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Szanowni Czytelnicy!
Ciepła i prawie bezśnieżna zima niepostrzeżenie zmieniła się w jeszcze cieplejszą wiosnę.
Wywabione ciepłem z zimowych kryjówek owady wygrzewają się w słońcu, a ptaki rozpoczynają budowę gniazd. Często do stwierdzenia ilości gniazdujących w kraju ptaków, liczy się
ich gniazda. Ostatnio do tego celu zastosowano technikę kojarzoną zazwyczaj z wojskiem,
a mianowicie drony. Pozwalają one z daleka zajrzeć do gniazd, często zbudowanych w trudno
dostępnych miejscach, nie płosząc przy tym gospodarzy.
Do budowy gniazd ptaki wykorzystują różne dostępne dla nich materiały, najczęściej
naturalne: patyki, źdzbła traw, pióra, itp. Czasami jednak korzystają z dobrodziejstw cywilizacji i znoszą do gniazda inne, przydatne ich zdaniem przedmioty, jak np. papier. Niezwykłą
ciekawostką podzielił się z nami Marian Szymkiewicz, który zaobserwował i udokumentował
fotograficznie, jak kawki pozyskiwały materiał budowlany do gniazda z... żywego konia.
Wiosna to czas porządków w ogródkach i sadzenia roślin ozdobnych, często pochodzących z innych regionów geobotanicznych. Bądźmy ostrożni w ich uprawie, gdyż niektóre gatunki „uwolnione” spod naszej opieki mogą stać się niebezpieczne dla naszej rodzimej flory.
Tradycyjnie zachęcam Państwa do spacerów i korzystania z uroków wiosny.
Andrzej S. Jadwiszczak

Na okładce: Pszczoła miodna (fot. A.S. Jadwiszczak)
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Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica)
w centrum Olsztyna
Joanna Duriasz
Wśród wielu gatunków rosnących w Parku Centralnym
w Olsztynie uwagę zwraca wysoka na 2–3m roślina, o łodygach przywodzących na myśl bambusy, rosnąca wzdłuż
Łyny w okolicy ul. Kościuszki. To rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) – bylina z rodziny rdestowatych (Polygonace) naturalnie występująca w Azji wschodniej. Do Europy został sprowadzony w połowie XIX w.
jako roślina ozdobna. Szybko zyskał uznanie ówczesnych
ogrodników i rozperzstrzenił się w ogrodach całej Europy.
Z czasem okazało się, że jest to roslina bardzo kłopotliwa,
trudna do utrzymania w konkretnym miejscu ogrodu i jeszcze trudniejsza do usunięcia. Podziemne kłącza rdestowca
ostrokończystego tworzą zwarty gąszcz sięgający do 3 m
w głąb gleby, rozrastają się w szybkim tempie (do kilkunastu metrów/rok) i kolonizują znaczne powierzchnie,
a wyrastające z nich pędy nadziemne tworzą zwarte zarośla uniemożliwiajace wzrost innych roślin. Gatunek ten
szybko wydostał się z ogrodów i zaczął kolonizować różne siedliska naturalne i antropogeniczne wypierając z nich
całkowicie gatunki rodzime. Obecnie jest uznawany za jedną z najgroźniejszych roślin inwazyjnych na świecie.
W Polsce rdestowiec ostrokończysty znajduje się na
liście obcych gatunków inwazyjnych, które w przypadku
uwolnienia do środowiska naturalnego stanowią zagro-
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żenie dla rodzimej przyrody. W świetle obowiązujących
przepisów nie wolno wykorzystywać go przy zakładaniu
i utrzymaniu terenów zieleni, a przechowywanie, sprzedaż
lub zbywanie roślin lub ich części wymaga odpowiedniego zezwolenia.
Obecność tak groźnego gatunku inwazyjnego w parku będącym wizytówką Olsztyna jest rysą wizerunkową
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dla Miasta Ogrodu, stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami oraz stanowi poważne zagrożenie dla zlokalizowanej w sąsiedztwie infrastruktury. Siła wzrostu
rdestowca jest bowiem tak duża, że pędy i kłącza potrafią
przerosnąć przez ceglaną ścianę, rozsadzić betonową przegrodę lub asfaltową powierzchnię drogi.
Umiejscowienie zarośli rdestowca bezpośrednio nad
brzegiem Łyny jest również groźne dla przyrody w miejscach zacznie oddalonych od Parku. Taka lokalizacja
stwarza bowiem duże ryzyko dalszego rozprzestrzeniania
gatunku. Rdestowiec jest rośliną bardzo żywotną i łatwo
ukorzeniającą się; kawałek kłącza o długości 1,5 cm wystarczy do zapoczątkowania inwazji w nowym miejscu.
Olsztyński odcinek Łyny jest regularnie umacniany i pielęgnowany, a wszelkie prace ziemne z tym związane mogą
powodować przedostanie się do wody fragmentów kłączy,
które z nurtem będą przemieszczać się w górę rzeki stwarzając poważne zagrożenie dla ekosystemów występujących nad Łyną na północ od Olsztyna, w tym również dla
siedlisk na obszarach chronionych.
Wymienione argumenty wskazują, że konieczne jest
jak najszybsze podjęcie walki z rdestowcem rosnącym
w Parku Centralnym. Walka nie będzie łatwa, ponieważ
gatunek ten jest bardzo żywotny, odporny na wiele środków chemicznych i trudny do usunięcia. Jednak pozostawiony bez nadzoru będzie się rozprzestrzeniał kolonizując
coraz to nowe miejsca i z każdym rokiem trudniej będzie
się go pozbyć.
Fundacja proNauka
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Siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre)
Szczepan Bujwid
Jest rośliną rozpowszechnioną na naszej półkuli,
swym zasięgiem obejmuje Europę, Azję oraz Amerykę
Północną, a w Polsce spotykaną głównie na niżu, jednak
ze względu na preferencje siedliskowe nie tak łatwą do
zaobserwowania. Siedmiopalecznik błotny występuje na
stanowiskach podmokłych i wilgotnych, preferuje torfowiska, brzegi cieków wodnych i jezior.
Słowianie wschodni mówią na to ziele „Sabielnik”,
gdyż niczym szablą usuwa bóle reumatyczne. Siedmiopalecznik swą polską nazwę zawdzięcza nieparzysto pierzastym liściom, kształtem przypominającym dłoń człowieka, która posiada od pięciu do siedmiu „palców”. Jest
rośliną wieloletnią i mrozoodporną, przy sprzyjających
warunkach może osiągnąć nawet wysokość 90 cm. Aby
przetrwać zimę wytwarza kłącza, z których wiosną rozwija się owłosiona, drewniejąca łodyga. Kwitnie w lecie
tworząc ciemnopurpurowe kwiaty o pięciu lub sześciu
płatkach korony.
Od wieków ceniony jest jako zioło lecznicze. W sporządzaniu leków wykorzystywano nie tylko ziele siedmiopalecznika, ale też jego kłącze. Według podań rosyjskich zielarzy kłącze powinno być zbierane jesienią na
nowiu, a ziele w okresie kwitnienia podczas pełni. Tylko
taki zbiór zapewniać ma efekty kuracji, opisywane jako
niemal cudowne ozdrowienia samodzielnie wstających
starców, prostujących plecy, czujących niezwykłą lekkość w stawach i odrzucających swe laski i kije. Stosowany w formie maści i nalewek na spirytusie, przeciw-
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działa bólom reumatycznym, wspomaga układ pokarmowy, pracę wątroby, hamuje nadmierną potliwość, czy nawet przyśpiesza gojenie ran. Działa też silnie ściągająco,
przeciwzapalnie, przeciwkrwotocznie, oraz ze względu
na dużą zawartość garbników (9–20%) zapierająco.
Siedmiopalecznika można spotkać również w uprawie, gdzie ze względu na przynależność do rodziny różowatych występuje w krzyżówce z dobrze znaną z naszych
ogrodów truskawką. Niegdyś stosowany wyłącznie jako
lek, obecnie znajduje również zastosowanie w kuchni
jako składnik win i nalewek.

fot. A.S. Jadwiszczak



Wielosił błękitny (Polemonium caeruleum)
Szczepan Bujwid
Wielosił błękitny to okazały błękitny kwiat będący rzekomo powodem do
prywatnej wojny dwóch starożytnych
władców greckich. Polemon z Pontu
oraz Filetajr z Kapadocji toczyli niegdyś zażarty spór o to, który z nich jako
pierwszy odkrył lecznicze właściwości
tej rośliny. Spoglądając na łacińską
nazwę na pozór łatwo można odgadnąć, który z nich wygrał. Jest to jednak
mylące, gdyż łacińskie Polemonium
oznacza wojnę, tylko błękit pozostaje
bez zmian. W Polsce nazywany jest też
ludowo koziełkiem lub bardziej klasztornie – drabiną Jakuba.
Wielosił jest dość powszechny
w uprawie, jednak na stanowiskach naturalnych występuje pod ochroną z powodu zagrożenia wymarciem. Zapisy
Polskiej Czerwonej Księgi nadają mu
kategorię VU. W naszym kraju prze- Wielosił błękitny
biega południowa granica występowania tej byliny w Europie. Poza północną częścią naszego
kontynentu wielosiła błekitnego można spotkać w Azji na
Syberii i w Ameryce Północnej na Alasce.
Taki obszar występowania powoduje, iż wielosił jest
rośliną mrozoodporną, a w umiarkowanym klimacie rozpoczyna wegetację z podziemnych kłączy już na przedwiośniu. Wielkość dojrzałego osobnika waha się od 20 do
120 centymetrów. Osiągnięcie takich rozmiarów możliwe
jest dzięki grubej i pustej w środku łodydze. Złożone, nieparzysto pierzaste liście przywodzą na myśl skojarzenia
z dobrze wszystkim znanym jesionem, aczkolwiek wielosił
może mieć znacznie więcej listków, bo nawet 27.
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Kwiaty pojawiają się w czerwcu i zachwycają błękitną, fioletową lub czasem nawet białą barwą. Składają
się z pięciu płatków korony dorastających do około 15–
20 mm, takiej samej liczby pręcików z wyraźnie zaznaczonymi pomarańczowymi pylnikami i pojedynczego słupka
o trójdzielnym znamieniu. We wrześniu pojawiają się
owoce w formie trójdzielnych torebek, magazynujących
trwałe nasiona, mogące kiełkować nawet po trzech latach.
Wielosił znajduje zastosowanie, między innymi jako
kwiat cięty, roślina miododajna, a także jako surowiec
leczniczy. Szczególne znaczenie w ziołolecznictwie mają
kłącza oraz korzenie. Zawarte w nich saponiny, olejki
eteryczne, kwasy organiczne i inne
substancje aktywne znajdują zastosowanie przy leczeniu chorób górnych
dróg oddechowych, nadciśnienia, czy
nawet obniżeniu poziomu cholesterolu. Do najczęściej sporządzanych
z wielosiłu preparatów należą napary,
wywary, a także lubiane przez wszystkich nalewki ziołowe. Jest rośliną preferującą siedliska wilgotne i właśnie
na wilgotnych łąkach i nad ciekami
wodnymi należy jej szukać. Niestety,
na skutek zbyt intensywnych melioracji odwadniających naturalne, siedliska wielosiłu zanikają na obszarze
całej Polski. Tym bardziej należy się
cieszyć z odnalezienia tego gatunku
na łąkach w Kuszelewkach w Welskim Parku Krajobrazowym.
fot. Sz. Bujwid

Miodunka ćma (Pulmonaria obscura)
Adriana Auguścik
Po długiej porze zimowej każdy z nas czeka na wiosenne promienie słońca. Nie tylko grzeją one nam policzki, ale
przypominają czas, gdy po zimowym śnie przyroda budzi
się do życia. Wszyscy wyglądają zwiastunów wiosny, nasłuchujemy klangoru żurawi, obserwujemy rozwijające się
pączki drzew, wypatrujemy kwitnących krzewów i roślin
zielnych. Do pierwszych kwitnących roślin niewątpliwie
należą takie gatunki jak: śnieżyczka przebiśnieg, zawilec
gajowy, przylaszczka pospolita, czy wawrzynek wilczełyko. Do gatunków tych zalicza się również, nieco mniej
znana, miodunka ćma.
Miodunka ćma (Pulmonaria obscura) jest wieloletnią, okrytonasienną rośliną zielną. Należy ona do rodziny
ogórecznikowatych (Boraginaceae), czyli do tej samej, co
np. niezapominajka. Roślina ta występuje w centralnej i
wschodniej Europie, w zachodniej Syberii, a na południu
dociera do Turcji. W Polsce jest pospolita niemalże w całym kraju, począwszy od nizin, aż po regiel dolny w górach. Roślina ta porasta eutroficzne, świeże i wilgotne gleby, od zasadowych do umiarkowanie kwaśnych. Występuje ona w żyznych lasach liściastych, takich jak grądy, lasy
lipowo-jaworowe, buczyny i łęgi olszowe, oprócz olszyny
górskiej. Rzadziej występuje w lasach dębowo-sosnowych
i wyżynno jodłowym borze mieszanym.
Roślina ta charakteryzuje się długim, cienkim i roz-
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gałęzionym kłączem, z którego wyrasta pęd kwiatowy,
a następnie różyczki liści płonnych. Łodyga rośliny dorasta do 30 cm, jest szorstka i owłosiona. Łodyga jest z reguły pojedyncza, choć niekiedy może rozgałęziać się. Liście
są niewielkie, lancetowate i wyrastają z krótkich łodyżek
lub bezpośrednio z łodygi. Blaszka liścia jest zazwyczaj
dwa razy dłuższa aniżeli szersza. Liście zazwyczaj są
jednokolorowe, choć czasami mogą na nich występować
jasnozielone plamki. Od marca do maja miodunka ukazuje nam swoje kwiaty. Są one dwubarwne, od różowych
w marcu do niebieskofioletowych w maju. Kwiaty miodunki to kielichy zakończone pięcioma płatkami, zebrane
w baldachogrona. Owocem miodunki jest jajowata rozłupka rozpadająca się na 4 brunatne lub czarne orzeszki. Zapylana jest przez trzmiele, dzienne motyle oraz muchówki
z rodziny bujankowatych.
Miodunka ćma ma bogate, lecznicze zastosowanie,
od czego pochodzi też jej łacińska nazwa (pulmos – płuca, obscura – ciemna). Polska nazwa wywodzi się od
delikatnego zapachu miodu, który otula tę roślinę oraz
od ciemnozielonego koloru jej liści. Niegdyś w Polsce
miodunkę nazywano płucnikiem lekarskim. Jako roślina
lecznicza, używana jest od XII wieku. Jej ziele zawiera
saponiny, kwasy organiczne, flawonoidy, sole mineralne, śluzy i krzemionkę. Stosowane jest przede wszystkim
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przy schorzeniach dróg oddechowych. Korzystnie wpływa na tkankę płuc, pomaga w usuwaniu nagromadzonej
wydzieliny płucnej, a także ułatwia usuwanie tkanek zaatakowanych gruźlicą. Napar z ziela miodunki pozytywnie wpływa na drogi oddechowe. Wodne wyciągi z ziela
działają wykrztuśnie, przeciwwysiękowo, osłaniająco,
przeciwkrwotocznie, wzmacniająco, przyspieszają gojenie ran na skórze i błonach śluzowych. Ponadto działa ono
moczopędnie i przeciwkamiennie. Ziele miodunki można
stosować jako macerat i odwar do picia lub przemywania
skóry, co działa ściągająco, przeciwzapalnie, odżywczo
i przeciwtrądzikowo, gdyż miodunka jest również stosowana w leczeniu trądziku różowatego i rumienia. Właściwości miodunki są również cenione w leczeniu chrypki i dolegliwości żołądkowych. W przypadku leczenia
schorzeń układu oddechowego, miodunkę można łączyć
z innymi roślinami, m.in. z podbiałem, poziewnikiem,
prawoślazem, babką płesznik, malwą, arcydzięglem, anyżem, tymiankiem, cząbrem oraz fiołkiem wonnym i trójbarwnym. Podobnie jak miodunka ćma, wielorakie zastosowanie posiada również miodunka plamista (Pulmonaria
officinalis), która w Polsce występuje rzadziej niż jej kuzynka i zasiedla głównie zachodnią i północną-zachodnią
część kraju.
Miodunkę można z powodzeniem uprawiać w ogrodzie. Potrzebuje ona żyznego i wilgotnego podłoża w cienistym miejscu oraz ochrony przed szkodnikami, przede
wszystkim przed mączniakiem. Jadalne liście miodunki
i jej lecznicze zastosowanie cieszyły się niegdyś dużą popularnością, lecz z biegiem czasu o niej zapomniano.

