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Szanowni Czytelnicy!
Liście na drzewach zżółkły, poczerwieniały, strącane podmuchami wiatru i... kroplami deszczu, rozścieliły barwny dywan pod naszymi stopami. W nieliczne słoneczne dni
z nadzieją i najczęściej bezskutecznie wypatrywaliśmy unoszącego się „babiego lata”. Po
wielu suchych latach, obecny rok był nadzwyczaj deszczowy i przyroda uzupełniła ubytek
wody w jeziorach, oczkach wodnych i na torfowiskach. Być może uratowało to wiele siedlisk
i zasiedlających je roślin przed zaniknięciem.
Mokra, deszczowa aura sprzyjała grzybom. Dorodne borowiki, kozaki, podgrzybki
i rydze zasiliły nasze spiżanie, a bardziej spostrzegawczy, podczas grzybobrania, zauważyli
liczne, choć mało znane gatunki tych organizmów porastające drzewa i resztki organiczne
na dnie lasu.
Migrujące ptaki już dawno odleciały, dni stają się szare i coraz zimniejsze, więc przypominam, że najwyższy czas na ustawienie karmników i rozpoczęcie dokarmiania ptaków,
które zdecydowały się zostać w kraju i umilać nam krótkie zimowe dnie.
Andrzej S. Jadwiszczak

Na okładce: muchomor rdzawobrązowy (Amanita fulva) (fot. M.J. Jadwiszczak)
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Lilia złotogłów – klejnot polskich lasów
Maciej Kędzia
Niewątpliwie, lilia złotogłów (Lilium martagon) jest
jedną z naszych najpiękniejszych roślin, które mamy okazję spotkać w środowisku leśnym. Już w zamierzchłych
czasach cieszyła się dużym zainteresowaniem, chociażby
w symbolice chrześcijańskiej, jako wyraz czystości i niewinności. Swe stałe miejsce znalazła również w sztuce
ludowej, jako motyw dekoracyjny wielu podhalańskich
wyrobów rzemieślniczych.
Z całą pewnością sławę zawdzięcza różowym kwiatom. Gabarytami nie dorównują one odmianom ogrodowym, lecz jako gatunek dziko występujący w Polsce
bez wątpienia zalicza się ją do najpiękniejszych krajowych bylin. W zależności od kondycji danego osobnika
kwiatostan składa się z jednego lub kilkunastu kwiatów
zwisających na pojedynczej, sztywnej łodydze. Kwiaty
osiągają około 5 centymetrów średnicy, a działki okwiatu są znacząco odgięte ku górze. Na płatkach widnieją
liczne, purpurowe plamki nadające im jeszcze osobliwszy wygląd. Wyróżnić należy również 6 purpurowych
pylników skierowanych ku ziemi. Jak dochodzi do zapylenia? Możliwe jest to dzięki motylom nocnym z rodzaju
zawisakowatych (Sphingidae), które zwabione silną wonią wydzielaną przez kwiaty, zawisają niczym kolibry,
a następnie swą charakterystycznie wydłużoną trąbką
zasysają nektar. Tak dochodzi do zapylenia, a nastepnie
wytworzenia nasion. Nie jest to jednak jedyny sposób
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Lilia złotogłów – liście

rozmnażania tej rośliny. Lilia złotogłów, tak jak inne gatunki liliowatych, rozmnaża się również wegetatywnie.
Z cebuli macierzystej wytwarzane są kolejne cebulki,
które dadzą początek nowym roślinom.
Lilia złotogłów należy do gatunków objętych ochroną
ścisłą. Według Światowej Unii Ochrony Przyrody zalicza się ją do gatunków niezagrożonych. W Polsce jest to
jednak gatunek dość rzadki, zasiedlający żyzne lasy liściaste, przede wszystkim grądy oraz buczyny. Na Warmii
w wielu przypadkach spotykałem ją wzdłuż dróg leśnych,
gdzie najprawdopodobniej panują lepsze warunki świetlne. W takich miejscach po kilku latach obserwacji śmiało
można stwierdzić, iż populacja z roku na rok ulega powiększeniu, aczkolwiek nie we wszystkich przypadkach.
Takowe rozmieszczenie w niektórych miejscach wiąże
się z działaniami, które w znaczącym stopniu ograniczają dalszy rozwój populacji, np. czynności związane
z poszerzeniem drogi. Dodatkowo taka lokalizacja naraża
rośliny na częstsze wyrywanie czy też wykopywanie całej
byliny do przydomowych ogrodów. Jest to jednak coraz
rzadziej spotykany proceder, ponieważ obecnie cebulki
lilii kupimy w każdym sklepie ogrodniczym.
Do zagrożeń wynikających z działalności człowieka
należy dodać te, które stanowią naturalne procesy zachodzące w ekosystemie. Jednym z nich jest z pewnością
proces sukcesji młodych drzew i krzewów, który w niektórych przypadkach przyśpieszony jest przez działalność
związaną z gospodarką leśną. Mowa tutaj o czynnościach
zmierzających do prześwietlenia drzewostanu. Jest to proces, który ma na celu zwiększenie produkcyjności drzewostanu to znaczy „masy drewna”, a także wzmożenie
wzrostu wśród młodego pokolenia drzew. Prowadzi to do
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pojawienia się kolejnych gatunków światłolubnych, które
w pewnym czasie przytłumią lilię na tyle, że nie jest ona
w stanie rywalizować o zasoby środowiska z roślinami
wyższymi.
Stan populacji lilii złotogłów w Polsce jest stabilny.
Wiele stanowisk tego gatunku znajduję się w Parkach
Narodowych, rezerwatach lub innych obszarach chronionych, co gwarantuje ich zachowanie, a jednocześnie dalszy
rozwój populacji. Jedno z większych stanowisk w naszym
kraju możemy spotkać na południu w okolicach Krakowa na „Garbie Tenczyńskim” gdzie populacja liczy nawet
dwadzieścia tysięcy osobników.

Lilia złotogłów – kwiatostan
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Smółka pospolita (Viscaria vulgaris)
Sylwia Cymek
Przepiękne łąki, każda inna, lecz wszystkie są prawdziwym rajem dla pszczół i motyli. Przemierzając polne
ścieżki oraz skraje lasów, możemy cieszyć oczy przyrodą,
która nas otacza, o której tak często zapominamy w codziennej bieganinie. Mazurski krajobraz jest na tyle niezwykły, że można go uznać za prawdziwy skarb natury.
Dlatego warto z nim obcować, chociażby dla możliwości
zobaczenia niezwykłych, ale i jakże pięknych gatunków
roślin. Podczas jednego ze spacerów udało mi się zaobserwować wyjątkowo urokliwą roślinę – smółkę pospolitą.
Smółka pospolita (Viscaria vulgaris) znana również
pod nazwą firletka lepka, czy też firletka smółka, należy
do rodziny goździkowatych. Występuje w południowej,
wschodniej, a także środkowej Europie oraz w Turcji.
Natomiast w Polsce w stanie dzikim jest średnio pospolitą rośliną, spotykaną głównie na nizinach naszego kraju.
Ze względu na jej preferencje siedliskowe, najczęściej
można ją spotkać na suchych łąkach, różnego rodzaju
zboczach, w świetlistych zaroślach, a także wzdłuż dróg
leśnych, na śródleśnych polanach oraz obrzeżach lasów.
Nie jest ona rośliną wymagającą, może występować zarówno na glebach przeciętnie żyznych, jak i suchych
bądź średnio wilgotnych, lecz pod warunkiem, że są one
przepuszczalne. Nie lubi natomiast gleb ciężkich gliniastych, na których źle rośnie, a w szczególnych przypadkach może nawet wymarznąć ze względu na zbyt duże
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Smółka pospolita

ilości wody gromadzącej się w korzeniach. Smółka do
prawidłowego rozwoju potrzebuje dużo słońca, ale dość
dobrze radzi sobie w półcieniu.
Roślina ta zazwyczaj osiąga ok. 30 cm wysokości,
jednakże może dorastać nawet do około 80 cm. Wzniesiona łodyga jest naga, silnie lepka pod węzłami, przez co
często można zaobserwować na niej poprzyklejane różne
owady. Ma ona charakterystycznie ułożone naprzeciwlegle liście. Dolne liście mają łopatkowaty kształt, z kolei
górne są równowąskie i zrośnięte nasadami. Wszystkie
liście są nagie, choć może występować u ich nasady delikatne orzęsienie. Kwiaty są zebrane w wiechę wierzchotkowatą i mają promienisty kształt. Wewnątrz kwiatów
znajduje się 10 pręcików oraz pojedynczy górny słupek
mający długą szyjkę i 5 znamion. Kwiaty mogą być wyłącznie żeńskie bądź wyłącznie męskie. Na ogół mają one
purpuroworóżowy kolor. Po przekwitnieniu wykształcają się owoce w kształcie jajowatej torebki, w której znajduje się wiele spłaszczonych nasion.
Smółka pospolita kwitnie od maja do lipca. Dzięki
niezwykle kuszącej barwie, a także budowie kwiatów,
wabi liczne motyle, które ją zapylają. Jest rośliną miododajną, a jej nektar znajduje się na dnie kwiatowym.
Ze względu na walory kolorystyczne, obfite kwitnienie
oraz fakt, że jest hemikryptofitem co oznacza, że dobrze
znosi zimowanie, może być uprawiana na rabatach bądź
w ogrodach skalnych jako roślina ozdobna.
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Krzewy Warmii i Mazur cz. I
Krystyna Kuszewska
Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris)
Gatunek rodzimy. Ciernisty krzew – ciernie powstają
ze zmodyfikowanych liści, zwykle trójdzielne, ale także pojedyncze i 5-7-9-dzielne. Liście ząbkowane. Młode pędy rudawo-beżowe, starsze szare, bruzdkowane.
Drewno gałązek i korzeni żółte. Nieprzyjemnie pachnące, żółte kwiaty zwisają w gronach. Późnym latem
krzewy obwieszone są gronami czerwonych, wydłużonych jagodowych owoców, które zawierają witaminę C,
nadają się na skutecznie witaminizujące przetwory – są
także wartościowym źródłem karotenoidów, regulują
przemianę materii, wspomagają ogólną odporność. Dawniej wykorzystywano surowiec z liści, pędów i korzeni
do leczniczych preparatów działających orzeźwiająco,
wzmacniająco, przeciwbiegunkowo, przeciwpasożytniczo, na choroby układu moczowego i skóry, dolegliwości
układu pokarmowego, choroby dróg żółciowych. Przygotowywano przeciwgorączkowy napar z owoców wraz
z maliną i dziką różą, a także moczopędny wywar z liści
berberysu wraz z liśćmi brzozy, fiołka, korzeni mniszka. W przeszłości tępiony jako jeden z żywicieli rdzy
źdźbłowej atakującej uprawy zbożowe.
Berbrys zwyczajny ma niewielkie wymagania glebowe, ale lepiej rośnie na glebach lekkich, nawet piaszczystych i nasłonecznionych stanowiskach. W ogrodach
często spotkać można odmianę o bordowych liściach
(B. v. ‘Atropurpurea’).

