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Szanowni Czytelnicy!
Choć tegoroczne lato nas nie rozpieszcza, częste deszczowe i chłodne dni zniechęcają
do spacerów, to jednak jest to czas urlopów, więc jak co roku, Warmia i Mazury goszczą
wielu turystów z kraju i zagranicy. Wszyscy tu odpoczywający zachwycają się bogactwem
naszej przyrody – zarówno licznymi jeziorami, jak i pięknem warmińsko-mazurskich lasów. Duże wrażenie na przyjezdnych robi krajobraz, gdzie wśród polodowcowych pagórów
wiją się przydrożne, stare aleje, a w nich charakterystyczne w swej architekturze kapliczki
i krzyże, które często stają się obiektem pamiątkowych zdjęć z wakacji.
Dla przyjezdnych główną atrakcją są jednak jeziora, liczne i stosunkowo czyste, zamieszkiwane przez wiele gatunków ryb – prawdziwy raj dla amatorów wędkowania. W tym
numerze prezentujemy dwa gatunki ryb zamieszkujące nasze jeziora – lina i płoć, które choć
należą do gatunków pospolitych w kraju, to zostały pokazane w naturalnym środowisku.
Korzystając z pogody, cieszmy się walorami naszej przyrody: zażywajmy kąpieli, spacerujmy obserwując i fotografując rośliny i zwierzęta, dokonujmy odkryć, gdyż jeszcze wiele tajemnic skrywa przyroda.
Andrzej S. Jadwiszczak

Na okładce: polowiec szachownica (Melanargia galathea) (fot. A.S. Jadwiszczak)
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Bogate stanowisko driakwi żółtawej (Scabiosa ochroleuca) nad j. Nidzkim w Rucianem-Nidzie w pow. piskim
Marian Szymkiewicz i Joanna Duriasz
W trakcie badań przyrodniczych prowadzonych w Rucianem-Nidzie wykryliśmy bogate stanowisko driakwi
żółtawej (Scabiosa ochroleuca). Rośliny porastały nasłoneczniony stok nad j. Nidzkim, częściowo zajęty przez
luźny starodrzew sosnowy. Stanowisko to jest bardzo
bogate, liczy kilkaset okazów tego gatunku. Wytworzyła się tu bardzo interesująca murawa, gdzie obok driakwi
żółtawej występują, między innymi: traganek szerokolistny, koniczyna złota, koniczyna dwukłosowa, rozchodnik
wielki, rozchodnik ostry, świerzbnica polna, kruszczyk
szerokolistny, smółka pospolita.
Roślina ta jest przedstawicielem rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae). Driakiew żółtawa, zwana dawniej
driakwią żółtą, to bylina o rozgałęzionej łodydze i wysokości od 30 do 80 cm. Bardzo charakterystyczne liście
łodygowe są pierzastosieczne o odcinkach lancetowatych lub równowąskich. Kwiaty są barwy kremowożółtej, a z dalszej odległości wyglądają jak białe. Koszyczki
kwiatowe mierzą od 1,6 do 2,5 cm średnicy. Po przekwitnięciu tworzy się bardzo charakterystyczny, główkowaty
owocostan. Ponieważ driakiew żółtawa kwitnie długo, bo
od czerwca do października, możemy jednocześnie podziwiać zarówno kwiaty, jak i główkowate owocostany. Jej

Driakiew żółtawa

kwiaty, podobnie jak kwiaty występującej w sąsiedztwie
świerzbnicy polnej, zawierają dużo nektaru, stąd można
obserwować na nich wiele owadów, a zwłaszcza motyli
i trzmieli.
Występuje na suchych murawach porastających zbocza, w tym stoki nadjeziorne, wzgórza, niektóre skarpy
w pobliżu dróg oraz nasypy kolejowe, wydmy, a także
suche, luźne starodrzewy sosnowe, zwłaszcza porastające
nasłonecznione stoki. Wszędzie preferuje podłoże zasobne w węglan wapnia.
Driakiew żółtawa zaliczana jest do gatunków eurosyberyjskich. Spotkać ją można na terenie całej Polski, ale
jej główne obszary występowania to przede wszystkim
pas wyżyn oraz Wielkopolska i Kujawy. W monumentalnym opracowaniu J. Abromaita i współpracowników
„Flora Ost Und Westrpeussen” (Flora Prus Wschodnich
i Zachodnich), powstałym w latach 1898–1940, z terenu
Warmii, Mazur i Powiśla podawanych jest szereg stanowisk driakwi żółtawej. Interesujące jest, że główne
miejsca występowania tej rośliny obejmowały zarówno
zachodnią, jak i wschodnią część obecnego woj. warmińsko-mazurskiego. W części środkowej regionu, z wyjątkiem okolic Lidzbarka Warmińskiego, gatunek ten nie

fot. M. Szymkiewicz



Driakiew żółtawa

fot. M. Szymkiewicz

był notowany. W przeszłości stanowiska driakwi żółtawej wykryto w okolicach Braniewa i Fromborka. Trzy
stanowiska znano w dawnym powiecie Pasłęk (między
innymi k. Kwietniewa i Starego Dolna). Jak wcześniej
wspomniano, w części środkowej roślinę tę wykryto tylko
w okolicach Lidzbarka Warmińskiego, w tym na Krzyżowej Górze na przedmieściach Lidzbarka, gdzie do niedawna
funkcjonował pierwszy w regionie, profesjonalny wyciąg
narciarski. Ponadto, stanowiska znajdowały się pomiędzy
Lidzbarkiem i Markajmami oraz pomiędzy Markajmami
i Wojdytami, a także w leżących nad Łyną Kabikiejmach
Dolnych k. Dobrego Miasta. Kolejne stanowiska tej rośliny podawano dopiero z okolic położonych na wschód od
Szczytna, czyli znad j. Wałpusz i j. Marksewo.
Więcej miejsc występowania driakwi żółtawej wykryto
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w tym: w okolicach
Giżycka nad j. Niegocin, k. miejscowości Wrony i Żywki,
ponadto na przedmieściach samego Giżycka oraz k. Miłek. W dawnym pow. mrągowskim znane było stanowisko
nad j. Bełdany oraz k. Polskiej Wsi. Kilka stanowisk znanych było w pow. ełckim, między innymi k. Nowej Wsi
Ełckiej oraz leżącej na przedmieściach Ełku miejscowości Szyba. Dwa stanowiska podawano z terenu pow. Pisz.
Jedno z nich znajdowało się nad j. Guzianka, a drugie na
suchym zboczu nad j. Nidzkim w miejscowości Kowalik,
która dziś stanowi część miasta Ruciane-Nida. Wykryte
przez nas stanowisko driakwi żółtawej znajduje się także
na suchym stoku nad j. Nidzkim, niemal naprzeciw Kowalika. Być może stanowisko k. Kowalika podawane przez
badaczy niemieckich nadal istnieje. Wymagałoby to pilnego odszukania. Na szczęście działka, na której występuje
driakiew oraz towarzyszące jej inne ciekawe, murawowe
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gatunki roślin stanowi własność Nadleśnictwa Maskulińskie co gwarantuje jego zachowanie i ochronę.
Prawdopodobnie stanowisk tej interesującej rośliny
w naszym regionie jest więcej. Przed ponad 10 laty jedno
ze stanowisk wykryto w Cankach w pow. giżyckim (J. Duriasz). Interesujące byłoby sprawdzenie, które ze starych
stanowisk przetrwały do naszych czasów. Przypuszczalnie część z nich już zanikła, ale prawdopodobnie są także
inne, jeszcze nieodkryte. Szczególnie dotyczy to wschodniej części regionu, gdzie na spotkanie z tym gatunkiem
mamy największe szanse.
Driakiew żółtawa nie jest gatunkiem objętym ochroną, nie figuruje też na kartach „Polskiej czerwonej księgi
roślin” oraz na „Czerwonej liście roślin ginących i zagrożonych”, co z pewnością przyczynia się do mniejszego zainteresowania tą interesującą rośliną.
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Pełnik europejski – trujące piękno
Żaneta Ataszkiewicz
Pełnik europejski swoimi kwiatami przykuwa uwagę nie tylko ludzi. Jego kwitnące od maja do czerwca
kwiaty są chętnie zapylane przez chrząszcze, błonkówki
i muchówki. Roślina przyciąga owady kolorem, a także
słabym, przyjemnym zapachem. Delikatne kwiaty szybko przekwitają, ale potrafią chronić swoje cenne wnętrze
podczas złej pogody poprzez zamykanie płatków. Pełnik
europejski występuje w siedliskach zasobnych w wodę
oraz umiarkowanie słonecznych, takich jak wilgotne łąki,
bagienne lasy, brzegi potoków. Preferuje żyzne, średnio
zwięzłe gleby.
Jest rośliną trującą. Zarówno część nadziemna, jak
i korzenie zawierają glikozyd protoanemonine. Podobnie
jak inne rośliny z rodzaju jaskier, nie jest chętnie zjadany
przez zwierzęta ze względu na gorzki smak, więc potencjalne przedostanie się trującej substancji do mleka jest
mało prawdopodobne.
Pełnik europejski występuje na rozproszonych stanowiskach na terenie całego kraju, w tym województwa warmińsko-mazurskiego. W Welskim Parku Krajobrazowym
pełnik europejski rośnie na Łąkach Kostkowskich. Jest
to stabilnie utrzymująca się populacja ok. 50 kwitnących
osobników. Dobry stan tej populacji wynika z ekstensywnego użytkowania łąki i późnego jej koszenia.
Ze względu na ozdobne kwiaty pełnik europejski jest
narażony na zrywanie i wykopywanie. Główne zagrożenie dla tej rośliny to osuszanie miejsc jej występowania.
Zagrożenie to nasila się w ostatnich latach ze względu na

spadek poziomu wód gruntowych oraz osuszanie łąk wilgotnych i ich intensywne użytkowanie. W Polsce pełnik
europejski objęty jest ochroną ścisłą od 1946 roku.
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Welski Park Krajobrazowy



Murawy napiaskowe – cenne elementy krajobrazu
Warmii i Mazur
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
Warmia i Mazury to region młodoglacjalny, zasiedlony
przez roślinność dopiero po wycofaniu się lądolodu skandynawskiego ok. 12 000 lat p.n.e. Szata roślinna zachowała
wiele cech naturalnych, nawet pomimo przeobrażeń wynikających z działalności człowieka. Spotykamy tutaj szczególnie dobrze zachowane zbiorowiska leśne, wodne, bagienne, torfowiskowe. Nie można tego niestety powiedzieć
o murawach szczotlichowych porastających śródlądowe
wydmy (Fot. 1). Są to półnaturalne, psammofilne (napiaskowe) murawy suchych i ubogich piaszczystych siedlisk
w obszarze wpływu klimatu atlantycko-subatlantyckiego.
Zbiorowiska te, określane jako zespół Spergulo-Corynephoretum, złożone są z kserofilnych i światłożądnych
gatunków roślin kwiatowych, mszaków oraz porostów.
Postaci typowe muraw to stadia inicjalne o luźnej strukturze (Fot. 2, 3), w których dominuje trawa szczotlicha siwa
(Fot. 4), a towarzyszą jej terofity (rośliny jednoroczne)
– sporek wiosenny, chroszcz nagołodygowy, wiosnówka
pospolita, przetacznik Dillena. Stadia optymalne (Fot. 5),
to murawy ze znaczącym udziałem porostów (chrobotki,
płucnica islandzka, rożynka kolczasta) oraz mchów (płonnik włosisty, zęboróg czerwony, szroniak siwy, krótkosz
wyblakły). Rozwijają się one na siedliskach najbardziej
suchych, kwaśnych i ubogich w składniki pokarmowe.
Na siedliskach bardziej zasobnych występują najbardziej

Fot. 1. Murawy szczotlichowe w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego



zaawansowane w rozwoju i najbogatsze florystycznie fitocenozy z przewagą roślin zielnych nad zarodnikowymi. Ta
postać określana jest jako „macierzankowa” (Fot. 6).
Murawy szczotlichowe występują na suchych i ubogich siedliskach piaszczystych (m.in. na wydmach, sandrach, morenach czołowych i dennych). Spotykane są na
terenach płaskich lub pagórkowatych o wystawie najczęściej południowej, o średnim nachyleniu terenu 30–40o.
Na obszarze Polski północno-wschodniej realizuje się
wschodnia część zasięgu zespołu. Typowo wykształcone
zbiorowiska tego typu należą do zanikających w Polsce,
a na Pojezierzu Mazurskim są rzadkie, zajmują najczęściej niewielkie powierzchnie (poniżej 0,2 ha). Odgrywają
jednak znaczącą rolę w krajobrazie, stanowią siedliska dla
rzadkich i podlegających ochronie gatunków ptaków – lerka i świergotka (gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej)
oraz roślin – rojnika pospolitego, pierwiosnki lekarskiej,
kocanek piaskowych a także licznych porostów.
Na terenie Warmii i Mazur występują zaledwie w kilku obszarach Natura 2000: OSO Ostoja Poligon Orzysz,
SOO/OZW Ostoja Napiwodzko-Ramucka SOO/OZW
Ostoja Piska, SOOS Murawy na Poligonie Orzysz.
Murawy szczotlichowe podlegają silnej antropopresji
– są zalesiane sosną, użytkowane jako piaskownie (Fot. 7),
żwirownie, dzikie wysypiska śmieci, wykorzystywane

fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Fot. 2, 3. Stadia inicjalne muraw napiaskowych
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Fot. 4. Szczotlicha siwa
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Fot. 5. Stadium optymalne murawy napiaskowej
fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

Fot. 6. Postać macierzankowa
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Fot. 7. Miejsce po eksploatacji piasku zarastane przez szczotlichę
siwą
fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna

pod zabudowę letniskową i rekreacyjną. Takie działania
człowieka znacząco zagrażają tym zbiorowiskom. Myśląc
o potrzebie ochrony tych ginących fitocenoz, należy pamiętać, że podlegają one szybkiej, naturalnej sukcesji prowadzącej do zarastania. Stąd w celu utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk muraw szczotlichowych
niezbędne jest zastosowanie aktywnych metod ochrony

polegających na systematycznym usuwaniu siewek i podrostu drzew, głównie sosny. Możliwe do zastosowania jest
też kontrolowane wypalanie fragmentów powierzchni (co
ok. 10 lat) z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa.