fot. Ł. Auguścik

Wezdea letnia (Vezdaea aesivalis) odkryta ponownie na
Mazurach po 150 latach
Dariusz Kubiak, Maria Dynowska, Ewa Sucharzewska
Rodzaj wezdea (Vezdaea), obejmujący bardzo niepozorne skorupiaste porosty, liczy 12 gatunków. Rosną one
najczęściej na ziemi, mszakach, szczątkach roślinnych lub
plechach innych porostów, stosunkowo rzadko na korze
drzew. W Polsce odnotowano dotychczas pięć gatunków.
W odróżnieniu od większości porostów owocniki (apotecja) wezd są krótkotrwałe i pojawiają się zwykle na podłożach dostępnych tylko okresowo. Taki efemeryczny charakter znacznie utrudnia ich odszukanie w terenie – wymaga to zwykle odrobiny szczęścia. Dlatego też są to porosty
bardzo słabo znane, nawet wśród specjalistów.
Rodzaj Vezdea utworzono w 1978 roku, nadając mu
nazwę na cześć światowej sławy czeskiego (morawskiego) lichenologa Antonina Vězdy (1920–2008). Niektóre
gatunki, należące obecnie do tego rodzaju, znane były
znacznie wcześniej, ale pod innymi nazwami rodzajowymi. Jednym z nich jest wezdea letnia Vezdaea aesivalis.
Jest to gatunek typowy rodzaju (typ nomenklatoryczny).
Mianem tym określamy gatunki, na podstawie których
opisany został dany rodzaj. Każdy gatunek ma z kolei
własny okaz typowy (holotyp). Jest to swoisty wzorzec,
na podstawie którego wyróżniono i opisano dany gatunek. Okaz Vezdea aestivalis, który stał się typem gatunku,
został odkryty w 1869 roku przez Arnolda Otto Ludwiga
Ohlerta (1816–1875), niemieckiego lichenologa pracującego na obszarze ówczesnych Prus Wschodnich. Okaz
ten został zebrany w okolicy Węgorzewa, a następnie opisany w czasopiśmie „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg” (1870) pod nazwą
Lecidea aestivalis Ohlert, jako gatunek porostu nowy dla
nauki. Słowo aestivus oznacza w języku łacińskim „letni”.
Nazwa ta ma zapewne związek z datą znalezienia okazu
– 24 sierpnia. Prawie wszystkie zbiory Ohlerta, znajdujące się do 1945 roku w Królewcu, uległy zniszczeniu
pod koniec II wojny światowej. Szczęśliwie okaz Vezdea
aestivalis z Mazur zachował się. Obecnie znajduje się
w zbiorach herbarium Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii. Zawdzięczamy to zapewne kontaktom naukowym
Ohlerta z Williamem Nylanderem (1822–1899), jednym
z najbardziej znanych i zasłużonych w historii lichenologów. Nylander swoją karierę naukową zapoczątkował
w Helsinkach, a następnie kontynuował ją w Paryżu. Był
wybitnym taksonomem porostów, który opisał blisko 3
tysiące nowych dla nauki gatunków. Zgromadzone przez
niego zbiory obejmują blisko 52 tysiące okazów porostów
z całego świata. Zgromadził je podczas własnych wypraw
naukowych oraz dzięki licznym kontaktom i wymianie
z naukowcami i kolekcjonarami z całego świata.
Od czasów historycznego odkrycia Ohlerta, przez ponad 100 lat nie było informacji o występowaniu Vezdea
aestivalis w Polsce. Dlatego też uznano, że gatunek ten
całkowicie wyginął na obszarze kraju. Umieszczono go
więc zasadnie na Czerwonej Liście porostów wymarłych
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lub narażonych na wymarcie w Polsce w kategorii Ex –
„wymarłe”. Dopiero w 1988 roku odnotowano ponownie
występowanie V. aestivalis, tym razem w Tatrach. Świadomość ciągłej obecności tego porostu w kraju wyostrzyła
zapewne spojrzenie badaczy, co skutkowało kolejnymi odkryciami, głównie na południu Polski. Gatunek ten obserwowano coraz częściej, głównie w miejscach ekstremalnie
przekształconych przez człowieka, m.in. na hałdach galmanowych na Dolnym Śląsku (obfitujących w metale ciężkie, m.in. cynk i ołów). Podobne doniesienia, pochodzące
także z innych krajów, wskazują, że wezdea letnia może
być gatunkiem synantropijnym, rozprzestrzeniającym się.
Pojęciem tym określamy organizmy, które przystosowały
się do życia w środowisku silnie przekształconym przez
człowieka, związanym z miejscem jego zamieszkania lub
działalności. Opisywanemu gatunkowi można obecnie
przypisać status półsynantropa – organizmu bytującego
w środowiskach zmienionych przez człowieka, ale występującego również w środowiskach naturalnych.
W październiku 2015 roku odkryto wezdeę letnią
w podolsztyńskim Nowym Ramuku. Rosła na mchach
u podstawy dębu, w warunkach podobnych do tych, jakie
towarzyszyły okazowi Ohlerta (z tą różnicą, że wcześniej
podłożem był grab). Zaskakujący jest więc fakt, że przez
blisko 150 lat gatunek ten nie zmienił na obszarze Warmii
i Mazur swojego ogólnego statusu i preferencji siedliskowych. Wezdea letnia jest znana nadal w regionie jako porost skrajnie rzadki, związany ze środowiskiem leśnym.
Wydaje się więc, że kulturowy krajobraz Warmii i Mazur
nie zatracił w tym okresie swoich pierwotnych walorów
przyrodniczych, jakimi są różnorodność siedlisk i bogactwo gatunków, co utrzymuje w ryzach potencjalnie ekspansywne organizmy.
Katedra Mykologii
UWM w Olsztynie



Siedzuń sosnowy (Sparassis crispa)
Łukasz Auguścik
Szmaciak gałęzisty, kozia broda, orosz, orysz, strzępiak kędzierzawy, strzępulec, baran, kwoka, czy też leśny kalafior – tak często w różnych regionach naszego
kraju nazywany jest siedzuń sosnowy (Sparassis crispa).
Grzyb ten należy do rodziny szmaciakowatych (Sparassidaceae), czyli grzybów pozornie naziemnych, wyrastających najczęściej u podstaw drzew.
Siedzuń sosnowy może występować niemalże na
całym obszarze półkuli północnej, gdzie panuje klimat
umiarkowany. W Polsce jest to grzyb niezbyt często
występujący, jednakże przy odrobinie szczęścia można go spotkać w lasach iglastych lub mieszanych z dużym udziałem sosnowego starodrzewia. Preferuje przede wszystkim towarzystwo sosny pospolitej, ale można
ją również spotkać w sąsiedztwie modrzewia, świerka,
czy też daglezji. Owocniki tego grzyba są jednoroczne,
występujące latem i jesienią. Wyrastają one najczęściej
u podstawy pnia, ale spotykane są również owocniki wyrastające z korzeni drzew w niedużych odległościach od
pnia, bądź też rosnące na pniakach ściętych drzew.
Siedzuń sosnowy wykształca bardzo charakterystyczne owocniki. Mogą one rosnąć pojedynczo lub
w niewielkich grupach. Mają one formę nieregularnych, nieco kulistych tworów. Owocnik zbudowany jest
z dużej ilości drobnych, spłaszczonych na końcach gałązek. Wyrastają one z krótkiego, grubego, brudnobiałego
trzonu. Wspomniane gałązki mają kształt nieregularnie
ułożonych falban o gładkich powierzchniach. Mogą one
przybierać barwę, w zależności od wieku owocnika, od
białawej, brudnobiałej, poprzez różne odcienie koloru beżowego, ochrowego, aż po jasne odcienie brązu.
Ich brzeg jest mocno falowany, bądź też ząbkowany.
U młodych owocników ma on zazwyczaj kremową lub
żółtoochrową barwę. Z kolei u starszych owocników,
brzeg może mieć wyraźnie zaznaczoną, brązowawą barwę. W szmaciaku gałęzistym, w odróżnieniu od innych,
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grzybów takich jak np. żagwica listkowata (Grifola fondosa), po obu stronach wspominanych gałązek występuje
warstwa hymenialna. Pomimo tego, że gałązki budujące
owocnik nie są zbyt grube, to w ich wnętrzu znajduje się
kruchy, woskowaty miąższ o białawym kolorze. Owocniki siedzunia sosnowego przeciętnie osiągają rozmiary
do 20 cm wysokości i do 30 cm szerokości. Jednakże
przy sprzyjających warunkach mogą dorastać do, można
rzec gigantycznych, jak na grzyby rozmiarów, ważących
nawet ok. kilkadziesiąt kilogramów.
Grzyb ten może być organizmem pasożytniczym,
a także saprotroficznym, wszystko zależy od tego, czy
jego ofiara jest jeszcze żywa, czy już martwa. W efekcie porażenia, siedzuń powoduje u swych ofiar brunatną
zgniliznę drewna. Siedzuń sosnowy jest grzybem jadalnym. Ma on przyjemny, nieco orzechowy smak.
Siedzuń sosnowy ze względu na niezbyt liczne występowanie, podlegał w Polsce od 1990 roku ochronie ścisłej. Nowe rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów z października 2014 roku już nie uwzględnia go na liście grzybów
chronionych. Jednakże zdjęcie ochrony nie oznacza, że
liczebność siedzunia sosnowego wzrosła. Jego rzadkość
potwierdza status na Czerwonej Liście Grzybów Polski,
na której figuruje on jako rzadki, potencjalnie zagrożony
wyginięciem.

Pomysłowe kawki ze Starych Kiełbonek
Marian Szymkiewicz
Widok ptaków siedzących na
grzbiecie dużych ssaków kojarzy
się nam nieodłącznie z afrykańską
sawanną, krajami Azji Południowo-Wschodniej czy Indiami. Sceny
przedstawiające siedzące na grzbietach dostojnych żyraf, słoni, nosorożców, hipopotamów i bawołów
afrykańskich bąkojady, czapelki
złotawe, czy inne gatunki są stałym
elementem filmów poświęconych
przyrodzie Afryki. Ale okazuje się,
że czasami takie widoki spotkać
można także na Warmii i Mazurach,
oczywiście w odniesieniu do innych
gatunków.
W drugiej połowie kwietnia przejeżdżałem przez ukrytą wśród malowniczych wzgórz, niewielką mazurską
wieś Stare Kiełbonki w gminie Piecki. W pewnym miejscu, na częścioKawki na koniu
wo zaoranej działce w pobliżu szosy,
spostrzegłem konia, który leżąc z podwiniętymi kończynami wygrzewał się na słońcu. Z pewnością wypoczywający koń nie zwróciłby mojej uwagi, gdyby nie cztery
kawki, które uwijały się na jego grzbiecie. Kilka ptaków
kręciło się wokół. Widok ten był na tyle intrygujący, że
na najbliższym, dogodnym do zaparkowania miejscu
zatrzymałem samochód, zabrałem lornetkę i aparat fotograficzny i udałem się w kierunku działki z odpoczywającym koniem. Korzystając z lornetki już po kilku sekundach obserwacji wiedziałem co robią kawki na końskim
grzbiecie. Ptaki z zapałem wyrywały z liniejącego konia
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sierść, która jest świetnym materiałem do wymoszczenia
niejednego ptasiego gniazda. W chwili, gdy rozpocząłem
prowadzenie obserwacji, dwie kawki z dziobami pełnymi
końskiej sierści odleciały w kierunku zabudowań, gdzie
prawdopodobnie znajdowały się ich gniazda. Dwie pozostałe nadal zajęte były gromadzeniem w dziobach cennego materiału. Jak to u towarzyskich i głośnych kawek
bywa wszystko odbywało się w atmosferze miłego dla
ucha hałasu ptaków kręcących się wokół odpoczywającego konia. Ciekawe, że sam koń zupełnie nie reagował
na ptaki skaczące mu po grzbiecie, leżał ze spokojem bez
żadnej reakcji na towarzyszące mu
kawki. Gdy bliżej zainteresowałem
się kawkami i zacząłem robić zdjęcia ptaki nieco zaniepokoiły się. Jako
pierwsze zaczęły odlatywać te kręcące się wokół konia, jako ostatnie
odleciały z dziobami pełnymi sierści
dwie główne bohaterki z końskiego
grzbietu. Prawdopodobnie dziś na
miękkiej, końskiej sierści leży od 4 do
6 sinozielonkawych jaj ozdobionych
licznymi szarymi, zielonobrązowymi
oraz brunatnymi i rdzawymi plamkami, a być może są już tam pisklęta.
Muzeum Przyrody w Olsztynie
(Oddział Muzeum Warmii i Mazur)
ul. Metalowa 8
10-603 Olsztyn
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Okoń (Perca fluviatilis)
Iwona Rudnik, Adriana Auguścik
Okoń jest gatunkiem drapieżnej
ryby z rodziny okoniowatych (Percidae). Występuje on w dużej części
Azji oraz w Europie z wyjątkiem
Półwyspu Iberyjskiego, północnej
Szkocji, zachodniej Skandynawii,
południowych i środkowych Włoch,
zachodniej części Bałkanów. Zamieszkuje wody stojące, płynące
oraz słonawe wody przybrzeżne
w ujściach rzek.
Na bokach oliwkowo-zielonego
ciała widać od 5 do 9 ciemnych pręg,
których barwy nasilają się lub słabną wraz ze zmianą natężenia światła
lub też pod wpływem zmiany nastroju ryby. Kształt ciała ryby zależny
jest w dużym stopniu od środowiska, w którym występuje. W małych
i płytkich zbiornikach ryby te najczęściej są smukłe i nie dorastają do
Okoń
okazałych długości, w dużych zbiornikach wodnych spotkać można duże okonie o kształcie
wygrzbieconym. Ciało pokryte drobnymi grzebykowatymi łuskami, mocno osadzonymi w kieszeniach skórnych.
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Charakterystyczną cechą okoni jest tylna krawędź pokrywy
skrzelowej zakończona ostrym hakowatym kolcem. Gatunek ten jak wszystkie okoniowate posiada dwie płetwy
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grzbietowe. Pierwsza jest szara z ciemną plamą w tylnej
części, wyposażona w sztywne promienie z ostrymi zakończeniami. Druga płetwa znacznie mniejsza, zielonkawoszara, lekko przezroczysta, miękka. Płetwy piersiowe
żółtawoszare, pozostałe płetwy od lekkiego czerwonawego do intensywnie czerwonego koloru. Płetwa ogonowa
jest lekko chorągiewkowato wycięta, płetwy brzuszne są
przesunięte ku przodowi ciała. Otwór gębowy osadzony
końcowo, zaopatrzony jest w wiele drobnych i ostrych
zębów skierowanych ku tyłowi, co uniemożliwia zdobyczy ucieczkę z paszczy drapieżnika.
Samce po 2–3 latach, a samice po 3–4 latach stają
się dojrzałe płciowo. Tarło odbywa się na płyciznach
w kwietniu i maju, gdy temperatura wody osiąga 7°C.
Samica może złożyć nawet 70 tysięcy jaj, zazwyczaj jest
to 7–20 tysięcy. Ikra wydzielana jest wraz z dużą ilością śluzu. Substancja ta chroni jaja przed drapieżcami i
inwazją drobnoustrojów, co sprzyja plenności tego gatunku. Jaja oblepione śluzem tworzą długie wstęgi rozpięte na podwodnej roślinności, zanurzonych gałęziach,
kamieniach itp. Rodzice pozostawiają ikrę bez opieki.
Starsze osobniki po tarle są często wyczerpane i potrzebują czasu na regeneracje. Wylęg następuje po upływie
14–17 dni od złożenia jaj. Świeżo wylęgłe larwy mierzą
od 3–6 mm i posiadają woreczek żółtkowy. Początkowo
narybek żywi się planktonem, następnie organizmami
bezkręgowymi i larwami owadów. Największe osobniki
w stadzie prędko stają się drapieżnikami, które polują na
młode ryby i wyjadają ikrę złożoną na tarliskach. Gdy
w danym zbiorniku występują cierniki, to stanowią one
główną zdobycz młodych drapieżców. Okonie mające
dziesięć do dwunastu centymetrów długości, są już prawdziwymi rybami drapieżnymi. Chętnie polują na ukleje,
drobne płocie, wzdręgi, różanki i kiełbie. Jednak często
zaspokajają głód, ryjąc w mule lub zawzięcie polując na
ośliczki. Jeżeli rok po roku następują po sobie upalne
lata, to wkrótce liczebność populacji tych ryb staje się
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tak liczna, że dla wielu z nich zaczyna brakować pożywienia. Cały dostępny pokarm naturalny błyskawicznie znika
w pyskach młodych ryb wielkości dłoni. Często poprzez
brak innego pożywienia okonie zmuszone są do kanibalizmu, co sprawia, że rozrośnięta populacja zmniejsza się,
a równowaga w zbiorniku zostaje zachowana. Okoń żyje
około 15 lat, wyjątkowo dożywa ponad 20 lat. Mimo dużego zapotrzebowania na pokarm rośnie powoli, najczęściej
spotykane osobniki mają długość do 30 cm jednak napotkać można okazy ponad 50 cm. W siódmym roku życia
osiąga zaledwie 25 cm długości i wagę około 35 dkg. Młode osobniki najczęściej tworzą ławicę, starsze występują
w małych grupach lub samotnie.
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Szczupak (Esox lucius)
Iwona Rudnik
Szczupak (Esox lucius) to gatunek słodkowodnej,
drapieżnej ryby z rodziny szczupakowatych (Esocidae),
którego można spotkać w zbiornikach wód płynących
i stojących w prawie całej Europie oraz w Azji i Ameryce Południowej w strefie klimatu umiarkowanego. Występuje również w Bałtyku ze względu na niskie zasolenie wody.
Szczupak jest rybą o bardzo charakterystycznym wyglądzie, co sprawia, że z łatwością można go rozpoznać
pośród innych ryb. Ubarwienie ciała zależy od warunków
środowiska, w jakim żyje. Jako młode osobniki przybierają kolory od jasnozielonego po brązowe lub srebrzyste.
Wraz z wiekiem ich grzbiet ciemnieje, pojawiają się charakterystyczne żółte plamy po bokach, brzuch wybarwia
się na biało. Dorosłe szczupaki mają opływowy kształt
ciała, które jest spłaszczone po bokach. Głowa wydłużona, pysk jest szeroki i spłaszczony z tendencją do zwężania szczęk. Zęby tego drapieżnika są mocne, ostre i jest
ich bardzo dużo. Większość zębów umiejscowiona jest
na żuchwie, ale także język oraz łuki podniebienne są
uzębione. Płetwy piersiowe i brzuszne są czerwonawe
i jasne, natomiast grzbietowa i odbytowa mocno wysunięte ku tyłowi posiadają ciemne poprzeczne pasy. Płetwa ogonowa rozwidlona. Ciało szczupaka pokrywają
małe, owalne łuski mocno osadzone w skórze, których
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jest od 110 do 130. Dorosłe osobniki osiągają długość
ponad jednego metra i masę nawet 15 kg. Wyjątkowo
odnotowano okazy ponad 20–30 kg. Samice są zdecydowanie większe i dłużej żyjące od samców.
Wczesną wiosną, tj. w marcu oraz kwietniu, gdy temperatura wody waha się pomiędzy 2–5 stopni Celsjusza,
szczupaki rozpoczynają tarło. Na przybrzeżnych płyciznach, zalanych łąkach, czyli tam, gdzie woda jest płytka
i spokojna, samica w towarzystwie kilku samców rzuca
wiele razy w ciągu dnia około 50–60 ziaren ikry. Bezpośrednio po wydostaniu się z otworu płciowego trafia
we wcześniej wytworzoną przez samce wydzielinę zwaną mleczem, przypominającą chmurę. Następnie lepkie
ziarenka o pomarańczowym kolorze i wielkości około
2,5 mm przyklejają się do podwodnej roślinności. Tuż
po złożeniu zaczynają pęcznieć i finalnie staja się nawet
o 40% większe. Ilość ziaren ikry, którą może wytworzyć samica jest bardzo duża. W różnych źródłach znaleźć można informacje znacznie odbiegające od siebie,
jednak, jeśli uśrednimy te dane, możemy oszacować, że
na 1 kg masy ciała ikrzycy przypada około 35 tysięcy
ziaren ikry. Biorąc pod uwagę fakt, iż jedna ryba potrafi
osiągnąć masę nawet kilkunastu kilogramów, uzasadnia
to dużą płodność tego gatunku. Dzięki temu, że drapieżniki odbywają tarło wcześniej niż inne ryby, ich narybek