Berberys zwyczajny – kwiaty
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Berberys Thunberga (Berberis thunbergii)
Pochodzi z Japonii, gdzie jest wykorzystywany podobnie jak berberys zwyczajny. Bardzo u nas rozpowszechniony ze względu na pokrój i wiele odmian
o różnie wybarwionych liściach. Niski, rozłożysty krzew,
bardzo dobrze znoszący strzyżenie. Młode pędy czerwonobrązowe, zwykle z pojedynczymi cierniami, głęboko
bruzdkowane, starsze szare. Liście drobne, przeważnie
całobrzegie, przebarwiają się atrakcyjnie jesienią. Żółte kwiaty wyrastają pojedynczo na krótkich szypułkach
z kątów liści, często z czerwonym rumieńcem. Późnym
latem wzdłuż gałązek zwisają szeregiem czerwone, jagodowe owoce.
Szkółki oferują wiele odmian tego berberysu o jasnozielonych, żółtych, czerwonych liściach, a także o zróżnicowanym pokroju.
Berberyna obecna w korze i korzeniach działa rozkurczowo, żółciopędnie, przeciwbiegunkowo, antybakteryjnie, zwalcza pasożyty. Preparaty stosowano w leczeniu
czerwonki i zakażeń jelitowych, w chorobach skóry, infekcjach układu moczowego. Prowadzone są badania nad
działaniem wyciągów z berberysu na różne schorzenia,
m.in. nadciśnienie, stany reumatyczne, arytmię.
W ogrodach można także spotkać berberys Julianny
(Berberis julianae) o błyszczących, wydłużonych, zimozielonych liściach, które przemarzają tylko w surowe zimy. Niewysoki, szeroko rozrastający się, ciernisty,
kwitnie na żółto i można z niego formować niewysokie
żywopłoty.

Berberys Thunberga – kwiaty
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gionach zadomawia się i rozprzestrzenia, zyskując status gatunku inwazyjnego. W ogrodach sadzona jest ze
względu na okazałe, podzielone, błyszczące liście i obfite kwitnienie. Z żółtych kwiatów kształtują się następnie
granatowe, z nalotem woskowym, owoce. Surowiec zielarski i owoce mahonii mają podobne zastosowanie jak
berberysu zwyczajnego.
Bez czarny (Sambucus nigra)

Berberys Julianny – liście
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Przy rozpoznawaniu berberysów zwracamy uwagę na
kwiaty, a później na owoce. U naszego rodzimego, zwykłego berberysu kwiaty zebrane są w zwisające grona,
później zwisają w gronach czerwone owoce. U niższego berberysu Thunberga kwiaty osadzone są na krótkich
szypułkach w kątach liści wzdłuż gałązek. Czerwone
owoce również zwisają pojedynczo wzdłuż gałązki. Liście tego gatunku pięknie przebarwiają się jesienią w jaskrawo czerwone barwy.
Do rodziny berberysowatych należy także często spotykana w naszych ogrodach mahonia pospolita (Mahonia
aquifolium). Pochodzi z Ameryki Północnej i w naszym
regionie jej zimozielone liście cierpią w surowe zimy,
czasami krzewy przemarzają. Ale już w cieplejszych re-

Bez czarny – kwiatostan

Gatunek rodzimy. Bez czarny jest przeważnie krzewem, ale niekiedy wyrasta w małe drzewko. Pędy beżowo-szare, z gąbczastym, jasnym rdzeniem. Liście
złożone z 5–7 listków. Pachnące kwiaty zebrane w talerzowate kwiatostany są owadopylne. Kwitnie później
niż bez koralowy. Owocem jest czarny, soczysty pestkowiec z kilkoma nasionami. Ciężkie owocostany przewisają. Preferuje żyzne, zasobne w azot siedliska, znosi
zacienienie, odporny na miejskie zanieczyszczenia, wapniolubny, częsty na ruderalnych stanowiskach. Występuje pospolicie na miedzach, przy drogach, w zaroślach,
w lasach, towarzyszy osiedlom i zabudowaniom. Może
być stosowany w zadrzewieniach rekultywacyjnych.
W zaniedbanych parkach tworzy niekiedy gęste zarośla.
Stare okazy rosnące pojedynczo wykształcają malowniczy pokrój.
Leczniczo, w przeziębieniach wykorzystywany jest
syrop i napar z kwiatów, wyciągi z kwiatów wspomagają
układ krwionośny i oddechowy. Sok i odwar z owoców
działa ogólnie wspomagająco na organizm, napotnie,
moczopędnie, przeciwbólowo, przeczyszczająco. Nie
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Bez czarny – szarosrebrzysty pęd

Bez czarny
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powinno się ich spożywać na surowo, a przetwarzając należy pozbyć się nasion. Wykorzystywano także wyciągi
z kory na uśmierzenie bólu, dolegliwości wątroby i układu
pokarmowego. Dawniej całą roślinę przetwarzano na lecznicze preparaty. Wiosną gotowano młode pędy z liśćmi
na zieloną maść, wykorzystywano zmiażdżone liści na odmrożenia, stłuczenia, a także dla zmiękczania skóry.
Słowianie uważali czarny bez za drzewo pośredniczące pomiędzy światem żywych i światem duchów.
Bez koralowy (Sambucus racemosa)

Bez czarny – owoce
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Gatunek rodzimy. Krzew do 4 m wysokości, wytwarza
odrosty korzeniowe. Pędy brązowawe z brązowym rdzeniem. Liście złożone z 3 do 7 listków. Kwitnie wcześniej
niż bez czarny, wraz z rozwojem liści. Zielonkawożółtawe kwiaty zebrane są w stożkowate kwiatostany. Owoce
czerwone, niejadalne na surowo. Można przetwarzać je na
soki, syropy, także po przetarciu przez sito (aby pozbyć
się nasion) na galaretki. Napary z suszonych owoców
i soki można stosować jak bez czarny – na przeziębienia.
Wspomagają także przemianę materii i układ pokarmowy. Owocostany nie są tak obfite, sterczące. Preferuje
żyzne gleby, nie jest wapniolubny. Rzadziej spotykany,
szczególnie na północy.

Bez czarny – rdzeń
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Bez koralowy – rdzeń
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Bez koralowy – kwiatostan

fot. K. Kuszewska

Bez koralowy – owoce i liście
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Bluszcz pospolity (Hedera helix)
Gatunek rodzimy, chroniony na naturalnych stanowiskach. Bluszcz nie jest zagrożonym gatunkiem, ale ponieważ kwitnące okazy są rzadkością, warto je chronić.
Także fakt, że nasze lasy są ubogie w pnącza, skłania do
utrzymania bluszczu tam, gdzie wzbogaca swoją obecnością grądy, łęgi, buczyny czy krajobraz skałek i wąwozów. Bluszcz jest zimozielonym krzewem z rodziny araliowatych (Araliaceae). Wspina się za pomocą korzeni
przybyszowych, wrastających w korę pni lub szczeliny
w murze. W żaden sposób nie osłabia ani nie szkodzi
drzewom, po których się wspina.
Pędy w fazie młodocianej giętkie i długie z liśćmi
klapowanymi. Bluszcz kwitnący wytwarza sztywne,
krótkie, odstające – bo bez czepnych korzonków – pędy
z liśćmi romboidalnymi lub jajowatymi. Zimozielone liście są skórzaste, pojedyncze, na ogonkach. Kwiaty z zielonkawym okwiatem zebrane są w półkuliste, baldachowate kwiatostany. Pięć pręcików otacza słupek zrośnięty
z pięciu owocolistków i pierścień miodnikowy. Owocem
jest mięsisty, granatowy pestkowiec z kilkoma nasionami, trujący, dojrzewający w następnym roku. Owoce rozsiewają ptaki, ale nie są zjadane chętnie.
Długowieczny, cieniolubny, tolerancyjny co do gleby. Kwitnie jednak obficiej na dobrze oświetlonych pędach, które docierają do górnych partii korony drzewa,
po którym się wspina.
Występuje w zachodniej i środkowej Europie, w Polsce przebiega wschodnia granica jego zasięgu. Spotykany
w wilgotnych lasach łęgowych i grądowych, w buczynach.

Bluszcz pospolity – liście pędów kwitnących

fot. K. Kuszewska

Bluszcz pospolity – liście trójklapowe

fot. K. Kuszewska



Bluszcz pospolity – korzenie przybyszowe

fot. K. Kuszewska

Przystosowuje się także do suchszych i bardziej słonecznych stanowisk, ale może przemarzać w Polsce północno-wschodniej. Na wschodzie Polski bluszcz rzadko wytwarza kwiaty, najczęściej tylko pędy wegetatywne, natomiast w lasach na Pomorzu często kwitnie i owocuje.
Do celów leczniczych zbiera się i suszy liście. Zawierają wiele związków, które nadmiarze są trujące. Wyciągi z liści działają rozkurczowo, wykrztuśnie, przeciwza-

Bluszcz pospolity – owoce
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Bluszcz pospolity – kwiaty

fot. K. Kuszewska

palnie, przeciwobrzękowo. Przeciwdziałają rozwojowi
chorób powodowanych przez bakterie, grzyby, pasożyty
i wirusy. Są wykorzystywane w preparatach przeciwdziałających starzeniu się skóry. Wspomagają w chorobach
układu oddechowego, działając wykrztuśnie, rozkurczowo w zapaleniu oskrzeli. Główny składnik syropów na
kaszel. Zewnętrznie do kąpieli, obmywań i okładów na
rany, bolesne miejsca, gościec, reumatyzm.

fot. K. Kuszewska

Smolucha świerkowa (Ishnoderma benzoinum)
Łukasz Auguścik
Spacerując po lasach, parkach lub pośród innych zadrzewień, spotykamy na swojej drodze różne grzybowe
twory. Mogą one rosnąć na pniach i gałęziach żywych
jeszcze drzew, a także na pniakach lub rozkładającym się
„martwym drewnie”. Niekiedy twory te mogą wyrastać
pozornie wprost z ziemi, choć tak naprawdę swe podłoże mają na ukrytych w niej korzeniach drzew. Owocniki
grzybów nadrzewnych, bo o nich tu mowa, mogą mieć
różne rozmiary i barwy. Jedne z nich są małe, o barwach
upodabniających je do podłoża, z którego wyrastają, tak
jak np. w przypadku opisywanej w poprzednim numerze
„Natury” orzechówki mączystej (Encoelia furfuracea),
inne zaś już z daleka przykuwają naszą uwagę, zarówno
pod względem wielkości, jak i barwy, a najlepszym tego
przykładem jest żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus). Niektóre grzyby nadrzewne, a właściwie ich owocniki spotykamy dość często i są to np. hubiak pospolity (Fomes fomentarius), pniarek obrzeżony (Fomitopsis
pinicola), czy też lakownica spłaszczona (Ganoderma
applanatum). Są też takie gatunki, z którymi spotkanie
wymaga już znacznego szczęścia. Do takich gatunków
zalicza się bez wątpienia, np. soplówka bukowa (Hericium coralloides), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) oraz jej rodzajowa „kuzynka”, tytułowa smolucha
świerkowa (Ishnoderma benzoinum).