Orzechówka mączysta (Encoelia furfuracea)
Łukasz Auguścik
Zima i wczesna wiosna to okres, w którym w lasach,
poza bielą śniegu, panują głównie różne odcienie brązu
i szarości. W tym okresie, jeśli przytrafi się sprzyjająca aura, zaświeci słońce i ustaną opady deszczu, czy też
jeszcze śniegu, warto wybrać się na spacer po leśnych
ostępach. O tej porze roku naszej uwagi nie przyciągają
jeszcze rozkwitające pierwiosnki, zawilce, przylaszczki
i inne zwiastuny wiosny. Dlatego też nasz wzrok można
wytężyć w poszukiwaniu innych przyrodniczych ciekawostek.
Jeżeli trafimy na leszczynę pospolitą, zwłaszcza rosnącą w lasach liściastych, warto rozejrzeć się nieco uważniej niż zwykle. Przy odrobinie szczęścia spotkamy jednego z przedstawicieli grzybów nadrzewnych, jakim jest
tytułowa orzechówka mączysta (Encoelia furfuracea),
należąca do rodziny twardnicowatych (Sclerotiniaceae).
Na pierwszy rzut oka dostrzeżemy na leszczynowych
pniach odstające mniejsze lub większe płaty kory. Choć
nie zawsze musi być to oznaka obecności grzybowego
intruza, to jednak jest szansa, że w takim przypadku
spotkamy orzechówkę. To właśnie spod wspomnianych
spękań kory obumarłych leszczyn, a także olch mogą
wyrastać owocniki orzechówki. Początkowo mają one
nieregularne kształty, czasami w zarysie nieco kuliste,
a niekiedy przypominające połówki ziaren kawy. Twory te mają pofałdowaną powierzchnię, pokrytą bardzo
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Letnie owocniki orzechówki mączystej

drobnymi łuskami i wewnątrz są puste. Rozwijające się
młode owocniki mogą przybierać różne kolory począwszy od beżowego, orzechowego, po przez cynamonowy
do kawowego. W miarę rozwoju owocniki te otwierają
się i pękają niczym rozkwitający kwiat, przybierając
gwiazdkowate kształty. Tak rozwinięte owocniki ukazują swą wewnętrzną, zarodnikonośną warstwę. Jest ona
gładka i połyskująca, o różnych odcieniach brązu, czasami może przechodzić z w czerń. Te grzybowe gwiazdki
mogą dorastać do około 2 cm średnicy i grubości ok oło
2–3 mm. Wnętrze tych niewielkich owocników wypełnia cienki, ale twardy miąższ o jasnobrązowej barwie.
Owocniki orzechówki rzadko występują pojedynczo,
najczęściej spotykane są grupy kilku – kilkunastu, mocno
ściśniętych ze sobą owocników. Tym z pozoru delikatnym owocnikom mróz nie jest straszny, ale za to w miarę
wiosennego wzrostu temperatury, owocniki zaczynają
usychać. Stąd też już pod koniec wiosny, a z pewnością
latem, ciężko będzie znaleźć owocniki orzechówki mączystej. Ich zeschnięte resztki nie mają już postaci ładnych gwiazdek, a jedynie bliżej nieokreślonych kształtem tworów o ciemnej, brunatnoczarnej barwie, niekiedy
z delikatną domieszką czerwieni. W tej postaci niemalże
zlewają się z otaczającym podłożem, przez co są trudne
do zaobserwowania.
Orzechówka mączysta pojawiająca się na obumarłych
gałęziach i pniach drzew oraz krzewów jest przykładem
organizmu saprotroficznego. Jej enzymy rozkładające
martwą materię organiczną sprawiają, że jest ona ważnym dla środowiska reducentem. Dzięki temu, że roz-

fot. Ł. Auguścik

kłada resztki tego, co niegdyś było krzewem, czy też
drzewem, umożliwia krążenie materii w ekosystemie.
Przez to także umożliwia obieg wielu istotnych pierwiastków w biosferze. W związku z tym, organizm taki
jak orzechówka mączysta, wytwarzająca tak niepozorne
pod względem wielkości i wyglądu owocniki, poprawia
żyzność siedlisk leśnych oraz, co ważne, umożliwia narodziny innych organizmów oraz polepsza warunki ich
rozwoju.

Letnie owocniki orzechówki mączystej
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Czy kornik drukarz zagraża lasom Warmii i Mazur?
Karol Ostrowski

Kornik drukarz (Ips typographus) to chrząszcz należący do podrodziny kornikowatych (Scolytinae). Przez
wielu naukowców uważany jest za najgroźniejszego
szkodnika świerka pospolitego zarówno w Polsce, jak
i Europie. Kornik to kambiofag, czyli organizm żyjący pod korą lub w korze drzew i krzewów, żywiący się
wtórną tkanką twórczą roślin tzw. kambium. Zazwyczaj
korniki atakują drzewostany osłabione, stanowiąc naturalny czynnik regulujący ilość świerków. Jednak w przypadku intensywnego rozrodu i nadmiernej ilości chrząszczy w środowisku potrafią zaatakować drzewa zdrowe.

7 mm i kopulacji z zazwyczaj 2–3 samicami. Następnie
zapłodnione samice tworzą tzw. chodnik macierzysty
o szerokości ok. 3 mm i długości od 6 do 15 cm oraz
nyże jajowe, w których następuje złożenie ok. 30–80 jaj.
Po upływie jednego lub dwóch tygodni wykluwają się
larwy kornika i zaczynają żerować w łyku wygryzając
w nim chodniki odbiegające prostopadle od chodników
macierzystych. Taki żer larw trwa zazwyczaj 3–4 tygodnie, po czym tworzą one kolebkę poczwarkową, w której
następuje przepoczwarzenie trwające 2 tygodnie. Po tym
okresie pojawiają się młode chrząszcze kornika, które
rozpoczynają żer regeneracyjny, po którym opuszczają
żerowisko macierzyste i przystępują do rójki.

Rójka kornika

Skutki działań kornika

Okres rozrodczy kornika trwa zazwyczaj od połowy kwietnia do września. Chrząszcze te rozmnażają się
w ciągu jednego roku w kilku generacjach. Wyróżniamy
generacje zwykłe oraz generacje siostrzane. Ich liczba i intensywność są przede wszystkim uzależnione od
warunków atmosferycznych. W normalnych warunkach
występują dwie generacje zwykłe oraz jedna siostrzana.
Jednak w przypadku wystąpienia bardzo ciepłego lata
możemy zaobserwować trzy generacje zwykłe oraz dwie
generacje siostrzane. Sam proces rozmnażania polega na
założeniu przez samca komory godowej o średnicy ok.

Kornik po przez swoje działanie dokonuje znacznego osłabienia drzewostanów świerkowych w efekcie doprowadzając do ich śmierci. Wiąże się to z deprecjacją
surowca drzewnego oraz zakłóceniem ciągłości i trwałości lasów z udziałem świerka oraz sporadycznie innych
gatunków drzew iglastych. Zmniejszenie ilości świerka
w lasach spowoduje zubożenie składów gatunkowych lasów, co doprowadzi do spadku jego odporności na różne
czynniki niekorzystne np.: inne szkodniki owadzie, silne
wiatry, okiść śnieżną, jak również zanieczyszczenia powietrza.

Charakterystyka gatunku

Larwy kornika drukarza
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Chodnik larwalny z nyżami jajowymi

fot. K. Ostrowski

Zwalczanie kornika w polskich lasach
Polscy leśnicy do walki z kornikiem wykorzystują
różne metody. Przede wszystkim dokonują corocznych
obserwacji ilości korników poprzez wykładanie pułapek feromonowych na samce oraz pułapek klasycznych
zarówno na samce i samice. Pozwala to na oszacowanie
ilości osobników znajdujących się w lesie oraz na szansę
wystąpienia gradacji tegoż owada. Innym sposobem walki
z tym szkodnikiem jest obserwacja drzewostanów świerkowych i poszukiwanie w nich tzw. drzew trocinowych tj.
drzew opanowanych przez kornika. Dodatkowo obserwuje się drewno świerkowe, które zostało pozyskane i jest
składowane w lesie. Stanowi ono bowiem znakomitą bazę
żerową dla kornika. Gwarancją sukcesu wyżej wymienionych zabiegów jest systematyczność oraz szybkość reakcji
w momencie zaobserwowania drzew opanowanych.
Podsumowanie
Kornik drukarz jest nieodłącznym elementem przyrody polskiej. Istotność jego obecności w naszych lasach jest
niepodważalna, chociażby ze względu na jego rolę w diecie wielu innych organizmów, głównie ptaków. Również
jego regulacyjna rola w drzewostanach świerkowych oraz
pewien odsetek zdeprecjonowanych drzew musimy zaakceptować. Jednak pamiętajmy, że w obliczu nadmiernej
jego ilości w lasach cała istota jego egzystencji nabiera
charakteru realnego zagrożenia dla trwałości drzewostanów świerkowych, co powinno być zwalczane lub ograniczane przez człowieka.

Chodnik macierzysty i chodniki larwalne

K. Ostrowski



Lin (Tinca tinca)
Iwona Bałdyga
Lin (Tinca tinca) – gatunek słodkowodnej ryby
z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), a także jedyny
przedstawiciel rodzaju Tinca. Szeroko rozprzestrzeniony na kontynencie Europejskim. Nie występuje jedynie
w kilku rejonach, tj. Islandia, północna Skandynawia,
Dalmacja, Grecja, północna Szkocja. Zamieszkuje także część wód Azji oraz wody słonawe np. przybrzeżną
strefę Morza Bałtyckiego. Lin jest rybą spotykaną praktycznie we wszystkich wodach stojących i płynących.
Najchętniej wybiera wody stojące, płytkie, ciepłe, silnie zarośnięte roślinnością wodną. Typowym miejscem,
gdzie liny znajdują schronienie i miejsce do żerowania są
płycizny z mulistym dnem oraz roślinnością pokrywającą
powierzchnię wody. Roślinami takimi są np. grzybienie
białe (Nymphaea alba) oraz grążele żółte (Nuphar lutea).
Jeziora, w których spotkać można liczną populację lina,
zazwyczaj klasyfikowane są jako linowo-szczupakowe.
Ryba ta osiąga długość około 40 do 50 cm i masę
ciała 2–3 kg, choć wyjątkowo występują też znacznie
większe osobniki, o czym świadczą zarejestrowane rekordy złowionych ryb tego gatunku. Ciało lina jest krępej budowy, wygrzbiecone, lekko bocznie spłaszczone.
Pokrywają je drobne łuski (95–100 wzdłuż linii bocznej),
głęboko osadzone w grubej skórze okrytej dużą ilością
śluzu. Otwór gębowy końcowy i poziomy, a w jego kącikach po obu stronach znajdują się pojedyncze krót-

Lin

10

kie i miękkie wąsiki. Głowa charakteryzuje się małymi
oczami o nietypowo czerwono zabarwionej tęczówce.
Ryby żyjące w silnie zarośniętych ocienionych zbiornikach mają ubarwienie ciemniejsze, zaś te żyjące w przejrzystych wodach są znacznie jaśniejsze. W zależności od
tego w jakim otoczeniu żyje lin, jego barwa skóry może
znacząco się różnić. Najczęściej spotykana to oliwkowozielona, zielona, żółtozielona, złota, brązowa lub szarobrązowa. Grzbiet zawsze znacznie ciemniejszy, brzuch
jasny, kremowobiały lub żółty, a płetwy ciemnoszare.
Masywne płetwy są zaokrąglone, ogonowa lekko wklęsła w środku rozpiętości. Lin posiada jednorzędowe zęby
gardłowe służące do rozdrabniania połkniętego pokarmu.
Pomiędzy osobnikami tego gatunku występuje wyraźny
dymorfizm płciowy, płetwy brzuszne samca mają grubsze promienie, są również znacznie dłuższe i sięgają za
odbyt, u samicy zaś w ogóle do niego nie dochodzą. Tarło ryby odbywają w okresie od maja do lipca. Zazwyczaj
żyjące w małych grupach bądź samotnie, w okresie tarła
gromadzą się w stada, by rozmnażać się w płytkich silnie
zarośniętych częściach zbiornika. Najchętniej podchodzą
do tarła, gdy temperatura wody osiągnie 19–20oC. Samice składają ikrę kilka razy podczas okresu tarłowego,
w odstępach około dwóch tygodni. Liczba jaj jest zależna
od wielkości samicy i wynosi około 300 tysięcy do nawet
900 tysięcy sztuk. Bardzo mała, kleista ikra o średnicy

fot. B. Bałdyga
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około 1 mm przyczepia się do roślin wodnych. Okres
inkubacji wynosi od 3 do 8 dni zależnie od temperatury
wody. Wylęgające się larwy mają długość 4–5 mm i pozostają w miejscu wylęgu przez 14–17 dni. Na ich głowach znajdują się kleiste gruczoły, za pomocą których
przyczepiają się do roślin, aż do czasu zresorbowania
zawartości woreczka żółtkowego. Zabezpieczone w ten
sposób, nie opadają na muliste podłoże. Z chwilą wykształcenia się skrzeli kleiste gruczoły na głowie ulegają
zanikowi. Lin rośnie wolno, uzyskując dojrzałość płciową w 3–4 roku życia.
W początkowym okresie życia młode ryby zjadają
plankton oraz najmniejsze larwy owadów, jest to spowodowane tym, że posiadają bardzo mały otwór gębowy.
Po osiągnieciu większych rozmiarów zaczynają żywić
się organizmami znajdującymi się na dnie zbiorników.
Zazwyczaj są to larwy owadów, mięczaki oraz inne bezkręgowce. W diecie lina znaczną rolę odgrywają także
rośliny, a niekiedy obumierające ich części. Lin chętnie
żeruje wieczorem i w nocy z uwagi na swoją wrodzona płochliwość i ostrożność przy przyjmowaniu pokarmu. Lin przy temperaturze wody 8oC przestaje żerować,
a w temperaturze 40oC zagrzebuje się w mule dennym
i zapada w odrętwienie. W razie niebezpieczeństwa jest
w stanie przerwać ten specyficzny stan odrętwienia zimowego.
Ryba ta jest bardzo odporna na niską zawartość tlenu
w wodzie. Dzięki temu potrafi lepiej niż wiele innych
gatunków ryb przetrwać okres, w którym powierzchnia

fot. B. Bałdyga

wody zamarza i zbiornik wodny pokrywa się lodem, co
sprawia, że do okresu roztopów tlenu w otaczającym go
środowisku jest coraz mniej. Ta zdolność sprawia, że lina
można spotkać także w małych, zamulonych zbiornikach
wodnych, gdzie niewiele gatunków jest w stanie przeżyć.
Przystosowanie ryby do ciężkich warunków, jak również walory spożywcze sprawiły, że jest bardzo chętnie
hodowany przez człowieka. Powoduje to większy zasięg
występowania na całym świecie. Jako ciekawostkę można dodać, że występuje też ozdobna odmiana tej ryby,
którą cechują różne odmiany barwne (złoty, czerwony,
biały, pomarańczowy) lub wydłużone płetwy, a niekiedy
brak łusek na ciele. Odmiana ta jest hodowana w oczkach
wodnych, stawach, a nawet akwariach.
Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC (least concern) w „Czerwonej księdze gatunków
zagrożonych” co oznacza, iż jest gatunkiem najmniejszej
troski pod względem prawdopodobieństwa wyginięcia.
W Polsce obowiązuje natomiast wymiar ochronny wynoszący 25 cm. Oznacza to, że nie należy poławiać ryb poniżej tego wymiaru. Nie ma okresu ochronnego dla lina,
więc można poławiać tę rybę przez cały rok.
Co ciekawe, istnieją też inne, choć raczej zapomniane
nazwy lina tj. pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak.
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Płoć (Rutilus rutilus)
Iwona Bałdyga
Płoć to ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych.
Ryba ta występuje niemal w całej Europie i części obszaru
Azji. Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce
(z wyjątkiem gór). Spotkać można ją również w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Tworzy wiele podgatunków,
m.in. takich jak: płotka karpacka, płotka rzeczna, płoć
syberyjska, płoć zakaukaska.
Płoć jest rybą niewielkich rozmiarów podobną do
wzdręgi i jazia. Osiąga średnią długość 25–30 cm, maksymalnie 50 cm oraz 0,5–2 kg masy ciała. Cechą charakterystyczną gatunku jest czerwona tęczówka oka. Ma
bocznie spłaszczone, wrzecionowate ciało, dość wysokie,
wygrzbiecone i krótkie. Grzbiet ciemnozielony, do zielononiebieskiego, boki srebrzyste z żółtawym połyskiem.
Brzuch jest biały, a w okresie tarła połyskuje czerwonawo. Linia brzucha pomiędzy płetwami brzusznymi
a odbytową jest zaokrąglona. Łuska u tego gatunku jest
stosunkowo duża. Płotka ma dość mały, końcowy otwór
gębowy. Zęby gardłowe są ustawione w jednym szeregu.
Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa są czerwonawe.
Płetwa grzbietowa i ogonowa są szare z lekko czerwonym odcieniem. W szacie godowej samce mają perłowe
plamki na głowie oraz z przodu tułowia.
Płoć jest rybą stadną. Często zamieszkuje wody w porośniętej roślinnością, przybrzeżnej strefie. Zimę spędza
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Płoć

fot. B. Bałdyga

w spokojnych, głębokich miejscach. Ryby te są płochliwe i bardzo ostrożne. Zjadają pokarm roślinny oraz drobne bezkręgowce. Rodzaje pokarmu i żerowiska zmienia
w zależności od panujących warunków atmosferycznych
i pór roku.
Tarło odbywa się na płyciznach tylko jeden raz na
przełomie kwietnia i maja przy temperaturze 15–16oC.
Samica może złożyć od 5 do 10 tysięcy ziaren ikry.