fot. B. Bałdyga

jest w stanie wykształcić się w takim stopniu, aby mógł
polować na świeżo wylęgłe larwy innych gatunków. Dorosłe osobniki tuż po tarle zaczynają polowanie na inne
zmęczone tarlaki.
Świeżo wylęgłe szczupaki odżywiają się zooplanktonem, w miarę wzrostu zaczynają polować, najpierw na
bezkręgowce i larwy ryb, następnie na ryby. Przy dużym
dostępie do pożywienia młode osobniki już w pierwszym
roku życia mogą dorosnąć do 25–30 cm. Najczęściej
dojrzewają płciowo po upływie 2 lat. Dorosły szczupak,
mimo instynktu drapieżcy, nie jest aktywnym myśliwym.
Na swoją zdobycz ukryty między gęstymi roślinami wodnymi cierpliwie czeka. Podczas gwałtownych ataków
bez trudu dopada swoje ofiary, które najczęściej mają nikłe szanse na ucieczkę przed jego doskonałym zmysłem
łowcy. Ostre i mocno zakrzywione do wnętrza paszczy
zęby nie dają szans przeciwnikowi. Szczupak ma doskonały wzrok i dostrzega swój cel ze znacznie większej
odległości niż ten jest w stanie zauważyć nadpływające
zagrożenie. Po schwytaniu swojej zdobyczy, krótkimi
ruchami paszczy obraca ją w taki sposób, aby połknąć

ją od strony głowy. Jest to pewnego rodzaju zabieg bezpieczeństwa stosowany instynktownie przez drapieżniki,
które nie chcą zostać skaleczone przez kolce występujące u wielu gatunków ryb. Najczęściej pobieranym pokarmem szczupaków są ryby o srebrzystej łusce tj. wzdręgi,
ukleje, sielawy, leszcze i inne. Promienie słońca odbijające się od srebrnych boków takich gatunków, powodują
charakterystyczne odbłyski, które działają na szczupaki
jak wabik. Mimo tego, nie są wybredne i często zjadają
inne drapieżniki lub przedstawicieli własnego gatunku.
Ich pożywieniem są nie tylko ryby, żywią się także płazami, ssakami czy ptakami. Szczupak przyczynia się do
kontrolowania populacji praktycznie wszystkich naturalnie występujących w zbiorniku gatunków. Wszystko to
sprawia, że jest on idealnym łowcą naszych wód.
Szczupak w Polsce chroniony jest przed odłowem
przez wędkarzy okresem ochronnym, który trwa od 1
stycznia do 30 kwietnia, oraz wymiarem ochronnym wynoszącym 50 cm.

Toponimy Warmii i Mazur
Ryszard Karuzo
Wytwory językowe miejscowej ludności Warmii
i Mazur zachowały się m.in. w określeniach różnych
form i zjawisk przyrodniczych. Niniejsza tematyka dotyczy zagadnień z pogranicza nauk przyrodniczych
i językoznawstwa. Etymologia nazw lokalnych sięga
w wielu przypadkach czasów sprzed kolonizacji tych
ziem dokonanej m.in. przez Zakon Krzyżacki i osadników
z Mazowsza. Wcześniej plemiona pruskie nadały różne
określenia naturalnym zjawiskom i obiektom zwłaszcza,
że utrzymywały i uprawiały wiele magicznych wierzeń
i obrzędów związanych z kultem przyrody. W związku
z tym można pokusić się o konfrontację historycznej już
nazwy nadanej przed wiekami (w większości przypadków trudno określić nawet przybliżony okres, a tym bardziej datę jej powstania) z aktualnym stanem rzeczy, np.
czy Lipowy Ostrów (wysepka na jez. Kisajno) faktycznie
jest lipowy, a Łąka, jezioro na południe od Iławy, czy jest
już łąką.
Nazwy nadane w przeszłości, określające kształty
i wielkość form rzeźby terenu oraz inne ich cechy, pozwalają odtworzyć rysy ukształtowania powierzchni
ziemi sprzed wieków i przekształcenia naturalne oraz
zaistniałe w wyniku antropopresji. Pojęcia przypisywane nazwom na ogół nie sugerują antropogenezy form
rzeźby, tzw. Szwedzkie Szańce pod Gołdapią nie są formą pochodzenia antropogenicznego. Rzadko spotyka
się nazwy, które można określić przejawem antropopatyzmu, np. góra Stróż w pow. ełckim czy Apostolska
Góra w Puszczy Boreckiej. Znacznie częściej występują
nazwy fitogenicznej proweniencji, które nie tyle oddają

właściwości samych form rzeźby powierzchni terenu, co
ich pokrycia. Sprowadza się to najczęściej do określenia
rodzaju pokrycia roślinnego formy wypukłej lub wklęsłej,
np. Leszczynka nad jez. Oświn, Jagodne Góry, Chmielne Góry, Lipowa Góra (pow. lidzbarski), Bukowa Góra
w Dylewskim Borze i tożsamej nazwy k. Stębarka oraz
k. Pasłęka. Nie wyczerpując „roślinnego nazewnictwa”,
a ograniczając się tylko do określeń bez umiejscowienia,
można dodać do zbioru nie jedną: Jodłową Górę, jeszcze
kilka Lipowych Gór i o mianie „Dąbrowa”. Dość ogólnikowo brzmi: „Lasek”, za to nader konkretnie – Dębia
Góra, Grabowa Góra, Jesionowa Góra. Wyróżnia się
w tym zbiorze Owsiana Góra (pow. bartoszycki), czyżby z tym zbożem poza nazwą w jakiś sposób zawiązana?
Wystarczy skonfrontować obecny stan rzeczy z historyczną nazwą, a może i dociec, o ile to możliwe, kiedy np.
Jesionowa Góra nią być przestała. Określenie pozostało,
a góra jest już „Łysa”.
Znacznie więcej nazw form rzeźby powierzchni ziemi
wywodzi się ze swoistej zoomorfizacji, tzn. nadawania
określeń odzwierzęcych. Co najmniej 15 nazw lokalnych
stanowi przeniesienie nazwy lisa pospolitego na określenie formy rzeźby. Lisia Góra znajduje się wśród Szeskich
Wzgórz i w Puszczy Boreckiej, co ciekawe w tejże wznosi
się Lisowa Góra, takowa też dominuje w krajobrazie opodal Węgielsztyna (pow. węgorzewski). Dwie Lisie Góry są
w pow. nidzickim, po jednej w d. pow. pasłęckim, w pow.
lidzbarskim i piskim. W tym ostatnim znajduje się Lisia
Górka. Wzniesienie określone mianem formy wklęsłej to:
Lisie Jamy w pow. kętrzyńskim, piskim i szczycieńskim,
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a także Lisia Jama k. Pieniężna. Co najmniej kilka wzniesień nosi nazwę pospolitego ongiś na Warmii i Mazurach drapieżnika np. Wilcza Góra w Puszczy Rominckiej
i o takowym mianie w pow. kętrzyńskim. Pozostała tylko
nazwa po największym drapieżniku w regionie – Niedźwiedzia Góra (pow. braniewski). Jeszcze wcześniej wyginęły tury, ale wzniesienie Turza Głowa w pow. giżyckim
nadal istnieje. Z przeniesienia nazwy dziko żyjących ssaków wymienię jeszcze Jelenią Górę w pow. piskim, górę
Borsuk w Puszczy Boreckiej, Zajęczą Górę w pow. lidzbarskim i Jeżą Górę w Puszczy Boreckiej. Ciekawe, że
cały szereg określeń pochodzi od nazw zwierząt hodowlanych i domowych. Najwięcej jest „kozich” wzniesień:
Kozia Góra w Puszczy Rominckiej, w pow. lidzbarskim,
dwie takowe w okolicach Reszla i tamże Kozia Stopka
oraz Kozia Górka nad jez. Oświn. Owcza Góra znajduje
się w pow. piskim i w rejonie Reszla. Krowie Góry położone są na zachód od Lidzbarka Warmińskiego, a Wołowe
Góry wznoszą się w Lasach Napiwodzkich. Kobyla Góra
jest częścią Szeskich Wzgórz i o takiej nazwie znajduje się
w pow. ostródzkim, Klacza Góra – w pow. piskim. Bycza
Góra jest w pow. lidzbarskim i druga o takiej nazwie w d.
pow. pasłęckim. Kocie Góry są usytuowane w pow. giżyckim, nad jez. Dejguny, a pojedyncza Kocia Góra w pow.
bartoszyckim. Ciekawe, że jedno ze wzniesień w pow. piskim nosi nazwę Wyżły.
Poczynając od Ptasiej Góry w pow. nidzickim
i wzniesienia Ptak w pow. piskim przechodzimy do
określeń form rzeźby terenu związanych z nazewnictwem awifauny. Jastrzębia Góra, takie miano zyskały
wzniesienia w powiatach: gołdapskim, ostródzkim, nidzickim. Czajka, Sójka to dwie wyniosłości Szeskich
Wzgórz. Jedna Wronia Góra znajduje się w b. pow. pasłęckim, druga w pow. bartoszyckim. Dwie Sowie Góry
wznoszą się w pow. braniewskim, a po jednej w pow.
lidzbarskim i piskim. Jeden z pagórków k. Fromborka to
Żurawia Góra, drugi o takim mianie znajduje się w pow.

Jezioro Krzywe w Olsztynie
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iławskim. Wzniesienie w pobliżu Dobrego Miasta nazwano Jaskółczą Górą. W pow. nidzickim znajduje się Sokola
Góra, a w d. pow. pasłęckim wyniosłość o nazwie Wróbel
tak, jak w pow. iławskim po prostu – Czapla. W Puszczy
Boreckiej jest Gęsia Góra, a w pow. iławskim – Gąska.
Krucza Góra wznosi się w pow. piskim, a Srocza Góra
w pow. iławskim.
Jedno ze wzniesień w pow. braniewskim to Rybia Góra
(sic!), znów na południe od Lidzbarka Warmińskiego znajduje się Ślimacza Góra (to już można już jakoś zinterpretować). Zwieńczeniem niejako nazw zoomorficznych jest
Zwierzyniec, wyniosłość w pow. lidzbarskim.
O budowie geologicznej wzgórza lub materiale skalnym pokrycia informują takie określenia, jak np.: Glinna
Góra, Wapienne Góry, Wapiennik, Piaskowa Góra, Kamienna Góra, Kamionka (pow. kętrzyński), Wapiennik,
Gliniana Góra, Kamienne Góry (pow. lidzbarski), Glinianka w pow. ostródzkim i tamże Twarda Góra (pośrednia informacja dotycząca struktury i tekstury skał). W d. powiecie pasłęckim znajduje się Kamienna Góra i Kamionka,
a także Piaskowa Góra i Piaszczysko. W pow. szczycieńskim – Glinianka i Piaskowa Góra.
Wśród nazw określających cechy morfologiczne bądź
morfometryczne różnych wzniesień dominuje Wysoka
Góra, dwukrotnie spotykana w pow. ostródzkim i lidzbarskim, w pow. szczycieńskim, d. pasłęckim oraz k.
Barczewa i na południe od Bisztynka. Dużą Górę można
zobaczyć w pow.: ostródzkim, szczycieńskim i nidzickim. Dwie Wielkie Góry znajdują się w pow. ełckim,
jedna w d. pow. pasłęckim. Długa Góra jest w pow.
lidzbarskim i d. pasłęckim. W giżyckim i ostródzkim
powiecie wznosi się Okrągła Góra, także w pow. szczycieńskim, w którym jest Okrągłolica (!). Nad Pasłęką
dominuje w krajobrazie Stroma Góra, jedno z Szeskich
Wzgórz nosi taką nazwę. W pow. nidzickim i bartoszyckim spotykamy określenia: Ostra Góra, także w d. pow.
pasłęckim, choć w tym ostatnim i lidzbarskim znajduje
się też Ostra Górka. W Puszczy Boreckiej i powiatach ostródzkim i bartoszyckim pojedyncze wyniosłości
noszą miano: Krzywa Góra. Słupowa
Góra jest w pow. gołdapskim. Wieżówka widoczna jest na północ od
Mrągowa. Karłowa Góra to pagórek
w pow. gołdapskim Wyniosłość o nazwie Bochenek znajduje się w pow.
ełckim, gołdapskim i d. pow. pasłęckim, Czubatka w pow. bartoszyckim. Dwie dość dziwne nazwy, do
wzniesień raczej nie przystające to
Oczko w pow. mrągowskim i Kociołek Wielki w pow. ostródzkim.
Pewne wyobrażenie o stanie pokrywy roślinnej sugeruje określenie: Łysa
Góra (pow. kętrzyński, olecki, szczycieński). W pobliżu Pasymia znajduje się Gołogóra. W pow. lidzbarskim
jest Wiatrowa Góra, pod Mrągowem
fot. A.S. Jawiszczak – Góra Czterech Wiatrów, a w pow.

bartoszyckim Słoneczna Góra. Tchórza Góra wznosi się
w pow. ostródzkim, jakie są desygnaty tej nazwy lokalnej?
Niektórym wzniesieniom przypisano nazw kilka, np.
Gołdapska Góra to nazwa oficjalna, ale powszechnie
znana jako Piękna Góra, dawniej używano również takich określeń, jak Góra Wysoka i Góra Kalendarzowa.
Ciekawe, które wyniosłości mają barwę zbliżoną do
nadanych nazw. Czarna Góra znajduje się k. Górowa Iławeckiego, a także w powiatach kętrzyńskim oraz nidzickim. Dwie Białe Góry są w pow. piskim, jedna w pow.
bartoszyckim. Nad jez. Oświn wznosi się Zielona Góra,
takowa znajduje się pod Węgorzewem. Zielone Góry
są w pow. szczycieńskim. W pow. gołdapskim – Czerwona Góra i Niebieska Góra, czy rzeczywiście są takie,
a może te barwy stanowią odnośniki do interpretacji
innej niż czysto kolorystycznej? Ruda Góra to wzniesienie w bartoszyckim, d. pasłęckim i piskim powiecie.
W szczycieńskim i d. pow. pasłęckim powiecie znajduje
się Ciemna Góra, a w oleckim – Siwa Góra. Nie można
pominąć z najcenniejszego kruszcu wzniesień, przynajmniej z nazwy, takich jak: Złote Góry w Napiwodzkich
Lasach, czy też Złotej Góry w pow. szczycieńskim i węgorzewskim (pewnie nie tylko ta ostatnia zyskała nazwę
dzięki legendzie).
Kilka nazw wklęsłych form rzeźby terenu pochodzących od określeń związanych z przyrodą. Doliny:
Końska Parowa wzdłuż jednego z dopływów Łyny, Lisia Parowa, Zajęcza Parowa, Olszowy Parów w d. pow.
pasłęckim, Kamienny Parów w pow. lidzbarskim. Z niepoprawnej według terminologii geomorfologicznej nazwy „dół”, odnoszącej się w rzeczywistości do doliny,
mamy Suchy Dół nad dopływem rzeki Guber, Głęboki
Dół w pow. nidzickim, Wilczy Dół w pow. ostródzkim i pow. giżyckim. Wilcza Pieczara, w rzeczy samej
– dolina na lewym brzegu Wałszy w pow. braniewskim,
a opodal znajduje się Kocia Dolina. W pobliżu Pieniężna ciągnie się Bluszczowy Wąwóz.
Dzwoneczkowa Dolina położona
jest niedaleko Pasłęka. Nad jednym
z dopływów Łyny rozciąga się kręta
dolina o nazwie Wężówka.
Warmia i Mazury to krainy wręcz
usiane polodowcowymi głazami.
narzutowymi. Wśród tysięcy bezimiennych znajdują się takie, które
otrzymały nazwę. Częstokroć taką,
która została nadana ze względu na
antropomorficzne, czy zoomorficzne lub fitomorficzne cechy skalnego
odłamu. Wyrazem antropopatyzmu
jest „Skamieniała Dziewczyna”,
eratyk na Wzgórzach Dylewskich.
Ze względu na kształt, także na tym
samym obszarze, wyszczególniono
„Śpiącego Psa”, „Zająca” i „Żółwia”, natomiast „Szarak” zyskał taką
nazwę ze względu na barwę minerałów. „Błękitny Kamień” k. Sińca Jezioro Gil, gm. Łukta

