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Szanowni Czytelnicy!
Barwy jesiennych liści, unoszone przez wiatr nici babiego lata zachwycają. A jednak
czegoś żal... Każdy dzień staje się coraz krótszy, a podczas spacerów, coraz rzadziej słyszymy
odgłosy ptaków. Zimujące motyle, takie jak rusałka pawik i rusałka pokrzywnik, porzucają
barwne kwiaty i szukają zimowego schronienia w naszych mieszkaniach, szopach i piwnicach. Również ptaki, które nie odlatują na południe, zbliżają się do ludzkich domostw, czując
że łatwiej będzie tu przetrwać zimę. Większość z nas dokarmia zimą ptaki. Należy to jednak
robić z rozsądkiem, o czym przypomina artykuł Pani Żanety Ataszkiewicz, gdyż zamiast ptakom pomóc, możemy im zaszkodzić. Zastanawiamy się jaka będzie zima – ciepła i bezśnieżna
jak w ostatnie lata, a może ku uciesze najmłodszych sypnie śniegiem, umożliwiając lepienie
bałwana i zjazdy na sankach z górki.
Jak mówi ludowe porzekadło – gdy kot śpi, myszy harcują. Chwila redaktorskiej nieuwagi
i do poprzedniego numeru Natury zakradł się błąd. W tytule artykułu Adriany Auguścik zamiast
pajęcznica liliowata powinno być pajęcznica gałęzista, gdyż cały artykuł jest o tej ostatniej. Za
niedopatrzenie przepraszam autorkę i czytelników.
Andrzej S. Jadwiszczak

Na okładce: Trzmielina (fot. A.S. Jadwiszczak)
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Siódmaczek leśny (Trientalis europaea)
Adriana Auguścik
Panująca za oknami ponura, jesienna aura przepełniona deszczem i mgłą, coraz ciemniejszymi porankami i popołudniami, wprowadza nas w melancholijny
nastrój. Ratunkiem na takie jesienne dolegliwości są
wspomnienia. Ciepły przełom wiosny i lata, spacery po
lasach, unosząca się woń olejków eterycznych i zapachu
kwitnących kwiatów. Soczysta zieleń rozwijających się
liści drzew, krzewów i mniejszych roślin, dopełniona
pięknem kwitnących roślin zielnych. Przekwitają przylaszczki, miodunki, zdrojówki, niektóre zawilce i fiołki,
a w towarzystwie konwalii i niezapominajek rozkwita
drobny leśny kwiat – siódmaczek.
Siódmaczek leśny jest wieloletnią rośliną zielną należącą do rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Choć
może dorastać nawet do 30 cm wysokości, to zazwyczaj
spotykamy siódmaczki wielkości ok. 10–20 cm. Na cienkiej łodydze osadzone są skrętolegle dwa niewielkie liście dolne, które ukryte są pod dużymi liśćmi górnymi.
Mają one nieco eliptyczny lub odwrotnie jajowaty kształt
i są na końcu zaostrzone. Ich brzeg zazwyczaj jest równy, choć niekiedy mogą wystąpić małe ząbki. Na krótkich ogonkach ułożone są w okółku, liczącym od 5 do 9
liści. Na cieniutkiej łodydze tworzy się filigranowy pąk
o delikatnej, różowej barwie. W miarę rozwoju nabiera
on śnieżnobiałego koloru i rozkwita w piękny mały kwiat.
Korona składa się z ułożonych w gwiazdę, zaostrzonych
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jajowatych płatków o długości ok. 5 mm. Płatków tych jest
z reguły 7, tak jak i pręcików
oraz działek kielicha, stąd też
polska nazwa siódmaczek leśny.
Co prawda rzadko, ale możemy
spotkać siódmaczki o 5 lub nawet 9 płatkach. Na ogół siódmaczek ma jeden kwiat, czasami
możemy spotkać „dwugłowe”
okazy, a ja, w podolsztyńskich
lasach spotkałam siódmaczki
z trzema kwiatkami. Siódmaczek kwitnie od maja do lipca.
Po przekwitnięciu pojawia się
owoc w postaci kulistej torebki,
pękającej siedmioma klapkami.
Siódmaczka leśnego widujemy
przeważnie jako wyrastającą
z ziemi drobną uroczą roślinkę,
jednakże skrywa ona pod ziemią
długie rozłogi.
Roślina ta występuje w północnej i środkowej Europie,
a także w Azji i Ameryce Pół- Siódmaczek leśny
nocnej. W naszym kraju jest pospolita od niżu aż do
pogórza, z kolei w górach występuje dość rzadko. Siódmaczek leśny rośnie na siedliskach o glebach świeżych
i wilgotnych o kwaśnym odczynie. Choć spotkamy go
zarówno w lasach liściastych, iglastych i mieszanych to
w głównej mierze preferuje towarzystwo gatunków iglastych. Uwzględniając klasyfikację zbiorowisk roślinnych
jest on gatunkiem charakterystycznym dla borów szpilkowych. Ponadto na spotkanie z siódmaczkiem leśnym
najlepiej wybrać się nie w gęste, nieprzebyte zagajniki,
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lecz do starych lasów porośniętych sosnami, świerkami
i jodłami, których na Warmii i Mazurach można łatwo
znaleźć.
Ta z wyglądu niepozorna roślina kryje w sobie wiele korzystnych właściwości. Jest ona przede wszystkim
rośliną leczniczą. Jej właściwości skryte w kwitnącym
zielu oraz kłączach mają szereg działań fitofarmakologicznych, które można byłoby długo wymieniać. Przyrządzane z siódmaczka napary i odwary wskazane są zarówno do stosowania wewnętrznego jak i zewnętrznego
na dolegliwości począwszy od reumatyzmu, artretyzmu po przez różnego rodzaju stany zapalne, zatrucia
i obrzęki, aż po choroby nowotworowe. Jednakże z właściwości siódmaczka nie mogą korzystać kobiety
podczas ciąży i laktacji, ponieważ
w tych stanach jest to niewskazane.
Dodatkowo zawarte w siódmaczku
saponiny, m.in. dzięki którym zawdzięcza on właściwości lecznicze,
są zdolne do zmniejszania napięcia
powierzchniowego wody i dobrze
się pienią. Dzięki temu stanowią one
niejako substytut środka piorącego.
Postęp technologiczny i rozwój
różnych dziedzin życia sprawia, że
zapominamy o stosowanych niegdyś na co dzień surowcach o wielu
przydatnych właściwościach. Warto
jednak pamiętać o nich i mieć świadomość tego, co kryją w sobie otaczające nas organizmy, chociażby
właśnie takie jak siódmaczek leśny.
fot. Ł. Auguścik

Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) w Polsce północnowschodniej
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
Sasanki to piękne, kwitnące wczesną wiosną rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae). Występują
w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Rosną na glebach
suchych, wapiennych, kamienistych, w miejscach nasłonecznionych – widnych borach, suchych murawach,
wrzosowiskach, na obrzeżach lasów i zarośli. W Polsce
występują 4 gatunki sasanek: otwarta, wiosenna, łąkowa
i zwyczajna. Wszystkie są rzadkimi elementami flory,
podlegają ochronie gatunkowej. Na szczególną uwagę
zasługuje sasanka otwarta – roślina wieloletnia (hemikryptofit), srebrzystobiało owłosiona, 7–20 cm wysokości, w czasie owocowania do 40 cm. Liście zróżnicowane są na łodygowe – pocięte na wąskie odcinki, silnie
owłosione, zebrane w 3-listkowy okółek umieszczony
w pewnej odległości od kwiatu oraz liście odziomkowe
(w liczbie 5–12) – tęgie, dłoniasto dzielne, o odcinkach
zakończonych pojedynczymi ząbkami. Jest to roślina
o kwiatach niebieskofioletowych lub bladofioletowych,
wzniesionych, otwartych, o 6–8 częściach okwiatu 3–
6 cm długości, wewnątrz okwiatu liczne słupki i pręciki.
Jest jedną z najwcześniej zakwitających roślin, kwitnie
od marca do maja. Polskie sasanki wytwarzają od 1 do
12 kwiatów, dla porównania rośliny z populacji fińskich

Sasanka otwarta

posiadają nawet do 50 kwiatów. Kwiaty są przedsłupne,
co oznacza, że słupki dojrzewają wcześniej niż pręciki –
zapobiega to samozapyleniu i wpływa na większą zmienność genetyczną. Zapylane są przez błonkówki zwabiane
dużą ilością pyłku wytwarzanego przez roślinę. Po przekwitnieniu tworzą się liczne owoce – niełupki z długimi pierzastymi ościami, tworzące charakterystyczny
kulisty, puszysty owocostan o walorach dekoracyjnych.
Owoce rozsiewane przez wiatr, mają zdolność czynnego
wnikania do gleby podczas kiełkowania. Na intensywność kwitnienia i owocowania mają wpływ czynniki
klimatyczne, takie jak np. pokrywa śnieżna, temperatura zimą czy nasłonecznienie – łagodne zimy z okresami
ocieplenia oddziałują niekorzystnie. Jest rośliną trującą
– we wszystkich częściach zawiera protoanemoninę, po
wysuszeniu traci własności trujące.
Sasanka otwarta jest w Polsce gatunkiem rzadkim
i zagrożonym, jest objęta ochroną ścisłą od 1958 roku,
wg Czerwonej listy roślin i grzybów Polski ma status gatunku wymierającego, w Polskiej czerwonej księdze roślin z roku 2014 określona jako gatunek zagrożony. Jest
objęta także prawną ochroną międzynarodową – Konwencją Berneńską (Council of Europe 1979) i Dyrektywą
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Siedliskową (Annex II and IV of the European Habitats
Directive (European Communities 2004).
Od kilkudziesięciu lat obserwuje się w Polsce stały
proces zmniejszania się liczebności populacji oraz zanik
stanowisk sasanki otwartej. Obecnie centrum występowania znajduje się w Polsce północno-wschodniej, gdzie
populacje są jeszcze stosunkowo liczne, jednak także
w tej części kraju obserwuje się zanik wielu stanowisk.
Świadczy o tym fakt, że w latach 1970–1995 na terenie
Niziny Północnopodlaskiej oraz Pojezierza Mazurskiego
sasanka otwarta występowała w 16 rezerwatach przyrody, natomiast badania przeprowadzone w 2010 roku
wykazały obecność tego gatunku tylko w 5 rezerwatach.
Podobne obserwacje odnotowano na terenie Puszczy
Knyszyńskiej, gdzie nastąpiło zmniejszenie liczby stanowisk z 32 do 16.
Aktualne występowanie sasanki otwartej w Polsce północnowschodniej (teren RDPL Białystok i RDPL Olsztyn)
Lp. Nadleśnictwo

Liczba osobników

1. Drygały

6

kilkaset

2. Maskulińskie

2

1 – kilka

3. Olsztyn

1

kilka

1
5
29
18
15
3
13
9
6
10

1
1 – kilka
kilka – kilkadziesiat
1 – kilka
pojedynczo
pojedynczo
1 – kilka
1 – kilka
1 – kilka
1 – kilka

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jedwabno
Lidzbark
Myszyniec
Ostrołęka
Przasnysz
Spychowo
Strzałowo
Szczytno
Wielbark
Parciaki
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Liczba stanowisk
(oddziałów
leśnych)

fot. B. Juśkiewicz-Swaczyna
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W celu utrzymania dobrego stanu populacji należy
zapobiegać zbyt dużemu zwarciu pokrywy roślinnej,
szczególnie warstwy mszystej i ściółki, co zapewni optymalne warunki kiełkowania nasion i rozwoju siewek.
Sprzyja temu mechaniczne odsłanianie gleby, okresowe,
kontrolowane pożary.
Ponadto zagrożeniem dla sasanki otwartej są działania człowieka – niszczenie muraw, zrywanie kwiatów,
przesadzanie całych roślin do ogródków. Niestety bardzo często sasanki wykopywane z naturalnych siedlisk
nie przyjmują się na nowym stanowisku i bezpowrotnie
giną. Jeśli chcemy mieć we własnym ogródku tę piękną
ozdobną roślinę, należy uprawiać ją z nasion, wtedy bardzo dobrze się rozwija, a po kilku latach można ją łatwo
rozmnażać przez podział kęp.