Smolucha świerkowa – owocniki zeszłoroczne

Obie smoluchy należą do rodziny pniarkowatych (Fomitopsidaceae). Smolucha świerkowa w przeciwieństwie
do smoluchy bukowej występuje na pniach i pniakach
gatunków iglastych, a w szczególności na świerku pospolitym. Owocniki smoluchy świerkowej są jednoroczne,
a ich wygląd zmienia się w trakcie ich rozwoju. Początkowo na podłożu ukazuje sie bliżej nieokreślony kształtem twór o jasnej, kremowej barwie. W miarę wzrostu zarysowuje się na nim ciemniejsza, brązowawa strefa, która
z czasem rozwinie się w wierzchnią warstwę owocnika.
W pełni rozwinięte młode owocniki mają na ogół kształt
półkolisty lub też wachlarzowaty. Ich wierzchnia warstwa
jest nierówna, nieco filcowata i delikatnie połyskująca,
o barwie czerwonobrązowej lub też rdzawobrązowej. Ponadto widoczne są na niej koncentrycznie układające się
strefy. Z kolei u owocników starszych wierzchnia warstwa
nie ma już filcowatej struktury, jest naga i znacznie ciemniejsza niż u młodych owocników. Przybiera ona barwy
od ciemnordzawobrązowych, poprzez ciemnofioletowobrązowe, aż po niemalże czarne. Natomiast brzeg owocników zawsze ma jaśniejszą barwę niż reszta owocnika.
Jest on cienki, pofalowany i nieco powcinany, a niekiedy
także zawinięty w dół. Warstwa hymenalna u smoluchy
świerkowej wykształca się w pełni na ogół dopiero u starszych owocników. Zbudowana jest ona z rurek o bardzo

fot. Ł. Auguścik
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drobnych, okrągłych lub wielokątnych porach. Hymenofor
pierwotnie jest jasny, o białawej, kremowej lub niekiedy
ochrowej barwie, która pod wpływem nacisku ciemnieje.
U starszych owocników hymenofor ciemnieje i przybiera
brązową barwę. We wnętrzu owocników znajduje się biały miąższ o mięsistej konsystencji, który z wiekiem ciemnieje i twardnieje. Ponadto na powierzchni owocników
możemy czasami spotkać gromadzące się krople oleistej
wydzieliny, które są wynikiem powszechnego w świecie
roślin i grzybów zjawiska gutacji. Owocniki smoluchy
świerkowej przyrośnięte są bokiem do podłoża. Dorastają

Smolucha świerkowa – rozpadająca się warstwa hymenalna
fot. Ł. Auguścik
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fot. Ł. Auguścik

one do około 20 cm długości, 15 cm szerokości i grubości
około 2 cm. Mogą one występować pojedynczo, choć najczęściej spotykane są grupy kilku, ułożonych dachówkowato owocników. Po mimo tego, że smolucha świerkowa
ma owocniki jednoroczne, wiosną można spotkać owocniki zeszłoroczne. Są one bardzo ciemne, rdzawobrunatne
lub też nawet niemalże całe czarne. Ich ulegający rozkładowi hymenofor tworzą „resztki” niegdyś równych drobnych rurek o ciemnobrązowej barwie.
Smolucha świerkowa, jak wiele innych gatunków
z grupy grzybów nadrzewnych, jest saprotrofem zasiedlającym obumarłe drzewa i pozostałości po nich. Jej enzymy prowadzą do powstania białej zgnilizny drewna, a co
za tym idzie do rozkładu martwej materii organicznej.
Tym samym przynoszą one znaczne korzyści z punktu
widzenia funkcjonowania ekosystemu
Grzyb ten podobnie jak smolucha bukowa jest dość
rzadki i narażony na wymarcie w naszym kraju. Potwierdza to status „V” na Czerwonej liście roślin i grzybów
Polski. Tak więc, nie będzie łatwo spotkać smoluchę
świerkową. Z pewnością jednak można na nią trafić na
terenie warmińsko-mazurskiej gminy Świątki, w świerczynach rosnących nieopodal rzeki Pasłęki.

Drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster)
Łukasz Auguścik
Tego roku pogoda nas nie rozpieszczała. Wiele dni
było deszczowych, a i temperatury do najwyższych nie
należały. Jednakże to, co dla jednych organizmów jest
uciążliwe, dla drugich stanowi wymarzone warunki do
rozwoju. Potwierdzi to ten, kto wybrał się na grzybobranie. Nawet podczas krótkiego spaceru nie sposób było
nie dostrzec bogactwa przedstawicieli królestwa grzybów, zarówno pod względem ilości, jak i różnorodności.
Na każdym kroku stawianym pośród leśnych ostępów
można było natknąć się na bogatą paletę barw najróżniejszych gatunków. Każdy mógł znaleźć coś miłego dla
oka, jak i oczywiście dla żołądka. Potwierdzają to pełne
kosze dorodnych kurek, borowików, podgrzybków, czy
też jeszcze wielu innych gatunków jadalnych. Z drugiej
zaś strony, tegoroczne bogactwo grzybów potwierdzają
również strony internetowe wypełnione świeżymi fotografiami grzybów.
Przemierzając lasy, poza dość popularnymi grzybami,
można natrafić również na rzadszych przedstawicieli tego
królestwa. Choć często nie należą one do gatunków urozmaicających nasze kuchnie, to jednak są one ciekawymi
i cennymi znaleziskami przyrodniczymi. Tak jest, m.in.
z tytułowym drobnoporkiem sproszkowanym, pomimo
tego, że nie należy on do tych najrzadszych, to jednak nie
łatwo o spotkanie z nim. Choć grzyb ten występuje na

Młode owocniki drobnoporka sproszkowanego

Rozsypujące sie owocniki drobnoporka sproszkowanego
fot. Ł. Auguścik

fot. Ł. Auguścik
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rozległym obszarze obejmującym, m.in. Europę, Rosję
oraz Kanadę, to jednak jest bardzo rozproszony i rzadki.
W związku z tym został on ujęty na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, na której ma on status R – rzadki.
Ten rok jest wyjątkowy pod względem grzybowego bogactwa, więc przy odrobinie szczęścia można go spotkać w podolsztyńskich lasach, w gminach Gietrzwałd
i Dywity
Różnorodność grzybów nadrzewnych i ich zmienność,
zarówno pod względem barwy, wielkości, jak i kształtów
zadziwia nas wraz z każdym poznawanym gatunkiem.
Na ogół „huby” kojarzone są z twardym tworem o mniej
lub bardziej półkolistym, kopytowatym lub konsolowatym kształtem. Jednakże w grupie grzybów nadrzewnych
jest wiele gatunków, które zupełnie nie pasują do takiego
wzorca. Tak jest też w przypadku drobnoporka sproszkowanego, należącego do rodziny pniarkowatych (Fomitopsidaceae).
Podczas pierwszego spotkania z owocnikami tego
grzyba może pojawić się mała niepewność, czy oby na
pewno to, co widzimy jest grzybem, czy może jednak nie.
To wszystko za sprawą jego budowy i ogólnego wyglądu.
Na pierwszy rzut oka dostrzeżemy jakieś nietypowe twory
o jasnej barwie i nieregularnej budowie „poprzyklejane”
do drewna. Jednakże im bardziej się do nich zbliżymy,
tym robi się ciekawiej. Naszym oczom ukażą się niejako
grzybowe, miękkie „poduszeczki” o mniej lub bardziej
półkulistym, czy też kulistym zarysie i białawej barwie,
które są przyrośnięte bokiem do podłoża. Ich powierzchnia pokryta jest drobnymi, miękkimi włoskami – kolcami. Wnętrze tych poduszeczek wypełnia biały, miękki,
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fot. Ł. Auguścik

gąbczasty miąższ zbudowany z ułożonych promieniście
włókienek. Tak wyglądają młode owocniki drobnoporka sproszkowanego. W miarę dojrzewania zarumieniają
się – przybierają barwy od ciemnokremowej, poprzez
żółtobrązową aż po jasnobrązową. Miąższ u starszych
owocników robi się suchy, proszkowaty i przybiera żółtawobrunatną barwę. Później owocniki niejako więdną,
wyglądając nieco jak zmoczone pierze. Na końcu rozpadają się na jasnobrązowy, proszkowaty pył. Warstwa hymenalna w owocnikach tego grzyba wytwarza się późno,
tuż przed rozpadem owocnika, a w wielu przypadkach
może nie wytworzyć się wcale. Jeżeli jednak dojdzie do
jej powstania, to tworzy się ona głównie u nasady owocnika i jest ona zbudowana z krótkich, kruchych rurek
o drobnych, często porozrywanych porach. Pojedyncze
owocniki drobnoporka sproszkowanego mogą dorastać
nawet do 11 cm średnicy. Najczęściej spotykane są grupy, rzadko pojedyncze owocniki. Rosną one przeważnie
na pniakach oraz korzeniach martwych lub obumierających drzew iglastych, a choć rzadko, to również na drzewach liściastych.
Drobnoporek sproszkowany jest organizmem saprotroficznym. Rozwijając się w martwym lub obumierającym drewnie, przyczynia się on do jego rozkładu. Tym
samym wpisuje się on w grupę reducentów, pełniących
ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu. Owocniki
tego grzyba są niejadalne, pozostaje więc jedynie nacieszyć nim oko, a nie żołądek.

Monitoring zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis)
na terenie Warmii i Mazur
Lech Pietrzak
W 2017 r. w całej Polsce przeprowadzony został monitoring zalotki większej, w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000. Całość działań koordynował Instytut Ochrony
Przyrody PAN w Krakowie, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po raz pierwszy państwowy monitoring zalotki wykonano na terenie naszego
województwa. Podczas pierwszych badań monitoringowych tego gatunku, które wykonano sześć lat temu,
obszar północno-wschodniej Polski nie został uwzględniony.
Ponieważ monitoring prowadzony był po raz pierwszy, wyjściowym krokiem było wytypowanie stanowisk
monitoringowych, do czego wykorzystano dane posiadane przez nadleśnictwa oraz koordynatorów monitoringu.
Ostatecznie do badań wybrano cztery stanowiska położone w sąsiedztwie Olsztyna, na terenie nadleśnictwa Kudypy i nadleśnictwa Olsztyn.
Badania monitoringowe bezkręgowców opierają się
zazwyczaj na ocenie trzech wskaźników: populacji, charakteru siedliska i perspektyw jego zachowania. Oczywiście szczegółowy sposób badań poszczególnych wskaźników jest różny w przypadku różnych gatunków, jednak

Samiec zalotki większej

fot. L. Pietrzak

Stanowiska monitoringu zalotki większej
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Jonkowo, stanowisko w nadleśnictwie Kudypy. Bogata roślinność szuwarowa, w tym turzyca nitkowata, żabiściek pływający i torfowce, tworzy dogodne siedlisko dla licznej populacji zalotki większej
fot. L. Pietrzak

ocena stanowiska wynika z reguły z oceny tych trzech
wskaźników.
W przypadku zalotki większej, badania populacji
opierają się zasadniczo na dwóch elementach: liczeniu
wylinek oraz liczeniu terytorialnych samców. Generalnie,
badania wykonuje się w drugiej połowie maja, ewentualnie na początku czerwca. W tym roku pogoda sprawiła
nam jednak duże trudności. Rok był stosunkowo chłodny i wilgotny. Z jednej strony opady deszczu utrudniały
przeprowadzenie badań terenowych, ponieważ liczenie
samców powinno odbywać się w optymalnych warunkach pogodowych, natomiast wylinki narażone były na
zmywanie. Z drugiej strony stosunkowo chłodna wiosna
opóźniła cykle fenologiczne owadów, przez co trafienie
z kontrolami we właściwy moment stało się bardzo trudne – z pewnością nie można było trzymać się terminów
zgodnych ze standardowymi wytycznymi. Największym
problemem okazały się w tym roku wylinki, których
znajdowano mało i był to kłopot, z którym borykali się
badacze w wielu regionach Polski.
Mimo przeciwności, badania udało się przeprowadzić
i stanowiska z Warmii i Mazur znalazły się w bazie danych IOP. Na większości stanowisk odnotowano obecność zalotek, jednak opisane wcześniej trudności sprawiły, że nie wszędzie uzyskano wyniki wskazujące na stan
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właściwy. Rzetelne porównania i analizy będą jednak
możliwe po ponownym wykonaniu badań za pięć lat.