fot. B. Bałdyga
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U formy wędrownej ilość ikry osiągnąć może poziom
200 tysięcy sztuk. Dzięki temu, że ikra jest kleista, z łatwością przykleja się do zeszłorocznej roślinności. Po
upływie około 12 dni świeżo wyklute larwy przyczepiają
się do podwodnych roślin, korzeni oraz kamieni. Rodzice nie przejawiają instynktu opiekuńczego nad potomstwem. Samce osiągają dojrzałość płciową o rok wcześniej od samic, w około 3 roku życia. Ryby są gotowe do
tarła przy około 10 cm długości ciała. W kolejnych latach
osiąga niewielkie przyrosty i w wieku 10 lat przekracza
zazwyczaj 20 cm długości. Płocie dożywają nawet 20 lat.
W naturalnych zbiornikach często spotkać można krzyżówki płoci z leszczem, krąpiem, czy też wzdręgą.
Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych”.
W niektórych wodach przyjmuje się wymiar ochronny
płoci wynoszący 15 cm, zazwyczaj jednak nie ma wymiaru ochronnego jak również wyznaczonego okresu
ochronnego.
Jeziora, które zamieszkują liczne ławice płoci, są idealnym miejscem dla ryb drapieżnych. Jest chętnie zjadana przez większość drapieżników, np.: szczupaka, okonia
i sandacza. W Polsce jest jedną z najbardziej pospolitych
ryb, często poławianą przez wędkarzy. Ma niewielkie
znaczenie gospodarcze, gdyż jej mięso zawiera dużą
ilość ości. Płoć była dawniej nazywana także wandrówką, srebrzatką oraz ramiennicą.
Płoć

fot. B. Bałdyga
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Populacja wilka na terenie Warmii i Mazur
Anna Gwara
Historia

Obecnie

Wilk europejski (Canis lupus) to jeden z największych dziko żyjących drapieżnych ssaków zarówno
w Polsce, jak i Europie. Na przestrzeni wielu lat liczebność tego gatunku była istotnie redukowana przez człowieka, głównie z powodu strachu przed nim. Wilki często atakowały zwierzęta hodowlane, takie jak krowy czy
owce oraz udomowione psy broniące tychże zwierząt,
przyczyniając się jednocześnie do generowania strat materialnych wielu gospodarzy. Ważnym powodem takiego
konfliktu interesów między wilkiem a człowiekiem był
fakt, że ten drugi wraz z rozwojem rolnictwa ograniczał
naturalny areał występowania pierwszego, zmuszając go
do powyższych działań. Intensywne polowania sprawiły,
że jeszcze przed XX wiekiem wilk był gatunkiem wymierającym w rodzimej faunie. W Polsce po okresie II wojny
światowej wilki ponownie zostały uznane za szkodniki.
Od 1955 roku myśliwi otrzymywali wysokie premie za
zabicie dorosłego osobnika, jak również pozbawienie go
szczeniąt. W 1960 roku oraz 1962 roku zezwolono na
trucie ich strychniną czy cyonanem. Tak drastyczny spadek liczebności wilków spowodował, że wstrzymano nagrody za zabicie wilka. Dodatkowo wpisano go również
do wykazu zwierząt łownych. Od dnia 12 października
2011 z Rozporządzenia Ministra Środowiska roku wilk
jest objęty ochroną ścisłą.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny
wzrost populacji wilków na terytorium Polski, również
na terenie Warmii i Mazur. Istotny wpływ na taki stan
rzeczy miała wyżej wymieniona ochrona ścisła jak również wysokie stany zwierzyny płowej będącej znaczącym
elementem bazy żerowej wilków. Inwentaryzacja tychże
drapieżników na terenie Warmii i Mazur prowadzona jest
od 2011 roku przez pracowników wybranych Nadleśnictw
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
oraz Białymstoku wspieranych między innymi przez wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia dla Natury
„Wilk” i Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Ich zadaniem
jest przygotowanie i przeprowadzenie jednorazowego
tropienia wilków w okresie zimowym polegającym na
obserwacji ich tropów oraz innych śladów ich bytowania,
takich jak odchody, sierść czy resztki ich ofiar na specjalnie wyznaczonych transektach. Zebrane przez nich dane
pozwalają na oszacowanie ilości wilczych watah, ich liczebności oraz miejsc, w których najczęściej przebywają.
Wyniki ostatnich inwentaryzacji dowodzą, że na badanym
obszarze liczba wilczych watah zwiększyła się dwukrotnie z 12 w 2011 roku do 24 w 2015 roku, natomiast liczba
osobników zwiększyła się ponad dwukrotnie z 51 w 2011
roku do 114 w 2015 roku (Ryc. 1).

Wilki
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Więcej wilków – więcej zysków czy strat?
Niewiadomą jest, jak długo liczebność wilków na
Warmii i Mazurach będzie na fali wznoszącej. Wiadomą jest jednak, że wzrost ich populacji będzie miał różny wpływ na określone elementy gospodarki, przede
wszystkim rolnej i leśnej. Pierwszy wariant – pozytywny
– zakłada, że większa liczba drapieżników będzie redukować znacznie więcej zwierzyny płowej, przyczyniając
się w ten sposób do ograniczenia powodowanych przez

nią szkód w uprawach rolnych i leśnych. Staną się one
pozytywnym elementem przyrody dla człowieka. Drugi
wariant – negatywny – zakłada, że drapieżniki zamiast
w znacznym stopniu redukować stany zwierzyny płowej, zaczną atakować zwierzęta domowe, będące dużo
łatwiejszym celem niż zwierzyna leśna. Istnieje także
obawa, że będą w stanie zaatakować człowieka między
innymi grzybiarzy czy spacerowiczów. Staną się wtedy
szkodnikami, na które z czasem znowu zapadnie kolejny
wyrok.
Podsumowanie
Wilki są nieodłącznym elementem fauny na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Chociaż ich wizerunek kreowany
od naszych najmłodszych lat nie przekonuje
nas do nich, to należy pamiętać, że musimy
szukać takich rozwiązań, by przy jednoczesnym rozwoju cywilizacji, nie ograniczać
szans na egzystencję tych pięknych drapieżników.

Ryc. 1. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych na stronie
http://www.spychowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
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Pokaż zęby, a powiem ci co jesz...
Katarzyna Tajchman
Zęby – złożone, twarde narządy występujące u większości kręgowców. Stanowią element układu pokarmowego, służą ssakom przede wszystkim do zdobywania
i rozdrabniania pokarmu. Umożliwiają również zabijanie
i obronę, przenoszenie młodych i iskanie (usuwanie pasożytów skórnych). W przypadku ludzi i małp naczelnych
pełnią też ważną funkcję w wyrażaniu emocji i umożliwiają artykulację różnych dźwięków.
Nauka zajmująca się budową, rozwojem, fizjologią
i patologią zębów to odontologia. Odontogeneza, natomiast jest procesem rozwoju zębów. Zespół wszystkich
zębów występujących u jednego osobnika nazywany jest
uzębieniem.
Zróżnicowanie uzębienia wśród zwierząt
Zęby u ssaków są bardzo zróżnicowane pod względem budowy, w zależności od trybu życia danego gatunku. Osadzone są w zębodołach szczęki lub żuchwy
i składają się z jednego lub kilku korzeni oraz korony.
U niektórych ssaków (np. mrówkojada) nie występują,
zaś u innych np. gryzoni, których zęby są szczególnie
narażone na ścieranie, nie mają one korzeni i wykazują
nieograniczony wzrost. U większości ssaków występuje difiodontyz czyli uzębienie mleczne i stałe, niektóre
jak np. nietoperze i ryjówki tracą zęby mleczne jeszcze
przed urodzeniem. Walenie natomiast cechuje monofiodontyzm, czyli brak uzębienia mlecznego.
Charakterystyczną cechą większości ssaków jest heterodontyzm, czyli zróżnicowanie zębów na siekacze (I –
incisivi), kły (C – canini), przedtrzonowce (P – premolares) i trzonowce (M – molares). Wtórny homodontyzm
(brak zróżnicowania uzębienia) spotykany jest jedynie
u zębowców, pancerników i słupozębnych. Liczba zębów u ssaków jest na ogół stała u poszczególnych gatunków, a nawet wyższej kategorii grup systematycznych.
Wyraża się ją tzw. wzorem zębowym (formułą zębową),
w którym dla każdej kategorii zębów podaje się nad kreską ich liczbę po jednej stronie w szczęce, a pod kreską
w żuchwie. Zwykle po wzorze podaje się jeszcze ogólną
liczbę zębów, np.:
3

1

4

3

3

1

4

3

I – C – P – M – = 44
lub pisze się ją w formie bardziej uproszczonej:
3143
3143

Niekiedy u ssaków występuje przerwa między zębami tzw. diastema. U gryzoni, u których zawsze brak jest
kłów (C), występuje duża przerwa zębowa między siekaczami (I) i zębami policzkowymi (P i M). Budowa i liczba zębów są ważną cechą taksonomiczną, a u niektórych
gatunków także elementem dymorfizmu płciowego.
Korony zębów ssaków mogą być niskie (brachiodontyzm) lub wydłużone (hypsodontyzm). Ze względu na
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budowę koron zębowych wyróżnia się: sekodontyzm (ssaki drapieżne) – korony zębów przypominają piłę pokrytą
guzkami ustawionymi w jednym szeregu, selenodontyzm
(przeżuwacze) – guzki korony tworzą półksiężycowate
listewki, lofodontyzm (nieparzystokopytne) – pionowe
blaszki tworzą bardzo skomplikowane układy, plicidentyzm (gryzonie) podobny do lofodontyzmu, ale jeszcze
bardziej skomplikowany.
Rodzaje zgryzu
Przy opisie uzębienia występującego u zwierząt warto wspomnieć o rodzajach zgryzu. To położenie żuchwy
w stosunku do szczęki. W zależności od tego położenia
oraz ustawienia zębów względem siebie możemy wyróżnić następujące typy zgryzu:
1) nożycowy – siekacze szczęki są wysunięte przed
siekacze żuchwy w taki sposób, że siekacze stykają się ze
sobą; taki zgryz jest pożądany u większości ras i powstał
w procesie udomowienia zwierząt,
2) cęgowy – siekacze szczęki i żuchwy ustawione są
w jednej linii, zgryz tego typu jest właściwy u większości
ras pasterskich i jest typem zgryzu pierwotnego,
3) tyłozgryz – żuchwa wyraźnie cofnięta jest w stosunku do szczęki, zgryz taki jest wadą u wszystkich
zwierząt,
4) przodozgryz – żuchwa wyraźnie wysunięta jest
przed szczękę, to typowy zgryz dla ras o brachycefalicznej budowie czaszki (krótkogłowość),

5) naprzemienny – poszczególne siekacze żuchwy
wychodzą przed lub leżą za siekaczami szczęki, wada ta
najczęściej dotyczy skrajnych siekaczy zwanych często
okrajkami.
Mięsożercy a roślinożercy
Budowa zębów ukształtowała się przez setki lat i jest
odzwierciedleniem przystosowania danego gatunku do
jego środowiska życia a zwłaszcza do rodzaju pobieranego pokarmu. Paleontolodzy na podstawie odnalezionych
kości wielkich gadów prehistorycznych, dinozaurów, są
w stanie określić ich masę ciała czy preferencje żywieniowe. Wiedzą czy były to zwierzęta roślinożerne, czy
mięsożerne, a informacji na ten temat dostarczają właśnie między innymi zęby. To ich kształt i budowa determinowały to czym odżywiał się dinozaur. Dzięki temu
wiemy, że wśród wielkich gadów prehistorycznych były
zarówno drapieżne, żywiące się mięsem, jak i wegetarianie, zajadające się jedynie liśćmi z drzew i trawami lub
owocami.