Czyreń osikowy (Phellinus tremulae)
Łukasz Auguścik
Grzyby zaliczające się do czyreni (Phellinus) wiążą
swój rozwój z drzewami różnych gatunków. Niektóre
z nich mają szeroki wachlarz swoich ofiar. Przykładem
tego jest czyreń ogniowy (Phellinus igniarius), którego
możemy spotkać m.in. na wierzbach, grabach, klonach,
topolach, a także na drzewach owocowych. Z kolei niektóre gatunki czyreni są specyficzne dla poszczególnych
gatunków drzew, a tak jest np. z czyreniem sosnowym
(Phellinus pini), którego spotkamy wyłącznie na sosnach. Podobnie rzecz ma się u czyrenia osikowego, którego głównym żywicielem jest topola osika i inne gatunki
z tego rodzaju. Można go co prawda spotkać na olszach,
dębach i jarzębach, jednakże są to bardzo rzadkie przypadki.
Czyreń osikowy ma bardzo charakterystyczne owocniki, dzięki czemu nie sposób pomylić go z innymi
przedstawicielami tego rodzaju. Wyrastają one spod
kory i początkowo mają kształt guza, jednakże w miarę
wzrostu przybierają specyficzny kształt przypominający
kopyto. Czasami można również spotkać czyrenia osikowego w formie ropostarto-odgiętej, gdy wyrasta pod
gałązkę i niejako ją obrasta, tworząc tym samym ciekawą postać. Wierzchnia warstwa owocników jest nierówna, z promieniście rozchodzącymi się pęknięciami
i wyraźnie widocznymi strefami rocznych przyrostów.
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Początkowo jest ona szaro brązowa, z czasem ciemnieje i u starszych owocników jest ciemno czarna, niczym
zwęglone drewno, a czasem w jej spękaniach przebija
się rdzawo brązowy kolor. Rurkowaty hymenofor u młodych owocników jest cynamonowo brązowy z czasem
jego barwa nieco blaknie, a u starszych owocników na
skutek pokrycia nalotem ma brudnobiałą barwę z delikatnym odcieniem brązu. Brzeg owocnika jest na ogół ostry
i ma brązowawą barwę, przez co wyraźnie kontrastuje
z wierzchnią warstwą i hymenoforem. Wnętrze owocnika wypełnia twardy korkowaty miąższ o ciemnobrązowej barwie. Owocniki przyrośnięte są mocno bokiem do
podłoża, z którego wyrastają, a wręcz są w nie wrośnięte.
Często spotykane są pojedyncze owocniki, ale można
także trafić na drzewa niemalże obrośnięte owocnikami.
Pojedynczy owocnik dorasta zwykle ok. 18 cm szerokości i ok. 10 cm grubości. Podobnie jak u innych czyreni
owocniki te są wieloletnie.
Jak na hubę przystało czyreń osikowy jest organizmem pasożytniczym i saprotroficznym. Do zakażenie
drzew dochodzi najczęściej w miejscach zranień, czy to
po uszkodzeniu kory, czy też po odłamaniu gałęzi. Ze
względu na sposób bytowania czyreń osikowy przyczynia się do strat w pozyskiwanym surowcu drzewnym,
ponieważ jego enzymy doprowadzają do powstania
białej zgnilizny drewna, obniżając tym samym jego jakość i wartość. Jednkaże rozkładając drewno, odgrywa
on również istotną rolę w nieustannym obiegu materii
i przepływie energii w ekosystemach.
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Białak gorzki (Postia stiptica)
Łukasz Auguścik
Grzyby nadrzewne, czyli tzw. huby są grupą skupiającą wiele gatunków różnorodnych grzybów pogrupowanych w poszczególne rodziny i rzędy. Pośród rozbudowanej systematyki hub można odnaleźć rodzinę grzybów
pniarkowatych (Fomitopsidaceae). Należą do niej m.in.
takie gatunki jak pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola), białoporek brzozowy (Piptoporus betulinus), czy też
żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus), które prezentowane były już na łamach „Natury”. Do rodziny tej zalicza się również tytułowy białak gorzki.
Rozwój tego grzyba związany jest przede wszystkim
z drewnem gatunków iglastych, dlatego też najczęściej
spotkamy go w towarzystwie świerka, sosny i jodły. Białak nie pogardzi również drewnem gatunków liściastych
i choć rzadko, ale można go spotkać także na brzozie i grabie. Białak gorzki w głównej mierze jest organizmem saprotroficznym, a czasami odgrywa rolę pasożyta słabości.
W związku z tym, w większości przypadków spotykamy
go na pniakach, a rzadko na żywych drzewach. Ponadto
z jego obecnością możemy się zetknąć na przerobionym
drewnie w postaci m.in. różnych belek, czy też płotów.
Jest on grzybem pospolicie spotykanym w naszym kraju,
a na terenie Warmii i Mazur ja wielokrotnie spotykałem
go w lasach pod Gietrzwałdem.
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Twory o półkolistym, nerkowatym lub muszlowatym
kształcie, trójkątne w przekroju i białawej barwie, to
właśnie owocniki białaka gorzkiego. Najczęściej spotyka się pojedyncze osobniki, które przyrośnięte są całym
bokiem lub niekiedy wąską nasadą do podłoża. Owocniki
mogą również wyrastać w grupach kilku oddzielnych lub
zrośniętych ze sobą podstawami i ułożonych dachówkowato osobników. Wielkość pojedynczych owocników
może dochodzić do ok. 12 cm szerokości i grubości ok.
4 cm. Górna powierzchnia owocnika może być płaska
lub też nierówna z wyraźnie widocznymi brodawkami.
Spotykane są również owocniki z wgłębieniem schodzącym w kierunku nasady i układające się w nieco lejkowaty kształt. Góra młodych owocników jest omszona i ma
śnieżnobiałą barwę, dzięki czemu grzyb ten zawdzięcza
swoją inną nazwę – huba biaława. Z wiekiem natomiast
wierzch robi się gładki i przybiera brudnobiałą lub też
kremową barwę, czasami nawet z delikatnie pomarańczowym odcieniem. Brzeg owocników jest wyraźnie
ostro zakończony, a w zarysie może być pofalowany
i powcinany. Hymenofor zbudowany jest z rurek o tak
małych porach, że na 1 mm2 wchodzi nawet 6 rurek,
przez co białak gorzki nazywany jest również drobnoporkiem gorzkim. Na nazwę tego grzyby ma również wpływ
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jego gorzki smak. Należy jednak pamiętać, że białak nie
jest jadalny i lepiej nie rozpoznawać go po smaku. Hymenofor podobnie jak górna powierzchnia jest śnieżnobiały lub też może przybierać kremowo żółtą barwę. Ponadto podczas dużej wilgotności powietrza widoczne są
na nim wydzielające się krople białej lub też bezbarwnej
cieczy. We wnętrzu owocnika znajduje się biały miąższ,
który u młodych owocników ma mięsistą konsystencję,
a w miarę upływu czasu robi się on łykowaty i włóknisty, a wysychając „twardnieje na kość”. Owocniki bialak
gorzkiego są jednoroczne i najczęściej spotykane w okresie od sierpnia do października. Ich charakterystyczny
wygląd, intensywny grzybowy zapach i występowanie
na gatunkach iglastych pozwala na dość szybkie i pewne
rozpoznanie tego grzyba.
Białak gorzki, z punktu widzenie zachodzących
w przyrodzie procesów, pełni bardzo ważne zadanie. Wiąże się to z tym, że rozkładając materię organiczną przyczynia się do jej obiegu w przyrodzie oraz do przepływu
energii pomiędzy poszczególnymi elementami tworzącymi złożone ekosystemy. Grzyb ten pełni czasami rolę pasożyta słabości, czyli zasiedla drzewa osłabione wcześniej
innym czynnikami i prowadzi do ich rozkładu. Enzymy
białaka w wyniku szeregu różnych reakcji chemicznych
powodują rozpuszczenie poszczególnych struktur drewna.
W związku z tym, że w pierwszej kolejności rozkładają
one celulozę, to pozostająca lignina nadaje tworowi będącemu niegdyś drewnem brunatny kolor. W ten właśnie
sposób białak gorzki prowadzi do powstania intensywnie brunatnej zgnilizny drewna. Tym samy odgrywa on,

Białak gorzki
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fot. Ł. Auguścik

z punktu widzenia człowieka – hodowcy, pozyskującego
drewno, niekorzystną rolę. Ze względu na to, że jest on
częściej saprotrofem, aniżeli pasożytem jego negatywny
wpływ na produkcję drewna nie jest zbyt istotna. Rozkładając jednak przerobione drewno, osłabia on lub nawet
niszczy konstrukcje wytworzone z niego. Jednakże problem ten nie jest duży, chociażby dzięki rozwijającym się
wciąż technologiom impregnacji drewna.
Ocenianie białaka gorzkiego, jak i też innych grzybów nadrzewnych jako pozytywnych, czy też negatywnych organizmów zależy od podejścia, zarówno do gospodarki, jak i otaczającej nas przyrody.

fot. Ł. Auguścik

Owełnica lucernianka (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)
Andrzej S. Jadwiszczak
Biedronki cieszą się zazwyczaj dużą sympatią ludzi,
zwłaszcza że uchodzą za zawziętych tępicieli mszyc. Czy
jednak wszystkie biedronki są drapieżne? Wśród tej rodziny
chrząszczy istnieje na świecie całkiem duża grupa biedronek – ponad 1 000 gatunków, które wybrały wegetariański
sposób odżywiania. Przedstawicielem tej grupy w Polsce
jest owełnica lucernianka, która pospolicie występuje na
nizinach i niżej położonych terenach podgórskich.
Roślinożercami są zarówno postacie dorosłe jak
i larwy, a na bazę pokarmową tych chrząszczy składa
sie wiele gatunków roślin z rodzin: rodziny bobowatych
(Fabaceae), komosowatych (Chenopodiaceae) i goździkowatych (Caryophyllaceae). Często masowo żeruje na
lucernie siewnej, powodując duże straty w jej uprawach.
Notowano także żerowanie tego gatunku na innych roślinach uprawnych – buraka cukrowego i pastewnego oraz
koniczyny.
Owełnica lucernianka jest niewielką biedronką
o długości ciała 3–4 mm. Możemy ją spotkać od pierwszych ciepłych wiosennych dni do pierwszych jesiennych
przymrozków, gdyż zimuje jako postać dojrzała.
Ubarwienie ciała tego gatunku jest nadzwyczaj zmienne. Chociaż nazwa łacińska sugeruje 24 kropki na czerwonoceglastym tle, to trudno znaleźć dwa jednakowo

ubarwione okazy, a czarny deseń na górnej powierzchni
ciała może całkowicie zanikać lub pokrywać pokrywy
i przedplecze prawie w całości.

Owełnica lucernianka – larwa

fot.A. S. Jadwiszczak
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fot.A. S. Jadwiszczak
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Czy nutria może być zagrożeniem dla naszej fauny?
Katarzyna Licznerska
W Polsce można spotkać zwierzęta, które uważane
są za tzw. gatunki inwazyjne. Do takich należą np. jenot
oraz norka amerykańska. Coraz częściej pojawiają się
doniesienia o występowaniu szopa pracza, a od niedawna
obserwujemy przypadki obserwacji szakala złocistego.
Należy więc zadać sobie pytanie czy istnieje możliwość zyskania „nowego” ssaka w naszej rodzimej faunie? Wydaje się to mało prawdopodobne. Ponieważ czasy świetności hodowli fermowej nutrii już dawno mamy
za sobą, istnieje więc nikła szansa ucieczki tych zwierząt
z ferm i asymilacji w naszym środowisku. Można jednak
rozważać taki scenariusz, ponieważ w Czechach zostało
udokumentowane występowanie dzikiej populacji tych
zwierząt. Pierwsze doniesienia pochodzą z przełomu lat
80. i 90. XX wieku z północnej Morawy oraz Slezka,
natomiast pierwsze dziko żyjące osobniki widywano już
w latach 30. oraz 40. w rejonie Frydromistecka i Olomoucka. W latach 2000–2004 zaobserwowano 48 miejsc ich
stałego występowania na terenie całych Czech, w 2005
roku zanotowano wzrost do 59.
Nutria (Myocastor coypus) należy do rzędu gryzoni,
jest zwierzęciem roślinożernym. Wywodzi się z Ameryki
Południowej, gdzie żyje w stanie dzikim w strefie klimatu tropikalnego oraz umiarkowanego. Szeroki zasięg
występowania nutrii świadczy o jej dużych zdolnościach
przystosowawczych do różnych warunków środowiska.