Wylinka zalotki większej

fot. L. Pietrzak

Niezwykłe spotkanie z modliszką zwyczajną
Maciej Kędzia
Pierwszego października tego roku wybierając się
w okolice wsi Barczewko dokonałem nadzwyczajnej obserwacji. Spacerując po rozległych łąkach otaczających
tą malowniczą wieś natknąłem się na modliszkę zwyczajną (Mantis religiosa). Jest to niecodzienna sytuacja, ponieważ głównym obszarem występowania tego gatunku
są przede wszystkim Bieszczady, kotlina Sandomierska
oraz południowa część Lubelszczyzny. W licznych publikacjach oraz literaturze tematycznej nie wskazywano do
tąd na północną część naszego kraju. Mimo to w ciągu
ostatnich lat dochodziło do sporadycznych spotkań z tym
owadem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być zachodzące
w ostatnim czasie zmiany klimatyczne.
Modliszka zwyczajna preferuje ciepłe, nasłonecznione łąki oraz pastwiska, na których pojawia się od lipca do
października. Pomimo że osiąga znaczną jak na owady
wielkość (samica ma od 5 do 8 centymetrów długości,
samce nieco mniej) to jej ubarwienie sprawia, że wśród
bujnej roślinności jest praktycznie nie do zauważenia.
Dodatkowo, jej wydłużone ciało oraz długie i cienkie odnóża maskują ją przed ewentualnymi drapieżnikami.
W Polsce jest to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto, modliszkę ujęto w „Czerwonej Księdze Zwierząt”, jako gatunek zagrożony wyginięciem. Do
skutecznej ochrony tego owada zaleca się przede wszyst-

fot. M. Kędzia

kim pozostawienie miejsc występowania tego gatunku
w naturalnym stanie. Stosowanie środków owadobójczych oraz pozostałych zabiegów agrotechnicznych niestety w większości przypadków minimalizuje szanse na
spotkanie modliszki do zera. Konieczne jest wiec utrzymywanie odpowiednich środowisk życia tego owada,
zwłaszcza ciepłolubnych muraw oraz nasłonecznionych
pastwisk, które zasiedla.

fot. M. Kędzia
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Meksykański małż w Zalewie Wiślanym
Dawid Dąbrowski i Maja Kozioł
Pochodzącego z wód Ameryki
Północnej małża Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1832) po raz
pierwszy w Europie odnotowano
w wodach przybrzeżnych Belgii
w 2005 roku. W 2010 roku stwierdzono jego obecność w Zalewie Wiślanym. Na początku został zaobserwowany w rosyjskiej części zalewu,
już w 2011 roku odnotowano jego
obecność w polskiej części zbiornika. W ciągu kolejnych lat systematycznie zasiedlał kolejne części
akwenu zwiększając swój udział w
biomasie bentofauny. Najprawdopodobniej gatunek ten został zawleczony do Europy nieintencjonalnie
w wodach balastowych statków.
Jest to już kolejny obcy gatunek który, m.in. z krabikiem amerykańskim
(Rhithropanopeus hariss) oraz kiełżem tygrysim (Gammarus tigrinus)
przedostał się do Zalewu z Ameryki Rangia cuneata
Północnej.
Rangia cuneata jest średniej wielkości małżem o brązowej lub jasnobrązowej muszli, która kształtem zbliżona
jest do trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach. Preferuje
ciepłe wody słonawe o miękkim dnie piaszczysto-mulistym W warunkach naturalnych jakim dla niego jest Zatoka Meksykańska dorasta do 90 mm długości, zaś w warunkach kolonialnych osiąga znacznie mniejsze rozmiary,
do ok. 40 mm.
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fot. D. Dąbrowski

Wykazuje on cechy dobrego filtratora i może mieć pozytywny wpływ na stan wód bardzo zanieczyszczonego
już Zalewu Wiślanego. Obserwacje terenowe prowadzone od momentu pojawienia się tego gatunku w akwenie
potwierdzają tą zależność. W ciągu 6 lat obecności małża
w zalewie przeźroczystość wody poprawiła się o około
70 cm. Dzięki swojej masywnej muszli stał się on również dobrym podłożem bytowania dla innych gatunków
np. racicznicy zmiennej (Dreissena
polymorpha).
Jednakże Rangia cuneata, jak
każdy gatunek obcy, stanowi potencjalne zagrożenie dla ekosystemu.
W konsekwencji może mieć negatywny wpływ na rodzimą biotę, wypierając z niego gatunki autochtoniczne, co
będzie skutkowało zubożeniem bioróżnorodności fauny.
Ostatnie obserwacje prowadzone
w sierpniu 2017 roku wykazały znaczący spadek populacji tego gatunku.
Przypuszcza się, że wpływ na to mogła mieć okresowo niska zawartość
tlenu w przydennych warstwach wód
akwenu. W czasie badań nie odnotowano obecności żywych, młodych
osobników o szerokości muszli poniżej 15 mm. Wszystko wskazuje na to,
że po okresie ekspansji ten nowy element fauny powoli zmniejsza znaczefot. M. Zawadzka nie w bentofaunie Zalewu Wiślanego.

Jak będą wyglądały audyty krajobrazowe?
Izabela Redman-Zalewska
Niemal dwa lata temu miałam okazję na łamach „Natury” przybliżyć założenia tzw. Ustawy krajobrazowej,
która została sporządzona w związku z ratyfikowaniem
przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Ustawa weszła w życie 11 września 2015 r. i zobowiązuje sejmiki poszczególnych województw w przeciągu 3 lat
od dnia wejścia w życie ustawy do uchwalenia audytów
krajobrazowych (czyli opracowań klasyfikujących krajobrazy na obszarze poszczególnych województw). Łatwo
policzyć, że do zrealizowania tego zapisu pozostał rok.
W momencie wprowadzania ustawy było o niej głośno nie tylko w gronie środowisk specjalistycznych i samorządowych, ale również media rozpisywały się o rygorystycznych zakazach wprowadzanych przez ustawę.
Po tych dwóch latach pozostaje wrażenie, że większość
zapomniała o audytach krajobrazowych, a dyskusje toczą
się niemal wyłącznie wśród specjalistów i naukowców.
Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 5 października 2017 r. odbyła się już 6. edycja
konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, w tym roku pod tytułem „Nauka
dla ochrony i kształtowania krajobrazu”. Konferencja
skierowana była do przedstawicieli instytucji rządowych
i samorządowych szczebla wojewódzkiego, jak również
instytucji naukowych oraz społecznych. Zakres tematyczny nawiązywał do audytów krajobrazowych, których
sporządzenie jest dużym wyzwaniem dla zarządów województw. Trwają prace nad przygotowaniem metodyki do
sporządzania audytów, a efekty tych prac przedstawiono
na konferencji. Skupiono się na sposobie wyznaczania
granic poszczególnych krajobrazów opartym na podziale
kraju na mezoregiony. Osobiście jednak uważam, że doprecyzowanie granic regionów fizycznogeograficznych
opracowanych przez Kondrackiego nie ma większego

Droga polna Lubstyn – Wałdyki

znaczenia w badaniach krajobrazowych. W trakcie otwartych dyskusji wynikało wiele wątpliwości co do proponowanego sposobu analizy, jak również wiele kwestii
nierozwiązanych i spornych, jak np. zasięg obszaru wsi.
Niepokojące wydaje się, że zespół opracowujący metodykę audytów krajobrazowych złożony jest wyłącznie
z geografów, co można wyczuć w proponowanym modelu badawczym. Padały postulaty o rozbudowanie zespołu
o architektów krajobrazu, jak również badaczy z innych
dziedzin jak socjologia czy archeologia, w celu stworzenia interdyscyplinarnego i wszechstronnego zespołu.
Należy wspomnieć, że na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępne jest opracowanie pt. „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”, które zawiera szczegółową
instrukcję przeprowadzania audytów. Założono przetestowanie proponowanej metodyki przed jej zastosowaniem i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji. Słyszy
się jednak wiele głosów krytycznych, głównie ze strony
architektów krajobrazu.
Poprzednią moją relację z wdrażania Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej kończyłam znakiem zapytania. Jesteśmy w trakcie kolejnego etapu, jakim jest sporządzenie audytów krajobrazowych i nadal jest wiele
niewiadomych oraz nierozwiązanych kwestii. Biorąc pod
uwagę, że na przeprowadzenie audytów pozostał tylko
rok wzbudza to obawy, że audyty będą sporządzone nieściśle. Pozostaje tylko liczyć, że w przeciągu tego roku
uda się dopracować instrukcję i przeprowadzić kompleksową klasyfikację krajobrazów całego kraju, dającą narzędzie do ochrony krajobrazu i jego zarządzania.
Welski Park Krajobrazowy

fot. A. Szarzyńska
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Droga wiejska – Czerlin

Droga do kamienia ofiarnego w Lesie Zajączkowskim, okolice Wysokiej Wsi

Droga w wąwozie – okolice starego młyna w Domkowie
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Droga leśna – okolice Dylewa

Drogi Garbu Lubawskiego
w obiektywie Alicji Szarzyńskiej

Droga na dawnym nasypie kolejowym – okolice Durąga i Gląd
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Rezerwat Przyrody Gązwa
Łukasz Auguścik
W północno-zachodniej części powiatu mrągowskiego, na wschód od Jeziora Gielądzkiego, pośród leśnych
ostępów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa
Mrągowo, znajduje się jeden ze 111 rezerwatów przyrody Warmii i Mazur.
Rezerwat Przyrody Gązwa, bo to właśnie o nim tu
mowa, został założony w 1958 roku. Jest to rezerwat
torfowiskowy, którego głównym celem powołania była
ochrona dość rzadkiego, jak na ten region, torfowiska
wysokiego o typie kontynentalnym.
Pośród torfowisk wysokich wyróżnia się dwa typy,
wspomniane już kontynentalne oraz bałtyckie. Kontynentalne spotyka się w suchszym klimacie o małych sumach
opadów. Torfowiska takie powstają w różnego rodzaju
nieckach, z których woda nie ma odpływu i zasilane są
w głównej mierze wodami opadowymi. Ten typ charakteryzuje się sezonowymi, a w dodatku długookresowymi
wahaniami poziomu wód. Ma to istotny wpływ na skład
gatunkowy flory i fauny występującej na tych obszarach, który zmienia się na skutek nastania suchych lub
wilgotnych okresów. W przeciwieństwie do tego, drugi
typ torfowisk wysokich – bałtycki, występuje w bardziej
wilgotnym klimacie, obfitującym w opady. Charakterystyczną cechą tego typu torfowisk są wzniesienia, niejako
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Bagno zwyczajne

fot. Ł. Auguścik

fot. Ł. Auguścik
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w formie kopuły w środkowej części torfowiska. Ponadto, na takim torfowisku spotykamy się z mozaiką roślinności złożonej z „wilgotnych dolinek” oraz suchszych
kęp roślin.
Na około 205 hektarach Rezerwatu Gązwa znajduje
się kompleks torfowisk przejściowych oraz wysokich.
Obszary tego terenu zaliczyć można do trzech typów
siedliskowych: boru bagiennego, subkontynentalnego
boru świeżego oraz mszaru sosnowego. Na terenie Gązwy występują również mineralne wyspy o niewielkich
powierzchniach. Dominuje na nich bór mieszany, choć
na niektórych występuje również bór świeży oraz grąd
kontynentalny.
Rezerwat Gązwa poza różnorodnością pod względem
budowy geologicznej, to również bogactwo roślin. Począwszy od najniższych warstw występuje tu wiele gatunków torfowców tworzących zbity kożuch. Pośród nich
znaleźć można, m.in. torfowiec czerwonawy (Sphagnum
rubellum), torfowiec magellański (Sphagnum magellanicum), torfowiec bałtycki (Sphagnum balticum), czy
też torfowiec brunatny (Sphagnum fuscum). Wśród tych
najniższych roślin na terenie rezerwatu występuje również widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum), który
jest cennym reliktem polodowcowym. Nieco wyżej nad
nimi rozpościerają swe pędy takie rośliny jak modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), żurawina błotna
(Oxyccocus palustris), bażyna czarna (Empetrum nigrum),
a także rosiczki – okrągłolistna (Drosera rotundifolia) oraz
rzadka długolistna (Drosera anglica). W odpowiedniej
porze roku można tu trafić na charakterystyczny zapach
kojarzony ze starymi szafami, wytwarzany przez bagno

fot. Ł. Auguścik

Modrzewnica zwyczajna

fot. Ł. Auguścik
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Osadnik wielkooki