Obecnie wśród ssaków żyjących na Ziemi można
wyróżnić kilka rodzajów, które różnią się genetycznym
przystosowaniem do określonych pokarmów. Są wśród
nich trawożerne przeżuwacze, mięsożerne drapieżniki
oraz owocożerne małpy.
Charakterystyczną cechą mięsożerców są duże, ostre
i lekko zakrzywione kły przystosowane do podtrzymywania i uśmiercania ofiary. Zęby te z łatwością przebijają skórę i rozszarpują mięso ofiary na mniejsze kawałki. Razem z zaopatrzonymi w ostre krawędzie zębami
policzkowymi (do których zaliczamy przedtrzonowce
i trzonowce) tworzą śmiercionośną broń dostosowaną do
cięcia, rozcinania, miażdżenia, rozcierania i łamania.
Zwierzęta roślinożerne również dysponują wyspecjalizowanymi zębami, ale o zupełnie odmiennej budowie.
Posiadają one spłaszczone trzonowce do rozcierania pokarmu i dobrze rozwinięte siekacze do ścinania trawy.
Wyjątek stanowią przeżuwacze, których pokarm jest na
tyle jednolity, że nie wymaga funkcjonalnego podziału uzębienia. Zęby tych zwierząt są stosunkowo duże,
o płaskich powierzchniach, a górne siekacze nigdy się
nie rozwijają, ponieważ przeżuwacze ścinają trawę przez
przyciskanie jej powierzchnią języka i górnej wargi do
dolnych siekaczy. U zwierząt odżywiających się pokarmem roślinnym również występują kły jednak są one zazwyczaj mocno zredukowane.
Najlepiej jednak będzie opisać każdy przypadek na
konkretnym gatunku licznie występującym w Polsce:
Lis pospolity (Vulpes vulpes) należy do rodziny Canidae (psowate) to najliczniejszy i najczęściej spotykany z ssaków mięsożernych na świecie. Lis rudy poluje
głównie na małe gryzonie, żywi się też zającowatymi,
kurowatymi, małymi gadami, bezkręgowcami oraz małymi kopytnymi. Zwykle poluje na zwierzynę o masie do
3,5 kg, a jego zapotrzebowanie na pokarm to ok. 500 g
pożywienia dziennie.
Czaszka lisa jest wąska i wydłużona z małą mózgowioczaszką i różni się od czaszki psa dłuższą i węższą
trzewioczaszką oraz szerzej rozstawionymi przedtrzonowcami, smuklejszymi kłami i bardziej wypukłym profilem.
Jego uzębienie jest typu tnąco-kruszącego, jak
u większości psowatych, z silnie rozwiniętymi kłami
i łamaczami o wzorze zębowym:

Lisy mają 42 zęby – w górnej szczęce z każdej strony
po trzy siekacze (I), jednym kle (C), cztery przedtrzonowce (P) i po dwa trzonowce (M). W dolnej szczęce mają
o jeden trzonowiec więcej z każdej strony. Większość
osób uważa, że o mianie drapieżcy stanowią właśnie jego
kły, po części to prawda, jednak to łamacze są charakterystycznymi zębami ssaków polujących. Kły to jednokorzeniowe zęby służące do chwytania, podtrzymywania
i rozrywania pokarmu, ale także do obrony. Występują
parzyście w dolnym i górnym łuku zębowym. Znajdują
się zwykle za siekaczami i mają zwykle stożkowaty, zakrzywionych haków kształt. Są ostre i duże wyższe od
pozostałych zębów. Łamacze natomiast to zmodyfikowane czwarty górny ząb przedtrzonowy (P) i pierwszy
dolny trzonowy (M) posiadające po trzy korzenie. Służą
przede wszystkim do cięcia mięsa i łamania kości. Łamacze są bardzo mocne i działają jak nożyce lub sekator
odcinając duże kęsy pokarmu, który następnie jest połykany bez przeżuwania. U drapieżników mięso jest transportowane za pomocą języka prosto pod pierwszy górny
trzonowiec, znajdujący się zaraz za łamaczem i jest ono
stopniowo zeskrobywane dzięki dosyć ostrym końcówkom tych zębów.
Sarna europejska (Capreolus capreolus) należąca do
rodziny Cervidae (jeleniowate) do podrzędu Ruminantia
(przeżuwacze). Przeżuwacze to zwierzęta roślinożerne,
połykają one pokarm słabo pogryziony, który ulega odłyknięciu i późniejszemu przeżuciu w momencie nie pobierania kolejnych porcji. Pokarm w przypadku tej grupy
zwierząt nie musi być dokładnie rozdrobniony ze względu na to że jest on z reguły łatwostrawny, a w żołądkach
przewodu pokarmowego występuje bogata flora bakteryjna. Sarna żywi się roślinami zielnymi, liśćmi i pędami
drzew i krzewów. W pokarmie mogą mieć udział też
rośliny uprawne w zależności od biotopu który zajmuje.
Dzienne zapotrzebowanie sarny na pokarm w okresie letnim wynosi ok 3 kg żeru zielonego.

Czaszka lisa

Czaszka sarny

3142
3143

= 42
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Do najbardziej specyficznych cech uzębienia przeżuwaczy należą brak zębów siecznych in. siekaczy (I)
i kłów (C) w łuku zębowym górnym oraz upodobnienie
się kłów dolnych do siekaczy. Każdy ząb posiada koronę o kształcie zbliżonym do szpatułki, która gwałtownie
przechodzi w wąski, pieńkowaty korzeń. Ze względu na
brak pierwszych zębów przedtrzonowych górnych i dolnych wzór zębowy sarny wygląda następująco:
0033
3133

= 32

Zwyczajowo kieł traktuje się jako czwarty siekacz
zwany okrajkiem. Czasami w szczęce, szczególnie u kozłów (samców sarny) spotyka się szczątkowe kły (grandle), bardo cienkie i ostre jak szpileczki. Zęby te są cenione przez myśliwych i często wypreparowane służą do
wyrobu biżuterii. Ciekawostką może być sposób w jaki
jeleniowate pobierają pokarm wskutek braku siekaczy
w szczęce. Podcinają one korę drzew dolnymi siekaczami i odgryzają ją szarpnięciem głową co często powoduje zerwanie kory na dużej powierzchni pnia i powstanie
tzw. spałowania.
Na podstawie wyrastania i wymiany poszczególnych zębów u jeleniowatych można określić wiek. Sarna w pierwszym i drugim miesiącu życia ma mleczne
siekacze i 3 przedtrzonowce, charakterystyczne jest to,
że trzeci ząb jest trójdzielny, podczas gdy ten sam ząb
stały jest dwudzielny. Między 5. a 10. miesiącem życia
sarnie wyrasta pierwszy i drugi trzonowiec, a w wieku
13–14 miesięcy ma już wszystkie zęby stałe, przy czym
jako ostatni wyrasta trzeci ząb trzonowy. Powyżej 14
miesięcy wiek sarny ocenia się na podstawie stopnia
starcia i wyglądu zębów. U zwierząt roślinożernych stopień zużycia zębów jest zawsze intensywny. W zębie
trzonowym zaraz po jego wyrośnięciu rozpoczyna się
proces ścierania, najpierw spiczastych jego krawędzi
szkliwa, rejestry (tzw. lejki zęba, wgłębienia w szkliwie
na tnącej powierzchni) wtedy są jeszcze szeroko otwarte, a brązowo ubarwiona zębina (tkana leżąca pod szkliwem w obrębie korony zęba i pod cementem w obrębie
szyjki i korzenia zęba) zajmuje na powierzchni ściernej
niewiele miejsca. Z czasem rejestry się zwężają, jakby
się zamykały, a zwiększa się udział zabarwionej zębiny.
W końcu rejestry w ogóle zanikają i wtedy wierzch zęba
stanowi już tylko powierzchnia zębiny. Najwcześniej obserwuje się to zjawisko w pierwszym zębie trzonowym,
kolejno w drugim i trzecim, a w późniejszym okresie
w pozostałych zębach.
Bóbr europejski (Castor fiber) to gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny Castoridae.
Zęby bobrów pełnią istotną i charakterystyczną dla
tego gatunku rolę. Za pomocą długich i mocnych siekaczy
bobry mogą wykonywać większość swoich kluczowych
czynności życiowych – w tym ścinać drzewa, budować
tamy i żeremia. Siła nacisku ich siekaczy odpowiada ciężarowi kilku ton na centymetr kwadratowy, dzięki czemu
możliwe staje się ścinanie drzew z gatunków o twardym
drewnie takich jak buk czy grab. O sprawności zgryzu
decydują siekacze dolne, których długość może sięgać
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Czaszka bobra

15 centymetrów, siekacze górne służą jako punkt oparcia. Przednia powierzchnia siekaczy jest pomarańczowa lub nawet brunatnoczerwona. Zęby te przypominają
swoją budowa konstrukcję dłuta. Ich część wewnętrzna
(od strony jamy gębowej) ściera się szybciej od cienkiej warstwy zewnętrznej. Dzięki tym właściwościom
wierzchołki siekaczy zawsze zachowują ostry, klinowaty
kształt. Siekacze u bobrów rosną całe życie, jednak ich
rozwój na szerokość kończy się w drugim roku życia.
Zęby przedtrzonowe i trzonowe zbudowane są z niezbyt
twardej tkanki kostnej, jednak pokryte są twardą warstwą
zewnętrzną. Służą one do miażdżenia i mielenia pobranego pokarmu. Na stałe uzębienie bobra składają się
cztery siekacze, cztery przedtrzonowce oraz dwanaście
trzonowców. Wzór zębowy jest następujący:
1013
1013

= 20

W porównaniu z innymi zwierzętami bobry mają
wyjątkowo dużą diastemę, stanowiącą nawet 70% całkowitej długości szczęki. Średnia jej długość może wynosić od 44,6 mm do 46,8 mm. Tak szeroka diastema
umożliwia bobrom zamykanie jamy gębowej w czasie
pracy pod wodą w taki sposób, że siekacze wystają na
zewnątrz. Zwierzęta mogą wówczas pływać bądź nurkować trzymając między zębami gałęzie lub inny pokarm
albo materiał budulcowy.

Kraina buka w ekranik stukaj! – odkrywamy na
nowo Park Krajobrazowy Wysoczyny Elbląskiej
Marta Piekarska
Aplikacja o nazwie „Kraina buka” w przyjemny
sposób pomoże Ci na nowo odkrywać Park Krajobrazowy Wysoczyny Elbląskiej, leżący w większości na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Elbląg.
„Kraina buka” jest tak naprawdę interaktywną mapą
promującą walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe
Wysoczyzny Elbląskiej, połączoną z grą terenową „Zdobywca Wysoczyny Elbląskiej”, oprowadzającą turystówgraczy po najciekawszych miejscach Wysoczyzny. Jeśli
już zdecydujesz się zagrać – musisz odwiedzić wszystkie przystanki i rozwiązać czekające na Ciebie zadania.

Twój trud zostanie nagrodzony wirtualną odznaką „Zdobywcy”, którą możesz w siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej wymienić na znaczek z logo
parku. Jedyną drogą do poznania pozostałych funkcji
aplikacji jest jej ściągnięcie z Google Play i zainstalowanie w swoim smartfonie (aplikacja dostępna na system
Android).
Aplikacja „Kraina Buka” powstała w ramach projektu Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej pod
nazwą „Kraina buka w ekranik stukaj! – Odkrywamy
na nowo Park Krajobrazowy Wysoczyny Elbląskiej”,
zrealizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Nadleśnictwa Elbląg oraz budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
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Kowalik

Mysikrólik

Strumieniówka
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Kwiczoł

Pliszka siwa

Ptaki
w obiektywie Żanety Ataszkiewicz

Rokitniczka
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V Olimpiada Przyrodnicza „Przyroda Warmii,
Powiśla i Żuław”
Andrzej Czapliński
W Szkołach Anglojęzycznych „REGENT COLLEGE” w Elblągu, 24 maja 2017 r., odbyła się pierwsza
część finału V Olimpiady Przyrodniczej „Przyroda Warmii, Powiśla i Żuław”.
Do pisemnego testu przystąpiło 96 uczniów wyłonionych w pierwszym etapie Olimpiady spośród uczniów 37 gimnazjów z terenu Elbląskiego Okręgu PZŁ.
Organizatorami i sponsorami Olimpiady są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu oraz
Szkoły Anglojęzyczne REGENT w Elblągu. Punktualnie
o godz. 9:30 rozpoczęto rozwiązywanie testu w kilku salach REGENTA, pod czujnym okiem komisji egzaminacyjnej. Autorką testów była współpracująca z organizatorami od początku Olimpiady, Pani Katarzyna Przybysz.
Finaliści mieli 45 minut na rozwiązanie testu. Następnie komisja sprawdziła wszystkie prace i na podstawie uzyskanych wyników wytypowała listę ścisłego finału, który
odbył się tego samego dnia w kinie Światowid w Elblągu.
W oczekiwaniu na wyniki testu organizatorzy przygotowali atrakcje. Pierwszą był pokaz wabienia zwierzyny
w wykonaniu kol. Piotra Korczaka z Sekcji Wabienia Drapieżników Klubu Wabiarzy Zwierzyny PZŁ. Drugą atrakcją był koncert Zespołu Muzyki Myśliwskiej HUBERTUS
z KŁ. „Cyranka” w Sztumie. Zespół zaprezentował muzykę myśliwską oraz standardy jazzowe.
O godz. 12:30 rozpoczął się ścisły finał finału, do
którego zakwalifikowało się 10 uczniów z najlepszymi wynikami testu. W finale uczniowie odpowiadali na
pytania wyświetlane na kinowym ekranie, a o zajęciu
konkretnego miejsca decydował łączny wynik z testu
i pytań ustnych łącznie. Tę część imprezy prowadził
kol. Marek Goerick – Dyrektor Szkół Anglojęzycznych
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REGENT, myśliwy i strzelec myśliwski, który do jury
zaprosił: Panią Agnieszkę Wojciulewicz – przedstawicielkę WFOŚiGW w Olsztynie, Panią Wiesławę Kamińską – z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum
Edukacji Ekologicznej w Elblągu, kol. Andrzeja Czaplińskiego – przewodniczącego Komisji Kultury EORŁ
i kol. Krzysztofa Utrysko – przewodniczącego Komisji
Kynologicznej EORŁ. Przewodniczącą jury została Pani
Katarzyna Przybysz – autorka testów i pytań finałowych.
Zanim jednak ogłoszono wyniki kol. Andrzej Czapiński
w imieniu organizatorów Olimpiady podziękował i pogratulował jej uczestnikom oraz ich opiekunom za wysoki poziom wiedzy i udział w V Olimpiadzie, która była
ostatnią w tej formule. Z powodu likwidacji gimnazjów
organizatorzy wypracowują jej nową formułę.
Organizatorzy w sumie nagrodzili pierwszych 20
uczestników Olimpiady. Najpierw wręczyli nagrody za
miejsca od 11. do 20. i były to dyplomy i power bank
Lenowo. Następnie za miejsca od 4. do 10. wręczono dyplomy i Smartwatch Garett. Ponadto wszyscy uczestnicy
otrzymali kubki z logo Olimpiady.
Zwycięzcą V Olimpiady Przyrodniczej „Przyroda
Warmii, Powiśla i Żuław” została uczennica Gimnazjum
im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie Cecylia
Vanhoof – opiekun Agnieszka Sokołowska – nagroda
Laptop Acer Aspire. Drugie miejsce przypadło Wiktorii Kozłowskiej z Gimnazjum nr 3 w Elblągu – opiekun
Dorota Wiśniewska – nagroda Tablet Kiano Intelect,
a trzecie miejsce zajęła Aleksandra Afranowicz z Zespołu Szkół w Młynarach – opiekun Anna Kołodziej-Rabiczko. Nagrodzono także opiekunów pierwszej trójki.
Otrzymali oni tablety.