Nutria
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Nutria

fot. K. Licznerska

fot. K. Licznerska

Zwierzę to prowadzi tryb życia lądowo-wodny czemu
sprzyja jego budowa: opływowy kształt ciała, stosunkowo
krótkie kończyny, nogi tylne zaopatrzone w błony pławne, kościec delikatny w stosunku do masy ciała, wysoko
umieszczone oczy i uszy, możliwość pobierania pokarmu
pod wodą dzięki owłosionemu fałdowi skórnemu, który
zamyka wargi poza siekaczami. Na lądzie nutrie są powolne i poruszają się niezgrabnie. Nutrie dziko żyjące mają
dobrą orientację w terenie, potrafią z łatwością znaleźć
swoje nory i trafić do miejsc obfitujących w pokarm. Dobrze znoszą temperatury ujemne do nawet -10oC. Potrafią
bardzo szybko reagować i rozróżniać dźwięki dochodzące
z otoczenia.
Populacja nutrii występujących w Czechach zamieszkuje w pobliżu wód: bagien, mokradeł, na nabrzeżach rzek
oraz strumieni. Obserwuje się ją także w różnego rodzaju sztucznych kanałach, a nawet rowach melioracyjnych.
Zwierzę to jest mało odporne na długie i silne mrozy,
w związku z tym występuje głownie na obszarach nizinnych. W Czechach nie odnotowano występowania nutrii na
terenach położonych wyżej niż ok. 700 m n.p.m. Można
więc sądzić, że obszar Warmii i Mazur byłby bardzo dobrą
ostoją dla tych zwierząt.
Nie istnieje zagrożenie krzyżowania się nutrii z rodzimymi gatunkami preferującymi podobne siedliska (bobrem
oraz piżmakiem), ponieważ zwierzęta te są odległe od siebie genetycznie. W latach 40. XX wieku nutria nazywana
była bobrem błotnym, co mogło prowadzić do błędnego
myślenia, że jest spokrewniona z bobrem europejskim.
Bóbr europejski jest największym gryzoniem zamieszkującym Europę. Ma grzbietobrzusznie, charakterystycznie
spłaszczony ogon. Nutria jest zwierzęciem o mniejszych
rozmiarach, a jej ogon jest walcowatego kształtu zwężający się ku końcowi. Natomiast piżmak to najmniejszy z tych
trzech gatunków o ogonie spłaszczonym bocznie.
W Polsce nie zostały udokumentowane żadne dzikie
populacje nutrii, można jednak spotkać przyzagrodowe
hodowle tych zwierząt utrzymywane w stanie półdzikim.
Nutrie przez cały rok przebywają na zewnątrz w specjalnie skonstruowanych pływających ,,domkach” lub w wykopanych przez siebie norach. Zwierzęta są dokarmiane
w związku z tym nie wiemy czy bez pomocy człowieka
przetrwałyby zimę w polskich warunkach klimatycznych.
Nutrie nie są zwierzętami uciążliwymi w hodowli. Bardzo szybko oswajają się, reagują na głos właściciela, oraz
inne odgłosy towarzyszące porze karmienia. Są to zwierzęta ciekawskie, lubią towarzystwo. Bardzo chętnie dają się
głaskać. Zaobserwowano, że oglądanie tych zwierząt sprawia zarówno dorosłym jak i dzieciom przyjemność. Cechy
te pozwalają stwierdzić, że nutrie mogą być ,,przydatne”
w gospodarstwach agroturystycznych, których na terenie
Warmii i Mazur (terenu idealnego pod względem wymagań siedliskowych dla nutrii) jest znaczna ilość.

Nutria

fot. K. Licznerska

Nutria

fot. K. Licznerska

Studenckie Koło Naukowe Hodowców
Zwierząt Łownych HUBERTUS
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Jenot (Nyctereutes procyonoides)
Paweł Janiszewski i Wojciech Jędryczkowski
Okres jesieni, to czas zwiększonej aktywności jenotów.
Intensywne żerowanie, przed okresem zimowym sprzyja
spotkaniu tego dziwnego przedstawiciela rodziny psowateych – Canidae.
Inne nazwy tego zwierzęcia to: junat, lis japoński, szop
rosyjski, pies błotny, mangut lub szop chiński.
Skąd się wziął jenot w Polsce?
Do lat dwudziestych XX wieku areał występowania
jenota obejmował jedynie wschodnią Azję, głównie Kraj
Usuryjski i Amurski, Chiny Wschodnie, Koreę i Japonię.
Jednak obecnie stał się on już stałym przedstawicielem fauny wielu krajów europejskich, w tym także i Polski.
Akcja celowego przesiedlania jenota z dalekiego wschodu Rosji na tereny położone bardziej na zachodzie rozpoczęta została w 1928 roku, w ramach programu wzbogacania łowisk w nowe gatunki zwierząt futerkowych. Osiedlanie tych zwierząt rozpoczęto od Ukrainy. Początkowo
akcja miała stosunkowo mały zakres, a II wojna światowa przerwała jej realizację. Jej ówczesnym efektem było
jednak wypuszczenie na wolność sporej liczby jenotów
z klatek na fermach, co dodatkowo wzmocniło liczebnie
populację osiedlaną na nowych terenach. Najintensywniejsze przesiedlenia przypadają na okres powojenny. Łącznie
w ramach tej akcji, w okresie około 30 lat, przesiedlono
(głównie do europejskiej części ówczesnego Związku Radzieckiego) około 9 tysięcy osobników.
Introdukcji jenotów dokonywano trzema sposobami:
1) wypuszczano zwierzęta
w wybranych środowiskach
pozostawiając je własnemu
losowi;
2) wypuszczano je na
uprzednio przygotowany teren,
ze sztucznymi norami, czasami
ogrodzony siatką, na którym
zwierzęta początkowo dokarmiano;
3) trzymano jenoty w klatkach na fermach, a po wybuchu
wojny zwierzęta wypuszczono
na wolność.
W pierwszej fazie realizacji celowego przesiedlania jenotów zwierzęta sprowadzano
z dalekiego wschodu Rosji,
jednak później odławiano już
je w Europie i przesiedlano
w okolice, gdzie brak było
jeszcze tego gatunku. Równocześnie z planowanymi osiedleniami, jenot w dogodnych
biotopach rozprzestrzeniał się
także samoistnie. Oba te pro- Jenot
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cesy łącznie sprawiły, że zaczął się pojawiać w wielu innych krajach europejskich. Najwcześniej, bo już w latach
1935–39, jenot pojawił się w Finlandii, gdzie rozprzestrzenił się we wszystkich podmokłych lasach i na brzegach jezior kraju. Na Litwie (gdzie jenotów nie osiedlano) ssak
ten pojawił się w roku 1948, a z końcem lat 50. znany był
już w całym kraju. W rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim pojawił się w roku 1952. W Polsce po raz pierwszy
odnotowano występowanie jenota w stanie dzikim w 1955
roku, w dwóch miejscach Puszczy Białowieskiej. Natomiast w latach 1962–63 obserwowano je i odstrzelono już
na zachodzie i południu naszego kraju. Z okolic Bukaresztu w Rumunii pierwsze informacje o występowaniu jenotów pochodzą z roku 1951, a z byłej Czechosłowacji z roku
1959. W Bułgarii jenot pojawił się w 1967 roku, a parę lat
wcześniej, bo w 1961 roku upolowano pierwszego jenota
na Węgrzech. Jak z tego wynika w latach 1928–1965 powstał na terenie Europy nowy areał jenota o powierzchni około 4 mln km2, co stanowi około 40% całego areału
gatunku. Należy z tego wyodrębnić powierzchnię około
3 mln km2, która powstała głównie na skutek planowych
osiedleń gatunku.
Wygląd i tryb życie jenota
Długość ciała dorosłego osobnika jest zróżnicowana
w zależności od płci – w przypadku samicy wynosi około 65 cm, a samca około 80 cm. Masa ciała latem wynosi
od 4 do 6 kg, a z początkiem jesieni wzrasta do 7–10 kg.

fot. W. Jędryczkowski

Jenot

Wahania masy ciała jenota są związane z faktem, że jako
jedyny psowaty zapada on w tzw. półsen zimowy. Przygotowując się do niego jenot w okresie jesieni odkłada warstwę tłuszczu zapasowego pod skórą, który może wówczas
stanowić 25%, a nawet 35% ogólnej masy ciała. Nie jest to
typowy sen zimowy, a jedynie predyspozycja do zmniejszenia aktywności życiowej przez zwierzęta. W tym czasie
temperatura ciała znacznie się obniża, przy czym metabolizm organizmu spada do 50–60% w stosunku do pełnej
aktywności. Maleje także tętno i liczba oddechów. Jenoty
mają sen przerywany i w słoneczne dni czasami wychodzą
z ukrycia i korzystają z pokarmu, jaki mogą wówczas znaleźć. Okres tego zimowego spokoju przypada głównie na
listopad, grudzień i styczeń. Osobniki słabe, źle odżywione
nie zapadają w sen zimowy, często ginąc w ciągu zimy.
Jenot jest aktywny głównie nocą. Jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. W ciągu dnia zaszywa się w swoich norach
lub legowiskach umiejscowionych w gęstych trzcinach lub
zaroślach. Zwierzęta te w lesie poruszają się wolno, przeszukując różne zakamarki w poszukiwaniu pokarmu. Na
otwartym terenie przemieszczają się szybciej, chcąc zniknąć jak za najbliższą osłoną zarośli. W razie nagłego niebezpieczeństwa czasami przyczajają się, chcąc wtopić się
w otoczenie, czasami natomiast starają się udawać martwe.
Jenot odżywia się głównie pokarmem pochodzenia zwierzęcego, choć w okresie letnio-jesiennym pobiera znaczne
ilości pokarmu roślinnego. Jego dieta jest dużo bardziej
zróżnicowana w porównaniu do pokarmu lisa. Dużo większy jest w niej udział mięczaków, płazów czy owadów.

fot. W. Jędryczkowski

Cieczka (okres rujowy) występuje najczęściej od lutego do kwietnia. Długość ciąży wynosi od 59 do 61 dni,
a w miocie jest zazwyczaj od 4 do 8 szczeniąt. Młode jenoty po 3 tygodniach życia pobierają już pokarm przynoszony przez samicę. Dojrzałość płciową osiągają w wieku
od 8 do 11 miesięcy.
Okrywa włosowa jenotów należy do długowełnistych
i jest bardzo niejednorodna. Na szyi i bokach głowy włosy tworzą charakterystyczną grzywę i bokobrody. Pod
względem umaszczenia obserwuje się u tych zwierząt dużą
różnorodność uwarunkowaną zmiennością indywidualną.
Generalnie skóra jenota jest najciemniejsza na brzuchu
i łapach, gdzie jest prawie czarna, natomiast na głowie ma
białe pasy wokół pyska, nad oczami i w okolicach bokobrodów. Włosy okrywy zewnętrznej są długie i różnobarwne; na ogół ich końce są czarne, a części środkowe prawie
bezbarwne lub pomarańczowożółte. Podszycie jest jaśniejsze i delikatne.
Jenoty można spotkać coraz częściej w pobliżu człowieka. Często osiedla się na terenach ogródków działkowych,
w opuszczonych gospodarstwach bądź w szopach lub stodołach oraz przy wysypiskach śmieci. Niestety, jenot jest
wektorem różnych chorób, łącznie ze wścieklizną, dlatego
też trzeba być bardzo ostrożnym widząc jenoty, przebywające niedaleko nas.
Jenot jest pięknym zwierzęciem i warto wybrać się wieczorem na jego obserwowanie i fotografowanie.
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Pomniki przyrody Pasłęka
Agnieszka Wąsiewicz
Człowiek od niepamiętnych czasów otaczał szacunkiem
i czcił okazałe, stare drzewa. Dziś jedną z form takiego szacunku jest ochrona drzew jako pomników przyrody. Praktycznie w każdym mieście znajdują się pomniki przyrody,
a ponieważ z reguły są to okazy wyróżniające się w jakiś
sposób z otoczenia, mogą stanowić lokalną atrakcję. Niestety bardzo często nawet sami mieszkańcy nie wiedzą,
gdzie i jakie pomniki przyrody występują w ich mieście.
Warto zatem czasem o nich przypomnieć i z tą myślą odwiedziłam Pasłęk w celu odszukania znajdujących się tu
pomników przyrody.
Na terenie Pasłęka ustanowiono dwanaście pomników
przyrody, przy czym wszystkie pomniki przyrody miasta
Pasłęk ustanowione zostały 27.12.1993 roku przez Wojewodę Elbląskiego. Za pomnik uznane są nie tylko pojedyncze drzewa ale również całkiem liczne grupy drzew,
w sumie więc tą formą ochrony objętych jest 160 drzew.
1) Aleja 141 drzew, wśród których są dęby szypułkowe
(Quercus robur), jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior)
i lipy drobnolistne (Tilia cordata). Aleja ta znajduje się
przy ulicy Dworcowej, od przejazdu kolejowego do
trasy Gdańsk – Warszawa. Obwody drzew mieszczą się
w granicach 131–400 cm, natomiast wysokość drzew
sięga 25 m. Drzewa zachowane są w dobrym stanie.
2) Dwa jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) stanowiące dwa osobne pomniki przyrody. Drzewa znajdują
się w parku przy ulicy Westerplatte, tuż obok kościoła ewangelickiego. Oba pomniki maja wysokość ok.
35 m, natomiast obwody kolejno 364 i 330 cm. Drzewa
zachowane w stanie dobrym, widoczny jest niewielki
posusz w koronie drzew.
3) Dąb szypułkowy (Quercus robur), na
skwerze przy ulicy Westerplatte, obok
Banku Spółdzielczego. Wysokość drzewa
to 28 m, obwód 391 cm. Okaz zachowany
jest w stanie dobrym, widoczne niewielkie
rany po cięciach pielęgnacyjnych.
4) Dąb szypułkowy (Quercus robur), znajdujący się na prywatnej posesji na ulicy
Przemysłowej. Jego wysokość to 30 m,
a obwód wynosi 305 cm. Pomnik zachowany jest w stanie bardzo dobrym i prezentuje się jako okazałe, piękne drzewo.
5) Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba),
mieszczący się przy ulicy Wojska Polskiego 10, również znajdujący się na prywatnej
posesji. Mierzy 25 m wysokości, a obwód
jego pnia to 165 cm.
6) Dwa wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) na
skwerze przy ulicy Zamkowej ustanowione
jako dwa osobne pomniki przyrody. Drzewa osiągnęły wysokość 26 i 27 m, a ich
obwody wynoszą 310 i 260 cm. Drzewa są
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w trochę gorszym stanie, widoczny dosyć spory przesusz w koronie.
7) Dąb szypułkowy (Quercus robur) na skwerze przy
ulicy Jagiełły. Drzewo mierzy 30 m, obwód jego pnia
wynosi 356 cm. Stan pomnika bardzo dobry.
8) Grab pospolity (Carpinus betulus), mierzący 17 m
wysokości, o obwodzie pnia 210 cm. Znajduje się na
skwerze przy ulicy Osińskiego. Widoczny ubytek pionowy w korze.
9) Dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnący na skarpie
przy ulicy Osińskiego, zachowany w bardzo dobrym
stanie. Drzewo mierzy 25 m, a jego obwód wynosi
387 cm.
10) Skupisko 9 jesionów wyniosłych (Fraxinus excelsior),
znajdujące się przy drodze prowadzącej do kościoła na
ulicy Osińskiego. Drzewa mierzą ok. 29 m wysokości,
a obwód ich pni wynosi od 131 do 400 cm. Drzewa
zachowane w stanie dobrym, widoczne niewielkie posusze w koronie drzew.
Odnalezienie pomników przyrody wcale nie było łatwe, ponieważ przy żadnym z nich nie znalazłam żadnego
oznakowania. Co więcej, nie wszystkie z nich wyróżniały się spośród innych drzew na tyle, by bez wątpliwości
wskazać je jako wyjątkowe obiekty. Wiele osób z pewnością zastanowi się dlaczego akurat te drzewa są pomnikami przyrody, a nie znajdujące się obok. Zdecydowanie
największe wrażenie zrobił na mnie dąb szypułkowy znajdujący się na skwerze przy ulicy Jagiełły. Pomnik ten zachowany w stanie bardzo dobrym, okazałych rozmiarów

