniu o ochronie gatunkowej zwierząt 
znajdują się przepisy które dotyczą zwierząt objętych 
ochroną gatunkową. Wymienione są tam między innymi 
takie zakazy:

– umyślnego okaleczania lub chwytania, 
– transportu,
– umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego 

przebywania w inne miejsca.

Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce 
objęte są ochrona prawną. Uzasadnione jest zatem po-
stawienie sobie pytania – czy stosując się do zaleceń, 
które powyżej wskazaliśmy, nie złamiemy prawa i mimo 
dobrej woli, nie narazimy się na przykre konsekwencje. 
Przecież nietoperza: chwytamy, przetrzymujemy, a jeżeli 
chcemy dowieźć do azylu, to transportujemy. Wszystkie 
te czynności są zabronione. Na szczęście ustawodawca 
wśród odstępstw od zakazów wprowadził przepis, w myśl 

którego zakazy chwytania, transportu, przetrzymywania 
oraz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego 
przebywania na inne miejsca, nie dotyczą sytuacji chwy-
tania zwierząt rannych lub osłabionych w celu udzie-
lenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do  
ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Tak więc nie łamiemy prawa, tak długo jak chwytamy 
nietoperza tylko po to, by mu pomóc, wybawić z opresji 
i wypuścić, ponieważ działamy dla jego dobra. Podob-
nie jest z przetrzymaniem go do najbliższej nocy – dzia-
łamy w jego interesie, ponieważ uwolnienie w okresie 
dziennym naraża go na śmierć. Jednak przetrzymywanie 
dłuższe niż niezbędne minimum budzi już co najmniej 
wątpliwości prawne. 

Powyższy tekst jest fragmentem książki „Mój są-
siad nietoperz”, która wydana została w grudniu przez 
Fundację proNauka. Książka ma charakter edukacyjny 
i skierowana jest do czytelników, którzy nie są specja-
listami. Czytelnicy znajdą w niej zarówno ogólne infor-
macje o nietoperzach naszego regionu, jak również prak-
tyczne porady, o tym jak poradzić sobie w różnych sytu-
acjach, w których krzyżują się drogi ludzi i nietoperzy. 
Więcej o książce i możliwości jej uzyskania dowiedzą 
się Państwo na stronie Fundacji (www.pronauka.org) lub 
za pośrednictwem Facebooka.

Fundacja proNauka
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Kudypskie Spotkania z Przyrodą – Łowiectwo
Łukasz Auguścik

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
w podolsztyńskich Kudypach powrócił cykl spotkań 
edukacyjnych – Kudypskie Spotkania z Przyrodą, o któ-
rym była już mowa na łamach „Natury”. Cykl ten jest 
organizowany przez kudypskich leśnikow oraz członków 
stowarzyszenia „Lasy Kudypskie”, wspieranych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 

W piątkowe popołudnie 8 września, w Leśnym Ar-
boretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa 
Leśnego w Kudypach zebrali się miłośnicy przyrody. 
Tym razem tematem edukacji przyrodniczej było „Ło-
wiectwo”, aczkolwiek w innej odsłonie, aniżeli podczas 
styczniowego spotkania – „Zwierzęta zimą”. Współorga-
nizatorem tego spotkania było Koło Łowieckie „Kudy-
py”. Na początku myśliwi zrzeszeni w tym kole przed-
stawili w budynku edukacyjnym Arboretum prezentację 
multimedialną, podczas której przybliżali słuchaczom 
wiedzę na temat łowiectwa. Przedstawione zostały cha-
rakterystyki poszczególnych gatunków zwierząt łow-
nych, zebrani mogli posłuchać odgłosów tych zwierząt, 
a także obejrzeć krótkie filmy prezentujące różne zacho-
wania omawianych gatunków. 

Po prezentacji uczestnicy spotkania wraz z miejsco-
wymi myśliwymi udali się na terenową część spotkania. 
Uczestnicy kameralnie w 3–4 osobowych grupkach wraz 
z opiekunami – myśliwymi udali się na ambony, z któ-
rych obserwowali zwierzynę leśną. Po wyprawie w teren 

na uczestników spotkania, tradycyjnie czekało ognisko 
przygotowane w Arboretum. 

Na edukację przyrodniczą przybyli zarówno młodsi, 
jak i starsi miłośnicy przyrody. Najmłodsza uczestniczka, 
która ma niespełna dwa lata, choć nieco w swoim języku, 
ale potrafiła nazwać kilka gatunków zwierząt leśnych.