(pow. kętrzyński) w rzeczywistości jest szarosiny. Głaz
„Płaski”, takim jest, a „Dziuplak” z wgłębieniami, dlaczego jeden z eratyków określono jako „Deszczowy”
(Wzgórza Dylewskie).
Hydrografia Warmii i Mazur zawiera szereg określeń
związanych z przyrodą. Wiele utworzono od nazw roślin i zwierząt, niektóre pochodzą od pozostających poza
systematyką stwierdzeń popularnych. Przeniesienie mian
przedstawicieli ichtiofauny najczęściej wskazywało na
obecność danego gatunku w wodach powierzchniowych.
Mamy więc jeziora: Okonie, Karpie (d. pow. pasłęcki),
Okoniak (pow. ostródzki), Kiełbie (pow. olsztyński),
Karaś (pow. iławski), Sumówka (pow. giżycki). Z przedstawicieli skorupiaków – Rakówko w pow. iławskim.
Gromadę pierścienic reprezentuje jez. Pijawnik, jedno
w pow. ostródzkim, drugie w pow. szczycieńskim. Płazy, z kolei – staw Żabi Dół w rejonie Górowa Iławeckiego i jeziora: Żabnik w pow. Lidzbark, Żabieniec, jedno
w pow. nidzickim, drugie w pow. olsztyńskim. W rejonie
Górowa Iławeckiego znajduje się Kaczy Staw i Sarni Staw, w pow. ostródzkim – Świński Staw. Nazwami
ptaków obdarzone są jeziora: Łabędzie (pow. nidzicki),
Łabędź (pow. olsztyński i iławski), Łabętek (pow. szczycieński), Łabętko (pow. iławski). W okolicy Mikołajek
znajduje się jez. Wróbel, a blisko Mrągowa jez. Kot.
Kawka to jez. w pow. iławskim, Bobrek – w pow. szczycieńskim, a Jeż i Kotowe w pow. węgorzewskim. W pow.
olsztyńskim jest jez. Bycze, chyba nie poławiano w nim
drobnicy rybiej do produkcji znanych konserw o nazwie
„Byczki”. Koziołek to jez. w pow. mrągowskim, a Żbik
w Olsztynie.
Wprowadzając nowy twór językowy „fitonazwy”, należy skonstatować, że nie są tak liczne, jak te pochodzące
od zwierząt. Należą do nich m.in.: Trzciniak w pow. kętrzyńskim, Trzciano w nidzickim, Trzcianek w iławskim,
Łopian w mrągowskim, Jagodne w giżyckim, Olchowe
w ostródzkim, Łączka oraz Łąka w Iławskim, Leśne

fot. A.S. Jawiszczak
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w piskim, a także staw Krzaczki w mrągowskim.
Nazwy całego szeregu zbiorników wodnych wyrażają
po prostu opisowe cechy morfologiczne lub morfometryczne dotyczące kształtu bądź wielkości, rzadziej fizykochemicznych czy biochemicznych właściwości wody.
Sporą popularnością cieszy się miano: Długie, takowe
jeziora znajdują się m.in. w Olsztynie, w pow.: szczycieńskim, piskim, lidzbarskim, ostródzkim i giżyckim
(po dwa), a k. Stawigudy – Długie Błoto. Takie określenie może oznaczać, że są to jeziora rynnowe. Z kolei nazwy: Okrągłe (pow. olsztyński i giżycki, po dwa), Oczko (pow. lidzbarski), Oko (pow. ełcki), Kocioł (d. pow.
pasłęcki, Puszcza Borecka), Kociołek (pow.: ostródzki,
mrągowski, ełcki, nidzicki i olsztyński – po dwa), sugerują, że są to niewielkie jeziora powstałe po wytopieniu
brył tzw. martwego lodu zagrzebanych w osadach postglacjalnych. Zarazem otrzymujemy informację o cechach
morfometrycznych i pochodzeniu jezior.
„Głębokie”, takie miano nosi kilka jezior, m.in. w pow.:
ełckim, piskim, szczycieńskim, oleckim i braniewskim, Głęboka Kuta w pow. węgorzewskim, Głęboczek
w pow. ostródzkim i mrągowskim. O ile takie określenie
jest dość jednoznaczne, choć opisowe, to „Krzywe” jest
pojęciem dalekim od ustalenia desygnatów tego określenia. Tak nazwano jeziora w Olsztynie i pow. olsztyńskim
oraz ełckim, po dwa – w pow. mrągowskim i nidzickim,
Krzywa Kuta w pow. węgorzewskim, Krzywek w pow.
szczycieńskim, ostródzkim, Krzywy Róg w pow. mrągowskim. Pewne pojęcie o kształcie i wielkości jezior
dają takie określenia, jak: Małe, Sopla, Pieniążek Okrąg,
Niskie, Strumyk, (pow. ostródzki), Płaskie (pow. iławski), Duże Jeziorko w Puszczy Piskiej, w pow. ełckim
– Rogale Duże, Rogale Małe, Rogalik, Góry w pow.
ostródzkim, od razu przychodzi na myśl: czy w polskich
górach jest zbiornik o takim mianie? Kilka przykładów
nazw opisowych dotyczących właściwości wody oraz
obecności zawiesiny czy osadu. Na początek – jez. Mokre

Jezioro Głębokie, gm. Iława
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(sic!) w pow. mrągowskim, następnie już niemniej oczywiste określenia, jak np. Zimna Woda w Puszczy Piskiej,
Martwe w pow. mrągowskim, Martwe Jeziorko (pow.
szczycieński), Żelazek na wsch. od Brąswałdu, Piaskowa Woda (pow. ostródzki), Ścieczek, Miałkie, Mulaste (pow. iławski i mrągowski), Mułek w pow. ełckim,
Wielka i Mała Topiel w pow. braniewskim. „Barwne”
zbiorniki z dominującą czernią to jeziora Czarne w pow.
oleckim, b. pow. pasłęckim, olsztyńskim, gołdapskim,
bartoszyckim, nidzickim, mrągowskim i giżyckim (po
trzy), węgorzewskim (dwa), i aż siedem w pow. ostródzkim. Czarna Kuta znajduje się w pow. węgorzewskim.
W pow. ostródzkim są dwa jez. Ciemne i jez. Ciemniak,
a w b. pow. pasłęckim – Ciemny Staw. „Białe” to nazwa,
którą obdarzono jeziora w pow. olsztyńskim, ostródzkim, nidzickim, szczycieńskim, węgorzewskim po 2,
giżyckim 3. W ełckim znajduje się jez. Biała, a w węgorzewskim – Biała Kuta. Co ciekawe w węgorzewskim
jest jez. Szara Biel, a w nidzickim – Jez. Jasne. Jez. Czerwonka znajduje się w pow. kętrzyńskim, a Czerwonka
Wielka w pow. olsztyńskim, Rdzawe w pow. oleckim,
Ruda Woda w pow. ostródzkim, Zielony procesom eutrofizacji?). Barwne zbiorniki mogą być Błyszczące (jez.
w pow. ełckim) i Widne (jez. w pow. oleckim). Nazwy
związane z przyrodą w różnych jej formach i przejawach
noszą wybrane cieki wodne. Ze światem przyrody ożywionej związane są np.: Gąska, dopływ Elmy, Niedźwiedzi Rów, dopływ Omulwi, Rybnica, wpada do jez.
Dzierzgoń, Olszowy Rów, Lisia Struga, dopływ Pupskiej Strugi, Bobrowa Strużka, wpada do Czarnej Kuty,
strumyk Pstrążna w Puszczy Rominckiej, Pluskwianka
wpada do jez. Olecko Wielkie, Pokrzywianka, strumyk
w pow. braniewskim, Kaczy Potok, dopływ Wałszy.
Niektóre cieki noszą miana związane z właściwościami
wody: Zimna Woda, strumyk wpadający do jez. Święcajty i takiej nazwy w okolicach Reszla, Szumiwoda łączy
Kruklin z Gołdopiwem (pow. giżycki), Zimna Struga jest
dopływem Łyny. Cechy koryta cieku przedstawiają określenia: Wąska
wpadająca do jez. Drużno, Krzywy
Strumyk (pow. piski) czy Błędzianka, dopływ Rominty. Nie zawsze,
dobitna i zdaje się jednoznaczna
nazwa, pochodzi od terminów przyrodniczych. Szparka, lewy dopływ
Pisy, nie płynie wartko ani b. wąskim
korytem. Nazwa pochodzi od wsi
Szparek. Podobna etymologia odnosi
się do wielu innych lokalnych określeń. Nie brakuje „barwnych” nazw,
np.: Czarna Struga łączy jez. Żywki
z Kruklinem, inna – jeziora Czarne,
Kot i Juno; strumienie o takim mianie
płyną w pow. ełckim i piskim oraz
w Puszczy Boreckiej. Czarna Struga wpada do jez. Łuknajno. Czarne,
strumyk wypływa z jez. Rydzówka.
Czerniczka wpada do jez. Drużno.
fot. A.S. Jawiszczak Czerwona Struga to dopływ Czarnej

Strugi w Puszczy Boreckiej, takowej
nazwy ciek płynie w kętrzyńskim
powiecie i w Puszczy Rominckiej.
Czerwona Woda jest dopływem Pisy.
Czerwona Strużka wpada do jez. Narie, inna do jez. Morliny, Biała Struga zasila jez. Orzysz. Występowanie
takich form lądowych, jak półwyspy
i wyspy jest uwarunkowane obecnością wód powierzchniowych, jezior i rzek na Warmii i Mazurach.
Nazwy tych form ukształtowania
powierzchni pochodzą przeważnie
od nazw roślin i zwierząt, nie tyle
stanowią proste przeniesienie miana bioformy dotyczącego kształtu,
co informują bezpośrednio o występujących organizmach żywych.
Fitonazwy półwyspów (w nawiasie miana jezior): Świerkowy Róg
(Oświn), Olszowy Róg (Dąbrowa
fot. A.S. Jawiszczak
Wielka), Różany Ostrów (Orzysz); Jezioro Podkówka w Olsztynie
określenia „odzwierzęce”: Wróbelek
liwie najmniej zmienionym? Odpowiedź wymaga kon(Gielądzkie), Sarni Ostrów (Długie, pow. mrągowski),
frontacji ze stanem aktualnym. Wiadomo, że takie tereny,
Zwierzyniecki Róg (Mamry). Wielkość i kształt odzwierpomijając nawet interwencję ludzką, przechodzą naturalny
ciedlają: Długi Ostrów (Narie, Rydzówka, Duży Ostrów
proces ewolucji, zanikając stopniowo poprzez przemianę
(Pluszne), Mały Ostrów (Kisajno, Narie, Glinianka)
w torfowisko. Dawne jeziora zarastały, powstawały bagna
Krzywy Róg (Jeziorak).
i mokradła, następnie torfowiska i łąki. Brzozowe Bagno
Pochodzące od nazw roślin wysp miana to np.: Lipa
w pow. braniewskim powstało na miejscu dawnego jezio(Wydmińskie), Lipka (Oświn, Dargin), Lipowa (Szwałk
ra Dębniak. Bocian, bagno w pow. piskim, to pozostałość
Wielki, Bełdany), Lipowy Ostrów (Kalwie), Dębowa
po polodowcowym zbiorniku wodnym.
Górka (Kisajno), Dębowy Ostrów (Limajno), DębniaOd roślin pochodzące nazwy bagien i mokradeł to
czek (Narie), Brzozowy Ostrów (Łaśmiady), Brzozom.in.: Leśne Bagno, Świerkowe Bagno, Dębówko, Olwa Kępa (Narie, Nidzkie), Sosnowy Ostrów (Kisajno),
szak. W nawiązaniu do tego ostatniego miana – bagSosnówka (Mamry), Olszowy Ostrów (Narie), Olszona Olszak i Olszyniak w pow. olsztyńskim. Brzozowe
wa Kępa (Bartążek), Olchowa (Bełdany), Sitowa Kępa
Bagno (pow. piski, kętrzyński i b. pasłęcki), Jeżyniak
(Nidzkie), Sitówka (Pluszne), Trzciniec (Wydmińskie),
w Purdzkich Lasach, Trzciniak na wsch. od jez. GardzieLeśny Ostrów (Piłackie, Płaskie). Odzwierzęce nazwy
nie, Brzeziniak w pow. ostródzkim, Zarośla w Pogubwysp pochodzą przeważnie od wybranych przedstawicieskich Lasach, Mchy (pow. ostródzki).
li fauny dominujących liczebnie wówczas, kiedy określeOdzwierzęce nazwy noszą, m.in.: Niedźwiedzie Bagnie zostało nadane. Ciekawe, czy dawna, i dziś oficjalnie
no (Puszcza Romincka, Puszcza Borecka, pow. lidzbarobowiązująca nazwa, jest aktualna pod względem domiski i braniewski), Żabie Bagno w Rudzienieckich Lasach
nacji wyszczególnionego gatunku. A zatem do rzeczy,
i w pobliżu jez. Oświn, Kacze Bagno w pow. lidzbarskim
tzn. wybranych nazw podania: Ptasia Kępa (Wulpińskie,
i Ramuckich Lasach, Żmije i Łosie Bagno w b. pow. paLuterskie, Narie), Kacza Kępa (Wiartel, Rydzówka),
słęckim, Kulik nad jez. Pogubie Wielkie, Świńskie Błoto
Kaczor (Seksty), Kurka (Mamry), Wyspa Kormoranów
w gm. Susz, Sarnie Bagno w pow. szczycieńskim, Jastrzę(Dobskie), Czaplak (Jeziorak), Słonka (Wiartel), Pszczebie Gniazdo i Wołowe Bagno w lidzbarskim, Wilcze Bagli Ostrów (Kisajno), Kocia Wyspa (Święcajty), Lisowy
no w nidzickim, Wilczy Moczar w kętrzyńskim, JaskólniOstrów (Kalwie), Kozia Górka (Oświn), Koński Ostrów
ca w olsztyńskim, Zwierzyniec nad jez. Pilwąg.
(Nidzkie), Wilk (Wydmińskie).
Fizyczne cechy bagien i mokradeł przedstawiają taPewne pojęcie o wielkości czy kształcie wybranych
kie opisowe miana, jak: Wielkie Bagno (pow. lidzbarski,
wysp przedstawiają określenia w rodzaju: Mały i Duży
kętrzyński, gołdapski), Wielgie Błota na zach. od RóOstrów (Dadaj), Wielki Ostrów (Jeziorak, Rydzówka, Nażyńska, Duże Bagno, na zach. od Zabrodzia, Głębokie
rie), Wysoki Ostrów (Orzysz i oficjalna nazwa Wyspy KorBagno (Januszewski Las), Błoto Głęboki Dół (Purdzkie
moranów na jez. Dobskim). Ostrówek (Nidzkie), Okrągła
Lasy), Kociołek (pow. giżycki), Gęste Bagno, Torfak
Górka (Gromskie). Bagna i mokradła, których nazwy niżej
Mały i Wielki (pow. szczycieński), Torfaki, na zach.
wymieniono przekształciły się zapewne w wyniku proceod Dywit, Zimne Bagno, na zach. od Ramsowa, Zimna
sów naturalnych bądź antropopresji w łąki naturalne, lasy,
Woda, na pd. od jez. Jegocinek.
użytki rolne. Które z nich jeszcze pozostały w stanie moż-
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Reprezentatywne dla bagien barwy, przynajmniej
w nazwach, to czerwień, biel i czerń. Mamy więc Czerwone Bagno (pow. szczycieński, kętrzyński, ostródzki,
mrągowski) i Rude Bagno (pow. braniewski); snadź zabarwienie pochodzi od związków żelaza. Następnie Białą
Biel (!) k. Różyńska, Końską Biel (!) opodal Pawłocina,
Biel na zach. od Gut i k. Botowa, Białe Błoto w Lasach
Jabłońskich, Łabędzią Biel na zach. od Gut. Czarne Bagno w pow. piskim i ełckim, Czarne Błoto w pow. ostródzkim. Pozostałe kolory przedstawia Zielone Bagno k. wsi
Jagodne Wielkie (pozostałość po lesie) i Żółte Bagno na
skraju Purdzkich Lasów. Łąki i lasy noszą biookreślenia, jeśli można użyć takiego neologizmu, pochodzące
od nazw roślin i zwierząt, przy tym nie zawsze są jednoznaczne, np. Zagajnik Wielki i Mały w pow. kętrzyńskim to łąki, które znajdują się na miejscu dawnego zadrzewienia. Wiele łąk powstało w wyniku naturalnego
procesu zaniku jezior bądź podjętej w XIX w. wielkiej
akcji osuszania zbiorników wodnych, jak np. Paprotko
w pow. mrągowskim czy Białe Jezioro w pow. kętrzyńskim. Dalsze fitonazwy łąk: Brzozowe Bagno (pow. kętrzyński), Grądy (pow. olecki), Trzcińce, Trzcinki, Cisowe Łąki, Jabłonki (pow. szczycieński). Czy nazwy lasom
dawniej nadane nadal określają skład drzewostanu i inne
jego cechy: Stary Bór (pow. kętrzyński), Dąbrowa (pow.
lidzbarski x 2, olsztyński x 2, kętrzyński, szczycieński,
braniewski), Bukowy Las (ostródzki, d. pasłęcki), Bukowina (pow. olsztyński), Grabniak, Dębniak, Olszowy Las
(pow. ostródzki), Sośnica (d. pow. pasłęcki), Gaj (pow. olsztyński), Cisowo (Szczytno). Określenia łąk od zwierząt
pochodzące mogą wskazywać na wykorzystywanie tych
obszarów trawiastych dla różnych celów, np.: Wołowa
Łąka (pow. kętrzyński i ostródzki), Bykowa Łąka (pow.
szczycieński), Kobyla Łąka, Kozianka (pow. ostródzki), Kozie Łąki (pow. kętrzyński). Pozostałe nazwy być
może powstały w wyniku obserwacji pobytu zwierząt na
niżej wymienionej łące: Jarząbki (pow. lidzbarski), Bocianie Łąki (pow. nidzicki i szczycieński), Łosiowe Łąki