rys. A. Wąsiewicz

i świetnie dopełnia krajobraz miasta. Wydaje mi się, że
jest to jedno z tych drzew, które przykuwa uwagę i co do
którego nie mamy żadnych wątpliwości czy oby na pewno zasłużył na miano pomnika przyrody.
Wydaje mi się, że wycieczka w celu odszukania pomników w Pasłęku nie jest straconym czasem. Już samo

ich odszukiwanie jest swego rodzaju frajdą a odwiedzenie wszystkich z pewnością pozwoli lepiej poznać miasto
i jego przyrodę, na którą często nie zwracamy uwagi. Polecam rozważenie takiego spaceru przy miłej, słonecznej
pogodzie, zwłaszcza mieszkańcom Pasłęka.

Aleja 141 drzew przy ul. Dworcowej (1)

fot. A. Wąsiewicz

Dwa jesiony przy ul. Westerplatte (2)

fot. A. Wąsiewicz

Dąb szypułkowy przy ul. Westerplatte (3)

fot. A. Wąsiewicz

Dąb szypułkowy przy ul. Przemysłowej (4)

fot. A. Wąsiewicz

B.P.P. Bagnik
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Miłorząb dwuklapowy (5)

fot. A. Wąsiewicz

Dwa wiązy szypułkowe przy ul. Zamkowej (6)

fot. A. Wąsiewicz

Dąb szypułkowy przy ul. Jagiełły (7)

fot. A. Wąsiewicz

Grab pospolity przy ulicy Osińskiego (8)

fot. A. Wąsiewicz
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Dąb szypułkowy przy ulicy Osińskiego

fot. A. Wąsiewicz

Skupisko 9 jesionów wyniosłych znajdujące się przy drodze prowadzącej do kościoła na ulicy Osińskiego

fot. A. Wąsiewicz
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Mądre dokarmianie ptaków
Żaneta Ataszkiewicz
Wraz z nadejściem zimy wiele osób postanawia pomóc ptakom poprzez ich dokarmianie. Coraz krótsze dni,
niskie temperatury oraz pokrywa śnieżna utrudniają im
znajdowanie pokarmu. Ptaki zapewne poradziłyby sobie
także bez naszej pomocy, gdyż gatunki zimujące w naszym kraju są przystosowane do panujących tu warunków. Warto jednak pamiętać o ważnym edukacyjnym
aspekcie dokarmiania. Jest to doskonały sposób na bliski
kontakt z dziką przyrodą oraz sposób na naukę rozpoznawania ptaków. Decydując się na taką pomoc należy
przestrzegać paru ważnych zasad, gdyż nasze niewłaściwe działania mogą ptakom zaszkodzić.
Zbyt wczesne rozpoczęcie dokarmiania może przyczynić się do pozostawania w Polsce ptaków, które powinny podjąć wędrówkę migracyjną. Ptaki takie mogą
mieć później problem z przetrwaniem zimy. Planując dokarmianie trzeba pamiętać także o tym, żeby dostarczać
ptakom pokarm aż do wiosny. Ptaki pozostające na zimę
znają miejsca, w których są dokarmiane. Nagłe przerwanie dostarczania pokarmu powoduje konieczność szukania i odwiedzania przez nie innych miejsc dokarmiania.
Skutkuje to utratą energii oraz czasu, który ptaki mogłyby poświęcić na pożywianie się. Najlepiej rozpocząć dokarmianie, gdy pojawi się śnieg poprzez wysypywanie
niewielkich ilości pokarmu pamiętając, że podawanie
zbyt dużej ilości karmy może skutkować jej zepsuciem.

Karmnikowe sikory
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Słonecznik zwabia także grubodzioby

fot. Ż. Ataszkiewicz

Ważnym aspektem dokarmiania jest także umiejscowienie karmnika czy innego miejsca gdzie rozwieszana
będzie karma. Powinno to być miejsce osłonięte od wiatru, najlepiej w pobliżu krzewów lub drzew. W takiej roślinności ptaki mogą ukryć się przed drapieżnikiem, np.
krogulcem. Karmnik powinien posiadać dach zabezpieczający karmę przed deszczem oraz otwarte przestrzenie
zapewniające swobodny dolot i odlot. Miejsce takie odwiedza wiele ptaków co skutkuje zabrudzeniem pokarmu

fot. Ż. Ataszkiewicz

odchodami oraz możliwością przenoszenia chorób. Konieczne jest utrzymanie higieny w karmniku poprzez regularne jego czyszczenie z odchodów i resztek karmy.
Ptaki powinny być dokarmiane karmą dobrej jakości.
Nie wolno im podawać pokarmu zepsutego, np. spleśniałego czy resztek z naszych stołów. Resztki takie zawierają
często sól oraz chemiczne dodatki do żywności, których
nadmiar u ptaków może skutkować różnymi chorobami.
Zbyt duża ilość spożywanej przez ptaki soli powoduje
nadmierne pragnienie, częstomoczu czy niewydolności
nerek. Przykładowo niewłaściwe dokarmianie ptactwa
wodnego jedynie chlebem objawia się wzrostem poziomu węglowodanów, niedoborem witamin co może prowadzić do choroby nazywanej anielskim skrzydłem.
Rodzaj podawanej ptakom karmy powinien być dostosowany do tego co jedzą one naturalnie. Ptactwu wodnemu należy podawać ziarna zbóż, pokrojone warzywa
gotowane bez dodatku soli lub specjalny granulat dla ptaków wodnych. Ptaki krukowate oraz gołębie dokarmiać
można grubą kaszą czy zbożem. Sikory oraz dzięcioły
chętnie skorzystają z zawieszonej słoniny (nie solonej).
Słonecznik jest odpowiedni dla sikor a także dla łuszczaków takich jak dzwońce czy grubodzioby. Wróblom,
mazurkom i trznadlom podaje się różnego rodzaju zboża.
Drozdy takie jak kwiczoły czy kosy do miejsc karmienia zwabić można powieszonymi przekrojonymi jabłkami oraz owocami jarzębiny, czarnego bzu czy ligustra.
Dobrym rozwiązaniem w przypadku braku miejsca na
karmnik są kule tłuszczowe. Kule takie można zakupić
w sklepach stacjonarnych bądź internetowych lub wykonać samemu. Samodzielnie wykonując takie kule można

Gdy wyczerpie się naturalna spiżarnia, kwiczoły skusi wyłożone jabłko

Dzięcioł duży chętnie wydziobuje słoninę

fot. Ż. Ataszkiewicz

nadać im różne kształty oraz dobrać składniki według
naszego uznania. Ręczne zrobienie kul wraz z dziećmi
można połączyć z edukacją odnośnie ptaków i zasad ich
dokarmiania.
Chcąc pomóc ptakom pamiętajmy aby robić to mądrze i odpowiedzialnie przez całą zimę.
Welski Park Krajobrazowy

fot. A. S. Jadwiszczak
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Jesienne inspiracje
w obiektywie Janiny Targońskiej
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Z życia kniei
Aby zbudować drogę, fragment lasu trzeba wyciąć
Adam Pietrzak
4,5 hektarowy pas lasu sąsiadujący przez drogę z olsztyńskim osiedlem Tęczowy Las trzeba wyciąć. Drwale
rozpoczną prace po 16 listopada br., a zakończą je najpóźniej do końca stycznia roku przyszłego.
Konieczność wycięcia 4,5 hektara lasu, którym zarządza Nadleśnictwo Olsztyn to efekt planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 598 (Olsztyn – Butryny
– Zgniłocha). Droga musi być przebudowana, bo będzie
łączyć się z powstającą właśnie południową obwodnicą
Olsztyna. Wycinka pasa lasu została poprzedzona konsultacjami społecznymi, które odbyły się w czerwcu
zeszłego roku, a w których udział brali leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn i przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy projektu rozbudowy drogi. Leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn informują, że wraz
z rozpoczęciem wycinki zostanie wprowadzony zakaz
wstępu do lasu. Ze względów bezpieczeństwa konieczne
będzie także okresowe wstrzymanie ruchu na drodze.
RDLP Olsztyn

fot. A. Pietrzak

fot. A. Pietrzak
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fot. A. Pietrzak

Między prześwitem a knieją – w poszukiwaniu ducha
lasu. Podróż studyjna wzdłuż zachodniego brzegu
Jezioraka
Wiesław Skrobot
24 września 2016 roku, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, pod hasłem „Gdzie duch spotyka
się z przestrzenią” odbyła się podróż studyjna dla warmińsko-mazurskich nauczycieli geografii, historii przyrody i edukacji wczesnoszkolnej. W podróży udział wzięła 50-osobowa grupa uczestników. Szlak powiódł przez
jeden z ciekawszych fragmentów Pojezierza Iławskiego,
wzdłuż zachodniej krawędzi doliny Jezioraka.
Pierwszym przystankiem był średniowieczny wał graniczny koło tzw. Białego Kamienia przy szosie z Iławy do
Susza. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, jak wyglądało oznaczanie dawnych granic wewnętrznych struktury
osadniczej w okresie, gdy Pomezanię kolonizował Zakon
Krzyżacki. Nauczyciele dowiedzieli się także o istnieniu
w okolicy innych podobnych wałów granicznych i o wynikach niedawnych badań wykopaliskowych prowadzonych
w pobliżu wału koło Jerzwałdu. Stanowisko archeologiczne odkryte przez poszukiwaczy z Susza przyniosło wiele
cennych przedmiotów zabytkowych związanych z wczesnośredniowieczną kulturą pruskich Pomezan.
Podróż poprowadziła następnie do położonego w pobliżu ważnego miejsca obronnego, zbudowanego przez
dawnych mieszkańców tej ziemi – do grodziska Kesselberg na półwyspie jeziora Silm. Dla niektórych nauczycieli była to pierwsza styczność z reliktami staropruskiego