Kapliczki i krzyże w krajobrazie przyrodniczym
Warmii
Stanisław Kuprjaniuk
Panuje lokalne przekonanie, iż chyba nie ma piękniejszego regionu w Polsce, jakim jest historyczna Warmia.
To odczucie potwierdza m.in. pierwszorzędne bogactwo
dziedzictwa kulturowego wielu kościołów pobudowanych w miastach i wsiach oraz wzniesionych zamków
biskupich i kapitulnych. Jako uzupełnienie owego dziedzictwa, niewątpliwie należy uwzględnić drugoplanowy
zespół licznych obiektów małej architektury sakralnej,
takich jak kapliczki i krzyże. Pochlebną opinię o wyjątkowych atrybutach kulturowych i religijnych tzw. świętej Warmii z powodzeniem mogą potwierdzić wszyscy
ci, którzy, nawiedzając tę historyczno-etnograficzną krainę ,choćby tylko raz, odnoszą o niej bardzo pozytywne
wrażenie. Dlatego też w oparciu o obiektywne opinie
z zewnątrz można bardziej skoncentrować uwagę poznawczą na wskazywanych walorach antropogenicznych
i przyrodniczych. Zaś w kontekście postawionego problemu badawczego, można również poddać wnikliwej
analizie łącząc je razem.
Przemieszczając się współcześnie po różnorodnych,
warmińskich drogach, z łatwością można dostrzec, jak
wiele kapliczek i krzyży zostało wzniesionych na ich skraju bądź przy ich skrzyżowaniach (Pieniężno, Wrzesina).
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Niekiedy kapliczki i krzyże umiejscowione zostały stosunkowo w bliskiej odległości od siebie, tworząc charakterystyczne ciągi obiektów umieszczonych po obu stronach
drogi (Reszel – Święta Lipka). Innym razem występują
one sporadycznie albo niekiedy wcale. Brak tych obiektów przy pewnych odcinkach dróg należy tłumaczyć ich
zrujnowaniem w rezultacie osamotnienia i zapomnienia
(Biedkowo). Inne, co gorsza, zostały z przyczyn m.in.
ideologicznych i rabunkowych usunięte bezpowrotnie
z tegoż środowiska. Materiałem dowodowym ich dawnego istnienia są jedynie oznaczenia na przedwojennych mapach topograficznych. Pomimo takich negatywnych czynników, liczba zinwentaryzowanych i udokumentowanych
1 379 kapliczek oraz liczba szacunkowa około 1 500 krzyży przytłacza. Jednocześnie łączna suma wszystkich istniejących obiektów, z czego większa część ma charakter
przydrożny, wywołuje uzasadnione pytania o przyczyny
ich sukcesywnego powstawania na przestrzeni minionych wieków. Pojawiają się usprawiedliwione pytania
o warsztaty wykonujące ich profesjonalne architektoniczno-stylowe konstrukcje bądź pytania o twórców ludowych, którzy powszechnie wytwarzali elementy ich wyposażenia (rzeźby ludowe, chorągiewki wiatrowe, krzyże
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w zwieńczeniach). Wszystko to z jednej strony intryguje,
a z drugiej wciąż zachwyca. Nie sposób jest odwrócić
wzrok od tych obiektów kultu religijnego i nie poddać
się wewnętrznym refleksjom nad ich sensem wieloletniego istnienia w przestrzeni warmińskiego krajobrazu.
Nie sposób przejść obojętnie obok nich tym bardziej, że
zostały one umiejętnie wkomponowane w otaczające je
środowisko przyrodnicze pól, lasów i cieków wodnych
oraz symbiotycznie zostały wzbogacone o oprawę roślinną drzew i krzewów. Te wynikłe połączenia licznych
obiektów małej architektury sakralnej i swoistej przyrody warmińskiej sprawia, iż współcześnie mamy do czynienia z wyjątkowym krajobrazem kulturowym Warmii,
na którego temat wiele dobrego zostało już powiedziane
i napisane m.in. za sprawą autora niniejszego artykułu.
Zwyczajowo niegdyś wszelkie obiekty kultu religijnego obsadzano drzewami i krzewami. W ten sposób
nawiązywano do dawnej tradycji, sięgającej jeszcze czasów pogańskich, wznoszenia przy nich modłów i składania ofiar w tzw. gajach ofiarnych. Nic dziwnego, że
później wprowadzone, przy kościołach miejskich i wiejskich oraz wokół wytyczonych parceli cmentarnych, zadrzewienia, jak też występowanie wysokich drzew lub
gęsto rosnących krzewów w najbliższym otoczeniu przydrożnych kapliczek i krzyży, stanowiły świadome odgraniczenia świętej przestrzeni. Wykorzystywana w tych
miejscach roślinność wysoka i niska podkreślała nie tylko układ przestrzenny, ale wyrażała przede wszystkim
głęboką symbolikę raju. Podstawowym czynnikiem, który determinował odpowiedni wybór roślin do aranżacji
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floralnego kontekstu obiektu kultowego, było położenie
geograficzne poszczególnych miejscowości. Ważne były
także warunki topograficzne wzniesienia obiektu, konotacje tego gatunku z drzewem kosmicznym, konotacje
z drzewem życia, właściwości uzdrawiające i apotropaiczne danego gatunku drzewa, odporność na działanie
czynników zewnętrznych, walory dekoracyjne drzewa
(tj. sylweta i wysokość, sylweta i rozpiętość korony,
podstawowa barwa listowia oraz jego przebarwienie
w okresie jesiennym, obfitość listowia, kształt liści, obfitość i barwa kwiatów, barwa kory pnia; walory zapachowe danego gatunku – czas kwitnienia oraz intensywność
i rodzaj woni kwiatów). Poszczególne rośliny towarzyszące obiektom sakralnym miały znaczenie symboliczne,
związane były ściśle z wierzeniami ludowymi. Drzewom
w tradycyjnej wizji świata przypisywano szczególną
moc, symbolizującą zmartwychwstanie i odnawiającą
się siłę do cyklicznego odradzania się. Szczególnie stare
dęby i lipy stanowiły uprzywilejowane miejsca dla kapliczek i krzyży, gdyż od dawna były gatunkami, które
otaczano szczególnym szacunkiem. W symbolice średniowiecznej, jak i w wierzeniach ludowych, dąb był znakiem nieśmiertelności, siły, mocy i sławy wojennej, stąd
często spotyka się z ludowym zakazem jego ścinania.
W stosunku do lipy to już w średniowieczu upowszechniło się wśród mieszkańców wsi ludowe wierzenie mówiące, że lipa była „drzewem świętym, bo w niej Matka
Boża mieszka”. Na lipie często zdarzały się objawienia.
Stąd też szczególna rola lipy, która pojawiała się przy wizerunkach Matki Bożej. Ponadto Bogarodzica, czczona
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jako opiekunka rodzących kobiet, była kojarzona z lipą
– symbolem macierzyństwa i płodności. Lipa uważana
była także za drzewo Sądu Ostatecznego i świadectwo
męczeńskiej śmierci. W Starym i Nowym Testamencie
inne drzewa miały również rozliczne znaczenia i rozbudowaną metaforykę. Przydrożne i nadrzeczne drzewa
z reguły wymieniane były w związku z naznaczeniem
miejsc świętych – hierofanią na lipie, olszy, dębie czy
klonie, która zapoczątkowała kult religijny w Świętej
Lipce, Chwalęcinie, Braniewie i Gietrzwałdzie. Drzewa
w roli łącznika pomiędzy światem ludzi, a sferą rzeczywistości transcendentnej były bowiem stałym elementem
mistycznych wyobrażeń i krajobrazu sakralnego nie tylko na Warmii.
Można zauważyć, iż towarzyszące kapliczkom i krzyżom drzewa były także od wielu lat elementem chroniącym je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
Niebagatelną rolę spełniało również przekonanie, iż
drzewa pełnią równocześnie ważną rolę piorunochronów. Jako drzewa, w które biły pioruny wymieniano:
buk, dąb, sosnę. Za chroniące od piorunów uchodziły:
leszczyna, lipa i klon. Fundatorzy przydrożnych kapliczek i krzyży decydując o formie floralnego ich otoczenia, nie tylko sięgali po konkretny gatunek drzewa, ale
wręcz konkretną odmianę w obrębie danego gatunku.
W zakresie gatunkowym drzew, występowało znaczne
ich zróżnicowanie: brzozy brodawkowate, dęby szypułkowe, graby pospolite, jarzęby białe (jarzębina), jesiony
wyniosłe, kasztanowce zwyczajne (białe), klony jawory,
klony zwyczajne, lipy drobnolistne. Wymienione drzewa
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sadzono w pobliżu kapliczek i krzyży w odpowiednich
układach. Można wymienić przykłady częstych nasadzeń: asysta pojedynczego drzewa z tyłu, z lewej lub prawej strony (Dobrąg, Lamkowo, Knopin, Podgórze, Tłokowo); asysta dwóch drzew przed lub z tyłu (Klejdyty,
Konity, Pakosze, Robuzy, Różynka, Trutnowo, Woryty,
Wozławki); asysta drzew w oparciu o biblijną liczbę
„trzy”, dwa drzewa po bokach i jedno z tyłu (Cerkiewnik); asysta czterech drzew, tworząca osłonę w formie
symbolicznego czworokąta (Babiak, Biedkowo, Gietrzwałd, Jeziorany, Karszewo, Nerwik, Nowe Włóki, Różyn, Stoczek, Studnica, Szelągowo, Unieszewo) oraz
półkole drzew (Runowo, Wapnik). Symbolika każdej
z wymienionych struktur przestrzennych odwoływała się
również do metafory osłony, wyznaczającej świętą przestrzeń. Sama zaś struktura przestrzenna florystycznego
otoczenia obiektów sakralnych przywodziła na myśl
aediculę. Gdy zaś sylwetki drzew były strzeliste i niezależnie pnące się ku górze, w rzucie pionowym struktura przestrzenna przybierała formę wertykalnej drogi,
drogowskazu do nieba w kształcie drzewa krzyża. Podczas gdy kapliczki były oprawą dla wizerunku Chrystusa, Jego Matki lub świętych patronów, to drzewa z kolei
stanowiły oprawę kapliczek. Tworzyły rodzaj wyodrębnionej strefy sakralnej, ważnej w przeżyciu duchowym,
gdzie można było się zatrzymać, odpocząć, poddać się
kontemplacjom i modlitwom. Ich nadrzędnym celem
było nie tylko ochronne oddziaływanie na ustawiony
uprzednio krzyż lub kapliczkę, ale także wytworzenie
specyficznej przestrzeni, mocno sprzyjającej budzeniu
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się refleksji egzystencjalnych. Zwyczaj zawieszania prostych, drewnianych kapliczek skrzynkowych (Dębowo,
Lamkówko, Smolajny, Stare Kawkowo) lub krucyfiksów
bezpośrednio na drzewach (Samolubie) ma również swoją symbolikę i odniesienie do jakże ważnego dla chrześcijan ukrzyżowania Chrystusa na „drzewie”.
Z roku na rok najbliższe środowisko przyrodnicze
kapliczek i krzyży zmienia się jednak na niekorzyść. Niczym nie można wyjaśnić i tym bardziej usprawiedliwić
brutalnego procesu, gdy za sprawą piły motorowej znikają z krajobrazu zdrowe drzewa, które od dziesiątek lat,
a niekiedy i wieków, funkcjonowały w otoczeniu tych
obiektów sakralnych. Właśnie te sędziwe drzewa jawią
się najpiękniejsze, gdyż od dawna wzmacniały wymowę i atmosferę miejsca, dodając kapliczkom i krzyżom
osobliwego uroku. Niekiedy na podstawie wieku towarzyszących drzew właśnie można w dużym przybliżeniu
określić datę fundacji kapliczki lub ustawienia krzyża.
Dlatego też z tego i wielu innych względów nie należy
oddzielać drzew od kapliczek i krzyży. Eliminacja choćby jednego drzewa (Jeziorany, Nowe Włóki) dramatycznie wpływa na późniejsze postrzeganie całości. Ciśnie
się wtedy nie tylko stwierdzenie nieodwracalnej straty, ale przed wszystkim złość na tego rodzaju praktyki.
Wtórne próby wprowadzenia w miejsce starych drzew
nowych już nasadzeń nie zawsze jest zabiegiem udanym.
Nie ma albowiem kontynuacji nasadzeń gatunkowych.
Wprowadza się odmiany drzew piramidalnych zamiast
dawnych tradycyjnych, lub też rezygnuje się całkowicie
z przywrócenia stanu pierwotnego uważając błędnie, iż
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uczyniono jak najbardziej właściwy porządek. Krytyka
tego stanu ma swoje uzasadnienie w dawnej, ludowej
mądrości społeczeństwa Warmii, która kładła nacisk na
sprzężenie wydźwięku sacrum kapliczek i krzyży z profanum sadzonych w pobliżu drzew. Zjawisko systematycznej absencji drzew dokonuje się jednak na bieżąco na
naszych oczach, zaś stan pierwotny jest widoczny tylko
na archiwalnych już reprodukcjach fotograficznych.
Tak jakby inna kolej rzeczy tyczy się otoczenia kapliczek i krzyży, które kształtowały sadzone krzewy. Nie
posiadały one albowiem „szlachetnego” pochodzenia
i nie jawiły się jako potencjalny materiał do dalszego,
ekonomicznego wykorzystania, więc mogły one spokojnie wypełniać bliskie otoczenie obiektów małej architektury sakralnej. Wśród krzewów do najpopularniejszych
należał lilak pospolity (zwany też bzem), który najczęściej występował w otwartym krajobrazie, gdzie miał
dobre warunki świetlne (Dąbrówka Wielka, Garzewko,
Sułowo). Tworzył tam zwarte zarośla opanowujące całe
sąsiedztwo. Niekiedy ich dosyć bujny rozwój całkowicie zasłaniał istotny znak religijny krzyża czy kapliczki,
dlatego też systematyczne dokonywano kontrolnej pielęgnacji, uwypuklając tym samym sacrum kosztem profanum. Bardzo często przy kapliczkach sadzono dziką
różę, która była związana szczególnie z postacią Matki
Bożej (Sętal). Róża kojarzona była z symbolem Marii
i krwi Chrystusa, a poza tym wiązała się z przemijaniem,
miłością i śmiercią. Znacznie rzadziej zjawiały się w środowisku kapliczek i krzyży inne krzewy takie jak: dzikie
wino (Bażyny), bez dziki (Długobór, Lechowo), chmiel,
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kalina, jaśminowiec wonny (Nowiny) lub głóg (Bukwałd,
Frombork). Wiecznie zielone krzewy tui, często dopełniały charakter architektonicznej kompozycji, podkreślając monumentalizm (Jędrychowo, Łajsy, Runowo).
W obrębie kapliczek, na wzór prawie każdego cmentarza, sadzono barwinek i bluszcz, które były symbolami
nieśmiertelności i raju, a także przyjaźni i wierności.
Jałowce uważane były za gatunki cmentarne, ponieważ
chroniły przed złymi mocami. Podobną właściwość odstraszania złych duchów posiadał bukszpan, jednocześnie uważany za krzew życia i śmierci.
Przy kapliczkach i krzyżach nie mogło również zabraknąć sadzonych przed i po bokach kwiatów, które
symbolizowały wyzwolenie duszy po śmierci. Ich koloryt i różnorodność dostosowana była do kolejno następujących po sobie pór roku. Stanowiły one przypomnienie
raju, a poprzez swoją nietrwałość były także wyraźnym
znakiem przemijania (wzrostu, rozkwitu i obumierania),
co też można z powodzeniem przypisać do życia człowieka. Na szczególną uwagę zasługują tu goździki brodate, które swoim kształtem symbolizowały gwoździe
Ukrzyżowania. Inne kwiaty typu koszyczkowego miały podobny wydźwięk. Przykład stosowanych kwiatów
w nasadzeniach przy kapliczkach i krzyżach potwierdza,
iż dawniejszą, dwuetniczną społeczność warmińskich
Niemców i Polaków cechowała mądrość, której szkoda,
ale brakuje współczesnym mieszkańcom. Nic albowiem
nie zastąpi lepiej waloru ożywienia kapliczek i krzyży,
jak świeży składnik rosnących kwiatów, które zawsze
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i skutecznie koncentrowały wszelkie zmysły przechodniów. Niestety, ale we współczesnym zwyczaju jest bardzo modne wprowadzanie wielości sztucznych kwiatów,
które niekiedy szczelnie zakrywają pasyjki krzyży, jakby
miały być one celowo niewidoczne, jakby ktoś się czegoś
wstydził. Ponadto trwałość tych ozdób jest bardzo wątpliwa, gdyż po roku czasu ich ekspozycji na warunki atmosferyczne są one często brudne, brzydkie, poszarpane
i wciąż bezduszne. Zwrócenie uwagi na ten problem być
może odwróci złą tendencję sztucznej estetyzacji kapliczek i krzyży na rzecz zachowania ich naturalnej, przyrodniczej oprawy. Apel ten winien być jak najbardziej
rozpowszechniany dla naszego dobra.
Znaczna część kapliczek i krzyży na Warmii stanowi
także podstawowy składnik większej przestrzeni. Mowa
tu o obiektach wzniesionych w szczerym polu (Gietrzwałd, Paluzy) lub na ich skraju, na tle morenowych
wzniesień (Sętal, Zerbuń) i zabudowań kolonijnych
(Nowe Kawkowo, Nowe Włóki). Ich obecność w tych
miejscach należało interpretować nie tylko, jako wyraz
prośby o ochronę plonów, ale także błogosławieństwo
dla samych właścicieli. Z takim podejściem szacunku do
ziemi wiązały się procesje podczas tzw. Dni Krzyżowych
do śródpolnych krzyży i kapliczek, celem wybłagania
łask u Boga. Tak usytuowane kapliczki i krzyże cechowało na przestrzeni lat zmieniające się kolorystycznie tło
łanów zbóż, łąk i pastwisk. Współcześnie bardzo często
w porze majowej towarzyszą obiektom religijnym dominujące połacie kwitnącego rzepaku, a w porze letniej
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majestatyczne pola kukurydzy. Na tym przykładzie jest
widoczna ewolucja produkcji rolniczej, czego niemymi
świadkami w tym środowisku wiejskim są wciąż kapliczki i krzyże. Co roku da się zaobserwować, jak zmienne
typy zasiewów rolnych, niczym barwne kobierce, stają się
malowniczym wypełnieniem niepowtarzalnej kompozycji przestrzeni wiejskiej. W niej pionowy znak architektoniczny kapliczek i krzyży wciąż przełamuje względny
stan statyki. Nie ma wątpliwości, iż częsty widok takich
symboli dokładnie określał charakter religijny danego
terenu. W krajobrazie katolickiej Warmii owe zjawisko
było powszechną regułą. Zdarzają się niestety przypadki,
że z roku na rok te akcenty religijne ubywają w sposób
niekontrolowany i bezpowrotny.
Mylne jest bardzo twierdzenie mówiące, iż tylko domena otwartych przestrzeni była zagospodarowana ustawieniem kapliczek i krzyży. Zwyczaj fundacji obiektów
małej architektury sakralnej dotyczył także większych
i mniejszych kompleksów leśnych. Trochę może inaczej
usytuowane i mniej wyeksponowane, stanowiły jednak wypełnienie również takiego środowiska przyrodniczego. Ich
obecność niekiedy w odosobnionych miejscach może być
tłumaczona dawnym przebiegiem dróg (Knipy, Osetnik)
lub istnieniem osad (Pluski Małe, Orzechowo), określonymi wydarzeniami, na których pamiątkę ustawiano owe
obiekty. Także kapliczki i krzyże wznoszono w kategoriach
sakralizacji przestrzeni samych dróg i skrzyżowań leśnych
(Giedajty, Międzylesie, Wrzesina), które w świadomości
wiejskiej traktowano wciąż jako miejsca „niebezpieczne”,
kumulujące złe moce. Nie powinno zatem nikogo dziwić
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ustawienie w środowisku leśnym takich znaków, które
zostały obarczone pozytywnym ładunkiem, nie szkodzącym, lecz całkowicie sprzyjającym człowiekowi, odwracając widmo potencjalnego zagrożenia. Nasuwa się przy
tym wniosek, iż o ile murowana z cegły licowej kapliczka
była dosyć dużą budowlą architektoniczną i można było ją
bez problemów zauważyć, to dostrzeżenie lub odnalezienie krzyży na tle gęstwiny drzew nie zawsze okazywało
się zadaniem prostym. Trudność we współczesnym ich
zlokalizowaniu polega na tym, iż dawniejsze, niebotyczne
krzyże zmalały, zmurszały i poddały się często porastającym je mchom i porostom. Upodobniły się one całkowicie
do drugoplanowego tła. Także niekiedy zamiast stojącej
od ponad 100 lat wysokiej konstrukcji da się zauważyć
tylko leżące już destrukty trzonu i poprzecznicy, wtopione
organicznie w leśny podszyt. Na przykładzie drewnianych
krzyży widać dokładnie łączność materiałową las-drzewodrewno i pewną zależność funkcjonalną. Rodzime lasy
dostarczały albowiem odpowiedniego drewna dębowego,
z którego ciosano strzeliste konstrukcje, mające przetrwać
dłużej niż życie jednego pokolenia ludzkiego. Z kolei poświęcone krzyże, ustawione przy leśnych drogach, były
widocznymi drogowskazami nie tylko do ludzi, ale także
do Boga. Takimi samymi funkcjami sakralizacji zostały
obarczone obiekty usytuowane nad brzegami większych
rzek i mniejszych cieków wodnych (Braniewo). Również
kapliczki i krzyże zostały wzniesione przy źródełkach,
których woda charakteryzowała się cudownymi właściwościami leczniczymi (Gietrzwałd, Pieniężno).