Jezioro Długie, gm. Łukta
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(Ramuckie Lasy), Wilcza Łąka (d. pow. pasłęcki), Wilcze Jezioro (pow. kętrzyński), Bobrowe Łąki, Bobrówko,
Łabęciana, Kaczory, Niedźwiedziak, Świnia Łąka (pow.
szczycieński) Zajęczy Kątek (pow. węgorzewski). Skąd
się wzięły „Rosomaki” w szczycieńskim?
Odzwierzęce nazwy lasów: Psie Staje, Zajęczy Bór
(pow. lidzbarski), Zwierzyniec (pow. mrągowski), Czapliniec, Kruk (d. pow. pasłęcki), Słowikowy Gaj (pow.
gołdapski), Kruczy Las, Kozi Borek (pow. braniewski),
Dzikowizna (pow. giżycki).
Większość podanych niżej określeń przedstawia
przeważnie morfometryczne właściwości łąk: Mokry
Dół (pow. kętrzyński), Długa Łąka (pow. lidzbarski),
Gołe Bagno (Lasy Taborskie), Oczko (d. jezioro w pow.
nidzickim), Wielkie Łąki (pow. nidzicki), Długie Błoto,
Jeziorka, Jeziorko, (pow. olsztyński), Glinki (Puszcza Piska), Błoto (pow. iławski), Parowy (Pupskie Lasy), Szerokie Błota (pow. szczycieński), Tłusta Łąka (pow. gołdapski), Gniła Łąka (pow. bartoszycki), Kotlinka (pow.
braniewski). W pow. kętrzyńskim znajduje się Długi
Las. Łąki i lasy przybierają różne barwy w zależności
od pory roku., lecz nazwa pozostaje taka sama. Wśród
łąk dominuje biel. Mamy więc Biel w pow. kętrzyńskim,
Biele x 2 w olsztyńskim, Gołą Biel w ostródzkim i piskim, Czarną Biel (sic!) w piskim, Białe w ostródzkim,
Białki w nidzickim, Białe Błoto w iławskim i Białe Łąki
w giżyckim. Czerń reprezentują: Czarne Łąki (pow.
ełcki, giżycki), Czarne Jezioro, Czarne Bagno (pow.
szczycieński). Białe Jezioro (łąka) znajduje się w pow.
kętrzyńskim, Czerwona Łąka w pow. kętrzyńskim i d.
pow. pasłęckim, Sina Łąka w pow.piskim. Przedstawicielem „kolorowych” nazw lasów jest Czerwony Bór w
Puszczy Boreckiej. Nazwy lokalne noszą zróżnicowane
pod względem pochodzenia, ukształtowania, pokrywy
roślinnej czy użytkowania, pewne, niewielkie na ogół
fragmenty krajobrazu. Otrzymały w przeszłości nazwy
własne, jako określenia okolicy, uroczyska, staj, zakątka,
strony, zacisza, ustronia, uroczyska, pola, nie wymieniając
dalszych synonimów. W terminologii
fizjograficznej mogły to być odpowiedniki może nie mikroregionów
a przynajmniej facji. Najczęściej używano określenia „okolica”. Związane
z roślinnością tzw. okolice to m.in.:
Dębniak, Kaliniak, Kloniak, Jagodzie
w Ramuckich Lasach, Dąbrowy między Mamrami a jez. Pniewskim i pole
w pow. kętrzyńskim, w pow. szczycieńskim – Gaj (dawny las), Grądy,
Na Grądzie (pole), Dąbrówka, w pow.
braniewskim – Podlesie. Więcej określeń wywodzi się od nazw zwierząt.
Szczególnie uprzywilejowany okazał się największy drapieżnik, który
nie uchował się do naszych czasów
w środowisku naturalnym Warmii
i Mazur, pozostał jeno Niedźwiedzi Kąt, uroczysko w Pupskach Lafot. A.S. Jawiszczak sach i w pow. kętrzyńskim, okolica

w pow. ostródzkim, bartoszyckim i braniewskim. Inny
drapieżnik zapadł w ludzkiej pamięci, choć i dziś ma się
dobrze w środowisku regionu: Wilczy Kąt w Puszczy
Piskiej i Wilcze Bagno w Pupskach Lasach – uroczyska
i okolica w pow. szczycieńskim Wilcze Doły i w pobliżu Wilcze Bagno, pole uprawne na wsch. od Klonu (ciekawe, czy do dziś istniejące). Pozostałe „okolice” to,
m.in.: Kozie Pole (pow. ostródzki i szczycieński), Jeleni
Kąt (pow. kętrzyński i szczycieński), Myszki k. Dobrego
Miasta i Myszy Grąd (pow. kętrzyński), Stare Gąski
w Lasach Jabłońskich i Czapli Róg (pow. ostródzki), Lisianki (d. pow. pasłęcki), Zajęcznik (pow. iławski, bartoszycki), Dziczy Raj (pow. bartoszycki). Niektóre nazwy
oddają kształt formy terenu: Kociołek – okolica w Lasach Kamienieckich, Okrąg w pow. szczycieńskim; inne
właściwości przedstawiają: Błonie, Zagórze, Zdrojowizna
oraz pustkowie Golizny w pow. braniewskim. Ciekawy
wydźwięk mają nazwy: Syberia i Dzikie Staje w Puszczy
Boreckiej, i tamże – Granice (przyległe obszary pow. oleckiego i gołdapskiego). Niewiele „barwnych” okolic można napotkać w regionie. Należą do nich: Czerwone Pole
w pow. olsztyńskim, Czerwone Pólko w piskim, Czerwona Ziomka (pow. szczycieński), Czarne Nadawki (pow.
kętrzyński), Czarna (okolica) w Napiwodzkich Lasach,
Przy Sinym Kamieniu (pow. kętrzyński), Popielate (pow.
szczycieński).
Podane wyżej przykłady nie wyczerpują kwestii różnego rodzaju związków między nazewnictwem a fizjografią,
o czym poniżej. Prawdziwą skarbnicą lokalnych określeń
Warmii i Mazur i podstawą do napisania tego artykułu
okazała się publikacja Gustawa Leydinga „Słownik nazw
miejscowych Okręgu Mazurskiego, część II, nazwy fizjograficzne (zlokalizowane), Poznań 1959”. Wybrane nazwy
związane z przyrodą uporządkowano według przyjętej kolejności i właściwie na tym można było poprzestać. Najważniejszą sprawą, która stała się impulsem do powstania
niniejszego opracowania jest kwestia wiarygodności nazw
poruszona już na początku. Po blisko sześćdziesięciu latach od ukazania się Słownika, wymagają weryfikacji poprzez konfrontację
ze stanem aktualnym. W pierwszej
kolejności dany obiekt (górę, jezioro,
bagno, okolicę, itd.) należy zlokalizować w terenie, a następnie określić,
czy przypisana mu nazwa funkcjonuje, nie pozostała tylko martwą. Czy
jest używana w dokumentach, materiałach kartograficznych lub choćby
w wydawnictwach reklamowych,
a także – co najważniejsze – czy egzystuje w ludzkiej świadomości. Nazwa miejscowa jest wyrazem zbiorowej świadomości wyartykułowanej w
celu opisowego określenia wybranej
cechy danego obiektu lub zjawiska
przyrodniczego. Są takie, które zawierają pewien ładunek emocjonalny, np.
Dzikie Staje, Syberia, i przywodzą na
Jezioro Orłowo Duże
myśl różnego rodzaju skojarzenia.

Niektóre nazwy polskiej proweniencji zachowały się pomimo zamiany wielu na niemieckie w okresie
międzywojennym, np. wyspa na jez. Kisajno – Sossnowy (pisownia oryginalna; obecnie Sosnówka) inne są
dosłownym tłumaczeniem z jęz. niemieckiego, tak jak
np. Schwarze Kutte – Czarna Kuta: Wracając do identyfikacji obiektu fizjograficznego w terenie; oczywistym
stanem rzeczy staje się fakt naturalnych lub antropogenicznych zmian i przemian, których rezultatem jest częściowe albo zupełne zatracenie poprzednich właściwości.
W podanych wyżej przykładach spotyka się nazwy już
nieaktualne i mocno mylące, np. na miejscu jeziora jest
bagno, w innym przypadku tam, gdzie było bagno jest już
łąka, a stare miana pozostały. Wzniesienie zostało zniwelowane a zagłębienie zasypane pod budowę drogi, a miano „Wysoka Góra” lub „Głęboki Dół” nadal egzystuje.
Oczywiście „stare” nazwy nie oddające aktualnego stanu
rzeczy, nikomu nie przeszkadzają, ale opis fizjograficzny
należy aktualizować, chyba że jest to określenie prawnie
chronione, jako miano historyczne. Ta ostatnia kwestia
pozostaje poza tematyką tego opracowania.
Przechodząc do konkretnych i praktycznych propozycji suponuję, że znajdą się osoby zainteresowane nazwami lokalnymi, przede wszystkim nauczyciele i uczniowie
i w ramach działań interdyscyplinarnych poznają nazwy
form rzeźby terenu, rzek, jezior, bagien i mokradeł, lasów, łąk, uroczysk i innych obiektów. Następnie określą
zgodność nazwy ze stanem aktualnym obiektu i też czy
nazwa jest żywa albo martwa.
Taka działalność dotycząca nazw miejscowych ma
charakter wybitnie poznawczy oraz interdyscyplinarny.
Bywa przecież tak, że uczniowie poznają odległe polskie
krainy czy różne kraje podczas szkolnych wyjazdów,
nie znając własnej okolicy. Natomiast w tych okolicznościach odnoszących się do własnych okolic, szerokie
pole do działania otwiera się przed osobami o zainteresowaniach i kwalifikacjach humanistycznych – historycy,
filolodzy i przyrodnicy.

fot. A.S. Jawiszczak
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Wiosna w obiektywie
Andrzeja S. Jadwiszczaka

21

Z życia kniei
Rodzinne sadzenie lasu koło „szesnastki”
Paulina Rutkowska
Wiosna to dla nas leśników najbardziej pracowity
okres w roku. I za razem najbardziej przyjemny. Jak tylko
ziemia rozmarznie, przystępujemy do prac związanych
z odnowieniem lasu, czyli sadzeniem młodego pokolenia
wszędzie tam, gdzie wcześniej las został wycięty. W tym
roku, na terenie Nadleśnictwa Kudypy, na powierzchni
70 ha wysadziliśmy ponad 400 tys. sadzonek, głównie
sosny, świerku, buka i dębu. W tegorocznym sadzeniu
lasu pomogło nam ponad 150 wolontariuszy!
W poniedziałek 4 kwietnia na przyszłej uprawie leśnej
stawiała się 40-osobowa grupa drugoklasistów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Olsztynie. Dzieciaki z wielkim
zapałem przez prawie dwie godziny sadziły 2-letnie sadzonki dębów i chociaż długość szpadla często przekraczała
wysokość sadzących, udało nam się posadzić ponad 250
młodych drzewek. W środę kolejne sadzonki (około
750 szt.) posadzili uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie. Największe zainteresowanie wzbudziło
jednak „Rodzinne sadzenie lasu” zorganizowane przez
Nadleśnictwo Kudypy w sobotę 9 kwietnia. Na „gniazdach”, czyli 20-arowych placach wyciętych w 150-letnim
drzewostanie, zlokalizowanych tuż przy granicy administracyjnej Olsztyna przy drodze krajowej nr 16 las sadziło
około 100 ochotników. Przyjechały całe rodziny, młode
drzewka sadzili wspólnie dziadkowie, rodzice i dzieci.
Dzieci zapowiedziały, że przyjadą kiedyś w to miejsce ze
swoimi wnukami, aby podziwiać las, który zasadzili przed
laty ze swoimi dziadkami. Bardzo liczną grupę ochotników
stanowili członkowie Towarzystwa Miłośników Lasu

fot. Arch. Nadl. Kudypy

i Militariów LOK. Po krótkim instruktażu jak prawidłowo
sadzić sadzonki wszyscy ochoczo zabrali się do pracy.
Pogoda nam sprzyjała i wspólnymi siłami posadziliśmy
w sumie około 2 500 młodych buków i dębów! Teraz
jeżdżąc krajową 16 będziecie mogli obserwować, co dzieje się z Waszymi drzewkami. Spotkanie zakończyliśmy
tradycyjnie przy ognisku.
Wszystkim osobom, które sadziły z nami las, serdecznie dziękujemy za ciężką pracę, jaką włożyły w to
trudne, ale jednocześnie bardzo przyjemne zadanie, jakim jest odnowienie lasu.
Nadleśnictwo Kudypy

Zniszczył gniazdo, spadł z drabiny
Adam Pietrzak
W poniedziałek 11 kwietnia leśniczy leśnictwa Grudusk w Nadleśnictwie Przasnysz zauważył leżący przy
leśnej drodze rower. – W odległości około 100 m od drogi leśnej zobaczyłem leżącego pod drzewem człowieka.
Obok stała oparta o drzewo drabina – wspomina leśniczy.
Leżącym na ziemi mężczyzną okazał się Pan O. – dobrze
znany miejscowej Służbie Leśnej mieszkaniec jednej ze
wsi w powiecie mławskim. Jak się okazało wchodził on
przy pomocy drabiny na 20-metrową sosnę, by zniszczyć
gniazdo jastrzębia. Drapieżny ptak naraził się Panu O. tym,
że rzekomo polował na hodowane przez niego gołębie. Misja zniszczenia gniazda – niestety – okazała się skuteczna.
Na ziemi leżały rozbite jaja jastrzębia. Pan O. schodząc
z drabiny stracił równowagę i runął z wysokości 7 metrów. Prawdopodobnie na jakiś czas stracił przytomność.
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– Kiedy go znalazłem leżał na prawym boku i miał trudności z oddychaniem. Lekko korygując jego położenie
ułożyłem go w pozycji bezpiecznej i dzwoniąc pod nr
112 wezwałem Służby Ratownictwa Medycznego z Mławy, a także zadzwoniłem do podleśniczego – relacjonuje
przebieg dalszych wydarzeń leśniczy.
Leśniczy i podleśniczy do czasu przyjazdu karetki
czuwali nad Panem O. Ratownik medyczny stwierdził
duże wychłodzenie organizmu i duży spadek ciśnienia
tętniczego – dodają przasnyscy leśnicy. Uratowany przez
leśników mężczyzna doznał licznych obrażeń, ale to nie
koniec nieprzyjemności, które go czekają. Za zniszczenie gniazda stanie prawdopodobnie przed sądem.
RDLP Olsztyn

Mała retencja w iławskich lasach
Łukasz Jabłoński
W ostatnich latach XX wieku poziom wody gruntowej
obniżył się znacząco na terenie całej Polski. Przyczyną
tego zjawiska były nieprawidłowo prowadzone działania
melioracyjne na terenach leśnych w latach powojennych,
a także zauważalne w ostatnim okresie zmiany klimatu.
W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom niedostatku wody Nadleśnictwo Iława przystąpiło do realizacji
programu „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałaniu powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Integracja działań retencjonowania wody w poszczególnych nadleśnictwach położonych na terenach nizinnych pozwala na uzyskanie ekologicznego efektu spowolnienia, bądź zatrzymania życiodajnej wody dla świata
ożywionego.
Z uwagi na położenie wybudowanego obiektu małej
retencji na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tj. Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk „Ostoja Iławska” i Obszar Specjalnej
Ochrony Ptaków „Lasy Iławskie” procedura związana
z formalnościami trwała 2 lata. Iławscy leśnicy zrealizowali projekt „Budowa progu piętrzącego na jeziorze Gardzień Mały”. Obiekt małej architektury oddano do użytku
we wrześniu 2009 roku.