zwyczajne (Ledum palustre). Dla wszechpanującej tu zieleni o różnych odcieniach kontrast tworzą kwitnące połacie wełnianki pochwowatej (Eriophorum vaginatum).
Wymienione powyżej rośliny to zaledwie niewielki procent spośród opisanych z tego terenu około 270 gatunków.
W środkowym obszarze torfowiska występuje głównie
roślinność charakterystyczna dla torfowisk wysokich.
Z kolei skraje rezerwatu to roślinność charakterystyczna
dla boru bagiennego. Ze względu na zmiany warunków
wodnych, w ostatnich latach zbiorowisko to jednak zaczyna tracić swój charakter. Z tego samego powodu, sosna,
niemalże w sposób inwazyjny, przesuwa się w głąb, gdzie
torfowisko wysokie porastają niskie sosny o parasolowatych koronach oraz niewielkich rozmiarów brzozy. Na
skutek tego otwarte obszary torfowiska zanikają i obecnie
są niemalże rzadkością.
Rezerwat otoczony jest lasem gospodarczym. Tereny
te, to w głównej mierze siedliska bagienne, zarówno borowe, jak i lasowe, a poza nimi występują również fragmenty lasu świeżego i mieszanego świeżego. Do głównych gatunków porastających bliskie sąsiedztwo rezerwatu należą świerki, dęby, brzozy i sosny. Choć obszary
te nie są tak cenne jak sąsiadujący z nimi rezerwat, to
jednak także zasługują na uwagę i zainteresowanie, a to
za sprawą chociażby dwóch rzadkich gatunków motyli.
Pierwszym z nich jest strzępotek hero (Coenonympha
hero), należący do rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).
Jest to niewielkich rozmiarów motyl dzienny o rozpiętości
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fot. Ł. Auguścik

skrzydeł do około 34 mm. Dymorfizm płciowy u tego
gatunku jest nieznaczny. Wierzchnia strona skrzydeł ma
barwę brunatną. U samic na przednich skrzydłach znajdują się po jednym lub dwa małe oczka, a u samców tylko po jednym albo w ogóle ich brak. Z kolei na tylnej parze skrzydeł, zarówno u samic, jak i samców występuje
po trzy lub cztery oczka, większe aniżeli te na przednich
skrzydłach. Spód skrzydeł jest bardziej ubarwiony, na
którym przeważa pomarańczowy kolor w różnych odcieniach, z domieszką szarości. Cechą rzucającą się w oczy,
a zarazem pozwalającą odróżnić strzępotka hero od innych strzępotków są występujące u obu płci czarne oczka z białymi środkami otoczone szerokimi, jaskrawo pomarańczowymi opaskami, takich oczek może być sześć
lub siedem. Motyl ten będąc w spoczynku bardzo rzadko
rozkłada skrzydła, stąd też kiedy go spotkamy, to łatwo
będzie rozpoznać ten gatunek. Strzępotek hero występuje
głównie na śródleśnych wilgotnych polanach, zwłaszcza
w lasach liściastych oraz na porośniętych niską roślinnością krzewiastą podmokłych łąkach leśnych. Spotkać
można go również na podmokłych łąkach w sąsiedztwie
lasu, na obrzeżach lasu, a także na torfowiskach niskich.
Takich właśnie terenów, na których może potencjalnie
występować, a co ważne występuje strzępotek hero, nie
brakuje w otoczeniu „Gązwy”. Samce tego gatunku przeważnie latają stosunkowo nisko nad ziemią i patrolują
teren, zaś samice są mniej ruchliwe i spotkać je można
często siedzące na różnych roślinach lub też na podłożu.

Okres lotu tego gatunku rozpoczyna się około połowy
maja i może trwać do początku lipca. Strzępotek ten jest
gatunkiem eurosyberyjskim. W Polsce występuje jedynie
lokalnie na niewielu stanowiskach znajdujących się na
wschodnich i południowych częściach kraju.
Drugim gatunkiem wzbogacającym opisywane tereny
jest osadnik wielkooki (Lopinga achine), należący również do rodziny rusałkowatych. Jest on znacznie większym motylem od swojego poprzednika, którego skrzydła osiągają rozpiętość do ponad 50 mm. Już na pierwszy
rzut oka przyciąga uwagę, choć nie jest mocno kolorowy. Podobnie jak w przypadku hero, dymorfizm płciowy
jest słabo widoczny. Na szarobrunatnym tle wierzchniej
strony przedniego skrzydła zarysowuje się jasna przepaska, która zazwyczaj jest wyraźniejsza u samic, aniżeli
u samców. Ponadto występują tu także owalne, ciemne
plamy, których na przednim skrzydle jest 5, a na tylnym
3 lub 4. Z kolei na spodzie skrzydeł występują liczne,
przypominające oczy duże czarne plamy z białymi punktami pośrodku i bladożółtymi otoczkami, dzięki którym
zawdzięcza on swoją nazwę. Dodatkowo na spodniej
stronie skrzydeł występują wyraźnie widoczne przepaski
o białej barwie, kontrastując z ciemnym tłem. Osadnik
wielkooki występuje w lasach liściastych oraz mieszanych. Najczęściej można go spotkać na prześwitach,
niewielkich polanach, czy też po prostu w pobliżu dróg
leśnych. W przeciwieństwie do strzępotka hero, preferuje on miejsca zacienione. Okres lotu rozpoczyna się na
początku czerwca i trwa do połowy lipca. Osadnik ten
charakteryzuje się również eurosyberyjskim zasięgiem
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Strzępotek hero

fot. Ł. Auguścik

występowania. W Polsce jego stanowiska zlokalizowane
są głównie na wschodzie kraju, a w mniejszym stopniu
także na południu.
Oba gatunki znajdują się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, jako gatunki zagrożone wyginięciem. Zanikanie tych gatunków zarówno na terenie Polski jak i całej
Europy sprawiło, że stały się one obiektem ochrony.
Już sama ogólna charakterystyka Rezerwatu Gązwa
– rzeźba terenu, bogactwo roślin sprawiają, że tereny te są
niezwykle cenne, a obecność takich gatunków, jak m.in.
strzępotek hero i osadnik wielkooki, dodatkowo wzbogaca
te podmrągowskie lasy.

fot. Ł. Auguścik
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Co nowego w Welskim Parku?
Żaneta Głowacka
Mijający rok był pracowity dla Służby Welskiego
Parku Krajobrazowego. Stały monitoring terenu Parku
zaowocował wieloma cennymi obserwacjami przyrodniczymi. Od początku roku obserwowaliśmy ptaki zimujące oraz przelotne, które korzystały z bogactwa jezior
oraz rzeki Wel. Na jeziorach Rumian oraz Lidzbarskim
można było obserwować zgrupowania ptaków takich
jak: świstun (Mareca penelope), głowienka (Aythya feri-

na), gągoł (Bucephala clangula), rożeniec (Anas acuta),
a także bielaczek (Mergellus albellus). Rzeka Wel na jej
„górskim” odcinku to doskonałe miejsce do zimowania
pliszki górskiej (Motacilla cinerea) oraz pluszcza (Cinclus cinclus). Pliszka górska nie tylko zimowała, ale
i przystąpiła do lęgów w okolicach rezerwatu Piekiełko, dzięki czemu grupa ptaków lęgowych w Welskim
Parku Krajobrazowym powiększyła się o ten gatunek.

Trzepla zielona

Gęś białoczelna
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fot. A. Abramowski

fot. Ż. Głowacka

Pliszka górska

fot. Ż. Głowacka

Kruszczyk błotny

fot. Ż. Głowacka

Prawdopodobnie lęgowy był także pluszcz, gdyż para
tych ptaków obserwowana była w okolicach piętrzenia
w Chełstach. Wiosenny przelot to okazja do stwierdzenia nowych gatunków ptaków na terenie Parku, były to:
mewa mała (Hydrocoloeus minutus), biegus mały (Calidris temminckii) oraz pliszka żółta z podgatunku thunbergii (M. flava thunbergi).
Lato to czas gdy ptaki milkną i zajmują się odchowaniem piskląt. To jednak okres kwitnienia wielu gatunków
roślin, a także aktywności owadów. Prowadzenie intensywnego monitoringu występowania gatunków roślin
umożliwiło potwierdzenia stanowisk m.in. lilii złotogłów
(Lilium martagon), nasięźrzała pospolitego (Ophioglossum vulgatum), pełnika europejskiego (Trollius europaeus), skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia),

Skrzyp olbrzymi

fot. Ż. Głowacka

kruszczyka błotnego (Epipactis palustris), brzozy niskiej
(Betula humilis) oraz wielosiła błękitnego (Polemonium
caeruleum). Prowadzone prace pozwoliły na zmapowanie miejsc występowania tych gatunków roślin przy pomocy systemu nawigacji satelitarnej GPS.
Lato to czas największej aktywności ważek. W tym
roku udało nam się zaobserwować trzeplę zieloną (Ophiogomphus cecilia). Ten gatunek ważki nie był wcześniej
notowany na terenie Parku więc obserwacja ta jest dla
nas niezwykle cenna. Trzepla zielona występuje w dolinach rzek nizinnych, spotkać ją można pośród krzewów
i roślinności nad brzegami rzek. W Polsce jest gatunkiem
pospolitym, jednak objętym ochroną ścisłą.
Welski Park Krajobrazowy

Plener artystyczny w Glaznotach na Wzgórzach
Dylewskich
Wiesław Skrobot
W dniach 3–13 lipca 2017 r. przy wiejskim kościele
gotyckim w Glaznotach (gm. Ostróda) odbył się plener
artystyczny. Złożyły się na to dwa wydarzenia: plener
malarski i plener rzeźby w kamieniu. W przedsięwzięciu
wzięło udział 15 malarzy z Iławy, Ostródy i Olsztyna oraz
7 rzeźbiarzy z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Wieliczki. Wydarzenie zorganizowano w ramach długofalowego projektu „Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach”.
To kontynuacja działań, w ramach których we wrześniu
2015 r. społecznościom lokalnym zamieszkującym miej-

scowości Wzgórz Dylewskich udostępniono kamienny
Krąg Wspólnoty Kultur.
Tematyka obu przedsięwzięć była osnuta na kanwie
zintegrowanego dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Wzgórz Dylewskich – w wymiarze materialnym i niematerialnym. Celem pleneru było odkodowanie ukrytych potencjałów Wzgórz Dylewskich, wydobycie i pokazanie tych
wartości przestrzeni, które nie są oczywiste, a stanowią
o wyjątkowości krajobrazowej i niezwykłości dziejowej
tej krainy, w kontekście historycznym i mitycznym. Stąd
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Rzeźbiarze i organizatorzy pleneru

Kruk – duch Zmierzchuna

fot. W. Skrobot

fot. W. Skrobot

tematami prac malarskich i rzeźbiarskich miały być miejsca nieoczywiste na pierwszy rzut oka, a jednocześnie
piękne i warte wyeksponowania. W maju i czerwcu odbyły się objazdy wprowadzające w tematykę pleneru, w celu
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Oko wnętrza Ziemi

fot. W. Skrobot

zainspirowania do podjęcia „innego”, nieoczywistego patrzenia na Wzgórza Dylewskie. Podczas objazdów każdy
artysta mógł sporządzić dokumentację fotograficzną tych
miejsc i dokonać wyboru obiektu swej akcji artystycznej.

Sowa – orzeł nocy

fot. W. Skrobot

fot. A. Szarzyńska

Artyści otrzymali także listę literatury oraz wykaz inspiracji kulturowych i przyrodniczych, dotyczących Wzgórz
Dylewskich.
Wernisaż przewidziany jest na dzień 30 września
2017 r., w ramach podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa na Wzgórzach Dylewskich, koordynowanych przez
Alicję Szarzyńską (kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie) i Wiesława Skrobota (koordynator Pracowni Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie). Wydarzenie to odbędzie się
w gotyckim kościele wiejskim w Glaznotach i w świetlicy
wiejskiej w Glaznotach. Współorganizatorem wernisażu
będzie Bogusław Fijas, Wójt Gminy Ostróda.
Organizatorami pleneru byli Alicja Szarzyńska i Wiesław Skrobot, którzy są także głównymi organizatorami
wrześniowego wernisażu. Finansowego wsparcia udzielił
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Olsztynie oraz Bogusław Fijas – Wójt Gminy
Ostróda. Plener nie odbyłby się, gdyby nie ofiarność finansowa Piotra Rydla z Rumiana (gm. Rybno), właściciela
gospodarstwa rolnego i wielkiego miłośnika Wzgórz Dylewskich oraz Ziemi Łążyńsko-Lubawskiej, jak też Giseli
Olschewski-Schweda z Gelsenkirchen, dawnej mieszkanki Glaznot. Nie bez znaczenia była otwartość i przyjazne nastawienie do inicjatywy pleneru ze strony księdza
Krzysztofa Kopacza, pastora iławskiej ewangelicko-metodystycznej parafii Miłości Bożej, administrującego gotyckim kościołem wiejskim w Glaznotach. Serdeczną pomoc okazali także strażacy z glaznockiej drużyny i sołtys
wsi Grażyna Gasikowska.
Głazy do działań rzeźbiarskich dostarczył i przygotował dla artystów wielki przyjaciel projektu Centrum
Kultury Pamięci w Glaznotach, Kazimierz Marszelewski
z Lubstynka, właściciel Kopalni Kruszywa Naturalnego
w Glaznotach.