Warto śledzić stronę internetową Nadleśnictwa Ku-
dypy oraz profil na facebook’u, następne spotkania 
z przyrodą już wkrótce.

Nadleśnictwo Kudypy

Obserwacje zwierząt w terenie                                                                                                                                                        fot. Ł. Auguścik

Multimedialne łowiectwo                                         fot. Ł. Auguścik
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Podsumowanie II edycji wojewódzkiego konkursu 
Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego
Alicja Szarzyńska i Wojciech Tański

1 grudnia 2017 r. odbyła się w Zespole Szkół Bu-
dowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie 
konferencja podsumowująca II edycję wojewódzkiego 
konkursu Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktyczne-
go zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, a poprowadzona 
przez Alicję Szarzyńską i Wojciecha Tańskiego, pomy-
słodawców i organizatorów konkursu.

Na uroczystości Kuratorium Oświaty w Olsztynie re-
prezentowała Jolanta Kończał, a Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
Justyna Raczyńska i Grzegorz Siemieniuk. Zaproszo-
nych gości, uczestników i laureatów konkursu serdecz-
nie powitała w szkole dyrektor ZSB w Olsztynie, Lidia 
Nowacka. 

Po przedstawieniu celów i harmonogramu konferen-
cji głos zabrała Hanna Kamińska, nauczyciel geografii 
w ZSB w Olsztynie, która przybliżyła zebranym wygląd 
i funkcjonowanie szkolnego ogrodu dydaktycznego przy 
ZSB w Olsztynie. 

Następnie głos zabrał Wojciech Tański, który podzie-
lił się z zebranymi swoim rozumieniem bioróżnorodności 
w ogrodzie. Interesującym elementem jego wystąpienia 
były cytaty dotyczące ogrodów, zaczerpnięte od filozofów, 
literatów i innych twórców kultury. Prelekcję zakończył 

Złoty Certyfikat otrzymał Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie                                                                                           fot. A. Szarzyńska

Mosiężna statuetka OGRODNICZKI za I miejsce w konkursie Cer-
tyfikat Szkolnego Ogrodu                                      fot. A. Szarzyńska
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podaniem hasła przewodniego trzeciej już edycji konkursu 
Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego: 100. rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnym 
ogrodzie dydaktycznym.

W końcu nadszedł moment, na który uczestnicy kon-
kursu najbardziej czekali, ogłoszenie laureatów konkur-
su oraz wręczenie nagród. W tym roku uhonorowani zo-
stali:

– I miejscem – Złotym Certyfikatem Szkolnego Ogrodu 

Dydaktycznego, statuetką „Ogród”, statuetką przechodnią 
„Ogrodniczka” oraz nagrodami:

• Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie;
• Szkoła Filialna w Szylenach;
• Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Olsztynie;
– II miejscem – Srebrnym Certyfikatem Szkolnego 

Ogrodu Dydaktycznego, statuetką „Ogród” i nagrodami:
•  Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie;

Srebrny Certyfikat otrzymała Szkoła Podstawowa w Słoneczniku                                                                                              fot. A. Szarzyńska

Mosiężne statuetki dla uczestników konkursu Certyfikat Szkolnego 
Ogrodu Dydaktycznego                                         fot. A. Szarzyńska

Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblagu otrzymała za udział w konkur-
sie statuetkę                                                            fot. A. Szarzyńska
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• Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Sło-
neczniku;

• Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie;
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Elblągu;
– III miejscem – Brązowym Certyfikatem Szkolnego 

Ogrodu Dydaktycznego, statuetką „Ogród” i nagrodami:
• Przedszkole nr 26 w Elblągu;
• Szkoła Podstawowa w Hejdyku;
• Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

w Elblągu;
• Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu; 
– Certyfikatami Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego 

i statuetką „Ogród”:
• Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie;
• Przedszkole Publiczne w Łęgajnach;
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Rumianie;
• Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego 

w Elblągu;
• Szkoła Podstawowa im Flagi Polski w Kobułtach;
• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 

w Jerutach;
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 

w Bartoszycach;

Brązowy Certyfikat otrzymała Szkoła Podstawowa w Hejdyku                                                                                                  fot. A. Szarzyńska

• Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Pol-
skiej w Klęczkowie;

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szy-
manowie.

 Certyfikaty, statuetki i nagrody wręczali: Justyna Ra-
czyńska, Alicja Szarzyńska i Wojciech Tański.