Napełnianie śródleśnego zbiornika wodnego – październik 2013

Jezioro Gardzień Mały – wrzesień 2007

fot. B. Sobotka

Budowla została wykonana na odcinku rzeki Osa, wypływającej ze śródleśnego jeziora Gardzień Mały. Wybudowany próg piętrzący faszynowo-kamienny ze ścianką
szczelną pozwolił na podniesienie lustra wody o 95 cm
w stosunku do stanu pierwotnego. Do jego budowy wykorzystano materiały naturalne – kruszywo, kamienie, drewno,

fot. B. Sobotka
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Śródleśny zbiornik wodny – luty 2016

fot. Ł. Jabłoński

faszynę czy też glebę do wykonania między innymi grobli
oporowej, dzięki czemu uniknięto ujemnego wpływu na
środowisko, jaki mogłoby spowodować np. zastosowanie
betonu. Obszar okresowego zalewania obejmuje również
szerokie, zatorfione niecki pojezierne, które posiadają największy wskaźnik retencji i są bardzo przydatne do retencjonowania wody.
Pierwotnie zbiornik wodny miał powierzchnię 3 ha,
a ponadto w ostatnich latach ulegał stopniowo eutrofizacji.
Obecnie rozlewisko ma powierzchnię ok. 13 ha. W wyniku
piętrzenia zretencjonowano ok. 100 tys. m3 wody.

Działania leśników ograniczyły postępujące obniżanie
się poziomu wody gruntowej w tym obszarze iławskiego
lasu, oraz poprawiły kondycję zdrowotną pobliskich drzewostanów osłabionych przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Utworzony zbiornik wodny jest także doskonałym
stanowiskiem poboru wody w przypadku wystąpienia
pożaru lasu. Ponadto śródleśny zbiornik wodny poprawił
warunki bytowania zwierzyny leśnej. Przelewająca się
przez próg woda i spływająca po bystrotoku w dowolnym
stanowisku podlega napowietrzaniu, co korzystnie wpływa na rozwój flory i fauny wodnej. Budowla przyczynia

Grobla ziemna

Gardziel przelewowa w kształcie trapezowym
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fot. Ł. Jabłoński

fot. Ł. Jabłoński

W oczekiwaniu na przelewającą się wodę – październik 2013

fot. B. Sobotka

się także do samooczyszczania przepływającej przez nią
wody. Łagodne nachylenie poszuru i ponuru umożliwia
swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych.
W wyniku eutrofizacji pojawiły się płaty borówek, które po upływie lat od budowy progu piętrzącego ustąpiły
licznym gatunkom torfowców niegdyś porastającym runo
w pobliżu zbiornika wodnego przy optymalnym bilansie
wody. Kępy pojawiających się zadrzewień na obrzeżach
terenów zabagnionych stanowią ostoję wielu gatunków
ptaków związanych z terenami podmokłymi. Między innymi jest to obszar stanowiący bazę żerowiskową lub sied-

lisko gniazdowe dla bielika, trzmielojada, bociana czarnego, kani czarnej, kani rudej, orlika krzykliwego, żurawia
oraz zielonki. Obecnie obszar małej retencji wykorzystują
niektóre gatunki kaczek oraz płazy i gady. Należy zwrócić
uwagę, że siedliska wilgotne stanowią ważną ostoję wielu
rzadkich gatunków flory i fauny. Dla przyrodników jest to
cenny skarbiec do badań czy też fotografowania.
Przykład działań iławskich leśników pokazuje, jak
niewielka ingerencja człowieka w obieg wody może przynieść zarówno przyrodzie, jak i ludziom wiele korzyści.

Próg piętrzący po oddaniu robót – kwiecień 2014 fot. Ł. Jabłoński

Spływ wody po narzucie kamiennym

fot. Ł. Jabłoński
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Wykorzystanie drona w badaniach ptaków
Lech Pietrzak, Andrzej Pobiedziński, Hubert Kapuściński
Powiedzieć o dzisiejszej technice, że nie stoi w miejscu, to skrajny eufemizm. Technika galopuje do przodu
nie oglądając się za siebie i czy nam się to podoba, czy
nie, zmienia też metodykę i sposób prowadzenia badań
przyrodniczych. Powszechna dostępność odbiorników
GPS czy choćby smartfonów sprawia, że podstawowy
sprzęt badacza terenowego wygląda dziś inaczej niż jeszcze dekadę temu. Takimi urządzeniami, o których mało
kto myślał jeszcze kilka lat temu, a które prawdopodobnie w niedługim czasie staną się jednym z podstawowych
narzędzi badawczych są drony.
Przez całe lata słyszeliśmy o tych urządzeniach głównie w kontekście projektów wojskowych, tymczasem
w ostatnich latach rynek dronów ogromnie się rozwinął i pojawia się ich coraz więcej na naszym niebie. Nic
dziwnego, że coraz częściej wykorzystywane są także
w badaniach przyrodniczych. Możliwość dotarcia do
niedostępnych miejsc, czy wykonania fotografii o dużo
większej szczegółowości niż standardowo dostępne
zdjęcia satelitarne przy stosunkowo łatwym transporcie
na miejsce wykorzystania, sprawiają, że warto się nimi
zainteresować.
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W tym roku wspólnie z Polskim Towarzystwem
Ochrony Ptaków wykorzystano dron do liczenia gniazd
czapli białych na polderze Sątopy-Samulewo. Tradycyjne
metody polegały na obserwacji ptaków z pontonu. Dron
pokazał nowe możliwości. Kilkunastominutowy przelot
pozwolił na stosunkowo szybkie odnalezienie gniazd tego
gatunku oraz ustalenie ich liczby i rozmieszczenia. Stosunkowo krótki okres przelotu nie niepokoił ptaków (na
fotografiach widać ptaki pozostające w gniazdach) pozwolił natomiast na zebranie wielu danych nieosiągalnych dla
obserwatora z ziemi.
Przeprowadzone badania pokazują, że dron może być
nieocenionym narzędziem w trudnodostępnym terenie – na
mokradłach, w wysokim szuwarze czy w koronach drzew.
Urządzenie z pewnością nie zastąpi doświadczonego badacza, który obejrzy, dotknie i oceni siedlisko, bez wątpienia
jednak stanowił będzie dla niego doskonałą pomoc i ułatwienie w interpretacji wyników.
Fundacja proNauka
PiK Usługi Dronem

Walcz z odpadami – segreguj z nami!
Anna Kuryłowicz i Alicja Glińska
Działania proekologiczne uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi są wieloletnią tradycją. Ich zwieńczeniem są
obchody Dnia Ziemi, które corocznie odbywają się pod
innym hasłem. Ponieważ edukacji nigdy dosyć, w tym
roku nacisk położony został na przypomnienie dzieciom
o pożytkach płynących z segregowania śmieci. Możemy
zaryzykować tezę, że wszyscy przecież o tym wiemy, potrafimy rozróżnić odpady i określić ich negatywny wpływ
na środowisko. Z samej wiedzy jednak niewiele wynika,
potrzeba wyrobienia nawyków, aby przyniosła ona praktyczne efekty. Najłatwiej zaś jest osiągnąć pożądane zachowania wypracowując je we wczesnym wieku. Działania nauczycieli naszej szkoły skierowane są na dzieci,
a poprzez nie również na rodziców. Dzięki temu efekty są
widoczne zarówno w szkole, jak i otoczeniu.
Jednym z elementów obchodów Dnia Ziemi jest konkurs plastyczny o Nagrodę Wójta Gminy Stawiguda, organizowany od 15 lat zawsze gromadzi wielu uczestników
z obszaru gminy. Biorą w nim udział dzieci z placówek
edukacyjnych i kulturalnych. W tym roku prace powstawały pod hasłem „Walcz z odpadami – segreguj z nami”,
a otrzymaliśmy ich ponad 130. Wszystkie bardzo piękne
i propagujące ekologiczny tryb życia. Ponieważ trudno jest
porównać prace dzieci w różnym wieku, podzielone są one
na trzy grupy wiekowe i w każdej wybieramy przynajmniej
trzy pierwsze miejsca, tak więc nagrodzonych jest wielu.
Rozdanie nagród odbywa się zawsze w dniu uroczystego
apelu, którego dokonał pan wójt Jarosław Organiściak.
Wszyscy uczniowie szkoły, pracownicy i zaproszeni goście obejrzeli spektakl pt. „Ekologia na wesoło”.

przygotowany przez uczestników koła ekologicznego
pod przewodnictwem pani Alicji Glińskiej. Rozpychające się, zbuntowane śmieci udały się po akcji edukacyjnej
do odpowiednich pojemników. Historia przeplatana była
wesołymi, pięknie wykonanymi piosenkami, znane i lubiane melodie niosły ekologiczny przekaz. W zakończeniu wszyscy wesoło zaśpiewali utwór „Cała sala śpiewa
z nami”, tylko z innym tekstem.
Podsumowaniem dnia była zorganizowana dla uczniów klas IV–VI wycieczka do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Dzieci wzięły udział
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika zakładu i zwiedziły linie segregacji śmieci. Młodsi uczniowie udali się do klas i przystąpili do tworzenia
prac plastycznych z różnego rodzaju surowców wtórnych.
W wyniku ich działań powstały różne formy plastyczne
wykonane z pustych butelek, zakrętek, plastikowych i kartonowych pudełek. Można było również zauważyć prace
bardziej praktyczne – schowki, segregatory, organizery
funkcjonalne i ładne. Wszystkie prace wystawione zostały na szkolnych korytarzach stanowiąc ozdobę i impuls
do wykorzystania różnych artykułów powtórnie. Takie
też było nasze założenie – propagowanie wykorzystania
odpadów, ich praktyczne zagospodarowanie lub przynajmniej przekazanie do recyklingu. Dzień Ziemi raz jeszcze
spędziliśmy pożytecznie i przyjemnie.
Szkoła Podstawowa w Rusi

fot. Arch. SP w Rusi
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Gdzie statki po górach pływają
Dariusz Łuczak
Sobotni ranek 21 maja wstał dość pochmurny, jednak
wkrótce niebo się rozjaśniło. Tego dnia miały miejsce
warsztaty „Ciekawostki przyrodnicze i kulturowe Mazur
Zachodnich (Oberlandu)”. Sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Pierwszym etapem był rejs statkiem „Cyraneczka” po
Kanale Elbląskim, na trasie między Małdytami (Czulpą)
a Buczyńcem. W trakcie podróży statkiem uczestnicy poznawali historię budowy kanału, przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe konsekwencje jego powstania, ale przede wszystkim podziwiali walory przyrodnicze okolicy.
Wśród nadbrzeżnych szuwarów pięknie prezentowały
się czaple, perkozy i szereg innych gatunków ptaków, po
drodze można było też dostrzec charakterystyczne ślady
działalności bobrów, wszędzie królował szykujący się do
kwitnienia grążel. Statek płynął mijając kolejne zabytkowe mosty, a w dali widać było miejscami dawną linię
brzegową jezior. Warto w tym miejscu wspomnieć, że
w trakcie budowy kanału poziom większości jezior został zrównany do jednakowej wysokości. W efekcie tego
jeziora na północ od Małdyt utraciły ponad 5 m swojej
pierwotnej głębokości. Spowodowało to silne wypłycenie,
a nawet zanik części akwenów oraz przyspieszyło proces
zarastania. Dziś nazwalibyśmy to klęską ekologiczną. Z
drugiej jednak strony istnienie żeglownej drogi łączącej
Ostródę i Iławę na południu z Elblągiem na północy było

W Nadleśnictwie Dobrocin
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Na jeziorze Sambród

fot. A. Szarzyńska

bodźcem do rozwoju gospodarczego regionu. Współcześnie na kanale nie funkcjonuje transport towarowy. Nawet
żegluga turystyczna jest raczej słabo rozwinięta. W ostatnich latach, w dużej mierze dzięki środkom unijnym, kanał
został poddany częściowej rewitalizacji. Wyremontowano
większość elementów infrastruktury, pogłębiono kilkanaście kilometrów drogi wodnej. Mimo to przedsiębiorstwa
obsługujące ruch turystyczny nie mają w swojej ofercie rejsów po całej trasie. Nasz statek, należący do prywatnego

fot. A. Szarzyńska

Zajęcia terenowe

fot. A. Szarzyńska

przewoźnika, płynął tędy na nasze zamówienie. Dlaczego pływanie po kanale jest ważne? Szlak wodny nieużytkowany wypłyca się i zarasta. Już dziś żeglowanie dużymi jednostkami wymaga sporych umiejętności. Kilka lat
bezczynności może spowodować nieodwracalne straty.
Powinniśmy zatem promować rozwój ruchu turystycznego na kanale, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.
Działające od ponad 150 lat pochylnie między Buczyńcem a Całunami są jedynymi takimi czynnymi budowlami na świecie. W wielu krajach turystyka przynosi duże
zyski. W naszym, dość biednym regionie, właśnie kanał
może przyciągnąć rzesze turystów i być źródłem dochodów dla okolicznych mieszkańców.

Tą część wyprawy zakończyliśmy, gdy statek „przejechał” przez pochylnię w Buczyńcu. Przejechał to właściwe słowo. Na odcinku 10 kilometrów na kanale zbudowano pięć pochylni. Jednostki pływające pokonują kolejne
progi na specjalnych wózkach poruszających się po lądzie. Każda pochylnia ma średnio 20 metrów wysokości.
Przedwojenne niemieckie foldery reklamowe kusiły turystów głosząc slogan „Wo Schiffe über Berge fahren”, co
można przetłumaczyć „gdzie statki po górach pływają”.
Dziś te niezwykłe budowle dalej zachwycają, a statek na
kółkach jest wdzięcznym obiektem fotografowania. My,
po pożegnaniu z załogą „Cyraneczki”, zwiedziliśmy jeszcze urządzenia techniczne pochylni i poznaliśmy dzieje

W Buczyńcu

W Buczyńcu

fot. A. Szarzyńska

fot. A. Szarzyńska
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kanału w Izbie Historii. W dalszą drogę ruszyliśmy już
„zwykłym” autobusem.
Następnym etapem wędrówki po Oberlandzie była
Szkoła Podstawowa w Małdytach. Tutaj w swoje gościnne progi zaprosił dyrektor szkoły Czesław Rolka.
Głównym celem pobytu było zapoznanie się z zieloną
bazą szkoły. W jej skład wchodzi Zielona Klasa (wiata z ławkami i stołami), ziołowy kącik zmysłów, kącik
roślin kwaśnolubnych. Wszystko to położone jest wśród
drzew i krzewów oznaczonych tabliczkami z nazwami.
Najnowszym, jeszcze nie ukończonym, nabytkiem szkoły jest ogródek meteorologiczny, którego budowa była
możliwa dzięki środkom uzyskanym z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Posiadana baza pozwala już dziś na prowadzenie
obserwacji i zajęć terenowych z praktycznie wszystkich
przedmiotów szkolnych. Jednym z jej elementów jest
też założone kilka lat temu lapidarium. Właśnie w nim
odbyły się warsztaty ze znajomości i rozpoznawania
skał. Zadanie uczestników polegało na przyporządkowaniu tabliczek z nazwami skał do odpowiednich okazów.
Trzeba przyznać, że zadanie zostało wykonane w sposób
zadowalający.
Żegnani przez szefa małdyckiej placówki ruszyliśmy do Nadleśnictwa Dobrocin. Tam oddaliśmy się pod
opiekę Pani Paulinie Partyka-Drzazga. Celem tej części
wyprawy było zaprezentowanie możliwości organizacji
zajęć z edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku leśnym. Na przywitanie Pani Paulina podzieliła nauczycieli na grupy, przydzielając im kolorowe plakietki
z konturami różnych liści. Dalej praca odbywała się w tak
utworzonych grupach. W sali konferencyjnej Nadleśnictwa odbyła się prezentacja filmu pod tytułem „W dechę
film o drewnie”. Ukazywał on rolę lasu w gospodarce
państwa, a także zaznajamiał z pracą leśnika. Zadaniem
zespołów po obejrzeniu filmu było wskazanie jak największej liczby produktów wykonywanych z drewna. Potem przyszedł czas na zajęcia terenowe. Miały one formę
podchodów. Zespoły, kierując się strzałkami, wędrowały
przez las odszukując koperty z kartami zawierającymi
zadania do wykonania. Trzeba było wykazać się wiedzą

W ogrodzie dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Małdytach
fot. A. Szarzyńska

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania skał w lapidarium
fot. A. Szarzyńska

na temat funkcjonowania ekosystemu leśnego, znajomością zwierząt i roślin, umiejętnościami matematycznymi,
logicznym myśleniem. Jednym z zadań było wskazanie
baśni, legend, gier komputerowych, w których występują
postacie leśne. Inne zaś polegało na opisaniu z opaską
na oczach dotykanego drzewa, ułożeniu z wymienianych
słów zdania i wskazaniu występujących w nim elementów gramatycznych. Choć już nieco zmęczeni, wszyscy
bawili się świetnie. Wędrówki po lesie zakończyło ognisko z kiełbaskami. Uczestników zajęć czekały też drobne
nagrody za udział w podchodach. Kiełbaski, bułki, napoje i gadżety ufundowało Nadleśnictwo Dobrocin.
Dziękując serdecznie Pani Paulinie za doskonale
przeprowadzone i niezwykle interesujące zajęcia, grupa
nauczycieli pożegnała Dobrocin i ruszyła w drogę powrotną do Olsztyna.
Szkoła Podstawowa w Małdytach