fot. S. Kuprjaniuk

Warto powtórzyć, iż wartość estetyczną wszelkich
obiektów kultu religijnego wtopionych w jej naturalny
krajobraz, podkreślała zawsze zmieniająca się przyroda.
Ta sama kapliczka czy krzyż wygląda inaczej jesienią,
zimą, wiosną czy latem. Kolorystyka listowia w pobliżu rosnących drzew i krzewów nadawała im osobliwego
charakteru. Podczas gdy zimą są one widoczne w całej
swojej odsłonie, z zauważalnymi często brakami, uszkodzeniami i dramatami, to w porze pełnego rozkwitu
przyrody te mankamenty są bardzo często niewidoczne.
Może to i lepiej, gdyż nie podnosi się wtedy irytacja na
widok braku opieki ze strony współczesnych właścicieli
gruntów, na których zostały one ustawione, czy też ze
strony urzędów ochrony zabytków, które niekiedy blokują chęci renowacji wymogami formalnymi w przypadku,
gdy kapliczka została wpisana do państwowego rejestru
dóbr kultury. Smucić może również bezczynność, a często brak podstawowej wiedzy samych osób duchownych,
które swoim jeszcze funkcjonującym autorytetem mogłyby wykształcić u wiernych parafian potrzebę stałej
opieki i zainteresowania w kwestii zachowania architektury, wyposażenia i samego otoczenia tych znaków
sakralnych. Pomimo że współcześnie przy bardzo wielu
kapliczkach i krzyżach zostały zaprzestane różnorodne
praktyki religijne, to nadal one żyją swoim życiem i są
sensem dla samego środowiska przyrodniczego.
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Wzdłuż Poburzanki. Podróż do źródeł rzeki
i początków Samborowa
Wiesław Skrobot
Poznawanie najbliższej okolicy swej ziemi ojczystej
to obowiązek każdego jej mieszkańca. W letni poranek
14 czerwca 2017 roku uczniowie klas I i II Gimnazjum
w Samborowie wzięli udział w wyprawie studyjnej wzdłuż
rzeki Poburzanki, nad brzegami której w XIV wieku powstała wieś Samborowo. Przewodnikiem podczas wyprawy
był Wiesław Skrobot, archeolog i regionalista. Transport
uczestników finansowany był przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za
pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej.
Przed wyruszeniem na trasę młodzież dowiedziała się
nieco o historycznych okolicznościach powstania miejscowości. Jako Bergfriede wieś została założona w 1351
roku przez Zakon Krzyżacki, a konkretnie przez komtura
ostródzkiego Günthera von Hohenstein, na tzw. prawie pruskim. Samborowo było jedną z czterech wsi w komturstwie
ostródzkim, które otrzymały takie prawo. Do terytorium
lokacyjnego Samborowa należały także okolice dzisiejszej
wsi Stanowo w gminie Iława. Stało się tak, bowiem aż tam
sięgała jednostka terytorialno-administracyjna (tzw. lauks)
Sasinów, pruskich mieszkańców tej ziemi.
Uczniowie poznali też historię zabudowań sąsiadujących ze szkołą. Dowiedzieli się, że dzisiejszy kościół to
dawny przedwojenny dom gminny (tzw. Gemeindehaus),
ówczesne połączenie świetlicy i domu kultury. Na placu
przed budynkiem, blisko brzegu Poburzanki, stały niegdyś
dwa pomniki: jeden poświęcony samborowianom poległym
w wojnie francusko-pruskiej 1870–71 i drugi poświęcony
poległym w I wojnie światowej. Po pierwszym pomniku nie
pozostał żaden ślad, zaś na kamieniu fundacyjnym drugiego
postawiono po II wojnie światowej figurę Chrystusa.
Historia kościoła w Samborowie nie zaczęła się jednak
po wojnie. Od czasu założenia wsi w XIV wieku aż do lat
80. XVII wieku wieś posiadała własny kościół i była siedzibą parafii. Kościół stał przy obecnej ul. Ostródzkiej, na terenie jednego z dzisiejszych przydomowych ogródków. Kilkanaście lat temu podczas prac ziemnych przy zakładaniu
instalacji wodociągowej odkryto w tym miejscu pochówki
ludzkie – pozostałości dawnego przykościelnego cmentarza. Po zniszczeniu kościoła w Samborowie wieś przyłączono do parafii w Smykowie i do tamtejszego kościoła aż do
1945 r. samborowianie chodzili na nabożeństwa niedzielne
i świąteczne.
Po tej porcji wiedzy uczestnicy wyprawy powędrowali
pieszo w górę biegu Poburzanki, w kierunku wsi Turznica.
W okolicy zabudowań czworaków dawnego folwarku w
Samborówku młodzież dowiedziała się o przedwojennym
odkryciu bogato wyposażonego grobu pochodzącego z okresu wpływów rzymskich. W jamie grobowej, przypadkowo
odkrytej w miejscowej żwirowni, znaleziono wiele ozdób
z brązu, srebra i ametystów, a także ornamentowane naczy-
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nia z brązu i szklane kielichy zdobione techniką millefiori.
Przedmioty do czasów wojny znajdowały się w zbiorach
szkolnego muzeum w Ostródzie, w budynku dzisiejszego
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego (tzw.
Gymnasial Sammlung Osterode, Kaiser Wilhelm-Gymnasium zu Osterode Ostpr.), potem zostały rozgrabione przez
szabrowników i zaginęły.
Niedaleko od miejsca znaleziska z nurtu Poburzanki
wydobyto w latach 60. XX wieku kamienną figurę. Jak opowiadał świadek tamtego zdarzenia, pan Józef Dunajewski
z Samborówka, był to szary kamień wysokości około 60
centymetrów z wyraźnie wyodrębnioną głową i jakimiś wyżłobieniami na korpusie. Kamień podobno na powrót wrzucono do nurtu rzeki. Mimo wielokrotnych prób, drugi raz
nie udało się już odnaleźć posągu. Być może była to jedna
z tak zwanych „bab” pruskich, kamiennych świętych posągów granicznych, których tak bardzo niewiele dotrwało do
naszych czasów.
I bogato wyposażony grób, i domniemana „baba” kamienna, mogły mieć związek z kolejnym miejscem, do
którego dotarli uczestnicy wyprawy. Na wysokiej skarpie
doliny rzecznej znajdują się dwa płaskie wzniesienia, dziś
szczelnie porośnięte lasem. Temu właśnie miejscu Samborowo zawdzięcza swoją pierwotną nazwę – Bergfriede. Wyraz ten oznacza wieżę wartowniczą albo gródek
strażniczy. Tu bowiem, w odległej pruskiej przeszłości

Samborowo – figura Chrystusa na kamieniu, na którym widoczny ślad
po tablicy nazwiskami samborowian poległych w I wojnie światowej
fot. W. Skrobot

nad Poburzanką miał swą siedzibę wódz pruskich Sasinów zamieszkujących okolice dzisiejszego Samborowa.
Pozostałości tego obronnego wzgórza odkrył porucznik
Johann Guise, który na rozkaz króla Prus w latach 1827–
1829 inwentaryzował wszystkie miejsca, które w swych
wojennych planach mogłaby wykorzystać pruska armia.
Szkic zaginął, ale o wzgórzu nad Poburzanką Guise zapisał w swych notatkach, że są to „dwa pagórki okrągłe ręką
ludzką dla obrony i mieszkania uczynione”. Po raz drugi
miejsce to zostało odkryte w latach 90. XX wieku przez
Wiesława Skrobota.
Po drugiej stronie rzeki, na dzisiejszych łąkach i polach
uprawnych przylegających do szosy w kierunku Wirwajd,
w czasach plemion pruskich znajdowała się rozległa osada
otwarta, której mieszkańcy zajmowali się hutnictwem i kowalstwem. Pozostałości tych rzemiosł, w postaci tzw. łup
żużlowych, przez dziesiątki lat wydobywali z ziemi rolnicy,
łamiąc przy tym lemiesze swych pługów.
Przez otaczające samborowski las łąki dotarliśmy do
starego cmentarza w Turznicy. Od kilku lat przedwojenna
nekropolia objęta jest opieką gminy, dzięki współpracy ze
związkiem dawnych mieszkańców powiatu ostródzkiego,
Kreisgemenischaft Osterode Ostpreussen. Nieliczne groby,
a szczególnie zachowane na nich epitafia i napisy, są źródłem wiedzy o życiu zwykłych ludzi gospodarzących kiedyś
w Turznicy.
Tu skończyła się nasza piesza wędrówka, dalszą podróż
odbywaliśmy busem. Następnym celem była miejscowość
Gierłoż położona na południe od Samborowa, nad rzeką Gizelą.
Po drodze zatrzymaliśmy się w pobliżu kępy starych
drzew zaplątanych w gęstwę zarośli. W tym miejscu znajdował się kiedyś majątek rycerski Adlig Bergfriede – do
niego przynależał folwark, którego czworaki (Samborówko) mijaliśmy podczas pieszej wędrówki wzdłuż Poburzanki. Majątek ten sięga swym początkiem roku 1419, kiedy to
komtur ostródzki Johann von Bichau szlachetnemu Prusowi
o imieniu Michel nadał trzy włóki ziemi na prawie pruskim,
w zamian za obowiązek stawiania się w potrzebie wojennej na koniu i w lekkiej zbroi. Majątek przetrwał wszystkie
wichry dziejów, zniknął z powierzchni ziemi dopiero po II
wojnie światowej.
Podobnie jak Poburzanka, Gizela jest dopływem Drwęcy. Wypływa z kotliny koło wsi Glaznoty na Wzgórzach
Dylewskich. To bardzo ważna rzeka w dziejach okolic
Ostródy. Mimo niewielkich rozmiarów od najdawniejszych
czasów na jej nurcie wytyczano granice i nawet dzisiaj oddziela gminę Ostróda w powiecie ostródzkim od gminy
Lubawa w powiecie iławskim. Na moście, przy którym zatrzymaliśmy się nad Gizelą, spotykają się dwie Gierłoże:
ostródzka, zwana niegdyś Gierłożą Niemiecką (Deutsch
Görlitz) i lubawska, zwana dawniej Gierłożą Polską.
Polną drogą, a potem leśnym bezdrożem dotarliśmy do
ukrytego w gęstwinie starego zapomnianego cmentarza.
Odkrywając w dżungli pokrzyw połamane krzyże nagrobków, przyrzekliśmy sobie, że jesienią tu wrócimy, by uporządkować to ważne dla lokalnej historii miejsce. Tuż obok
znajdował się zbudowany jeszcze w średniowieczu młyn
Lichotki, który mełł mąkę na potrzeby mieszkańców obu

Samborowo – kamień i tablica z nazwiskami samborowian poległych w I wojnie światowej (z archiwum Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen e.V.)