Powstaje rzeźba smoka

Granit jest bardzo twardy

fot. A. Szarzyńska

fot. W. Skrobot
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„Rośliny wokół nas” – projekt edukacyjny
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Alicja Szarzyńska i Andrzej S. Jadwiszczak
Znajomość gatunków roślin występujących w najbliższym otoczeniu powinna być ważna nie tylko dla przyrodników, botaników i innych osób zajmujących się
zawodowo roślinami, lecz także dla każdego człowieka. Jeśli każdy z nas ma skutecznie chronić środowisko
swego życia, to powinien racjonalnie korzystać ze świata
roślin, bliżej je poznać. Bez znajomości gatunków roślin
nie można mówić o ich ochronie. Należy także podkreślić rolę działań człowieka w procesie świadomego lub
przypadkowego wprowadzania gatunków obcych i inwazyjnych do naturalnych ekosystemów. Gatunki obce
są często elementami zagrażającymi rodzimej florze.
Poznawanie przyrody jest niezmiernie ważne już od najmłodszych lat, gdyż wpływa na kształtowanie postawy
proekologicznej. Należy stwierdzić, że praktyczna znajomość gatunków roślin i umiejętność ich rozpoznawania
w naturalnym siedlisku jest wśród dzieci i młodzieży dalece niewystarczająca. Dlatego fundacja proNauka przygotowała projekt edukacyjny pod hasłem „Rośliny wokół
nas”. Zadaniem tego przedsięwzięcia było uzupełnienie
i wzbogacenie treści nauczania na wszystkich poziomach edukacji – od przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. W czasie realizacji projektu realizowane
były następujące cele:

Poznawanie flory torfowiskowej (23.09.2017)
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•

•
•
•

•
•

poznanie przez uczestników wybranych, rodzimych
gatunków roślin występujących na różnych typach
siedlisk – gatunków pospolitych, rzadkich i podlegających ochronie;
poznanie gatunków obcych i inwazyjnych, zagrażających rodzimym elementom flory;
kształtowanie zainteresowania przyrodą, aktywnego
jej poznawania poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych;
poznanie roli roślin w życiu człowieka (jako producentów materii organicznej i tlenu, organizmów dostarczających pożywienia, leków, barwników, surowców wykorzystywanych w różnych dziedzinach działalności człowieka a także elementów upiększających
otoczenie);
uświadomienie sobie znaczenia znajomości gatunków
roślin dla ich ochrony;
kształcenie poczucia moralnej odpowiedzialności za
jakość otaczającego środowiska przyrodniczego oraz
gotowości uczestniczenia w działaniach zmierzających do jego ochrony.

Zadania te wpisują się zarówno w proces edukacji
na wszystkich poziomach, zgodny z nową podstawą
programową oraz w cele statutowe Fundacji proNauka,

fot. A. Szarzyńska

Poznawanie flory leśnej (23.09.2017)

fot. A. Szarzyńska

szczególnie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zależności człowiek-przyroda i propagowania idei
ochrony przyrody.
Szkoleniem objętych zostało ponad 120 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W ramach projektu odbyły się 4
szkolenia. W dniach 3 czerwca i 23 września 2017 r. odbyły się zajęcia na terenie Kortowa i okolic. Celem zajęć
było zapoznanie z florą różnych ekosystemów naturalnych – lasów, jezior, torfowisk oraz ekosystemu antro-

pogenicznego, jakim jest park. Trasa wędrówki rozpoczynała się od Parku Kortowskiego, w którym występują
liczne gatunki drzew i krzewów zarówno rodzimych, jak
i introdukowanych. Następnie uczestnicy zajęć poznali
strefowy układ roślinności w jeziorze eutroficznym, zapoznali się z tzw. eksperymentem kortowskim, który jest
słynną już metodą oczyszczania wód jeziora. W dalszej
części trasy znajdowały się zbiorowiska leśne – grądowe,
łęgowe i borowe. Szczególną uwagę zwracano na gatunki wskaźnikowe, rzadkie i podlegające ochronie prawnej.

Uczestnicy szkolenia poznają różnorodność roślin na górze Zamkowej w Kurzętniku
fot. A. Szarzyńska

Poznawanie flory parku kortowskiego

fot. A. Szarzyńska
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Ostatnim etapem był kompleks obejmujący jezioro dystroficzne, torfowisko wysokie i otaczający je bór bagienny. Ze względu na unikatowy charakter tych ekosystemów, wzbudziły one największe zainteresowanie.
16 października zorganizowane zostały zajęcia terenowe w Kurzętniku, gdzie uczestnicy doskonalili się
w rozpoznawaniu gatunków roślin na Górze Zamkowej.
Ostatnie zajęcia w ramach projektu to warsztaty florystyczne, które odbyły się w dniu 26 października w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli.
Udział w warsztatach miał pomóc w przygotowaniu
form nowoczesnego nauczania, które zgodnie z nową
podstawą programową winno być nastawione na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie działalności poznawczej ucznia w procesie nauczania-uczenia i skłanianie do
podejmowania różnorodnych działań. Autorzy nowej
podstawy programowej podkreślają, że wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie
pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz z innych tego typu źródeł. Edukacja przyrodnicza powinna
być realizowana także w naturalnym środowisku poza
szkołą.
Poznawanie roślin nie jest łatwym zadaniem, ze
względu na ich różnorodność oraz dużą zmienność. Co
prawda, istnieje wiele atlasów, specjalistycznych kluczy do oznaczania gatunków, ale często zawierają one
trudne terminy i wymagają dość zaawansowanej wiedzy
botanicznej. Dlatego w ramach projektu powstał przewodnik do oznaczania roślin pt. „Rośliny wokół nas. Poznaj 100 gatunków dziko rosnących pospolitych roślin”.
Zadaniem tej pracy jest ułatwienie poznawania roślin
występujących w najbliższym otoczeniu. W tym celu
zastosowano układ według koloru kwiatów i siedlisk,
co znacznie ułatwia pracę w terenie. W opisach każdego z gatunków podano niezbędne informacje botaniczne
i ekologiczne, pozwalające na łatwiejszą ich identyfikację. Porównywanie opisów roślin z żywymi okazami jest
doskonałym ćwiczeniem spostrzegawczości, dokładności i cierpliwości, a poprawne rozpoznanie gatunku daje

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin na podstawie liści
fot. A. Szarzyńska

32

Uczestnicy szkolenia 26.10.2017 r.

fot. A. Szarzyńska

ogromną satysfakcję i poczucie poszerzenia swojej wiedzy. Książka zawiera liczne fotografie roślin w ich naturalnym środowisku, a jej niewielki format sprawia, że
zawsze znajdzie się dla niej miejsce w plecaku i będzie
przyjaznym i przydatnym źródłem wiedzy na wycieczkach przyrodniczych. Ponadto, dla uczestników zajęć
terenowych przygotowane zostały podręczne, kolorowe
foldery ułatwiające rozpoznawanie gatunków oraz propozycje scenariuszy zajęć, które mogą być wykorzystane
w procesie aktywnego nauczania w terenie.
Zadaniem uczestników projektu było przeprowadzenie zajęć botanicznych z dziećmi i młodzieżą, z wykorzystaniem otrzymanych materiałów oraz przesłanie
sprawozdań do koordynatorki projektu – Alicji Szarzyńskiej. Wszystkie zajęcia zostały nagrodzone w ramach
konkursu „Młody botanik”. Uczestnicy otrzymali dyplomy i podziękowania.
Projekt Fundacji proNauka „Rośliny wokół nas” finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Fundacja proNauka

Szkolenie w Zespole Szkół w Kurzętniku (16.10.2017)
fot. A. Szarzyńska

Jak uczyliśmy się rozpoznawać drzewa?
Mirosława Granica
Uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Jamielniku wraz z wychowawczynią Mirosławą Granicą, w nieliczne słoneczne dni jesieni 2017 roku,
wybrali się do pobliskiego lasu, aby przypomnieć sobie
i utrwalić wiedzę na temat rodzimych drzew. Zabawy było
co niemiara, bo piękna pogoda sprzyjała zabawie. Najpierw omówiliśmy podstawowe gatunki drzew rosnące na
terenie naszej szkoły. Następnie wykorzystując foldery do
rozróżniania drzew, dzieci wyszukiwały w grupach poszczególne drzewa. Potem wybraliśmy się do pobliskiego
lasu, by tam w formie zabaw wyszukać omawiane drzewa
oraz zebrać materiały do prac plastycznych.
Najwięcej frajdy dały zabawy „Zbiórka pod…” dzieci na sygnał musiały odszukać dany gatunek i jak najszybciej tam dotrzeć. Przyjemna dla dzieci była zabawa
„Przytul się do brzozy” i rozpoznawanie drzew po korze.
W czasie warsztatów nie zawęziliśmy się tylko do drzew

liściastych, lecz przypomnieliśmy sobie też gatunki iglaste. Przeliczaliśmy zebrane liście, dodawaliśmy je, porównywaliśmy ich ilość i opisywaliśmy wygląd najładniejszych okazów.
Po powrocie do klasy uczniowie zostali podzieleni
na grupy. Każda z grup miała wykonać plakat z danym
drzewem. Na zakończenie warsztatów dzieci stworzyły
też indywidualne prace plastyczne „Las nocą”.
Wykonane plakaty umieściliśmy na korytarzu naszej
szkoły, gdzie mogą je podziwiać i przy okazji uczyć się
inni uczniowie naszej placówki. Warsztaty dały wiele radości uczniom i prowadzącej.
Dziękuję za materiały i inspirację do ciekawych zajęć, którą przekazały mi osoby prowadzące warsztaty
w Kurzętniku 16 października 2017 r.