W małdyckim lapidarium geologicznym
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fot. A. Szarzyńska

Dwadzieścia gniazd na dwudziestolecie Welskiego
Parku Krajobrazowego
Marcin Modrzewski
Ochrona bociana białego to zadanie, którym Welski
Park zajmuje się już od dawna, co roczną niemal tradycją stało się monitorowanie bocianich gniazd, zliczanie
par i młodych bocianów oraz sprawdzenie stanu gniazd.
Oprócz tego teren Parku jest patrolowany w poszukiwaniu nowo powstałych gniazd. Powszechnie wiadomo,
że zwierzęta te swoje gniazda budują najchętniej w pobliżu domostw. Dawniej spotykało się je najczęściej na
domach i stodołach, lecz wraz z rozrostem ilości słupów
energetycznych, bociany zaczęły wykorzystywać je do
budowy swoich miejsc lęgowych. Po kilku latach zaobserwowano, że gniazda te znajdują się w większości na
słupach, i tu pojawiło się pytanie – dlaczego? Właśnie
tu ukazuje się to jak pomysłowe potrafią być te ptaki.
Bocianie gniazda zbudowane są w około 70% procentach
z gałęzi, reszta to błoto, trawa, itp. Przynoszony chrust,
gdy jest wilgotny, przewodzi prąd, natomiast w momencie zetknięcia z linią energetyczną gniazdo robi się ciepłe, co okazało się bardzo wygodne dla bocianów.
Ta pomysłowość wiążą się także z konsekwencjami,
które mogą zagrażać ludziom i samym bocianom. Materiał znoszony przez ptaki rzucany bezpośrednio na linie
energetyczne w odpowiednich warunkach może doprowadzić do zwarć i strat energii a czasem może być przyczyną pożarów. Oprócz tego gniazda co roku są rozbudowywane, przez co ich ciężar dochodzi do kilkuset kilogramów. Takie konstrukcje po osiągnięciu tak dużej wagi
przestają być stabilne i bezpieczne dla ptaków, może to
spowodować nawet złamanie słupa energetycznego.
Dostrzegając zagrożenia zarówno dla gniazd bocianich, jak i funkcjonowania linii przesyłowych, Welski
Park Krajobrazowy postanowił przy okazji tegorocznych
obchodów dwudziestolecia utworzenia Parku, wymienić
20 gniazd na terenie Parku. Spośród wszystkich gniazd
wybrano dwadzieścia będących w najgorszym stanie
technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu. W każdym
z tych miejsc została zamontowana nowa metalowa, specjalnie zaimpregnowana i zaprojektowana platforma, na
której położono wiklinowy krąg, następnie przykryto go
materiałem ze starego gniazda. Platformy te są specjalnie
przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń, jednocześnie zabezpieczają linie energetyczne. Cała operacja
zakończyła się sukcesem, a pierwsze platformy zostały
zasiedlone przez bociany.
Wymiana platform była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację
projektu „Czynna ochrona przyrody na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego”
Serdecznie dziękujemy Grupie Energa-Operator za
zrozumienie i pomoc w realizacji projektu a WFOŚiGW
za sfinansowanie projektu.

fot. Arch. Welskiego PK

fot. Arch. Welskiego PK

fot. Arch. Welskiego PK
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Dwadzieścia lat Welskiego Parku Krajobrazowego
Krzysztof Główczyński
Każda rocznica skłania do refleksji i podsumowań.
Od 20 lat w południowo-zachodnim krańcu województwa warmińsko-mazurskiego działa Welski Park Krajobrazowy – jednostka powołana dla ochrony naturalnego
koryta rzeki Wel wraz z jeziorami, przez które przepływa
i terenami, które ją otaczają. Welski PK został utworzony w 1995 r w dawnym województwie ciechanowskim na
obszarze, który początkowo stanowił otulinę Górznieńsko-Lidzbarskiego PK. W kolejnym roku w dawnym województwie toruńskim utworzono na terenie gminy Grodziczno park o identycznej nazwie. Działania ówczesnych
przyrodników miały na celu pokazanie rangi tego obszaru
oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych. Wraz z reformą administracyjną z 1998 roku połączono obydwa parki już na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszar o
powierzchni ponad 20 tys. hektarów.
Początkowo siedziba Parku znajdowała się w Lidzbarku, w 2000 roku pozyskano budynek po szkole podstawowej i po wstępnych pracach adaptacyjnych siedziba
już pod koniec roku została przeniesiona do wsi Jeleń.
Aktualnie w siedzibie Parku oprócz pomieszczeń biurowych znajduje się sala edukacyjna oraz dwa muzea: etnograficzne (utworzone w 2001 roku) i przyrody (utworzone w 1998 roku w Lidzbarku, a w 2007 przeniesione do
Jelenia). Dodatkowo zagospodarowana została przestrzeń
wkoło siedziby, można korzystać ze ścieżki edukacyjnej
„Dziuplaki” i „Motyla łąka” oraz specjalnie zorganizowanego miejsca ogniskowego.
Wspomniane muzea w sezonie wakacyjnym są atrakcją chętnie odwiedzaną przez turystów, bezpłatnie udostępnione gwarantują zapoznanie się z okoliczną kulturą
i przyrodą. Również liczne wycieczki szkolne szczelnie
zapełniają kalendarz pracownikom służby parku. Działalność edukacyjna opiera się nie tylko na zajęciach muzealnych ale też zajęciach w szkołach i w terenie. W 2014 roku
Welski Park zainicjował zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
mieszkających na terenie Parku. Projekt „Junior Ranger”
podczas comiesięcznych spotkań ma za zadanie uwraż-

Siedziba Welskiego PK w Jeleniu
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fot. Arch. Welskiego PK

Wieża widokowa zbudowana w ramach projektu „Ochrona cennych
zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną
presją turystów”
fot. Arch. Welskiego PK

liwić dzieci na przyrodę i poszerzyć ich wiedzę. Oprócz
zajęć w sali organizowane są wyjścia terenowe, podczas
których dzieci poznają teren Parku i formy ochrony przyrody znajdujące się w nim. Po sukcesie pierwszej edycji
w październiku 2015 roku rozpoczęła się kolejna, która dzięki dużemu zainteresowaniu wymusiła utworzenie
dwóch grup, składających się łącznie z 33 uczestników.
Turystyka przyrodnicza zyskuje coraz większą popularność dlatego przez cały okres funkcjonowania Park
wspiera tą formę spędzania wolnego czasu. Prowadzone
są działania promujące zrównoważoną i ograniczającą
presję na środowisko turystykę, poprzez oznaczanie szlaków turystycznych, budowanie infrastruktury, wydawanie
map i przewodników organizowany jest i ukierunkowywany ruch turystyczny.
Nawiązana w czerwcu 1998 roku współpraca z niemieckim, tożsamym obszarem chronionym Naturpark
Drömling owocuje do dziś coroczną wymianą młodzieży
i wymianą doświadczeń pomiędzy pracownikami. Porozumienie dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju
ekologicznego i ekonomicznego obydwu Parków.
Duży nacisk w działaniach Parku położono na czynną
ochronę zasobów przyrodniczych. W początkowych latach

Jezioro Jeleńskie

fot. A.S. Jadwiszczak

funkcjonowania Parku prowadzony był monitoring i dokumentacja zasobów przyrodniczych obszarów szczególnie
wartościowych, czego efektem było powstanie rezerwatów
przyrody: Ostrów Tarczyński, Bagno Koziana, Piekiełko
oraz Jezioro Neliwa. W dalszych latach nawiązywana była
współpraca z wolontariuszami i pracownikami naukowymi uniwersytetów i instytutów, którzy zapewniali merytoryczne wsparcie podczas takich projektów jak np. „Czynna
ochrona torfowisk przed sukcesją wtórną gatunków pionierskich”. W ostatnich latach przeprowadzone projekty
opierały się głównie na ochronie konkretnych gatunków
zwierząt. Zainicjowany w 2014 r. projekt ochrony bociana
białego Ciconia ciconia zaowocował w 2016 r. wymianą
20 platform pod gniazda bocianie. Corocznie przeprowadzana jest konserwacja i czyszczenie budek lęgowych
przeznaczonych dla gatunków ptaków, które zakładają
gniazda w dziuplach. Pilotażowy charakter ma projekt
czynnej ochrony płazów, którego celem jest ocena ilości
płazów ginących na drogach i podjęcia ewentualnych działań inwestycyjnych aby to zagrożenie zminimalizować.
Trudno w krótkim tekście streścić działalność Parku na
przestrzeni 20 lat, dlatego odsyłamy do strony internetowej
(www.welskipark.pl) i publikacji. Planowane na ten rok
wydanie monografii Welskiego Parku Krajobrazowego
z pewnością w pełniejszej formie streści uwarunkowania
przyrodnicze i kulturowe oraz nakreśli działalność Parku.
Zachęcamy również do odwiedzin terenu Parku i naocznym przekonaniu się o niepowtarzalnych jego walorach.
Rezerwat „Bagno Koziana”

fot. A.S. Jadwiszczak
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Wspólne odkrywanie świata roślin i owadów w SP 16
w Elblągu
Bartłomiej Bujnik
Pracownicy PKWE zawsze zwarci i gotowi by opowiadać o przyrodzie! Tym razem w trakcie ferii zimowych odpowiedzieli na wezwanie wychowawców organizujących półzimowisko w Szkole Podstawowej nr 16
w Elblągu. Na przełomie stycznia i lutego uczestniczyliśmy w zajęciach poświęconych ciekawostkom ze świata roślin i owadów. Uczestnicy wkroczyli w tajemniczy
świat naszych pasji – roślin i owadów. Zajęcia prowadzili Marta Piekarska i Bartłomiej Bujnik.
Część pt.: „Magiczny świat roślin” prezentowała
przeróżne ciekawe gatunki kwiatów, drzew i krzewów,
zarówno te egzotyczne jak i nasze rodzime. Wspólnie
obejrzeliśmy wiele fascynujących filmów, które pozwoliły podejrzeć jak rośliny się poruszają i zmieniają. Zajęcia nie obeszły się bez „gadżetów” – przyniesione okazy
nie tylko oglądaliśmy ale i dotykaliśmy! Uczniowie poznali m.in.: „jeża z drzewa”, „trupi kwiat” i „nowe oblicza” znanych wszystkim storczyków. Zajęcia prowadziła
Marta Piekarska.
Część poświęconą owadom prowadził Bartłomiej
Bujnik. W trakcie zajęć do dyspozycji uczniów przywieziono mikroskop stereoskopowy, dzięki któremu można
było zobaczyć budowę oka owada, sprawdzić czy owady
mają zęby oraz zobaczyć kształty i kolory najmniejszych
przedstawicieli tej grupy zwierząt. Na zajęcia pracownicy Parku przywieźli również gabloty z motylami, które
możemy spotkać na terenie Parku, oraz tropikalne duże
i kolorowe chrząszcze. Na koniec wszyscy razem pokolorowaliśmy kolorowanki z owadami i roślinami, a na
tablicy stworzyliśmy swojego bajkowo-kosmicznego superowada!
Dziękujemy uczestnikom za miłe przyjęcie i możliwość podzielenia się z nimi naszą wiedzą i pasją! Mamy
nadzieję że kolejna próba zafascynowania pięknem otaczającego nas świata rozbudziła ciekawość maluchów
i nie tylko.
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
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Zimowe Ptakoliczenie 2016 w Srokowie
Beata Beyer
W ostatni weekend stycznia już po raz 12. odbyło się
w Polsce Zimowe Ptakoliczenie. Ta coroczna akcja liczenia dzikich ptaków zimujących blisko człowieka mobilizuje tysiące „ptasiarzy”. Chętni do liczenia znaleźli się też
w Srokowie, miejscowości w powiecie kętrzyńskim, tuż
przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W piątek, 29
stycznia 2016 r., grupka chętnych do działania uczniów
zebrała się przy Gimnazjum nr 1 w Srokowie, by potem
przez 2 godziny wędrować uliczkami Srokowa, poznawać,
rozpoznawać i liczyć napotkane ptaki. W tym roku warunki pogodowe niezbyt sprzyjały liczeniu. Dodatnia temperatura i brak pokrywy śnieżnej spowodowały, że wiele ptaków bez przeszkód szuka i znajduje pożywienie z dala od
osiedli ludzkich. Dodatkowo silny wiatr zniechęcał ptaki
do migracji, stąd wyniki liczenia wykazały obecność tylko (a może aż) 21 gatunków ptaków. Nasz spacer nieprzypadkowo rozpoczęliśmy na ulicy Szkolnej. Są tu świetne
warunki dla ptaków: spokój, jednorodzinne domki ukryte
wśród krzewów i drzew, na nich karmniki, kulki z ptasim
jadłem, w tle – sady. Na początek – bogatki, modraszki,
wróble i mazurki, ale już po chwili dojrzeliśmy grupę
dzwońców. Obsiadły okoliczne drzewa i dawały się łatwo
obserwować przez lornetki. Na czubku potężnej topoli
siedział kruk, a wśród owoców głogu uwijał się kwiczoł.
Zaraz potem nad głowami ujrzeliśmy wielką grupę kawek.
Była to świetna okazja, by uczniowie nabrali wprawy do
liczenia ptaków dziesiątkami. Nagrodą za uważne słuchanie odgłosów natury był głos dzięcioła gdzieś w pobliżu.
Tak! To śliczny dzięciołek pożywiał się na słoninie wywieszonej na pobliskim świerku. Tak długo zajadał, że każdy
z nas mógł mu się dokładnie przyjrzeć. Tuż za szkołą, na
wysokiej gruszy, ujrzeliśmy stadko jakichś dość dużych
ptaków. Okazało się, że to jemiołuszki, dość rzadcy goście w naszej miejscowości. Dalsza wędrówka prowadziła
ulicą Kętrzyńską i Kwiatową. W pobliskich żywopłotach
zawzięcie hałasowały wróble i mazurki, z daleka skrzeczały sroki, a na obrzeżach wsi krążył myszołów. Idąc ulicą
Wiejską zaobserwowaliśmy gruchające sierpówki, żółte
trznadle i kosa. Wreszcie dotarliśmy do małego bajorka na

Wyniki liczenia ptaków w roku 2016 oraz w roku 2015
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gatunek ptaka
kawka
wróbel domowy
gołąb miejski
wróbel mazurek
sikorka bogatka
jemiołuszka
dzwoniec
sierpówka
sroka
sikorka modra
trznadel
gawron
gil
kwiczoł
wrona siwa
kos
sójka
dzięciołek
kruk
sikorka uboga
myszołów
zięba
dzięcioł duży
kowalik

Zimowe
Ptakoliczenie
2016
365
68
60
58
28
11
10
7
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Zimowe
Ptakoliczenie
2015
150
80
200
140
36
0
0
0
3
0
26
0
24
69
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1

ulicy Węgorzewskiej. Słynie ono z tego, że o każdej porze roku spotkać tam można różnorodne ptaki. Przeczucie
nas nie zawiodło. Z daleka usłyszeliśmy charakterystyczne
gwizdy gili. Wypatrzyliśmy też sójkę, sikorkę ubogą, bogatki, modraszki, sierpówki, a na pobliskich jarzębinachkwiczoły. Kolejny etap wycieczki to ulica Leśna. Tu zaobserwowaliśmy lecące nad nami kawki, a na pobliskim
nieużytku – wrony siwe i gawrony. Była to dobra okazja,
by wskazać uczniom różnice między tymi dwoma gatunkami. Ostatnim przystankiem był długi żywopłot na ulicy
Chopina. Tu rej wodziły wróble domowe, które staraliśmy
się zliczyć jak najdokładniej i dopisaliśmy je do naszej listy. Myśleliśmy, że lista jest zamknięta, ale tuż nad naszymi głowami przeleciało stado gołębi miejskich. Z ochotą
je policzyliśmy i to był koniec naszego liczenia. W tym
roku w Srokowie wygrały kawki. Na podsumowanie odbył
się krótki quiz wiedzy o napotkanych ptakach. Wszyscy
uczniowie naprawdę dobrze odpowiadali, wykazując się
wiedzą i zapałem. W nagrodę otrzymali pamiątkowe zakładki do książek i obietnicę, że za rok też liczymy. Wyniki
Zimowego Ptakoliczenia 2016 w Srokowie zostały przesłane do krajowego koordynatora akcji – Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków w Warszawie.
Gimnazjum nr 1 w Srokowie

fot. B. Bayer
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Noc Sów 2016 w SP Hejdyk
Małgorzata Ruszczyk
Tegoroczna ogólnopolska akcja Noc Sów odbywała
się w dniach 11–13 marca 2016 r. Szkoła Podstawowa
w Hejdyku po raz pierwszy przystąpiła do niej, gdzie
warunkiem było wcześniejsze zgłoszenie formularza.
To wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie
Ptaki Polskie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Bądź
na pTAK!. W szkole został opracowany harmonogram
działań związanych z tą akcją. W celu przybliżenia tematyki została wykonana na korytarzu szkolnym gazetka
o sowach (budowa, gatunki, pożywienie, itp.) oraz informacyjna o Nocy Sów. Następnie w czwartek 10 marca
dla całej szkoły została przeprowadzona pogadanka przez
Dianę Marię Grzywińską z Nadleśnictwa Pisz połączona
z pokazem multimedialnym na temat sów. Uczniowie
dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o gatunkach
sów występujących w Polsce, ich biologii, celu ochrony
oraz znaczenia sów w kulturze. Z zaciekawieniem słuchały odgłosów. Oprócz prezentacji z bardzo ciekawymi zdjęciami uczniowie mogli podziwiać 3 sowy, które
zostały wypożyczone z izby edukacyjnej Nadleśnictwa
Maskulińskie. Dzięki tym okazom mogły je dotknąć
i zobaczyć dzioby, pazury, pióra i charakterystyczne dla
sów szlary. Na zakończenie spotkania Pani Maria przeprowadziła quiz na temat sów, czyli krótki sprawdzian
z tego co zapamiętały. Dzieciaki wykazały się znajomością wiedzy, a w zamian otrzymywały drobne upominki
ufundowane przez Nadleśnictwo Pisz.