Młyn Lichotki – koło młyńskie na nieistniejącym już młynie na
rzece Gizeli w Gierłoży, na granicy między gminami Ostróda i Lubawa (z archiwum Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen e.V.)

granicznych brzegów Gizeli. Ostatni młynarz Rosa został
zdradzony przez miejscowych i zastrzelony przez rosyjskich żołnierzy w 1945 roku – jego grób można odnaleźć
opodal ruin dawnego młyna.
Z Gierłoży wyruszyliśmy w drogę do źródeł rzeki Poburzanki. Przez Rożental, Grabowo, Wałdyki i Wiśniewo
dotarliśmy do miejscowości Zajączki. Aby zgłębić wiedzę
o Sasinach, dawnych mieszkańcach tej ziemi, odwiedziliśmy Płaczący Kamień. Nazywana tak granitowa misa stoi
dziś przy domu pani Gertrudy Reszotańskiej, a kiedyś zdobiła pałacowy park. Po pałacu nie został dziś ślad, a w miejscu stawu, nad którym stał Płaczący Kamień, po wojnie wybudowano hydrofornię. Pani Gertruda uratowała kamienną
misę przed zniszczeniem i dziś jest jej strażniczką. Płaczący
Kamień przypomina wyglądem średniowieczną chrzcielnicę, ale w swym obwodzie posiada dwa wcięcia. Misa służyła najprawdopodobniej jako stępa (wielki moździerz) do
rozdrabniania ziaren lub innych roślin. Być może używano
jej do celów obrzędowych, do sporządzania halucynogennych mikstur podawanych podczas staropruskich rytuałów.
Z Płaczącym Kamieniem związana jest legenda o klasztorze
przeklętych zakonnic. Powiada się, że na dnie misy nawet
w największy upał zbiera się jakiś płyn – to podobno łzy
zakonnic błagających Boga o wybaczenie im bluźnierstwa
i przywrócenie między żywych. Mówi się także, że płyn z
dna misy zmieszany z winem wykorzystywany był w XIX
wieku przez wolnomularzy, którzy dzięki tej mieszaninie
chcieli uzyskać dar jasnowidzenia i odszukać skarby dawnych ludów ukryte w wąwozach Wzgórz Dylewskich.
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Okolice Rudna w gminie Ostróda – dolina górnego biegu rzeki Poburzanki

Z Zajączek pojechaliśmy do pradawnego kurhanu znajdującego się za wsią Pietrzwałd. Kurhan ten był badany
przez archeologów z Królewca w 1933 roku. Odsłonili oni
kamienną skrzynię grobową, z której wydobyli dwadzieścia
pochówków ciałopalnych w glinianych naczyniach zwanych urnami. Archeolodzy stwierdzili, że kurhan około 2,5
tysiąca lat temu zbudowali dawni mieszkańcy tej okolicy,
przedstawiciele germańskiego plemienia Gotów. Po przeprowadzonych badaniach nie zasypali skrzyni kamiennej,
lecz zostawili ją odsłoniętą, by uczniowie pobliskich szkół
i mieszkańcy okolicznych wsi mogli zobaczyć, jak kiedyś
chowano zmarłych. Po II wojnie kurhan zarósł krzewami
i został zapomniany. Dopiero w 1989 roku ponownie odkrył go Wiesław Skrobot.
Z Pietrzwałdu było już niedaleko w okolice miejscowości Pobórz, dokąd udaliśmy się w poszukiwaniu źródeł
Poburzanki. Polną wyboistą drogą dotarliśmy na pole orne,
w środku którego widoczna była gęsta kępa drzew i zarośli
– właśnie stamtąd wypływa rzeka, nad której ujściem do
Drwęcy powstało Samborowo. Wspólnie postanowiliśmy,

Smykowo w gminie Ostróda – nieistniejący już kościół parafialny
(z archiwum Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen e.V.)
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fot. W. Skrobot

że na jesień lub zimę zaplanujemy pieszą wędrówkę doliną
Poburzanki, od jej źródeł do ujścia.
Przez miejscowość Jankowiec dotarliśmy do Smykowa. Chcieliśmy powędrować wzdłuż dopływu Poburzanki
w kierunku wsi Brzydowo, ale wysoko wybujały rzepak
sprawił, że odłożyliśmy tę wędrówkę na inny termin, być
może na czas wyprawy doliną Poburzanki. Dowiedzieliśmy
się, że nad tym dopływem znajdują się pozostałości dwóch
innych staropruskich założeń obronnych, odkrytych przez
porucznika Johanna Guisego, tego samego, który w Samborówku nad Poburzanką odkrył wzgórze wartownicze
(Bergfriede), siedzibę sasińskiego założyciela Samborowa.
W Smykowie odwiedziliśmy miejsce po nieistniejącym
już kościele, do którego parafii od XVII wieku należało
Samborowo. Kościół został spalony i zburzony w 1945
roku – niewielkie wzniesienie po kościele i przylegającym
do niego cmentarzu porastają dziś wysokie chaszcze, a jedyny widoczny ślad po budowli to stare drzewa okalające
kiedyś świątynię. Głęboko pod ziemią zachowane są jeszcze średniowieczne krypty, w których spoczywają szczątki
tutejszych proboszczów i znamienitych mieszkańców okolicznych wsi. O to miejsce trzeba zadbać, by nie przykryły
go zarośla niepamięci. A że kościół smykowski był rodzimą
parafią samborowian przez długie stulecia, uczniowie chcą
zaangażować się w przywrócenie temu miejscu należnego
mu stanu.
Drogą biegnącą wzdłuż doliny Poburzanki przez Nastajki i Wirwajdy wróciliśmy do Samborowa.
Wyprawa do źródeł Poburzanki i początków Samborowa była ciekawym doświadczeniem. Pozwoliła poznać na
nowo miejsca, które – niby znane – odkryły przed uczestnikami podróży swe niezwykłe oblicza. To początek nowej
przygody – na jej wołanie odpowiemy już jesienią tego
roku.

KŁ Kudypy Olsztyn znów w akcji… czyli wizyta
w Stacji Badawczej Jeleniowatych PAN w Kosewie
Górnym
Mirosława Gromacka i Krystyna Jarczyk
Spacer wśród oswojonych jeleni pasących się na
pięknie położonych pastwiskach nad jeziorem Kuc, wizyta u oswojonych danieli oraz muflonów, możliwość
obejrzenia jeleni sika i kóz, wizyta w muzeum Stacji
PAN, wystawa fotografii przyrodniczej oraz specjalne
seanse slajdów autorstwa m.in. Andrzeja Stachurskiego
pt. „Mazurskie spotkania”, ilustrowanych muzyką, odgłosami przyrody i zwierząt.
Te atrakcje 7 czerwca 2017 r. były na wyciągnięcie
ręki uczniów Szkoły Podstawowej w Biesalu. Wyjazd
do Stacji był możliwy dzięki współpracy z Kołem Łowieckim Kudypy Olsztyn, które zasponsorowało połowę
ceny transportu do Kosewa Górnego.
Nasza współpraca nie ogranicza się tylko do wyjazdu,
ale również do ciekawych spotkań z myśliwym – Panem
Przemkiem Domanowskim, który profesjonalnie poprowadził zajęcia edukacyjne: „Sygnały myśliwskie”, „Psy
myśliwskie”, „Zwierzyna płowa”, „Ptaki władcy żywiołów” oraz „Nie porywaj dzieci dzikich zwierząt”
Wspólne działania to kolejny przykład dobrej współpracy koła łowieckiego z uczniami biesalskiej szkoły ,
które mają na celu poprawę wizerunku polskiego łowie-

ctwa w społeczeństwie oraz ukształtowanie przyjaznych
postaw dzieci wobec środowiska naturalnego.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Biesalu
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Rok szkolny 2016/2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka
w Elblągu
Marzena Żachowska
Rok szkolny 2016/2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu
to rok wytężonej pracy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Liczne działania podejmowane przez całą społeczność placówki zostały wielokrotnie docenione, między innymi zdobywając I miejsce XXI w Konkursie na
selektywną zbiórkę odpadów organizowaną przez Zakład
Utylizacji Odpadów oraz Urząd Miasta w Elblągu. Ale
to nie dość działań, placówka realizuje projekt „Szkolny
ogród – poznaję, doświadczam, uczę się”, który został doceniony przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i tym samym wsparty finansowo. Projekt „Szkolny ogród – poznaję, doświadczam, uczę
się” zakłada stopniowe przystosowanie terenów zielonych
wraz z już istniejącymi nasadzeniami wokół budynków
Ośrodka w celu utworzenia klasy na świeżym powietrzu
– miejsca, w którym dzieci, uczniowie i wychowankowie
w bezpośredni sposób mogą obserwować i badać przyrodę. Głównym celem projektu jest wskazanie dzieciom,
uczniom, wychowankom oraz społeczności lokalnej jakie
znaczenie ma różnorodność biologiczna oraz zrównoważony rozwój dla zachowania życia na Ziemi. „Szkolny
ogród” ma udowodnić, iż możliwy jest zrównoważony
rozwój oraz bezpieczne i dające mnóstwo radości koegzystowanie człowieka z naturą. A co się udało zrealizować?
Po pierwsze – Konkurs „Życie owadów”, który kierowany
był do dzieci i uczniów z elbląskich przedszkoli i szkół
podstawowych. Jego głównym celem było poszerzenie
wiedzy dotyczącej owadów, pogłębienie zainteresowania
otaczającą przyrodą i rozwijanie umiejętności jej obserwacji, ale jury oceniające prace zachwycone było także pomysłowością i talentami plastycznymi młodych uczestników.
Konkurs podsumowany został podczas uroczystości Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego. Odbyła

się terenowa zabawa edukacyjna pod hasłem „Na pomoc
pszczołom”. Głównym celem zabawy było zapoznanie
uczniów z pożyteczną rolą pszczół oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb: ruchu na świeżym powietrzu, poszukiwania, doświadczania, a wszystko w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Zabawa „Na pomoc pszczołom” miała
miejsce oczywiście na terenie „Szkolnego ogrodu”. Dzieci
pomagały pszczołom zbierać pyłki i kwiatki, przelewały
miód, stawiały czoła groźnemu szerszeniowi, spotkały się
z pszczelarzem. Na koniec każda grupa mogła obejrzeć
hoteliki dla dzikich zapylaczy i malowała obrazek, którego głównym bohaterem była pszczoła. Impreza na terenie
„Szkolnego ogrodu” przyniosła dzieciom wiele radości,
lecz przede wszystkim w przyjemny sposób, bo przez zabawę, pozwoliła na samodzielne doświadczanie świata,
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych.
W „Szkolnym ogrodzie”, na bazie już istniejącej „Ptasiej klasy”, stoją karmniki dla ptaków, duży stół i ławy.
Pragnieniem dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli było
wzbogacenie „Szkolnego ogrodu” o tablice informacyjne, które pomogłyby w prowadzeniu zajęć na świeżym
powietrzu, ale były też pomocą edukacyjną dla osób odwiedzających czy odpoczywających na terenie placówki.
Tablice powstały przy merytorycznym wsparciu specjalistów Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, projekt tablicy wykonał koordynator projektu. Zakupiliśmy
i zamontowaliśmy budki lęgowe, domki dla jeży i hoteliki
dla dzikich zapylaczy (podwieszane ze względów bezpieczeństwa), co pozwoli nie tylko na bezpieczne bytowanie
ptaków, owadów i jeży w „Szkolnym ogrodzie”, ale znacząco wzbogaciło bazę edukacyjną placówki.
Wiedząc, jak ważną rolę w ogrodzie odrywają rośliny
im też poświęcone zostały zajęcia edukacyjne, dodatkowo zaplanowany był w projekcie zakup doniczek i nasion roślin miododajnych, które wyhodowane w klasach
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w przyszłym roku umieszczone zostaną w pobliżu hotelików dla owadów.
Ale to nie koniec działań ekologicznych. Praca metodą
projektu znacząco uatrakcyjnia proces edukacyjny i wychowawczy Ośrodka. Projekty przynoszą wiele radości
jego uczestnikom.
„O tym jak elfy ze śmieciowymi potworami walczyły,
czyli szkolne przygody Klemensa i Teofila” to projekt realizowany w ramach starań placówki o uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu „Zielonej Flagi” i Kampanii Litter
Less – Śmieci mniej! a sfinansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska ze środków pochodzących z Wirgley Company Foundation. Projekt przenosił młodszych
i starszych uczniów ośrodka w świat przygód, których
bohaterami były dwa elfy. Klemens i Teofil, które przez
cały czas trwania projektu wspierały uczniów w odkrywaniu „śmieciowych” tajemnic i zachęcały do: zrezygnowania, zredukowania, ponownego użycia i przetworzenia
tego, wszystko po to, by stać się bardziej odpowiedzialnym za otaczające nas środowisko. Klemens i Teofil wraz
z dziećmi wspólnie badali „skąd? dlaczego? i jak dużo?”,
by potem w drodze wielu wspólnych działań było „mniej,
czyściej, mądrzej, odpowiedzialniej”. Opierając się na pedagogice przygody (outdoor & adventure education) oraz
pedagogice zabawy wykorzystany został naturalny proces
uczenia się dzieci poprzez samodzielne doświadczenie
oraz eksperymentowanie, co jest wyjątkowo efektywne
w pracy z dziećmi z dysfunkcjami intelektualnymi. Dzięki
„kontrolowanej” zabawie oraz „zaplanowanej” przygodzie, dzieci zachęcane były do samodzielnego poszukiwania prostych, lecz skutecznych rozwiązań ekologicznych,
a tym samym trwale zmieniały złe nawyki konsumenckie
i postawy na bardziej odpowiedzialne.
Projekt zakładał również działania, do których zaproszeni byli rodzice oraz pracownicy placówki oraz takie,
które włączają do aktywności środowisko lokalne, przedszkolaki i uczniów z innych placówek oświatowych z terenu Elbląga.
Gwarantem właściwej realizacji projektu byli nasi
wierni przyjaciele wspierający go merytorycznie, pracownicy Nadleśnictwa Elbląg oraz Parku Krajobrazowego
Wysoczyny Elbląskiej.
Od wielu lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
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czy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu aktywnie promuje ekologię. Działania służące ochronie środowiska na stałe wpisują się w jego pracę edukacyjną i wychowawczą,
czego efektem są liczne sukcesy, między innymi dwukrotne uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku”
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie,
czy wielokrotne zdobycie prestiżowego międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi, którego otrzymanie koordynuje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Wszystkie
działania przynoszą efekty w postaci zwiększenie wiedzy
społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej na temat
konsekwencji degradacji środowiska naturalnego oraz
wskazanie, jak można pomóc chronić Ziemię. To także
większa wrażliwość oraz poczucie współodpowiedzialności i sprawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Kolejnym marzeniem społeczności Ośrodka jest założenie ścieżki zmysłów. Mamy nadzieję, że wkrótce „Szkolny ogród” – wyjątkowo piękne miejsce w środku miasta,
zyska wygląd, który będzie pedagogiczną inspiracją dla
nauczycieli i rodziców, a dla dzieci miejscem, w którym
edukacja nabiera nowego, przyjaznego wymiaru.
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
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Zieloni Detektywi. Mali, lecz dociekliwi!
Mirosława Gromacka i Krystyna Jarczyk
Łąka, las czy obrzeża naszej miejscowości to ulubione
miejsca szkolnych wycieczek. Na taką wyprawę wybrali
się Zieloni Detektywi, czyli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Biesalu.
Zaciekawienie uczniów roślinami występującymi
w najbliższej okolicy sprawiło, że z wykorzystaniem przewodników do rozpoznania roślin (wydanych przez Fundację proNauka) udało się dzieciom rozpoznać najbardziej
popularne rośliny: rumianki, stokrotki, irysy, maki, łubin,
bez czarny, klon, świerk, dąb oraz koniczynę białą i czerwoną. Zajęcia terenowe były dla pierwszaków ciekawą
lekcją przyrody.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Biesalu
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Uczniowie SP w Bukwałdzie rozpoznawali rośliny na
łąkach i nad jeziorem
Małgorzata Rudnicka
Korzystając z pięknej pogody, uczniowie naszej szkoły odbyli kilka spacerów na pobliskie łąki oraz jezioro,
aby rozpoznawać typowe rośliny tych środowisk. Jako
pomoc w tym ciekawym zajęciu wykorzystano liczne
przewodniki zgromadzone w szkolnej biblioteczce przyrodniczej, a także foldery („Rośliny łąkowe”, Rośliny
wodne i torfowiskowe”) i karty pracy otrzymane w trakcie warsztatów dla nauczycieli „Rośliny wokół nas – poznając rośliny uczysz się je wykorzystywać i chronić”
zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, a prowadzonych
przez dr Barbarę Juśkiewicz-Swaczynę. Z roślinami łąkowymi, które można wykorzystać do wykonania posiłku oraz jako opatrunek, dzieci były zapoznawane podczas warsztatów w Bukwałdzie – Wioska Gręplarska
Pachnąca Ziołami. W najbliższym czasie klasy I–III będą
uczestniczyły w zajęciach w „Zielonej klasie” Leśnictwa
Redykajny, gdzie będą doskonaliły umiejętność rozpoznawania roślin leśnych, wypełniały karty pracy oraz
posługiwały się folderami: „Drzewa i krzewy liściaste”,
Rośliny leśne”.