fot. M. Granica

fot. M. Granica

Szkoła Podstawowa w Jamielniku

„Bystrzaki” ze Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze
Kamila Leoniak
W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze bierze udział
w projekcie pt. „Akademia Bystrzaków”. Celem projektu
jest podniesienie wiedzy i umiejętności przyrodniczych
wśród uczniów. W projekcie realizowane są bezpłatne
zajęcia – Laboratorium Przyrodnicze, w ramach tych
zajęć uczniowie klasy VI wraz z panią Kamilą Leoniak
dokonywali obserwacji przyrodniczych między innymi
w ogrodzie szkolnym. Podczas zajęć uczniowie rozpoznawali wybrane gatunki drzew z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez Fundację
proNauka w ramach projektu „Rośliny wokół nas”.
Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze

fot. K. Leoniak
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Otwarcie lapidarium i Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Słoneczniku
Danuta Teperek
W środę 20 września 2017 roku w Szkole Podstawowej
w Słoneczniku nastąpiło uroczyste otwarcie lapidarium
oraz Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego. Na uroczystość
zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminy, powiatu,
sołectwa, dyrektorzy morąskich szkół oraz osoby, które
przyczyniły się do powstania obiektów przy szkole. Czołowe miejsce zajmowała Pani Alicja Szarzyńska – kierownik OCEE, która wspierała nas finansowo oraz swoją
wiedzą. Oficjalna część uroczystości odbyła się w Świetlicy wiejskiej, gdzie Pan Dyrektor powitał zaproszonych
gości oraz przedstawił prezentację, która pokazywała
kolejne prace nad tworzeniem lapidarium i ogrodu. Osobom wspierającym nasze działania, darczyńcom głazów
i roślin oraz pracującym na nasz sukces zostały wręczone podziękowania i statuetki. Część oficjalną zakończył
występ w wykonaniu dzieci. Po części oficjalnej wszyscy przeszli do szkoły, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi
i otwarcie naszych obiektów. Zaproszeni goście mogli
już zwiedzać lapidarium i ogród. Zwiedzanie wyznaczało
osiem przystanków, przy których uczniowie prezentowali
w jaki sposób powstał każdy obiekt. Goście z ciekawością
słuchali, a następnie oglądali poszczególne części ogrodu. Zwiedzanie przebiegało w następującej kolejności:
ogród skalny, ścieżka zmysłów, łączka kwiatowa, leśny
zakątek, wiejski zakątek, oczko wodne, ogródek ziołowo
– warzywny oraz lapidarium.
Pomysł stworzenia lapidarium powstał w 2013 roku.
Do powstania lapidarium przyczynili się rodzice, którzy
wyszukali głazy w okolicy, dostarczyli je do szkoły oraz
ułożyli w wyznaczonym miejscu wszystkie skały. W lapidarium znalazły się granity, granitoidy, gnejsy, piaskowce, ruda darniowa, porfiry, wapienie, belemnity, opoka,
itd. Największy okaz – gnejs z gniazdem pegmatytowym
został nazwany „Kuba”. Obiekty powstawały jeden po
drugim, gdyż apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po stworzeniu jednego obiektu już myśleliśmy o kolejnym. W pracę
na rzecz szkoły zaangażowało się wielu rodziców, dlatego aż tyle mogliśmy zrobić. Prace nad ogrodami trwają

Ogródek ziołowy
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fot. D. Teperek

Przecięcie wstęgi

fot. D. Teperek

Ścieżka zmysłów

fot. D. Teperek

nadal. Ogrody wzbogaciliśmy o nowe obiekty – hotel dla
owadów i poidełka. Nie ma w naszym ogrodzie miejsca,
w którym nie pracowaliby rodzice, dlatego składam im
wielkie podziękowania za wsparcie, cierpliwość, ciężką
pracę, zaangażowanie i troskę o wygląd naszej szkoły.
Z taką pomocą stworzymy przy naszej szkole jeszcze niejeden podobny obiekt.
Szkoła Podstawowa w Słoneczniku

Lapidarium

fot. D. Teperek

Gleba – żywa czy nie?
Emilia Borawska
Co w trawie piszczy...? Możemy usłyszeć, choć z pewną trudnością. Najpierw trzeba się pochylić ku łące. Następnie potrzeba lupy, może lornetki czy choćby aparatu
z zoomem.
Co pływa w wodzie...? Może wyprawa na pomost nad
jeziorem lub mostek nad rzeką, będzie dobrym sposobem
do takich obserwacji?
Ale jak poradzić sobie ze światem wśród gruzełków
gleby? Jest on dość ukryty. Środowisko, w którym panuje
ciemność, ilość wody jest ograniczona, a ogromna niekiedy gęstość, niełatwa do oględzin.
Uczniowie z Koła Przyrodniczego, które działa w Niepublicznej Szkole Absolwent w Olsztynie, mają kilka dobrych rad na takie niezwykłe spotkania z przyrodą.
W piękne wrześniowe popołudnie młodzi ekolodzy
z klas IV–VI postanowili zbadać podłoże, po którym biegamy czy spacerujemy.
Pierwszy etap to papierowe tropy naszych stóp – oczywiście z makulatury, bo dbamy o środowisko. Nasze
„stopki” kolejno lądują na przypadkowych stanowiskach
badawczych.
Jest to na przykład środek trawnika albo wnętrze bramki do piłki nożnej. Teraz łyżki idą w ruch, najpierw obrys naszego „bucika”, a następnie warstwa po warstwie,
przekładamy do kuwet materiał do badań. Wcale nie jest
łatwo, na przykład gleba pod zjeżdżalnią na placu zabaw
bywa ubita i twarda, ale nie poddajemy się i nareszcie możemy rozpocząć oględziny naszych zbiorów.
Używając jednorazowych rękawic ochronnych, delikatnie rozpoczęliśmy makroskopowe obserwacje. Okazało się, że bardzo duża część gleby, zewnętrznej warstwy

Próbki gleby na naszych „stopkach”

fot. E. Borawska

Mikroskopujemy w poszukiwaniu glebowych mikroorganizmów
fot. E. Borawska

Nasze pułapki na owady są gotowe

fot. E. Borawska

skorupy ziemskiej, to drobne kamienie i piasek. Kolejną
sporą porcją były szczątki roślinne, takie jak liście, korzenie, gałązki, ale i skrzydło muchy się przytrafiło. Nie
można było nie zauważyć śladów bytności ludzi na tym
terenie, świadczyły o tym kawałki szkła. Może więc gleba
nie jest warstwą żywą naszej planety?
Aby zawodne oko nas nie zwiodło, uzbroiliśmy je
w lupę. Bardzo powoli, używając pęset, obserwowaliśmy
wnętrze kuwet. I zaczęło się... Dżdżownica, wijąc się niepospiesznie, chciała opuścić kuwetę. Mrówki, niektóre
niosąc jaja, biegały zaniepokojone. Gdzieniegdzie gąsienice zamarły zaskoczone miejscem, gdzie badacze nagle
je przenieśli. O dziwo, gleba okazała się także żywa! Po
zakończonych oględzinach, na „stopkach”, wypisaliśmy
spotkane obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej.
Ależ ta gleba niezwykła! I po tym wszystkim tak spokojnie kroczymy, nie zdając sobie sprawy, że pod naszymi
stopami toczy się tak bujne życie.
Uświadomiliśmy sobie, że pora już zaprowadzić porządek w podziemnym środowisku. Wszystkie materiały,
przyniesione do altanki na boisku szkolnym, naszym napowietrznym laboratorium, wróciły na swoje miejsce.
Powstała hipoteza, że może nocą aktywność organizmów żyjących w glebie jest inna, większa. Może bawiąc

35

się głośno na przyszkolnym terenie i biegając szybko, trochę utrudniamy życie tym stworzeniom?
W kolejnym tygodniu, znowu pogoda nam dopisała.
Korzystając z pięknej aury, młodzi przyrodnicy założyli
pułapki na organizmy, które nocą są aktywne i zamieszkują teren naszego boiska. Tym razem wybrali stanowiska
na siedliskach, które były zacienione, osłonięte drzewami.
Wszyscy z uwagą pochyliliśmy się nad naszym obszarem
badawczym. Cóż zauważyliśmy? W takim siedlisku rośnie wiele różnych gatunków grzybów. I znowu czekało
nas kopanie ziemnych dziur. Słoje do zapraw, przysypane
po bokach wałami ziemi, zamieniły się w miejsca, gdzie
czekały przynęty na organizmy glebowe: skrawki serów,
okruchy pieczywa, kawałki wędlin, czyli resztki uczniowskiego śniadania. Ziemne pułapki osłoniliśmy zakrętkami
na wykałaczkach, zabezpieczając je przed potencjalnym
deszczem. Pozostało tylko cierpliwie czekać do następne-

go dnia (to była najtrudniejsza część zadania). Nasze oczekiwania przyniosły jednak wspaniałe rezultaty. Po wyjęciu
słoi z otworów, ostrożnie przełożyliśmy zbiory do kuwet.
Obserwowaliśmy sunące powoli ślimaki, kroczące dumnie pająki i wielkie żuki. Nasza przynęta zwabiła wiele
organizmów żyjących nocą, często w ukryciu.
Aby przyjrzeć się z bliska mikroorganizmom, wykonaliśmy z części próchniczej zawiesinę wodną, a z niej
preparaty mikroskopowe. Oczywiście, zgodnie z naszymi
założeniami, zaobserwowaliśmy na szkiełkach podstawowych pływające pierwotniaki, a zielonych glonów też było
co niemiara.
Teraz już jesteśmy pewni, że gleba to środowisko życia
składające się z elementów nieożywionych, martwej materii w postaci próchnicy oraz wielu mieszkańców.
Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie

Kudypskie klony
Emilia Borawska
6 października 2017 r. uczniowie z Niepublicznej
Szkoły Absolwent w Olsztynie, chcąc jak co roku, uczcić
„Światowy Dzień Ziemi”, wyjechali na wycieczkę ekologiczną do Kudyp.
Kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów z klas I–VII
przybyła, pod czujnym okiem wychowawców, do Kudyp. Głównym celem wyprawy była czynna pomoc naszej
planecie poprzez porządkowanie terenów leśnych wokół
tutejszego ogrodu botanicznego. Pomimo zapewnień naszych opiekunów – leśników, że las jest czysty, dzięki
naszym dłoniom, środowisko pozbyło się sporej ilości

worków wypełnionych śmieciami. I pomyśleć, że zostawili je, ponoć świadomi wszelkich zagrożeń i kochający
las, ludzie.
Kolejnym etapem naszej wycieczki były zajęcia terenowe w leśnym Arboretum. Pod opieką przewodników
zaczęliśmy poznawać wspaniałe okazy rodzimych i aklimatyzowanych roślin drzewiastych.
Prawdziwy zachwyt wśród kudypskich kniei wzbudziły okazy klonów z wielu gatunków, jednak to komentarz
jednego z uczniów: „U nas w Olsztynie wszystkie klony
są jednakowe...!” stał się inspiracją do kolejnych zajęć
szkolnego Koła Przyrodniczego. A może zachowamy te
wspomnienia, przygotowując zielniki? Mamy już praktykę, bo każdego roku młodzi, szkolni ekolodzy rozmnażają
rośliny, aby potem przygotować suszone sprawozdania
z hodowli wodnej i glebowej fasoli. Innym treningiem
zielnikowym są nasze zbiory botaniczne z liści drzew boiska szkolnego. Szkolną łąkę okalają liczne okazy 5 gatunków drzew liściastych i 7 gatunków szpilkowych. Jesteśmy specjalistami w ich rozpoznawaniu.