fot. M. Ruszczyk

W piątek 11 marca w szkole odbyły się zajęcia poświęcone sowom. Bardzo ciekawym elementem były lekcje
matematyki, gdzie uczniowie rozwiązywali zadania ,,Sowy
w matematyce” opracowane karty pracy przez nauczycieli.
Wiedza o sowach została wykorzystana do obliczeń matematycznych (ułamki, skala, jednostki długości i wagi, czas
i kalendarz, obwody, pola, pisemne działania, itp.). Młodsi
uczniowie wykonywali różne prace plastyczno-techniczne
sów, również zabawy związane były z tą tematyką. Wieczorem o godz.19.00 miłośnicy ptaków (36 osób) przybyło

fot. M. Ruszczyk
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fot. M. Ruszczyk

na spotkanie do szkoły. Wśród nich było 24 uczniów, 6
rodziców, 2 leśników i 4 nauczycieli. Przy herbatce i cieście wszyscy obejrzeli piękny film ,,Sowy Polski”. Następnie myśliwy Robert Wałuszko przeprowadził krótką
pogadankę na temat celu wyjścia w teren i sposobu obserwacji sów.
Odpowiednio ubrani o godz. 20.15 wyruszyliśmy
w teren z drabiną i budką dla puszczyka. Na pierwszym
postoju w nocnej ciszy zostały puszczone odgłosy sów.
Jednak odzewu nie było. Kolejny przystanek był na skraju lasu, gdzie ponownie zostały odtworzone z magnetofonu odgłosy. W wielkim napięciu, po chwili usłyszeliśmy przepiękny głos puszczyka. Wszyscy zamarli, nikt
nie rozmawiał, idealna cisza i tylko szum lasu, odgłosy
lecących dzikich gęsi i piękne hukanie puszczyka. Kontynuował on swoje nawoływania przez kilkanaście minut. Wrażenie było niesamowite, tym bardziej, że było
naprawdę ciemno. Wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi.
Cudowne przeżycie w tak pięknym nocnym spacerze.
Następnie w drodze powrotnej tam, gdzie usłyszeliśmy
puszczyka w nagrodę zawiesiliśmy na wielkiej sośnie dla
niego budkę lęgową. Otrzymaliśmy ją od stowarzyszenia Ptaki Polskie. Będziemy kontrolować stan zasiedlenia. Zobaczymy, czy mu się spodoba. Po powrocie do
szkoły czekało na nas przygotowane ognisko. Piekliśmy
kiełbaski, które ufundowało nam Koło łowieckie ,,Cyraneczka”.
Po posiłku udaliśmy się do szkoły, gdzie Pani Małgorzata Ruszczyk – organizator Nocy Sów w Hejdyku wręczała z Panią dyrektor Dyplomy Człowieka na pTAK!,
drobne upominki, torby z logo Nocy Sów i specjalnie

wykonane sówki na to wydarzenie. Spotkanie zakończyliśmy o 22.00.
Udział szkoły w tym wydarzeniu okazał się niezwykłą ekscytującą lekcją przyrody, która pozwoliła nam
zrozumieć, jak rzadkimi ptakami są sowy, że trzeba je
chronić. Wycieczka ciemną nocą na długo postanie w pamięci uczestników.
Pragnę podziękować Stowarzyszeniu Ptaki Polskie
za pomysł, otrzymane materiały i gadżety. Rodzicom za
udział, dostarczenie i odbiór dzieci. Ponadto myśliwym,
a zarazem leśnikom Pani Marii Grzywińskiej z Nadleśnictwa Pisz i Panu Robertowi Wałuszko z Nadleśnictwa
Maskulińskie za pomoc w przeprowadzeniu Nocy Sów
oraz nauczycielom Pani Ewie Stachelek i Katarzynie Wałuszko. Pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły
za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.
Myślę, że nie było to nasze ostatnie magiczne spotkanie z tak pięknymi ptakami. Zdobyta wiedza uczestników może będzie motywacją do samodzielnych obserwacji i nasłuchów tych tajemniczych ptaków. Poprzez
taką akcję zwiększamy świadomość zarówno dzieci, jak
i dorosłych na temat sytuacji i ochrony sów. Zachętą do
działań nie będzie misja stowarzyszenia Ptaki Polskie,
czyli: POZNAJ, POKOCHAJ, POMÓŻ.
Szkoła Podstawowa w Hejdyku
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Sowy pouciekały przed nami…
Dariusz Łuczak
W sobotę, 12 marca zorganizowaliśmy w naszej szkole
Noc Sów. Wydarzenie edukacyjne odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia „Ptaki Polskie” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Bądź na pTak !”. Wzięło w nim udział
21 uczniów i trzech opiekunów. Pierwsza część spotkania
miała miejsce w szkole. Tam uczestnicy obejrzeli prezentację i film „Sowy Polski”. Poznali sowy występujące
w Polsce i naszej okolicy, mogli zobaczyć, jak wyglądają i jakimi głosami się odzywają. Dowiedzieli się także,
w jaki sposób sowy słyszą i widzą, jak się odżywiają i dlaczego ich lot jest taki cichy. Ważnym elementem tej części spotkania było ukazanie metod badania oraz sposobów
ochrony sów. Tu przydała się budka lęgowa przekazana
szkole przez Stowarzyszenie. Teraz my przekażemy ją leśniczemu. Zostanie umieszczona w pobliskim rezerwacie.
Może zainteresuje się nią jakaś para puszczyków i założy
tu swoją rodzinę. Może okaże się bezpieczniejsza od naturalnych dziupli i gniazd i dzięki niej wzrośnie ilość ptaków
bytujących w okolicy.
Drugą częścią wydarzenia był nocny spacer po lesie
i nasłuchiwanie. Niestety, spotkało nas rozczarowanie.
Słyszane wcześniej puszczyki pochowały się przed nami
i zamilkły. Na pewno nie sprzyjała ich aktywności pochmurna, wilgotna, dość chłodna noc, nie pomagał hałas,
jaki czyniła tak liczna grupa (w niedzielę nad ranem znów
pohukiwały radośnie w okolicy!). Trudno nam było utrzymać ciszę nawet w momentach nasłuchu. Ale i tak było
wspaniale. Ciemny las i jego naturalne odgłosy też robiły
niesamowite wrażenie.
Ostatnim etapem było ognisko przygotowane przez
rodziców i przyjaciół szkoły. Ogrzewając się jego ciepłem i piekąc kiełbaski wspominaliśmy chwile spędzone
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w lesie. Przypominaliśmy też sobie głosy sów, po których
można rozpoznać ich gatunek.
Spotkanie zakończyliśmy o 22.00. Chyba już trochę
zmęczeni młodzi uczestnicy pod opieką rodziców udali
się do domów. Choć nie usłyszeliśmy sów, to jednak uważamy, że było warto. Mamy nadzieję, że trochę „oswoiliśmy” sowy, ptaki, które kojarzą nam się z mądrością, ale
też budzą lęk.
Organizatorzy pragną podziękować Stowarzyszeniu
Ptaki Polskie za pomysł, dostarczone materiały i wsparcie
oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły za pomoc w przeprowadzeniu Nocy Sów. Liczymy, że nie było to nasze
ostatnie spotkanie z tymi pięknymi ptakami, a zdobyta
wiedza posłuży uczestnikom do samodzielnych obserwacji i nasłuchów.
Szkoła Podstawowa w Małdytach
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Ogrody i ogródki w świetle inwazji obcych gatunków
Lech Pietrzak
14 kwietnia na olsztyńskich Dajtkach odbył się wykład
popularnonaukowy poświęcony problematyce inwazji obcych gatunków, który zorganizowała Fundacja proNauka
i Biblioteka Miejska w Olsztynie. Było to już drugie spotkanie z cyklu – pierwsze odbyło się w grudniu w Szkole
Podstawowej nr 19 w Gutkowie. Oba wydarzenia wsparł
finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Celem spotkań było propagowanie wiedzy o gatunkach
inwazyjnych wśród właścicieli przydomowych ogrodów
i ogródków działkowych. Temat niebagatelny, bo rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej ochrony środowiska,
paradoksalnie niemal zupełnie nieznane ogółowi społeczeństwa. Choć świadomość w tym zakresie niewątpliwie
rośnie, pojawiają się zapisy prawne mające przeciwdziałać temu zjawisku, tworzone są kodeksy dobrych praktyk
ogrodniczych, to świadomość naszego społeczeństwa pozostawia bardzo wiele do życzenia. Jeżeli informacje na
temat obcych gatunków przekazywane są w mediach, to
są to z reguły dramatyczne materiały o barszczu Sosnowskiego czy „biedronkach ninja” pojawiające się corocznie
w „sezonie ogórkowym”. Są to z reguły informacje podawane bez głębszej refleksji nad przyczynami i mechanizmami, które prowadzą do rozprzestrzeniania się tego
typu gatunków, nie wspominając już nawet o wskazaniu
sposobów przeciwdziałania tym procesom. Bez zmiany
stanu świadomości społeczeństwa próby ograniczenia
przenikania obcych gatunków do naturalnych siedlisk nie
mają szans powodzenia, bo w znacznej mierze wynikają
one z braku wiedzy i niefrasobliwości w codziennym życiu rzeszy ludzi.
Grupą mającą znaczny wpływ na skalę problemu
są właściciele ogrodów. Wynika to z bardzo dużej skali wprowadzania obcych roślin ozdobnych oraz z liczby
ogrodów. Szacuje się, że nawet 80% roślin inwazyjnych
sprowadzono do Europy jako rośliny ozdobne lub uprawne. Dobór roślin uprawianych w ogrodzie, sposób ich
kompostowania, czy wreszcie wyrzucanie pozostałości
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poza ogrodzenie, to działania o znaczeniu wykraczającym
poza poczucie estetyki.
Przeprowadzone spotkania uwidaczniają wyraźnie jak
ważna jest edukacja skierowana do tej grupy odbiorców.
Skala zagrożenia związana z obcymi gatunkami budzi
wśród słuchaczy zdziwienie, ale też przekonanie, że głównym problemem w zapobieganiu tym zagrożeniom jest
brak wiedzy. Mamy nadzieję, że tak jak kropla drąży skałę, tak nasze wykłady i rozprowadzone materiały edukacyjne przyniosą stopniowy wzrost świadomości zagrożeń
jakie niosą ze sobą rośliny obcego pochodzenia. Planujemy kontynuację tych działań także poza Olsztynem. Problem z pewnością wymaga długotrwałych i różnorodnych
przedsięwzięć edukacyjnych, bo to co dzieje się w ogrodach odbija się na kondycji przyrody całego regionu.
Fundacja proNauka
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„Sto widoków Warmii” Andrzeja Waszczuka – nowa
wystawa w Muzeum Przyrody
Elżbieta Szymkiewicz, Marian Szymkiewicz
W Muzeum Przyrody (Oddział Muzeum Warmii
i Mazur) 9 marca 2016 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Sto widoków Warmii” autorstwa Andrzeja
Waszczuka „Szczurka”. Powstała przed 13 laty wystawa
prezentowana była w kilku miastach poza granicami Polski,
natomiast w zasadzie nigdy na samej Warmii. Ekspozycję
tworzy 100 fotogramów ukazujących piękno krajobrazu Warmii. W Muzeum Przyrody, z uwagi na szczupłość
powierzchni wystawienniczej, zaprezentowano tylko 30
spośród nich. Każdy z fotogramów oprawiony jest w dużą,
drewnianą ramę ze szkłem, o wymiarach 84 x 73 cm.
Pochodzący z Dobrego Miasta twórca wystawy jest
znany daleko poza granicami Warmii i Mazur, a także
Polski. Andrzej Waszczuk jest autorem nie tylko wystaw
fotograficznych promujących i ukazujących piękno krajobrazu oraz przyrody Warmii, ale również pięciu wielkoformatowych albumów poświęconych tej tematyce. Wystawa, której część prezentowana jest obecnie w Muzeum
Przyrody, stała się kanwą pierwszego albumu autora, który nosi taki sam tytuł, czyli „Sto widoków Warmii”. Fotografia Andrzeja Waszczuka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród publiczności, o czym świadczy wysoka
frekwencja na wernisażach jego wystaw, czy spotkaniach
promujących kolejne albumy.
Nie inaczej było w środowy wieczór w Muzeum
Przyrody. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała
30 przedstawionych fotogramów, a następnie w dalszej
części wernisażu autor w ramach wykładu – prezentacji pokazał kolejnych 70 fotografii, które składają się na
tę ekspozycję. Podczas wykładu okazało się, że Andrzej
Waszczuk jest nie tylko znakomitym fotografem przyrody, ale także dobrym mówcą, który w bardzo interesujący sposób przedstawiał kulisy powstawania kolejnych
zdjęć. Niestety, jak stwierdził na końcu wykładu, dziś
powtórzenie wielu spośród prezentowanych fotogramów
byłoby niemożliwe, ponieważ niektóre wzgórza na kra-
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wędzi doliny Pasłęki czy Łyny fotografowane przed 15
laty dziś są już zabudowane i nadal powstają tam nowe
budynki. Krajobraz Warmii cały czas się zmienia, jednak
w ostatnich latach zmiany te mają charakter lawinowy
i nie chodzi tu tylko o masowe i bezładne budownictwo.
Z krajobrazu warmińskiego znikają masowo śródpolne
zadrzewienia, bagienka i oczka wodne, a ich miejsce zajmują coraz większe areały rzepaku i kukurydzy.
Wszystkich sympatyków twórczości Andrzeja Waszczuka, którzy nie mogli uczestniczyć w wernisażu, a także
miłośników pejzażu warmińskiego zapraszamy do Muzeum Przyrody. Wystawę „Sto widoków Warmii” będzie
można oglądać do 5 czerwca 2016 r.
Muzeum Przyrody w Olsztynie
(Oddział Muzeum Warmii i Mazur)
ul. Metalowa 8
10-603 Olsztyn
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Kalendarium
konkursy * konferencje * wydarzenia
20 stycznia 2016 r. – w Muzeum Przyrody, w ramach kolejnej edycji cyklu „Wieczór z filmem przyrodniczym”, zaprezentowano film Przemysława Sujaka „Skrzydlaci mieszkańcy Lasu” oraz film wyreżyserowany przez Artura Homana pt. „Funkcje
lasu”.
3 lutego – w Muzeum Przyrody w Olsztynie w czasie wieczoru filmowego zaprezentowano dwa filmy Tomasza Ogrodowczyka: „Rok w puszczy” i „Na skraju lasu”.
17 lutego 2016 r. – w Muzeum Przyrody odbyło się kolejne spotkanie filmowe z cyklu „Wieczór z filmem przyrodniczym”.
Tym razem bohaterami filmów były sowy. Zaprezentowano dwa filmy: „Sowy Polski” autorstwa zmarłego tragicznie Artura
Tabora oraz film „Płomykówka”.
18 lutego 2016 r. – OCEE we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tilia” zorganizowało szkolenie dla nauczycieli „Masz
wybór, segreguj, odzyskuj- ODPADY OPAKOWANIOWE”. Zajęcia odbyły się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia nauczycieli w Olsztynie.
27 lutego 2016 r. – w siedzibie Muzeum Warmii i Mazur na olsztyńskim zamku odbył się kolejny, już XXIII Zjazd Ornitologów Warmii i Mazur. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.
2 marca 2016 r. – w Muzeum Przyrody w Olsztynie odbyło się czwarte spotkanie poświęcone filmom przyrodniczym. Zaprezentowano dwa odcinki serialu pt. „Tętno pierwotnej puszczy” autorstwa Bożeny i Jana Walencików. Powstały dwadzieścia
lat temu serial o przyrodzie Puszczy Białowieskiej został zrekonstruowany cyfrowo.
9 marca 2016 r. – w Muzeum Przyrody w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Sto widoków Warmii” autorstwa Andrzeja Waszczuka „Szczurka” z Dobrego Miasta.
W marcu i kwietniu 2016 r. zostały ogłoszone dwa konkursy „Mały ornitolog” i „Mały entomolog”, które adresowane są
do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Regulaminy konkursu dostępne są na stronie organizatora (http://
wmodn.olsztyn.pl/ocee/konkursy/).
20 kwietnia 2016 r. – z okazji „Międzynarodowego Dnia Ziemi” w Muzeum Przyrody w Olsztynie odbyło się spotkanie
– wieczór filmowy, w czasie którego zaprezentowano dwa filmy: „Podniebna podróż – Europa” i jeden z odcinków serii „Tętno
pierwotnej puszczy” Bożeny i Jana Walencików.
23 kwietnia 2016 r. na Wyspie Sobieszewskiej odbyły się warsztaty ornitologiczne w „Ptasim Raju”, których organizatorami byli: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
i Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
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