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
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Federacja Europarc
Krzysztof Główczyński
Federacja Europarc została założona w 1973 roku
w Bazylei z myślą, by chronić bogactwa zielonych obszarów Europy, a także spełniać rolę konserwatora jej
naturalnego piękna. Pierwsza siedziba została otwarta
w 1986 roku w Grafenau (Niemcy). Obecnie międzynarodowy zespół posiada swoje dwie siedziby w Niemczech
oraz Belgii. Członkami Federacji są parki, agencje zajmujące się ochroną przyrody, stowarzyszenia, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne. Na dzień dzisiejszy
zrzesza około 400 członków z 35 krajów, które same zarządzają „zielonymi skarbami” europejskich obszarów:
mórz, gór, lasów, rzek oraz dziedzictwem kulturowym.
Federacja Europarc jest organizacją pozarządową (NGO)
działającą z własnej inicjatywy i w oparciu o prawo
krajowe jej siedziby, jednakże nie działa dla osiągnięcia jakiegokolwiek zysku. Została utworzona w sposób
hierarchiczny – bieżącą działalnością kieruje siedmioosobowa Rada wybierana co trzy lata przez jej członków
podczas Zgromadzenia Ogólnego. Na czele Rady stoi
jej Prezydent – obecnie funkcje tą pełni Ignace Schops,
który jest m.in. dyrektorem belgijskiej organizacji pozarządowej Regionaal Landschap Kempen en Maasland
(RLKM) oraz członkiem rady największej organizacji
ochrony przyrody w Flandrii – Natuurpunt. Podrzędne
funkcje pełnią sekcje regionalne, którymi kierują koordynatorzy z Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii,
Czech, z obszarów państw Nordic-Baltic, inaczej zwanych NB8 (Finlandia, Szwecja, Norwegia, Litwa, Łotwa,
Dania, Estonia i Islandia) oraz Wysp Atlantyckich. Ich
głównymi celami są m.in.: podnoszenie świadomości na

temat znaczenia terenów chronionych, wspieranie różnorodnych form współpracy między profesjonalistami
zajmującymi się terenami chronionymi, podnoszenie
kwalifikacji kadr odpowiedzialnych za tereny chronione. Równie prężnie działa na zasadzie programu Natura
2000, którego podstawą są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywa Siedliskowa, a ich głównym celem jest zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków uważanych za cenne i zagrożone. Organizacja wspiera międzynarodowe projekty
ochrony przyrody m.in. przy współpracy z Organizacją
Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO), zmierzające do rozwoju sieci terenów chronionych, oddziaływania na programy publiczne
(szczególnie w Unii Europejskiej) w kierunku umocnienia roli terenów chronionych w ochronie dziedzictwa i
promocji zrównoważonego rozwoju.
Federacja Europarc, będąca organizacją zrzeszająca
partnerów z całej Europy, utworzyła w 2002 roku Program Junior Ranger skierowany do najmłodszych miłośników przyrody. Początkowo projekt był traktowany jako
pilotażowy i obejmował on wówczas cztery członkowskie
parki. Z biegiem czasu sieć partnerów się rozrosła. Obecnie Federacja szczyci się wysoce rozwiniętą współpracą
Junior Rangersów, która obejmuje dzieci (w wieku 7–12
lat) z 37 obszarów chronionych Europy. Kwintesencją całego projektu jest sprostanie wyzwaniu jakie wyznaczyła
sobie Federacja – znaleźć sposoby wykazania, że ochrona przyrody i kultury oraz zrównoważone wykorzystanie
zasobów naturalnych mają fundamentalne znaczenie dla
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ludzi w codziennym życiu. Aby osiągnąć ten cel, Europarc
stara się zachęcać do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami programów Junior Ranger i pracy nad poprawą
jakości programów regionalnych poprzez organizację
międzynarodowych warsztatów i seminariów szkoleniowych. Wstąpienie do „szeregów” Junior Rangersów początkowo wydaje się trudne. Obawy dotyczące czasu, pieniędzy, zdolności i umiejętności pracowników są często
podstawowymi problemami, z którymi borykają się nowi
partnerzy. Jednak warto pamiętać o korzyściach długofalowych. Dobrze zorganizowana działalność młodzieży
będzie nie tylko pomocna do osiągnięcia celów zarządzania parkiem, ale także budowanie relacji społecznych oraz
z ambasadorami obszarów chronionych w przyszłości.
Program Europarc Junior Ranger skierowany jest do młodzieży mieszkającej w / lub pobliżu obszaru chronionego.
Liczba uczestników zależy od zasobów i energii parku.
Jest to także dobry sposób na stworzenie partnerstwa
z lokalnymi szkołami, stowarzyszeniami na rzecz ochrony środowiska za pośrednictwem mediów komunikacyjnych i bezpośrednich kontaktów. Głównym wydarzeniem
programu, który okazał się wielkim sukcesem jest Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy Ranger (The International Ranger Federation) zrzeszający corocznie coraz
więcej młodych ludzi. Spotkanie koordynowane jest każdego lata przez Europarc i członka-gospodarza. Obóz jest
bardzo często dla jego młodych uczestników formą afirmacji – rozwoju osobistego na bazie zdobytych doświadczeń. Podczas spotkania z rówieśnikami z członkowskich
parków mają szansę odkryć różnorodność biologiczną
oraz przyczynić się do zachowania obszaru chronionego
w innej części Europy.

Federacja jest również partnerem projektu „Regionalne Parki Przyrodnicze Europy”, prowadzonego przez
Stowarzyszenie Niemieckich Parków Przyrodniczych
(Verband Deutscher Naturparke, VDN). W związku
z tym stworzono trzyletni projekt (2014–2017), który
miał na celu zacieśnienie współpracy i wspieranie wymiany doświadczeń między Parkami Krajobrazowymi
całej Europy, pomagając im doskonalić swoją pracę. Zebrane na bieżąco informacje pomiędzy parkami zawarte
zostały w książce o ich zadaniach, wynikach, korzyściach
dla społeczeństwa, wynikach badań i wizyt studyjnych,
miały one przyczynić się do promowania wartości wobec
europejskich decydentów. Książka ta jest udostępniona
w języku angielskim na oficjalnej stronie Europe’s Nature Regional Landscape Parks: https://www.naturparke.de.
Końcowym etapem Projektu był zorganizowany w Brukseli Pierwszy Europejski Szczyt Regionalnych Parków
Przyrodniczych, w którym uczestniczył również Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego. Dla europejskich
Parków bardzo ważnym momentem było podpisanie
przez ich 20 przedstawicieli Deklaracji „Regionalne Parki Przyrodnicze – praca dla Europy, w której wezwano
Unię Europejską i jej państwa członkowskie do większego wykorzystania Regionalnych Parków Przyrodniczych
do wdrażania zintegrowanego, dalekowzrocznego podejścia dla zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich w Europie. Uznano, że należy wzmocnić Regionalne Parki Przyrodnicze, gdyż są one w stanie zapewnić
lepszą realizację dyrektyw przyrodniczych w Unii Europejskiej, takich jak Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa
Ptasia i Ramowa Dyrektywa Wodna.
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Ptaki Warmii – wystawa fotograficzna w Muzeum
Przyrody
Elżbieta Szymkiewicz i Marian Szymkiewicz
W Muzeum Przyrody w Olsztynie 28 czerwca 2017 r.
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Ptaki
Warmii” autorstwa znakomitego fotografa przyrody,
pana Andrzeja Waszczuka „Szczurka” z Dobrego Miasta. Autor jest obecnie jednym z najbardziej znanych fotografów przyrody w regionie, konsekwentnie od wielu
lat promującym piękno przyrody Warmii. Prezentowana
wystawa jest kolejnym tego przykładem. Jego twórczość
ma wielu miłośników, a potwierdzeniem tego była licznie zgromadzona na wernisażu publiczność.
Na ekspozycji przedstawiono 33 fotogramy barwne
oprawione w drewniane ramy ze szkłem o wymiarach
70x80 cm. Wystawa ukazuje bogactwo i piękno świata
ptaków Warmii. Wśród prezentowanych gatunków dominują ptaki związane z wodami i terenami podmokłymi,
które wyróżniają Warmię na tle wielu innych regionów
Polski. Na fotogramach pokazano znakomite ujęcia wielu
gatunków kaczek, w tym kaczorów w szatach godowych,
które wiosną należą do najbarwniejszych przedstawicieli naszej awifauny, jak np.: płaskonosy, świstuny, cyraneczki, głowienki, czernice i gągoły. Oprócz kaczek
zaprezentowano także wiele innych gatunków, jak np.:
czaple − siwe i białe, bieliki, żurawie, czajki, bekasy,
gęgawy, łabędzie. Jak zwykle w przypadku ujęć autorstwa Andrzeja Waszczuka prezentowane zdjęcia ukazują ptaki w pozycjach dynamicznych: w locie, podczas
startu i lądowania, żerujące, kąpiące się, itp. Na wielu
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z nich widać krople rozpryskiwanej wody, ruch skrzydeł
i dziobów. Nieliczne fotogramy, na których nie ma ruchu
zachwycają z kolei pięknym światłem i prawdziwie malarskim scenami.
Większość zdjęć powstała w okolicach Dobrego Miasta, przede wszystkim w rezerwacie Kwiecewo i na terenach przylegających do miejscowości Kwiecewo.
Muzeum Przyrody w Olsztynie
(Oddział Muzeum Warmii i Mazur)
ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn
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Kalendarium
konkursy * konferencje * wydarzenia
6 maja 2017 r. na Mierzei Helskiej odbył się „Piknik w Kuźnicy na Mierzei Helskiej w ramach Światowego Dnia Ptaków
Wędrownych”, w którym udział wzięło ponad 70 osób. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich.
7 maja 2017 r. w Starych Kiełbonkach (gmina Piecki) odbyły się warsztaty terenowe „Biegi na orientację”. Organizator:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
10 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Prątnicy odbyła się uroczystość otwarcia Lapidarium Geologicznego, czyli przyszkolnego miejsca prezentacji okazów kamienia naturalnego. W lapidarium można oglądać 20 głazów, różnego typu. Przy kamieniach umieszczono tabliczki z ich nazwami oraz tablicę informacyjną z opisem skał i skarbów Wzgórz Dylewskich. Lapidarium
w Prątnicy jest drugim w regionie, obok Wzgórz Dylewskich. Przedsięwzięcie dofinansowano z WFOŚiGW w Olsztynie za
pośrednictwem OCEE.
13 maja i 18 czerwca 2017 r. na Wzgórzach Dylewskich odbyły się warsztaty terenowe dla malarzy i rzeźbiarzy, którzy
w lipcu br. będą przygotowywać prace malarskie i rzeźby w kamieniu. Warsztaty te miały na celu zainspirować lub też stać się
bezpośrednimi obiektami akcji artystycznych.
17 maja 2017 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku odbyło się regionalne podsumowanie konkursu „Geologiczne barwy Ziemi”. Fundatorem nagród dla uczniów z woj. warmińsko-mazurskiego był
WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem OCEE.
20 maja 2017 r. na Wzgórzach Dylewskich odbyły się warsztaty filmowe „Obraz słowem i kolorem malowany”, w których
udział wzięło ponad 40 uczniów i nauczycieli. Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
21 maja 2017 r. OCEE zorganizowało warsztaty ornitologiczne „Poznajemy ptaki wodno-błotne Warmii i Mazur”. Miejsce obserwacji ptaków: Polder Sątopy-Samulewo. Zajęcia prowadził Marian Szymkiewicz – kierownik Muzeum Przyrody
w Olsztynie.
22 maja 2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Olsztynie OCEE zorganizowało „Geologiczno-paleontologiczne warsztaty
artystyczne”.
W czerwcu 2017 r. podsumowano miejski konkurs „Wiosenne kwiaty w naszym ogrodzie”. Organizatorzy: Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji
Ekologicznej. Fundatorem nagród dla przedszkoli był WFOŚiGW w Olsztynie.
8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku grupa ponad 30 nauczycieli z Warmii i Mazur
i ponad 80 uczniów uczestniczyła w warsztatach „Skarby Ziemi – minerały i skały wokół nas”. Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
9 czerwca 2017 r. OCEE zorganizowało dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczęsnem warsztaty geologiczne dotyczące skał
i minerałów.
10 czerwca 2017 r. OCEE zorganizowało warsztaty „Z geologią i paleontologią za pan brat, czyli rozpoznajemy skały i
skamieniałości w terenie”. Zajęcia odbyly się na terenie żwirowni w Witramowie kolo Olsztynka.
28 czerwca 2017 r. w Olsztynku odbyły się warsztaty „Przybliżanie uczniom dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.
Metoda questu w przestrzeni skansenu w Olsztynku”. Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
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