 Po wspólnych zdjęciach wszyscy uczestnicy zosta-
li zaproszeni na poczęstunek. Tu podczas kuluarowych 
rozmów nie tylko wyrażano radość z odniesionych pod-
czas II edycji konkursu sukcesów, ale wymieniano się 
pomysłami na udział w III edycji.

 Konferencja, certyfikaty, statuetki i nagrody zosta-
ły sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 Laureatom, nagrodzonym i sponsorowi serdeczne 
podziękowania składają organizatorzy konkursu – Alicja 
Szarzyńska i Wojciech Tański.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
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Współpraca się opłaca!
Mirosława Gromacka i Krystyna Jarczyk

W dniu 7 listopada 2017 r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Biesalu pod egidą Koła Łowieckiego Kudypy 
Olsztyn wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Kwiedzinie należącego do Koła Łowie-
ckiego „Kaczor” w Kętrzynie.

Był piękny, słoneczny dzień. Wycieczkę rozpoczę-
liśmy przy Księżycowym Dworku w Kętrzynie i udali-
śmy się na półtoragodzinny spacer po lesie. Pod czujnym 
okiem Pana Marka Kłoka (myśliwy), obserwowaliśmy 
przyrodę i zachodzące jesienią zmiany. Poznaliśmy zwy-
czaje łowieckie, różne gatunki zwierząt, warstwową bu-
dowę lasu. Udało się usłyszeć śpiew ptaków. Po drodze 
widzieliśmy tropy sarny, dzików i łosia.

Dotlenieni i zadowoleni dotarliśmy do Kwiedziny, 
gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia filmu pt. „Gruba 
zwierzyna łowna” przygotowanego przez Pana Tomasza 
Bieńka. Świetnie bawiliśmy się podczas rozwiązywanie 
zagadek – odgadywanie odgłosów zwierząt.

W trakcie wizyty został ogłoszony konkurs fotogra-
ficzny „Jesienny pejzaż”, którego celem było rozwijanie  
zainteresowań uczniów fotografią oraz walorami mazur-
skiej przyrody. Ze względu na bardzo wysoki poziom 
wszystkie prace zostaną nagrodzone.

Na koniec wizyty przygotowano dla nas ognisko, przy 
którym wszyscy mogli upiec przepyszne kiełbaski.

Pobyt w tak uroczym miejscu uświadomił nam, jakim 
ważnym miejscem dla nas wszystkich jest las.

Przypomnienie zasad właściwego zachowania się 
w lesie oraz numeru alarmowego w razie pożaru pozwoli 
czuć się bezpiecznie podczas następnych wizyt w lesie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu

     fot. M. Gromacka

fot. M. Gromacka
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Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk 
„Kania”
Elżbieta Witek-Pawlukojć

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Spytkowie k. Giżycka zainicjował kolejny cieka-
wy projekt edukacyjny dla dzieci związany z ekologią 
i ochroną przyrody. W czerwcu rozpoczęła swoją dzia-
łalność Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysy-
pisk „Kania”. To zupełnie nowatorski i śmiały pomysł 
skierowany do uczniów z klas IV–VIII, przejawiających 
zainteresowania ornitologią. Na bazie współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 7 w Giżycku zrekrutowano gru-
pę chętnych dzieci, a koordynatorem i opiekunem grupy 
została pani Elżbieta Witek-Pawlukojć – nauczyciel-
ka biblioteki w SP 7, a prywatnie miłośniczka ptaków. 
Celem MGBPW „Kania” jest prowadzenie stałych i sy-
stematycznych obserwacji ptaków przebywających na 
placu składowiskowym ZUOK-u w Spytkowie. Zajęcia 
w terenie odbywają się raz w miesiącu. Dodatkowym 
uzupełnieniem są cotygodniowe warsztaty w bibliotece 
szkolnej, w czasie których uczniowie wzbogacają swo-
ją wiedzę o świecie ptaków, analizują wizyty w terenie 
i podsumowują wyniki swoich obserwacji.