Wspólne zdjęcie przy Białym Chłopie

grodu. Zadawali liczne pytania dotyczące dziejów jego
powstania i funkcjonowania, jak też sposobów ochrony
zabytku przed pseudoarcheologicznymi poszukiwaniami.
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali także podań
lokalnych związanych z grodziskiem Kesselberg.
Po drodze mijaliśmy ruiny zamku w Szymbarku. Jako
że większość uczestników znała ten obiekt z ubiegłorocznej
podróży „Wędrówki z Pergubrią”, zatrzymaliśmy się tu tylko na chwilę, w celu wprowadzenia w tematykę kolejnego
przystanku na trasie. Był nim cmentarz dawnych właścicieli zamku szymbarskiego – rodu Finckenstein. Niewielka nekropolia położona jest na leśnym wzgórzu nad Jeziorem Ząbrowskim. Kiedyś często niszczone i dewastowane
miejsce spoczynku Finckensteinów doczekało się w końcu
właściwej opieki, którą to ważne dla historii regionu miejsce objęło Nadleśnictwo Iława. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Nadleśniczego Anny Krzyżanowskiej nagrobki
zostały uporządkowane i otoczone schludnym drewnianym
ogrodzeniem. Nauczyciele, przy okazji tej wizyty na leśnym wzgórzu, dowiedzieli się o zasadach krajobrazowych
lokowania szlacheckich cmentarzy rodowych. Po drugiej
stronie jeziora znajduje się wczesnonowożytny kopiec graniczny zwany potocznie Kopcem Napoleona. W przeszłości istniała oś widokowa łącząca ponad tonią wodną oba
miejsca – kopiec graniczny i wzgórze cmentarne. Taka

fot. A. Szarzyńska
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W „świętym lesie” na Jeziorakiem

fot. A. Szarzyńska

W Szymbarku

fot. A. Szarzyńska

Cmentarz dawnych właścicieli zamku szymbarskiego – rodu Finckenstein
fot. A. Szarzyńska

kompozycja krajobrazowa stanowiła wypełnienie symbolicznej idei straży przodków nad fideikomis – integralnością majątku po wsze czasy.
Znad Jeziora Ząbrowskiego trasa powiodła nas do
„świętego lasu” nad Jeziorakiem, w okolice ośrodka wypoczynkowego w Sarnówku, na miejsce dawnej leśnej osady
Lannoch. Przez aleję kasztanową weszliśmy na mały zniszczony cmentarzyk, na którym spoczywają dawni mieszkańcy leśnej wsi. Do dziś zachował się tu zaledwie jeden
nagrobek, ale dzięki opiece roztoczonej przez Nadleśnictwo
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Iława, także i to miejsce zostało ogrodzone drewnianym
płotem.
Po krótkim spacerze zatrzymaliśmy się przy rozłożystym pomnikowym jesionie noszącym imię Maxa Polluxa
Toeppena. Ten znamienity pruski historyk w 1876 roku
w otaczającym osadę Lannoch lesie prowadził na pół amatorskie archeologiczne badania kurhanów – miejsc pochówków Gotów, dawnych mieszkańców tych okolic sprzed około trzech tysięcy lat, z wczesnej epoki żelaza. Nieformalna
nazwa „święty las” odnosi się do tego, że koło Sarnówka
znajdują się liczne pozostałości kurhanów i cmentarzysk
płaskich, nie mających swoich form krajobrazowych. Pozostałości takich grobów jamowych odkrywano tu wielokrotnie podczas prac leśnych.
Jesion Toeppena rośnie na jednym z kurhanów. Inny,
badany w 1876 roku przez pruskiego historyka, odnaleźliśmy w widnym lesie za ogrodzeniem ośrodka wypoczynkowego. Łatwo go dziś odnaleźć, bo nasyp został otoczony
ogrodzeniem przez służby Nadleśnictwa Iława.
Uczestników podróży zainteresowała opowieść o świętym źródle ukrytym w głębi lasu na skarpie doliny jeziora
Widłąg – zachodniej zatoki Jezioraka. Wspólnie postanowiliśmy, że jego poszukiwanie będzie głównym celem kolejnej podróży przez „święty las”.
Z Sarnówka przemieściliśmy się do Januszewskiego
Lasu, sześć kilometrów na zachód od Siemian, popularnej
miejscowości turystycznej nad Jeziorakiem. Naszym celem
była zaginiona wieś i huta szkła Zollnick. Dziś to miejsce
nazywa się Solniki, a po dawnej zabudowie pozostał tylko
jeden budynek – zbudowany w 1943 roku dom robotników
leśnych leśnictwa Zollnick. Wieś i osada powstały w latach
30. XIX wieku. Na przesmyku pomiędzy dwoma niewielkimi jeziorami połączonymi strumieniem założył je Christian
Korn, bogaty gospodarz pochodzący z pobliskich Brusin.
Podczas wędrówki przez miejsca związane z dawną
wsią uczestnicy wyprawy poznali burzliwe dzieje Christiana Korna. Odwiedziliśmy miejsce po leśnym dworze
(potem leśniczówce), polanę, gdzie znajdowały się hale
produkcyjne i magazyny huty szkła, miejsce po szkole (potem schronisku młodzieżowym), stary cmentarz na skarpie
doliny jeziora Czerwica, a na koniec – w dolinie Żydowskiego Strumienia – miejsce po domu dmuchaczy szkła
i wzniesienie po karczmie w cieniu bardzo starej Gospodnej
Lipy. Wizytę w Zollnick zakończyliśmy przy dębach granicznych na stoku doliny jeziora Czerwica. Gdybyśmy powędrowali stąd dalej na zachód, starym traktem do Siemian,
po niespełna 3,5 km marszu dotarlibyśmy do skrzyżowania
Białego Chłopa. Postanowiliśmy ułatwić sobie drogę, a jednocześnie uatrakcyjnić ostatnią część wyprawy. Autobusem
dojechaliśmy do leśnego parkingu koło Siemian, skąd wyruszyliśmy pieszo do Jeziora Jasnego, od którego mieliśmy
zaledwie 500 metrów do skrzyżowania Białego Chłopa.
Nad Jeziorem Jasnym rozmawialiśmy o przyrodniczym
i kulturowym fenomenie tego wyjątkowego zbiornika wodnego. Jezioro jest najważniejszą częścią rezerwatu przyrody, na który składają się jeszcze mokradła i zanikające
jezioro Luba. Z niezwykłą przejrzystością jeziora Jasnego
związane są legendy o zatopionym kościele i skarbie Prusów, a jego wody – jak się powiada – używano przed wojną
do produkcji piwa w lokalnych browarach.

W Januszewskim Lesie

fot. A. Szarzyńska

Żeńska część uczestników wyprawy – a taka była
w przewadze – z wielkim zaciekawieniem pokonała kilkusetmetrowy odcinek drogi, dzielący nas od skrzyżowania Białego Chłopa. Pozbawiona ramion biała figura mężczyzny z czarnym obliczem budziła zadziwienie i chęć
zbiorowego oraz indywidualnego fotografowania się. Ten
nietypowy drogowskaz w środku lasu wpisał się już w tradycję kultury lokalnej, statuetka Białego Chłopa jest logo
i trofeum podczas odbywającego się w lipcu w Siemianach
corocznego Festiwalu nad Jeziorakiem. Z figurą związane
są lokalne opowieści o zamienionym w drewno fałszywym
pretendencie do ręki pięknej Luby i o tajemnicy Prusów
ukrytej w jeziorze. O tym wszystkim rozmawialiśmy na
leśnym skrzyżowaniu.

Pomnikowy jesion noszący imię Maxa Polluxa Toeppena

Nad Jeziorem Jasnym

fot. A. Szarzyńska

Droga powrotna w ciepłe i słoneczne popołudnie obfitowała w rozmowy toczące się wokół odwiedzonych dziś
miejsc. Podróż wzdłuż zachodniego brzegu Jezioraka wszyscy uczestnicy uznali za udaną.
Wyprawa była możliwa dzięki współpracy Centrum
Edukacji Ekologicznej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (Alicja Szarzyńska) i Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
w Jerzwałdzie (Alina Rodziewicz). Po tajemniczych miejscach między prześwitem a knieją oprowadzał Wiesław
Skrobot, dzielnie wspierany wiedzą przyrodniczą przez Alinę Rodziewicz i Alicję Szarzyńską. Podróż sfinansowano
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

fot. A. Szarzyńska
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 na Wzgórzach
Dylewskich
Wiesław Skrobot
Od kilku lat grupa miłośników Wzgórz Dylewskich
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowuje
przedsięwzięcia w różnych miejscach tej wyjątkowej krainy. Tak było i w tym roku. Zainspirowani hasłem „Gdzie
duch spotyka się z przestrzenią” tegoroczne działania postanowiliśmy poświęcić duchowemu wymiarowi otwartej
przestrzeni wzgórz.
Współorganizatorami aktywności były: WarmińskoMazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Alicja
Szarzyńska), Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie (Wiesław Skrobot),
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie (Alina Rodziewicz),
Nadleśnictwo Olsztynek (leśniczy Jarosław Pawszyk –
Leśnictwo Góra Dylewska), Michał i Agnieszka Bichniewiczowie – właściciele majątku w Bednarkach. Finalnym
akcentem każdych warsztatów było ognisko z kiełbaskami
na polanie koło Dylewskiej Góry, finansowane i organizowane przez Nadleśnictwo Olsztynek. Gadżety, książki i pamiątkowe albumy dla uczestników ufundowały: Starostwo
Powiatowe w Ostródzie, Urząd Miasta w Ostródzie i Urząd
Gminy w Ostródzie.

Dylewo
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Transport autobusowy opłacono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
16 września
Bednarki. Wyprawa w dolinę niespokojnych duchów
W warsztatach wzięła udział ponad pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie i Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie.
Na początku zajęć odwiedziliśmy pozostałości założenia dworsko-parkowego w Dylewie. Uczniowie poprowadzeni zostali zdewastowanymi i zarośniętymi alejami parku
projektowanego przez wybitnego twórcę ogrodów Johanna
Larassa. Nie bez problemów odnaleźliśmy w gąszczu dzikich zarośli ukształtowane niegdyś wybitne przykłady architektury parkowej: grotę masek, łuk kamienny na osi widokowej stawu, rozpadające się kamienne i żelazne mostki,
jak też ukryty w przydrożnym wzgórzu niezwykły mechanizm hydrotechniczny Widdersystem, który już w latach
90. XIX wieku umożliwiał zaopatrzenie w bieżącą wodę
dworu i wszystkich zabudowań gospodarczych majątku
rodziny Rose. Przy kościele rozmawialiśmy o dziejach

fot. A. Szarzyńska

Park w Dylewie

fot. A. Szarzyńska

Przy Kaplicy Kramerów w Zajączkach

fot. A. Szarzyńska

majątku, o kolekcjonerskich pasjach rodziny Rose, a także
o kryminalnych wątkach kradzieży cennej rzeźby Głowa
Ogrodnika, autorstwa Adolfo Wildta, włoskiego modernistycznego artysty, nad twórczością którego finansowy mecenat sprawował Franz Rose.
Następnie, dzięki uprzejmości państwa Bichniewiczów, właścicieli majątku w Bednarkach, mieliśmy możliwość zwiedzić park dworski poddany pracom rewaloryzacyjnym. Młodzież mogła porównać oba parki, bednarecki
i dylewski. Dzięki temu, przy odrobinie wyobraźni, można
było wyobrazić sobie, jak wyglądało założenie w Dylewie,
zanim utraciło jakiekolwiek zainteresowanie ze strony polskich władz regionalnych i lokalnych oraz zostało zdewastowane przez polskich mieszkańców okolicznych wsi.
W cieniu drzew bednareckiego parku rozmawialiśmy
o znaczeniu majątków junkierskich dla gospodarczego
rozwoju Wzgórz Dylewskich i o tym, jak owo dziedzictwo
wpływa na ekonomiczną pomyślność tych okolic dzisiaj.
Co się wykorzystuje, co się marnuje, co jeszcze można uratować? Nie na wszystkie z tych pytań udało się znaleźć odpowiedź, właściwie większość z nich zawisła w powietrzu,
bez rozstrzygnięcia.
Kasztanową aleją wiodącą od zabudowań podworskich
w kierunku północnym udaliśmy się do bukowego lasu,
do miejsca spoczynku pana Bode, właściciela Bednarek
w latach 1898–1918. Trudno dostępna, niewielka śródleśna polana została oczyszczona z zarośli przez pracowników

Leśnictwa Góra Dylewska, dzięki przychylności Nadleśnictwa Olsztynek. Zdewastowany przez hieny cmentarne nagrobek, nazywany potocznie „grobem grafa”, został pozbawiony wszelkich metalowych elementów. Jedyną dobrze
czytelną pozostałością jest głaz, na którym przymocowane
były kiedyś prawdopodobnie mosiężne litery z imieniem
i nazwiskiem zmarłego, datami jego urodzin i śmierci, być
może także jakąś sentencją. Dotychczas nie udało się dotrzeć do źródeł, które pozwoliłyby zrekonstruować napis.
Z betonowej obudowy nagrobka zostały wyłamane i porzucone obok kolumienki, połączone w przeszłości kutymi
prętami – ich gniazda są czytelne w kamieniu i obmurowaniu. Obecni właściciele majątku w Bednarkach, czując się
moralnymi spadkobiercami obowiązków wobec dawnych
właścicieli, zadeklarowali pomoc przy rekonstrukcji nagrobka pana Bode.
Wraz z młodzieżą zastanawialiśmy się nad lokalizacją grobu w leśnej kotlinie, na osi widokowej w kierunku
zabudowań dworu w Bednarkach. Uczniowie dowiedzieli
się, jak ważna przy kształtowaniu założeń krajobrazowych
była kompozycja przestrzeni, że wynikało to nie tylko ze
względów estetycznych, ale głównie ideowych, wypływających z przekonania o integralności i wiecznotrwałości
dóbr szlacheckich.
W trakcie dyskusji o możliwościach uporządkowania
grobu i jego otoczenia okazało się, że nie wszystkim młodym ludziom jest bliska i w ogóle potrzebna taka idea.