Wędrówka wśród kudypskich kniei

Teraz już tylko na wystawę „Kudupskie klony”
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Tyle klonowych liści, który teraz opisać?

fot. E. Borawska

Za zgodą leśników zaczęliśmy zbierać liście klonowych
piękności. Niektóre jeszcze w pełni zielone od chlorofilu,
inne już powoli w jesiennych odcieniach. Ile kształtów, ile
wielkości blaszek liściowych... I owoce, niby „noski”, ale
jakże odmienne. A jeden znów o niezwykłej korze na pniu.
Nazwy także wzbudzały spore zainteresowanie. Klon palmowy, bo jego liść rzeczywiście podobny do palmowego,
ale klon diabelski, bo...? Każdy liść był segregowany
i opisywany nazwą gatunkową drzewa, z którego pochodził. Udało się zebrać kilkanaście, aż szkoda było kończyć
naszą leśną wyprawę. Jeszcze tylko kiełbaski z ogniska
zorganizowanego nieopodal i powrót do Olsztyna.
Tutaj jeszcze raz przejrzeliśmy zebrane okazy. Każda
blaszka liściowa została dokładnie oczyszczona, rozprostowana, umieszczona w suchych gazetach i przygnieciona książkami. W kolejnych dniach zmienialiśmy gazety
okalające nasze zbiory, aby dokładnie wysuszyć liście.
Rośliny były już gotowe. Teraz przyszła pora na przygotowanie kart zielnikowych. Uczniowie osobiście wypełniali tabelki, przyklejali blaszki liściowe. Powstała wspaniała zielnikowa kolekcja. To dopiero pamiątka botaniczna
i do tego edukacyjna. Zamierzamy poznać dogłębnie różne gatunki klonów, jakie udało się leśnikom zgromadzić
w kudypskim Arboretum. W planach uczniów szkolnego
Koła Przyrodniczego jest wykonanie wystawy zielników
z opisami morfologii tych gatunków i zebranych o nich
ciekawostkach. Chcemy poszerzać swoją wiedzę o klo-

Tworzymy kartę zielnikową

fot. E. Borawska

nach oraz propagować ją na forum całej szkoły. Mamy nadzieję, że może zachęci to innych do dendrologicznej pasji
i odwiedzin leśnego Arboretum w Kudypach. Naprawdę
warto!
Może powtórzymy taką akcję ekologiczną na wiosnę?
Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie

Europejskie Dni Ptaków 2017 w Biesalu
Mirosława Gromacka
Od kilkunastu lat w pierwszy weekend października
obchodzimy Europejskie Dni Ptaków. Jest to największa
ptasia impreza w Europie i na świecie, gdy w te same
dni, we wszystkich krajach Europy, grupy miłośników
ptaków wychodzą je wspólnie obserwować i poznawać.
Dzieje się to w okresie niezwykłego zjawiska, jakim są
jesienne wędrówki ptaków przez całe kontynenty, pokazujące, że ochrona ptaków jest sprawą międzynarodową.
Już od kliku lat Szkoła Podstawowa w Biesalu bierze aktywny udział w akcjach proponowanych

przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków rozpoczęliśmy zajęciami edukacji przyrodniczej, podczas których uczniowie oglądali film edukacyjny.
Najważniejszym punktem przeprowadzonej akcji
były oczywiście obserwacje. Uczniowie pod opieką nauczyciela i Pana Piotra Korola (leśniczy w Mitelkach)
wyruszyli na wyprawę po wsi Biesal w celu obserwacji
podniebnych przyjaciół. Przy pomocy lornetek uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wypatrywali skrzyd-
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latych wędrowców. Wszystkim obserwującym i liczącym ptaki w tym dniu dopisała świetna pogoda. Niestety
migrującym ptakom taka słoneczna, ale wietrzna pogoda
nie bardzo odpowiadała, bo ptaków było mało.
Zaobserwowałyśmy tylko 4 gatunki ptaków (wróble, mazurki, sikorki i sroki). Niestety nie udało się nam

zaobserwować droździka, który był symbolem tegorocznych Europejskich Dni Ptaków.
Szkoła Podstawowa w Biesalu

Rośliny wokół nas
Marta Światły-Kowalska
18 października 2017 r. klasa Ia ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach w ramach
kółka ekologicznego wybrała się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Dzieci szukały w lesie różnych gatunków
roślin: drzew i krzewów. Dzięki przewodnikom pozyskanym na warsztatach dla nauczycieli „Rośliny wokół
nas – poznając rośliny uczysz się je wykorzystywać
i chronić” uczniowie mogli samodzielnie rozpoznawać
i nazywać znalezione okazy, co sprawiło im ogromną
radość i satysfakcję. Dzieci były bardzo zaangażowane

w zajęcia i świetnie poradziły sobie z rozpoznawaniem
takich gatunków jak: olsza czarna, lipa drobnolistna, dąb
szypułkowy, kasztanowiec biały, leszczyna pospolita, jarząb pospolity, klon pospolity, klon jawor, bez czarny,
gajowiec żółty, jasnota biała i miodunka ćma. Uczniowie
dowiedzieli się również, które jesienne owoce leśne są
trujące, a które lecznicze.

fot. M. Światły-Kowalska
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Szkoła Podstawowa w Marzęcicach

Junior Ranger
Artur Abramowski
Junior Ranger to nazwa projektu zainicjowanego
w 2014 roku przez Welski Park Krajobrazowy, kiedy to
rozpoczęła się pierwsza edycja. Obecnie rozpoczynamy
już czwartą edycję, a projekt przyciąga coraz więcej zainteresowanych osób. Początkowo był próbą zebrania dzieci z szkół podstawowych szczególnie uwrażliwionych
na otaczającą przyrodę i umożliwienie im rozwijanie
tej pasji. Jednym z postanowień było przyjęcie odmiennego charakteru zajęć, nieprzypominającego typowych
lekcji z książką i zeszytem. Następną ważną rzeczą
była możliwość udziału rodziców w spotkaniach, co
pozwalało zacieśnić węzły rodzinne poprzez wspólny
udział w zajęciach.
Ze względu na to, aby zbytnio nie obciążać młodych
strażników zajęcia odbywały się tylko raz w miesiącu
w piątkowy wieczór.
Podczas warsztatów poruszane są zagadnienia
związane z przyrodą regionu i jej ochroną, pojawiają się
także tematy wiedzy ogólnej i specjalistycznej: ichtiofauna, ornitologia, entomologia. Do prowadzenia zajęć
zapraszamy również naukowców i specjalistów. W edycji
pierwszej był to Krzysztof Majcher, który przeprowadził
dla nas zajęcia o płazach i gadach, w drugiej jako entomolog zaproszony został Bartłomiej Bujnik, natomiast w
trzeciej edycji mieliśmy aż troje gości specjalnych. Byli
to Agnieszka Sternicka, Piotr Biegajski z Astrobazy Kopernik w Brodnicy i Dawid Kilon – ornitolog z zacięciem
rysowniczym.
W nowej, czwartej edycji, którą rozpoczynamy
w listopadzie planujemy dodać jak największą ilość
zajęć w terenie i zaprosić jak najwięcej gości specjalnych. Mamy nadzieję, że już wkrótce rozpoczynająca się
edycja będzie cieszyła się równie dużą popularnością jak
poprzednie lub nawet większą.

fot. Arch. WPK

Welski Park Krajobrazowy
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Jesienne liście
Magdalena Wróblewska i Paulina Ślesicka
10 października przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie, z grup Krasnale i Zuchy, świętowały Światowy Dzień Drzewa.
W ramach tego dnia dzieci uczestniczyły w spotkaniu z leśnikami, którzy przybliżyli im swoją pracę, opowiedzieli o lesie i jego mieszkańcach, a także rosnących
tam roślinach. Dzieci serdecznie podziękowały gościom
i przystąpiły do stworzenia mapy pojęciowej dla pojęcia „drzewo” (zapisywaliśmy określenia związane z tym
pojęciem na wcześniej wyciętych z kolorowego papieru
liściach, układając kształt drzewa).
Następnie, wybrały się na spacer aleją drzew („zielona
klasa”). W czasie spaceru, korzystając z materiałów dydaktycznych („Drzewa i krzewy liściaste” oraz „Rośliny
wokół nas”), przedszkolaki wyszukiwały i rozpoznawały
rosnące wzdłuż alei drzew, zbierały liście w bukiety, odrysowywały korę poszczególnych gatunków drzew.
Kiedy dzieci wróciły do przedszkola, obserwowały
różne rodzaje liści i porównywały je do różnych przedmiotów i kształtów z otoczenia. Manipulowały nimi tworząc wzory i obrazki, a następnie odrysowywały – kalkowały, wybrane przez siebie okazy liści.
Całe to wydarzenie zakończyło się zabawą ruchowo
– taneczną przy piosence pt.: „Kolorowe listki”. Przedszkolaki zadowolone, choć nieco zmęczone, żywo opowiadały swoim rodzicom o wydarzeniach tego dnia.

fot. M. Wróblewska

Przedszkole Miejskie nr 21 w Olsztynie

fot. M. Wróblewska
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Kalendarium
konkursy * konferencje * wydarzenia
3–13 lipca 2017 r. Przy wiejskim kościele gotyckim w Glaznotach odbył się plener artystyczny. Złożyły się na to dwa wydarzenia: plener malarski i plener rzeźby w kamieniu. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 malarzy z Iławy, Ostródy i Olsztyna oraz
7 rzeźbiarzy z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Wieliczki. Wydarzenie zorganizowano w ramach długofalowego projektu „Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach”. Plener to kontynuacja działań, w ramach których we wrześniu 2015 r. społecznościom
lokalnym zamieszkującym miejscowości Wzgórz Dylewskich udostępniono kamienny Krąg Wspólnoty Kultur. Organizatorzy:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia
Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.
9 września 2017 r. W ramach obchodów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa w W-M ODN w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Wojewódzki Konkurs Fotograficzny – Drogi Warmii i Mazur w fotografii zatrzymane. W
konkursie wzięło udział 36 uczestników – uczniów ze szkoły podstawowej, dawnego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a
także nauczycieli. Uroczystość sponsorowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
10 września 2017 r. Plener terenowy „Droga w krajobrazie – krajobraz drogi”, w trakcie którego uczestnicy zwiedzili wybrane
urokliwe drogi Garbu Lubawskiego. Omówiona została ich historia, walory krajobrazowe, przyrodnicze, społeczne i kulturowe.
Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.
16 września 2017 r. Warsztaty terenowe „Wel – rzeka dobrych życzeń. Nieoczywista podróż studyjna” w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum
Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.
18 września 2017 r. i 9 października 2017 r. „Rustica plena. Lipowo – wsi codzienna, wsi odświętna”. Działanie zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i polegało ono na uporządkowaniu miejsca po XVIII-wiecznym kościele rozebranym w 1922 roku. Uczestnicy oczyścili z trawy i zarośli fundamenty świątyni i wolnostojącej dzwonnicy. Ustawiona została
tablica zawierająca informacje o dziejach kościoła i wsi. Działaniu towarzyszyła edukacja o średniowiecznej historii wsi, w formie
wykładu. W działaniu udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lipowie. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie
21 września 2017 r. Warsztaty terenowe: „Naddrwęckie krajobrazy Samborowa – krajobrazy naszego dziedzictwa” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie –
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.
25 września 2017 r. „Nawsie na wsi. Brzydowo – odpominanie pięknej przeszłości”. Działanie polegało na uporządkowaniu
centralnego placu wsi lokowanej przed 1332 rokiem – tzw. nawsia. Znajdował się tu otoczony cmentarzem kościół z wolnostojącą
dzwonnicą (rozebrany w XVII wieku), jak też gospodarstwo lokatora i sołtysa wsi (tzw. Scholtzerei). W perspektywie przełomu
lat 2017/2018 planowane jest wzniesienie w miejscu dawnego kościoła wolnostojącej dzwonnicy z dzwonem. Ustawiona
została tablica zawierająca informacje o dziejach nawsia i wsi. Działaniu towarzyszyła przygotowana we współpracy ze szkołą
w Brzydowie akcja edukacyjna o historii wsi, od jej powstania do dnia dzisiejszego. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i
Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.
26 września 2017 r. w Olsztyńskim Planetarium odbyła się, z udziałem szczególnych gości, konferencja podsumowująca wojewódzki konkurs filmowy „Obraz słowem i kolorem malowany”– promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2017 „Krajobraz
Dziedzictwa – Dziedzictwo Krajobrazu”. Tematyczne prelekcje wygłosili: Konrad Lenkiewicz – olsztyński znawca i miłośnik X
Muzy, filmoznawca i krytyk filmowy, dr Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, który zajmuje się społeczną i kulturową
historią kina, pracownik SWPS w Warszawie i Magdalena Rudnicka – kierownik jedynej w naszym województwie Pracowni
Filmoteki Szkolnej w Olsztynku. W atmosferze serdeczności i kinowych wrażeń wręczono wszystkim uczestnikom nagrody
i wyróżnienia. Fundatorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
30 września 2017 r. „Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach. Powrót do Kręgu Wspólnoty Kultur”. W lipcu 2017 roku
odbył się w Glaznotach plener artystyczny, malarski i rzeźby w kamieniu. Wrześniowy wernisaż był podsumowaniem lipcowego
pleneru. Odbyła się ponadto promocja książki „Muzeum krajobrazów Wzgórz Dylewskich”.
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