Głównym założeniem całego projektu jest wdrożenie 
młodych miłośników przyrody do prowadzenia stałych 

i systematycznych obserwacji, umożliwiających dostrze-
żenie sezonowych zmian zachodzących w przyrodzie 
oraz długofalowych tendencji, prowadzenia dokumen-
tacji oraz przeprowadzania analizy i porównywania 
wyników obserwacji. Uczniowie poprzez częste wizyty 
w terenie mogą na bieżąco wykorzystywać swoją wie-
dzę w praktyce, co jest niewątpliwą zaletą całego przed-
sięwzięcia. Grupa skupia się przede wszystkim na pta-
kach związanych z wysypiskami śmieci, a więc z me-
wami i krukowatymi. Jednak teren zakładu odwiedzają 
również inne gatunki ptaków, m.in. kanie rude, kanie 
czarne, myszołowy, bociany białe, szpaki, pliszki siwe, 
a czasami nawet sieweczki rzeczne, łęczaki oraz wiele 
innych. Uczniowie mają okazję uczyć się rozpoznawania 
poszczególnych gatunków ptaków w terenie, korzystania 
z lornetek i aparatów fotograficznych. Przy obserwacji 
mew dzieci doskonalą umiejętności odróżniania podob-
nych do siebie gatunków oraz poznają różnice w zmien-
nym wyglądzie tych ptaków w zależności od ich wieku 
i pory roku. Jednocześnie z racji miejsca prowadzenia 
badań i obserwacji edukacja ornitologiczna zostanie po-
łączona z tematyką związaną z problematyką odpadów, 

                   fot. E. Witek-Pawlukojć
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                   fot. E. Witek-Pawlukojć

założeniami i zasadami gospodarki odpadami, procesem 
recyklingu, przetwarzania i wykorzystywania odpadów.

W czasie zajęć terenowych ważnym elementem jest 
nauka fotografii przyrodniczej. Uczniowie mają okazję 
do korzystania z aparatów fotograficznych i teleobiekty-
wów pod okiem doświadczonego ornitologa. Wykonane 
samodzielnie zdjęcia posłużą do opracowania dokumen-
tacji z prowadzonych obserwacji. Pierwszą okazją do 
zaprezentowania swoich dokonań Młodzieżowa Grupa 
Badawcza Ptaków Wysypisk „Kania” będzie miała pod-

czas III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej w Spyt-
kowie, która odbędzie się w kwietniu 2018 r. Zaangażo-
wanie młodych miłośników ptaków, cierpliwość i chęć 
do wyjazdów terenowych niezależnie od pory roku i wa-
runków pogodowych to niezbity dowód, że projekt już 
spełnia swoje założenia i przynosi efekty. To jednak do-
piero początek działalności, która z pewnością będzie się 
dynamicznie rozwijała i wzbogacała o kolejne pomysły.

fot. M. Duda fot. A. Romanowska
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Zwierzęta epoki lodowcowej – wystawa w Muzeum 
Przyrody
Elżbieta Szymkiewicz i Marian Szymkiewicz

W Muzeum Przyrody w Olsztynie 27 września 2017 r. 
odbył się wernisaż wystawy pt. „Zwierzęta epoki lodow-
cowej”. Ta niezwykła wystawa to powrót do dalekiej prze-
szłości obejmującej okres od ok. 120 tys. do ok. 10 tys. 
lat temu. Prezentowane eksponaty stanowią własność za-
równo Muzeum Przyrody, jak i prywatnych właścicieli, 
mieszkańców naszego regionu, p. Adama Pontusa z Bi-
skupca Reszelskiego i prof. Zbigniewa Giżejewskiego ze 
Stacji Badawczej PAN w Popielnie k. Rucianego-Nidy. 
Na wystawie zaprezentowano szczątki gatunków, które już 
dawno temu wyginęły – mamuta, nosorożca włochatego, 
prażubra, jelenia olbrzymiego, tura, ale również gatunki 
które występują nadal, lecz ich zasięg występowania, wraz 
z cofającym się lodowcem, przesunął się na północ i dziś 
żyją w strefie arktycznej i subarktycznej, jak np. wół piż-
mowy, renifer, lis polarny, pardwa, myszołów włochaty. 
Jest jeszcze trzecia, najliczniejsza grupa zwierząt, są to ga-
tunki, które towarzyszyły wymienionym wyżej, a następ-
nie przystosowały się do klimatu umiarkowanego i dziś 
stanowią trzon naszej fauny, jak np.: sarna, łoś, wilk, ryś, 
lis rudy, borsuk. Te współcześnie występujące zwierzęta 
obejrzeć można na naszej wystawie stałej „Zwierzęta War-
mii i Mazur”. 