W drodze do grobu Grafa

Uczestnicy przy grobie Grafa

fot. A. Szarzyńska

fot. A. Szarzyńska
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Wspinaczka na Malinową Górę

fot. A. Szarzyńska

W pewnym sensie wynikało to z poczucia obcości, która
eksponowała się głównie w grupie lubawskiej. Zakodowana kulturowo niechęć do niemieckości, mimo funkcjonowania pogranicza lubawsko-wschodniopruskiego w granicach państwa polskiego od 1945 roku, nadal wydaje niedobre owoce. Wskazuje to na potrzebę zintensyfikowania
i zróżnicowania metod edukacji wspólnotowej w ramach
działań projektowych na Wzgórzach Dylewskich, gdzie
spotykają się różne tradycje kulturowe i etniczne.
Bardzo uniwersalne były natomiast spostrzeżenia zaledwie kilkuletnich uczennic szkoły z Pietrzwałdu. Wyrażane przez nie poczucie współodpowiedzialności za pielęgnowanie miejsc pamięci o przeszłości były nad wiek
dojrzałe i godne pochwały. Świadczy to bardzo dobrze
o środowiskach rodzinnych tych dzieci i o nauczycielach
z Pietrzwałdu.
Po dość ożywionej dyskusji przy grobie pana Bode udaliśmy się na polanę koło Dylewskiej Góry, gdzie czekało na
nas ognisko z kiełbaskami. Zakończenie warsztatów było
także okazją do zwiedzenia lapidarium geologicznego, na
które składają się okazy głazów ze Wzgórz Dylewskich,
przyniesione niegdyś przez lodowiec ze Skandynawii.
27 września
Zmierzchun – strażnik dawnego świata
W podróż do legendarnych źródeł osadnictwa Wzgórz
Dylewskich wyruszyła ponad czterdziestoosobowa grupa
młodzieży z Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie i Gimnazjum
w Grabowie-Wałdykach. Wprowadzeniem do tematu wyprawy była krótka podróż studyjna do miejsc, z którymi
związane są różne przekazy lokalne. Najpierw odwiedziliśmy „płaczący kamień” w Zajączkach. Granitowa misa
z wycięciami w krawędzi, przypominająca wyglądem
gotycką chrzcielnicę, stoi przed domem pani Gertrudy
Reszotańskiej na terenie zabudowań dawnego majątku
Kramerów w Zajączkach. Z kamieniem związana jest opowieść o tym, że nawet w największy upał na dnie misy
zbierają się łzy przeklętych zakonnic, proszących Boga
o przebaczenie odstępstwa pogańskiego. Uczniowie trafnie skojarzyli kamienne naczynie jako przypominające
średniowieczną chrzcielnicę. Z zaciekawieniem wysłuchali podania o zaginionym klasztorze przeklętych zakonnic
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i o wykorzystywaniu kamiennej misy do wolnomularskich
rytuałów na przełomie XIX/XX wieku.
Następnie udaliśmy się do Glaznot, do kamiennego
Kręgu Wspólnoty Kultur. Miejsce to, stworzone podczas
przygotowań do ubiegłorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, na stałe już wpisało się w krajobraz kulturowy
Wzgórz Dylewskich. Uwagę uczestników skupiliśmy na
umieszczonym centralnie w kręgu kamiennym menhirze,
na którym wyrzeźbiono płaskorzeźbę przedstawiającą zintegrowane wizerunki dwóch „bab” – pruskich kamieni granicznych z Prątnicy i Bratiana, jedynych dotychczas zlokalizowanych na dawnym terytorium pruskiego plemienia
Sasinów.
Była to okazja do opowiedzenia o symbolicznym znaczeniu Kręgu Wspólnoty Kultur jako miejsca pamięci
wspólnotowej, o wyjątkowości Wzgórz Dylewskich jako
krainy spotkań różnych tradycji kulturowych. Na koniec
krótkiej podróży studyjnej powędrowaliśmy do „kamienia
ofiarnego” w Zajączkowskim Lesie. Otoczenie tego głazu
porządkowaliśmy – wspólnie z uczniami pietrzwałdzkiej
szkoły – podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w 2011
roku. Dzisiejsze odwiedziny tego miejsca były okazją do
przypomnienia tamtej akcji, jak też możliwością opowiedzenia legend o staropruskich krwawych ofiarach i mieszkającej pod kamieniem Białej Pani, kuszącej podchmielonych mężczyzn skracających nocą drogę przez las.
Wzbogaceni o nową wiedzę udaliśmy się do kurhanu
położonego na skraju drogi z Pietrzwałdu do Bednarek,
w okolicę miejsca po XVIII-wiecznym folwarku owczym
w Kaczyńcu. Kurhan badany był w 1935 roku przez Carla Engla, archeologa z Königsberga. Grobowiec pochodzi
z wczesnej epoki żelaza – sprzed ponad 2,5 tysiąca lat –
i należy do kręgu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.
Po zakończeniu prac archeologicznych Engel pozostawił
odsłoniętą kamienną skrzynię komory grobowej – do celów edukacji okolicznych mieszkańców. Po zakończeniu II
wojny światowej kurhan porosły gęste zarośla i został zapomniany, ale po ponownym odkryciu powstał pomysł, by
przywrócić mu funkcję edukacyjną, wzbogaconą o podanie
lokalne, odwołujące się do bogactwa naturalnego Wzgórz
Dylewskich, jakim są głazy przyniesione przez lodowiec
ze Skandynawii.

Młodzież przy Zmierzchunie

fot. A. Szarzyńska

Uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość zobaczyć,
jak wygląda kamienna komora grobowa w kurhanie. Rozmawialiśmy o zwyczajach pogrzebowych pradziejowych
mieszkańców pietrzwałdzkich okolic, a potem powędrowaliśmy przez łąki do kamienia zwanego Zmierzchunem,
leżącego na zboczu wzniesienia po drugiej stronie drogi.
Zadaniem obu grup uczniów było – w oparciu o wiedzę
zdobytą podczas krótkiej podróży studyjnej – stworzenie

podania lokalnego, związanego z głazem Zmierzchun
i odwiedzonym wcześniej kurhanem. Zadanie okazało
się dosyć trudne. Jako inspirację odczytano przekaz lokalny opracowany na klasycznym kanonie sagi starogermańskiej (zamieszczony poniżej). Uczniowie ze szkoły
w Pietrzwałdzie podjęli wyzwanie i ich przedstawiciel
wygłosił krótką opowieść z wykorzystaniem wątków
usłyszanych wcześniej przy „kamieniu ofiarnym”. Na

Zmierzchun
W odległych czasach, gdy nasze ziemie zamieszkiwali Prusowie z plemienia Sasinów, w dolinie niewielkiego jeziora u podnóża góry mieszkał ród zwany przez pobratymców Miglais, czyli Zmierzchun. Siedzibę rodu założył młody
i odważny myśliwy. Dawno temu, kiedy mieszkał jeszcze w dużej wsi nad rzeką Dreuente, wraz z grupą innych łowców
wyruszył na jesienne polowanie. Myśliwi wędrowali znad Dreuente w górę rzeki Gryselanos. Zasadzali się o świcie nad
wodopojami i celnymi strzałami trafiali dorodną zwierzynę.
Pewnego dnia młody myśliwy, tropiąc ślad wielkiego rogacza, odłączył się od towarzyszy.
Słońce było już nisko, gdy dotarł do podnóża porośniętej widnym lasem góry. W dole rozciągało się – przypominające
kształtem księżyc w nowiu – jeziorko, do którego uchodził cicho szemrzący strumień. Łowca postanowił spędzić tu noc,
by o brzasku zaczaić się na rogacza, gaszącego pragnienie w strumieniu.
Młodzieniec umościł sobie posłanie z sosnowych gałązek w zaciszu potężnego głazu spoczywającego na zboczu góry.
Zapadła noc, na niebie wzeszedł cieniutki rożek księżyca…
Ziemię otuliła atramentowa ciemność, rozpraszały ją jedynie delikatne refleksy księżycowego światła mrugające
na cicho szemrzącym nurcie strumienia. Młody łowca już zapadał w sen, gdy nagle spostrzegł, że drobne refleksy na
wodzie zaczynają łączyć się w srebrzystą wstęgę. Srebrna woda wpływała do jeziorka i po krótkim czasie wypełniła je
całkowicie. Granatowa ciemność nocy rozświetliła się, a zbocze góry delikatnie zadrżało. Przestraszony myśliwy zbiegł
w dolinę strumienia i przykucnął za niewielkim okrągłym pagórkiem.
Między sierpem księżyca a srebrnym jeziorem zalśnił wielokolorowy łuk przypominający tęczę, a głaz, pod którym
łowca przygotował sobie legowisko, zajaśniał błękitną aureolą.
Okrągły pagórek w dolinie strumienia rozstąpił się. Z jego wnętrza wyfrunęły sowy, mieniące się bursztynowo-miodowymi barwami. Przez krótką chwilę zataczały koła w mroku nocy, po czym usiadły na oświetlonym błękitną poświatą
kamieniu.
Młody Sasin zamarł i w zadziwieniu przyglądał się nocnemu misterium. Co dziwne, nie czuł żadnego strachu. Wręcz
przeciwnie, z każdą chwilą doznawał coraz większego spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
Gdy nocna tęcza zaczęła blednąć, magiczne ptaki sfrunęły z kamienia i przysiadły nad srebrnym strumieniem. Napiły
się księżycowej wody, po czym zniknęły we wnętrzu pęknięcia pagórka. Szczelina od razu zasklepiła się, a trawa pokryła
świeżą rosą. Nadchodził świt.
Myśliwy zapomniał o tropionym poprzedniego dnia jeleniu. Nie wrócił już do dużej wsi nad Dreuente, postanowił
osiedlić się u podnóża magicznej góry, nad brzegiem księżycowego jeziora. W opiekuńczym cieniu potężnego głazu
założył siedzibę rodu Miglais.
Każdej jesieni, gdy zbliżał się nów księżyca, niewielka społeczność zbierała się o zmierzchu nad brzegiem strumienia.
Kiedy nocna tęcza łączyła księżyc z wypełnionym lunarnym srebrem jeziorem, brali się wszyscy za ręce i szli w stronę
oświetlonego błękitną poświatą kamienia. Czekali w milczeniu na bursztynowo-miodowe ptaki, a gdy te siadały na skale,
Prusowie zamykali krąg i tańczyli do pierwszych oznak świtu, gdy rosa zaczynała moczyć im stopy. Obmywali wtedy
dłonie i twarze w wodzie srebrnego strumienia – po czym wracali do swych codziennych zajęć, pełni radości i otuchy na
dobre życie przez cały następny rok. Mieszkańcy osady byli długowieczni, dożywali w zdrowiu i harmonii sędziwego
wieku. Czuli się bezpieczni, ziemia zawsze dawała im dobre plony, a lasy dostarczały bogactwa zwierzyny i runa.
Kiedy zmarł liczący grubo ponad sto lat założyciel rodu, ów dzielny myśliwy znad Dreuente, pochowano go pod
potężnym głazem na zboczu góry. Od tego czasu, kiedy zaczynał się czas jesiennego nowiu księżyca, o zmierzchu na
kamieniu pojawiał się niezmiennie srebrzystoskrzydły kruk. Podczas nocnych misteriów krążył nad okolicą, o świcie
siadał znów na głazie i nagle znikał, jakby zapadał się w głąb twardej skały.
Nie wiadomo, jakie były dalsze losy wspólnoty Zmierzchunów. Niektórzy powiadają, że gdy przybyli tu rycerze
zakonu z czarnym krzyżem, księżycowe jezioro wyschło i zanikła magiczna moc srebrnego strumienia. Wiele wieków
potem archeolodzy z Königsberga rozkopali okrągły pagórek w dolinie strumienia, w którym mieszkały bursztynowomiodowe sowy. Okazało się, że to był kurhan, starodawny grób Gotów, dawnych mieszkańców tej ziemi.
Jedynym trwałym znakiem tamtych odległych czasów wciąż pozostaje głaz na zboczu góry, nazywany przez okolicznych mieszkańców Zmierzchunem. Podobno w październikowe wieczory, kiedy słońce kryje się za wzgórzami, można
czasem zobaczyć siedzącego na kamieniu wielkiego srebrzystoskrzydłego kruka. Powiadają też, że noc spędzona przy
głazie przysparza sił, daje zdrowie i przynosi długowieczność…
Opracował: Wiesław Skrobot
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tym przykładzie młodzi ludzie dowiedzieli się, jak działają
niektóre mechanizmy powstawania lokalnych przekazów.
Ustaliliśmy z nauczycielami towarzyszącymi młodzieży
w warsztatach, że na lekcjach języka polskiego i historii
uczniowie podejmą po raz kolejny zadanie zbudowania
przekazu opartego na obserwacjach z dzisiejszej wyprawy
oraz własnych wrażeniach i marzeniach sennych.
Po sesji fotograficznej na tle głazu Zmierzchun warsztaty zakończyliśmy tradycyjnie – przy ognisku z kiełbaskami
na polanie koło Dylewskiej Góry.
28 września
Tropiciel – leśny żywot Leopolda Kałuży
Około trzydziestoosobowa grupa młodzieży z Zespołu
Szkół w Prątnicy i Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie wzięła
udział w warsztatach kulturowych poświęconych fragmentowi dziejów gospodarki leśnej w okolicy Bednarek.
Wprowadzenie do warsztatów odbyło się przy tzw.
„kamieniu Ludwiga”. Głaz ten, posadowiony przy drodze
z Giętlewa do Miejskiej Woli, ustawiony został w XIX wieku jako kamień fundacyjny majątku rodziny Rose w Dylewie. Na kamieniu wykute są litery L.ROSE i data 1860.
Prawdopodobnie podczas budowy asfaltowej nawierzchni
drogi po II wojnie światowej głaz został przewrócony i od
tego czasu był ledwo widoczny w przydrożnych zaroślach.
Dopiero w listopadzie, dzięki współpracy Alicji Szarzyńskiej (Centrum Edukacji Ekologicznej ODN w Olsztynie)
z Nadleśnictwem Olsztynek, udało się go na nowo postawić i uporządkować jego otoczenie. Przy głazie ustawiona
została tablica informacyjna sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.

Młodzież z Prątnicy przy kamieniu Ludwika
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Ludwig Rose, który w kwietniu 1860 roku zakupił
majątek Dylewo, część nowych dóbr zalesił świerkami.
Z kolei w pobliżu siedziby majątku, na terenie dzisiejszego rezerwatu Uroczysko Dylewo, stworzył las mieszany
o charakterze parkowym. Znał się na tym, ponieważ był
z wykształcenia architektem krajobrazu. O tym wszystkim
rozmawialiśmy przy „kamieniu Ludwiga”.
Następnie, na krótką chwilę – dzięki uprzejmości
właścicieli – odwiedziliśmy założenie dworsko-parkowe
w Bednarkach. Wizyta ta była łącznikiem miedzy opowieścią o dziejach rodziny Rose z Dylewa a wspomnieniem
o Albrechcie hrabim zu Eulenburg, właścicielu majątku
bednareckiego w latach 1918–1945. Dzieje obu tych majątków związały się przez transakcję, do jakiej doszło między Carlem von Rose a Albrechtem zu Eulenburg w 1918
roku. Pierwszy sprzedał wówczas drugiemu piękny, pełen
zwierzyny las, z tajemniczym jeziorem Sałk pośrodku. To
właśnie tego lasu strzegł główny bohater naszej wyprawy
– leśniczy Leopold Kałuża.
Zaopatrzeni w tę wiedzę młodzi ludzie mogli teraz
wyruszyć na spotkanie z miejscem ostatniego spoczynku
leśniczego, na Malinową Górę. Jeszcze niedawno trudno
było tam dotrzeć. Krótsza droga wiodła przez bezdroże
usłane wiatrołomami, porośnięte malinami i jeżynami, zaś
dłuższa wymagała znajomości terenu, jaką dysponowali
tylko leśnicy. I właśnie dzięki ludziom lasu każdy będzie
mógł teraz trafić na Malinową Górę bez trudu. Pracownicy
Leśnictwa Góra Dylewska wycięli wokół grobu leśniczego
Kałuży dziko wyrosłe krzewy i drobne samosiewy drzew.
W miejscu, gdzie droga do grobu skręca, pan Kazimierz
Marszelewski, właściciel kopalni kruszywa w Glaznotach
– który pomagał już przy tworzeniu kamiennego Kręgu
Wspólnoty Kultur w Glaznotach i budowie lapidarium

fot. A. Szarzyńska

Przy grobie leśniczego Kałuży

fot. A. Szarzyńska

geologicznego koło Dylewskiej Góry – ustawił piękny jasny głaz, by nikt nie przegapił zakrętu. Dodatkowo, dzięki
współpracy Alicji Szarzyńskiej (W-MODN w Olsztynie
– Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej) i Wiesława Skrobota (Pracownia Aktywności Obywatelskiej
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie), postawiono
dwa drogowskazy, a przy grobie Leopolda Kałuży tablicę
informacyjną, nakreślającą krótko postać leśniczego. Tablice sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Wspinaczka na Malinową Górę nie była łatwa. Uczniowie wdrapali się na jej szczyt zdyszani. Na miejscu
dowiedzieli się, że leśniczy Kałuża w wieku zaledwie 25
lat został zastrzelony przez kłusownika z pobliskiego Pietrzwałdu. Usłyszeli też, że miejsce pochówku na krótko

przed śmiercią sam wskazał hrabiemu zu Eulenburg. Leopold Kałuża toczył zażartą wojnę z kłusownikami i liczył
się z tym, że może zginąć od zdradzieckiej kuli.
Rozmawialiśmy o trudnej i czasami nawet dzisiaj
niebezpiecznej pracy leśników. Uczniowie szkoły w Pietrzwałdzie zadeklarowali chęć opiekowania się grobem
leśniczego Kałuży. Widać było, że dzieje jego krótkiego życia zaciekawiły ich i wprawiły w nieco refleksyjny
nastrój. Młodzi ludzie schodzili z Malinowej Góry w ciszy i oczyszczali z uschniętych gałęzi drogę na stoku. Na
chwilę zatrzymaliśmy się jeszcze przy pięknym głazie drogowskazowym, a potem – jak to zwykle na zakończenie
wędrówek przez Wzgórza Dylewskie bywa – zasiedliśmy
kręgiem wokół ogniska na polanie koło Dylewskiej Góry
i zajadaliśmy opieczone nad ogniem kiełbaski.

W dodze do grobu leśniczego Kałuży

Ognisko

fot. A. Szarzyńska
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Kolejna akcja wspólna akcja przyrodników i myśliwych
w powiecie szczycieńskim
Grzegorz Siemieniuk
Odnawiają populacje kuropatwy

Dotacja z Funduszu

W kilkunastu miejscach powiatu szczycieńskiego wypuszczono 1 350 kuropatw. W działania te zaangażowali
się członkowie Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczego i myśliwi z siedmiu kół łowieckich. Akcję po raz
kolejny finansowo wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Projekt „Introdukcji kuropatwy w powiecie szczycieńskim” realizowany jest przez Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz kilka miejscowych kół łowieckich. Działania podjęto ponieważ od kilkunastu lat w zatrważającym tempie populacja tego ptaka polnego uległa
zmniejszeniu. Według szacunków na Warmii i Mazurach
żyje mniej niż jedna para na sto hektarów pól i łąk. Populacje kuropatw drastycznie ograniczają drapieżniki łowne, jak na przykład lisy, ale i te pozostające pod
ochroną gatunkową – ptaki z rodziny jastrzębiowatych i
krukowatych. Ogromne straty, sięgające miejscami blisko 80%, notuje się podczas lęgów. Ponadto kuropatwy
nie mają zbyt wielu dogodnych miejsc do gniazdowania,
a dodatkowo chemizacja rolnictwa bardzo źle wpływa
na lokalne populacje. Poważnym zagrożeniem dla tych
ptaków są także zdziczałe psy i koty. Aby zahamować tą
tendencję przyrodnicy i myśliwi w powiecie szczycieńskim zjednoczyli siły i postanowili pomóc naturze.

Postanowiono sięgnąć po dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, a brakującą kwotę uzupełnić z budżetów
kół łowieckich uczestniczących w akcji.
– Bez pomocy Wojewódzkiego Funduszu nie bylibyśmy w stanie sami sfinansować akcji – przyznaje Bolesław Woźniak – sekretarz Koła Łowieckiego „Żbik”
Szczytno i zarazem Łowczy Rejonowy Rejonu Szczytno.
– Dotacja była dla nas impulsem do wspólnego działania,
aby wzbogacić bioróżnorodność naszych łowisk. Mieliśmy co prawda dylemat, czy nasze działania nie zostały
podjęte zbyt późno, ale chcieliśmy spróbować, aby pomóc zanikającej populacji. Dziś z perspektywy czasu
śmiało można powiedzieć, że podjęte akcje przyniosły
pożądany skutek. Mamy sygnały, że kuropatwy pojawiają się nie tylko w miejscach, gdzie je wsiedliśmy, ale
także tam, gdzie ich już dawno nie widziano lub słyszano
– dodaje z zadowoleniem.
Są nowi partnerzy
Tegoroczna akcja, która była rekordowa pod względem
ilości wpuszczonych kuropatw, zyskała kolejnych partnerów. Do grona kół: „Żbik” Szczytno, „Jeleń” Szczytno, Ryś
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„Dźwierzuty”, „Sokół” Szczytno i „Łoś” Olsztyn dołączy
także „Rogacz” Świętajno i „Echo” Wielbark.
W 2013 roku do kilku obwodów w powiecie szczycieńskim wpuszczono ponad 450 kuropatw. Podobna
liczbę ptaków udało się zakupić rok później. Rekordowym był 2015, kiedy to w kilku miejscach powiatu
wsiedlono 830 sztuk. Bieżący rok był jeszcze lepszy.
Dzięki odpowiednio wysokiej dotacji zostało zakupionych 1 350 kuropatw.
– Wcześniej finasowanie z Funduszu wynosiło 50%,
a obecnie aż % wartości projektu – wyjaśnia Bolesław
Woźniak. – To pozwoliło na znaczne poszerzenie naszych planów. Niektóre koła, a dobrym tego przykładem
jest „Ryś” Dźwierzuty wsiedli na swoim terenie 300
sztuk kuropatw – dodaje z satysfakcją.
Młode kuropatwy przyjechały z hodowli spod Lęborka. Koszt zakupu jednej sztuki oszacowano na ok. 38 zł,
z czego koła łowieckie dołożą jedynie niewiele ponad
7 zł. W akcji wsiedlania ptaków wzięli udział także uczniowie zaprzyjaźnionych szkół podstawowych, dla których to niepowtarzalna lekcja przyrody. Tradycyjnie myśliwi ze „Żbika” zaprosili uczniów Szkoły Podstawowej
w Klonie, która od wielu lat współpracuje z KŁ „Żbik.
Słowo „tradycyjnie” nie jest tu przypadkowa. Dzieci
i młodzież od kilku lat włącza się aktywnie w działania
związane z ochroną przyrody.