Spośród prezentowanych eksponatów największe wra-
żenie robi pochodzący z Grenlandii okazały samiec woła 
piżmowego. Nie wszyscy wiedzą, że w przeszłości ssak 
ten występował także na Warmii i Mazurach. Potwierdze-
niem tego jest również prezentowany na wystawie dobrze 
zachowany fragment czaszki woła piżmowego znaleziony 
w żwirowni w granicach Mrągowa w poł. lat 90. XX w. 
Bardzo ładny jest też medalion (popiersie) byka renifera 
z okazałym porożem, również pochodzący z Grenlandii. 
Obok tego eksponatu przedstawiono 5 fragmentów poroży 
reniferów, które w początkach lat 90. XX w. znaleziono 
w czasie wydobywania wapna łąkowego k. miejscowości 
Chmielewo, na dawnym północnym brzegu j. Śniardwy 
w gm. Orzysz. Badania przeprowadzone w poznańskim 
Laboratorium Węglowym wykazały, że renifery, których 

tyki znaleziono k. Chmielewa żyły ok. 10 500 lat temu i są 
to najmłodsze renifery, jakie znane są dotychczas z terenu 
Polski. Duże wrażenie robią na zwiedzających szczątki ga-
tunków, które już dawno wyginęły – potężna kość udowa 
mamuta, czaszka nosorożca włochatego, dobrze zachowa-
ny fragment czaszki prażubra, także znaleziony podczas 
wydobywania wapna łąkowego k. Miłakowa, czy fragment 
czaszki i możdżenie tura wydobyte z torfu podczas prac 
melioracyjnych nad Kanałem Elbląskim k. Miłomłyna. 
Bardzo ciekawymi eksponatami są szczątki jelenia olbrzy-
miego (fragment czaszki i poroża) znalezione w rzece Świ-
der k. Warszawy, a dokładnie w ujściu tej rzeki do Wisły. 
Wiek znaleziska oceniono na ok. 33 tys. lat.

Ekspozycję „Zwierzęta epoki lodowcowej” można 
oglądać w Muzeum Przyrody do 15 marca 2018 r. Serdecz-
nie zapraszamy.

Muzeum Przyrody w Olsztynie
(Oddział Muzeum Warmii i Mazur)

ul. Metalowa 8
10-603 Olsztynfot. E. Szymkiewicz

fot. E. Szymkiewicz

fot. E. Szymkiewicz
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14 października 2017 r. Na Wysoczyźnie Elbląskiej OCEE zorganizowało szkolenie „Z mapą i kompasem za pan brat w od-
krywaniu małej ojczyzny”.  

15 października 2017 r. W Pieckach odbyły się warsztaty terenowe „Biegi na orientację”. Organizator: Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

21 października 2017 r. Na Wzgórzach Dylewskich OCEE zorganizowało dla nauczycieli szkolenie „Zajęcia terenowe 
z geografii osadnictwa „małej ojczyzny” i regionu”. W programie szkolenia m.in.: geologiczne i geomorfologiczne uwarunkow-
ania osadnictwa, rola rzek i zbiorników wodnych w rozwoju sieci osadniczej, typy wiejskich układów osadniczych, osadnictwo 
wiejskie a osadnictwo miejskie, społeczne i gospodarcze uwarunkowania osadnictwa wiejskiego i miejskiego, czytanie krajo-
brazu. 

8 listopada 2017 r. Na Wzgórzach Dylewskich odbyły się warsztaty terenowe „Środowisko geograficzne własnego regionu 
i „małej ojczyzny”, w których udział  wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowie (gmina Ostróda). Organizatorami zajęć 
byli: OCEE i Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.

14 i 21 listopada 2017 r. W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zorganizowano dla nauc-
zycieli przedszkoli warsztaty „Zjawiska przyrodnicze w życiu przedszkolaka i ich artystyczny zapis w literaturze”.

18 listopada 2017 r. W Szkole Podstawowej w Rumianie OCEE zorganizowało warsztaty geologiczno-artystyczne „Skały 
inspirują…”, w których udział wzięli nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych z Warmii i Mazur.  

25 listopada 2017 r. W Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie grupa ponad 100 nauczycieli z Warmii i Mazur uczestniczyła 
w konferencji „Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?” Organizatorzy: OCEE i Fundacja Uniwersytet 
Dzieci.

1 grudnia 2017 r. W Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie odbyło się podsumowanie II edycji konkursu Certyfikat Szkol-
nego Ogrodu Dydaktycznego. Fundatorem nagród dla placówek był WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem OCEE.
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