Kuropatwy nie są wypuszczane w miejscach przypadkowych. Koła łowieckie w ramach przygotowań do
wsiedleń, podobnie jak w latach ubiegłych, wykonały
wiele dodatkowych zadań: poletka i remizy śródpolne,
budki dla ptaków, wykładanie karmy. Wcześniej prowadzono na tych terenach także redukcję drapieżników
łownych. Aby zmotywować swoich myśliwych do działania niektóre koła uchwaliły, że każdy myśliwy w danym sezonie ma odstrzelić określoną liczbę, np. lisów,
czy jenotów. Problem jednak ciągle stanowi zbyt duża
presja drapieżników skrzydlatych.
– Cały czas myślimy jak ten problem rozwiązać
– przyznaje Bolesław Woźniak. – Myślimy przyszłościowo. Do problemu trzeba bowiem podejść etapami. Chcemy przede wszystkim zinwentaryzować takie drapieżniki
jak kruk, sroka, wrona. W tej sprawie będziemy chcieli
zwrócić się do specjalistów-ornitologów. Mam nadzieję,
że wspólnymi siłami uda się rozwiązać się ten problem
– dodaje.
WFOŚiGW w Olsztynie

Zając też zyskał
Z zaangażowania przyrodników i myśliwych zadowoleni są także władze WFOŚiGW w Olsztynie.
– Dawniej kuropatwa występowała bardzo licznie
– mówi Tadeusz Ratyński, – I zastępca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie. – Niestety na spadek liczebności
tego ptaka miał wpływ zarówno rozwój rolnictwa jak też
i drapieżniki, także te skrzydlate, które są obecnie bardzo
poważnym zagrożeniem dla zwierzyny drobnej, w tym
też dla kuropatwy. Podjęte przez koła łowieckie działania związane z redukcją drapieżników, w szczególności
lisów, przynoszą rezultaty. Na tym zyskała też populacja
zająca, którego częściej już można spotkać w łowisku.
fot. G. Siemieniuk
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Atrakcje dla młodych odkrywców
Grzegorz Siemieniuk
Przy przedszkolu „Piątka” i Szkole Podstawowej
nr 2 w Biskupcu pojawiły się nowe miejsce do zabaw,
w których można uczyć przyrody. Mowa tu o piaskownicy paleontologicznej i tęczowym ogródku, które powstały przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Olsztynie.
Budowa miejsc, gdzie poprzez zabawę przedszkolaki i uczniowie będą mogli uczyć się przyrody, to wynik
realizacji projektu „Tęczowy ogródek pachnący owady
i ptaki wabiący z piaskownicą paleontologiczno-archeologiczną”. Dotację na ten cel z WFOŚiGW w Olsztynie
przekazał placówkom Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Tęczowy ogródek powstał na terenie przedszkola „Piątka”. Prace nad
utworzeniem tego wyjątkowo przyrodniczego miejsca
rozpoczęły się w kwietniu. Pomysł jak ma wyglądać to
wyjątkowe miejsce pochodził od przedszkolaków. Ich
wyobrażenie jak ma wyglądać te wyjątkowe miejsce
zebrał architekt krajobrazu i stworzył projekt ogrodu
w kształcie i kolorach tęczy, która można uzyskać przy
odpowiednim zestawieniu konkretnych roślin. Dodatkowo przy ogrodzie zamontowano tablicę dydaktyczną

„Ptaki osiadłe i wędrujące”. Z kolei przy SP nr 2 w Biskupcu powstała piaskownica paleontologiczna, gdzie
uczniowie mogą zapoznać się z tajemnicami przyrody
nieożywionej. Tu też jednym z głównych celów było,
aby edukacja nie odbywała się tylko w salach lekcyjnych,
lecz także na świeżym powietrzu. Uroczyste odsłonięcie
piaskownicy odbyło się 1 października. Miejsca zostało
specjalnie przygotowane. Zaprojektowano nie tylko piaskownicę, ale także ławeczki i tablicę informacyjną. Teren przy piaskownicy obsadzono także krzewami. Zanim
w piaskownicy znalazł się piasek, w jej dno wtopiono
skamieniałości, które uczniowie odkopują podczas zajęć, aby swoje „skarby” następnie odnajdywać na specjalnej tablicy informacyjnej. Uczniowie i nauczyciele
maja już kolejne plany dotyczące edukacji ekologicznej
w tej placówce. W niedalekiej przyszłości ma tu bowiem
powstać stacja meteorologiczna, gdzie uczniowie będą
mogli odczytywać aktualny stan pogody, aby porównać
z prognozami w mediach.

fot. G. Siemieniuk
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WFOŚiGW w Olsztynie

Mój sąsiad nietoperz
Lech Pietrzak i Joanna Duriasz
Obecnie trudno wskazać grupę zwierząt, która nie
byłaby zagrożona w związku z przekształceniami środowiska. Nie inaczej jest w przypadku nietoperzy, jednak ich sytuacja jest stosunkowo specyficzna. Ponieważ
siedliska naturalne nietoperzy uległy degradacji na skutek rozdrobnienia, spadku różnorodności czy chemizacji
rolnictwa, znaczna część gatunków przystosowała się do
siedlisk antropogenicznych. Obecnie zabudowania, ruiny
czy sady stanowią dla nietoperzy siedliska równie istotne
co ekosystemy naturalne. Co więcej, postępujący proces
synantropizacji obserwuje się u kolejnych gatunków (za
przykład może służyć borowiec wielki).
Tymczasem odbiór społeczny nietoperzy jest raczej
negatywny. Nietoperze traktowane są w najlepszym razie
z chłodną rezerwą, a z reguły ze strachem, połączonym
często z agresją. Przyczyn lęku i niechęci wobec nietoperzy jest przynajmniej kilka: atawizmy wobec zwierząt
nocnych, przesądy, legendy, wreszcie brak elementarnej
wiedzy przyrodniczej. Skutkuje to przypadkami umyślnego lub nieumyślnego zabijania i okaleczania tych
zwierząt czy niepokojenia w czasie hibernacji. Niełatwo
jest też przekonać ludzi do przeprowadzania remontów
w sposób umożliwiający zachowanie siedlisk nietoperzy
i dalsze bytowanie niechcianych zwierząt.
Nasz region nie jest wolny od tego typu problemów.
Duża różnorodność krajobrazu, struktura obszarów rol-

fot. Arch. Fundacja proNauka

niczych i charakter zabudowy sprawią, że Warmia i Mazury zasiedlone są przez bardzo bogatą faunę nietoperzy.
Występuje tu 17 gatunków nietoperzy, a ich populacje są
bardzo liczne. Co ważne, wszystkie mogą wykorzystywać
schronienia w obrębie zabudowań użytkowanych przez
ludzi. Biorąc pod uwagę dużą liczebność nietoperzy próbujących zasiedlać ludzkie posesje oraz nastawienie społeczne wobec nietoperzy, skutki sąsiedztwa nie są trudne
do przewidzenia. W samym tylko Olsztynie odnotowywane są rocznie 2–3 przypadki celowego uszkodzenia

fot. Arch. Fundacja proNauka
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nietoperza (na skutek uderzenia szufelką, miotłą, itp.),
a pamiętać należy, że docierają do nas jedynie pojedyncze przypadki, odkryte przez ludzi o większej świadomości przyrodniczej. W sezonie letnim liczne są także
telefony z żądaniem natychmiastowego usunięcia nietoperzy, które „zagnieździły” się w budynku (kilkanaście
rocznie). Jeszcze liczniejsze (20–30 rocznie) są prośby
o informacje i pomoc w przypadku przypadkowego dostania się nietoperza do mieszkania, lub przypadkowego
odkrycia kolonii nietoperzy w trakcie trwającego remontu.
Sytuacja nietoperzy jest więc wysoce niekorzystna
– zmniejsza się istotnie liczba siedlisk naturalnych, natomiast siedliska zastępcze są niebezpieczne z powodu negatywnego nastawienia społeczeństwa. Jak zmienić ten
stan? Pełne odtworzenie naturalnych siedlisk jest mało
prawdopodobne, pozostaje zatem dążenie do poprawy
warunków w sąsiedztwie człowieka i taka właśnie idea
przyświecała projektowi pod nazwą „Mój sąsiad nietoperz”.
Projekt przygotowała Fundacja proNauka we współpracy z bibliotekami w Ostródzie, Iławie, Nidzicy i Morągu, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W każdej bibliotece odbyło się otwarte spotkanie, na którym

przedstawione zostały zagadnienia związane z problematyką sąsiedztwa ludzi i nietoperzy. W ramach każdego ze
spotkań odbyły się trzy prelekcje, w których zaprezentowano biologię i cykl życiowy nietoperzy w Polsce, najczęściej spotykane w naszym regionie problemy wynikające z zasiedlania przez nie siedzib człowieka, a także
związane z tym aspekty prawne. Uczestnicy obdarowani
zostali przygotowanymi specjalnie na tą okazję zakładkami do książek i ulotkami informacyjnymi. Mimo, że
nietoperze nie zawsze darzone są sympatią, to najwyraźniej budzą duże zainteresowanie. Na każdym spotkaniu
dopisało nam grono licznych i bardzo zaangażowanych
słuchaczy. Biblioteki są bardzo dobrymi miejscami do organizacji tego typu spotkań – ich pracownicy mają duże
doświadczenie i potrafią zaaranżować w świetny sposób
warunki do prowadzenia kameralnych dyskusji w miłej
atmosferze. Dzięki współpracy organizacyjnie projekt
przebiegł bardzo sprawnie i przekaz trafił do dużej liczby
osób. Miejmy nadzieję, że efekty tej pracy odczują też
nasze nietoperze.

fot. Arch. Fundacja proNauka
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Fundacja proNauka

O gatunkach obcych w Łukcie
Lech Pietrzak
Fundacja proNauka zaangażowana jest w popularyzację wiedzy o zagrożeniu jakim jest rozprzestrzenianie
się gatunków obcych. Co jakiś czas prowadzimy spotkania edukacyjne poświęcone tej tematyce. We wrześniu
spotkanie takie zorganizowaliśmy wspólnie z Gminną
Biblioteką Publiczną w Łukcie, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Termin spotkania wypadł w wyjątkowo
upalne wrześniowe popołudnie, podczas którego spacer
należałoby zaliczyć do sportów ekstremalnych. Przez
chwilę obawialiśmy się, że w ten dokuczliwy skwar nikt
nie zdecyduje się na wyprawę na wykład. Obawy były
jednak nieuzasadnione. Bibliotekę zapełnili wierni bywalcy, a spotkanie przebiegło w wyjątkowo miłej atmosferze
i zakończyło się, gdy na niebie pojawiły się już pierwsze
gwiazdy.
Na organizowanych przez nas spotkaniach staramy się
dotrzeć do właścicieli ogrodów i ogródków działkowych.
W naszej ocenie stanowią oni istotny element problemu
jakim są gatunki inwazyjne. Lista roślin obcego pochodzenia, które żyją w przydomowych ogrodach jest ogromna,
tymczasem wiedza o zagrożeniu jakie niosą dla rodzimej
przyrody jest niemal zerowa. Na każdym spotkaniu spotykamy się ze zdziwieniem słuchaczy – o ile większość
ludzi doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że rośliny
z ogrodu potrafią „uciec” z ogrodu, o tyle zaskoczeni są,
że piękny łan niecierpka gruczołowatego poza ogrodem
nie jest niczym pozytywnym. Zazwyczaj ludziom wydaje
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się, że więcej „ładnych” roślin w przyrodzie działa tylko
na jej korzyść. Samo uświadomienie sobie zagrożenia wystarczy, by znaleźć i zastosować choć najprostsze środki
zaradcze (kompostowanie czy dobór roślin). Po każdym
spotkaniu jesteśmy przekonani, że edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna i mamy nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu i pozostawionym w bibliotece materiałom,
zagrożenie ze strony ogrodów w Łukcie zostało w znacznym stopniu ograniczone.
Fundacja proNauka
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Konferencja „Zagrożenia wód powierzchniowych i wód
podziemnych w województwie warmińsko-mazurskim”
Szczepankowo koło Dźwierzut – 12 września 2016
Wojciech Biedrzyński
Konferencja zgromadziła przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego i podległych mu jednostek.
Spotkanie rozpoczęła Halina Messerschmidt ze Stowarzyszenia Dla Dźwierzut.
Opowiedziała o historii zmagań dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ochrony wód w gminie
Dźwierzuty oraz w gminach ościennych.
Spośród najistotniejszych problemów, które przedstawiła, można wymienić:
1. Istnienie kopalń kruszyw oraz powodowane przez
nie zagrożenia dla wód powierzchniowych i wód podziemnych, wynikające ze sposobów eksploatacji złóż nad
obszarem, gdzie położony jest Główny Zbiornik Wód
Podziemnych 213 Olsztyn (GZWP 213)
2. Planowane uruchomienie kolejnych kopalń kruszyw oraz zasadność ich lokalizacji nad szczególnie
wrażliwym obszarem.
3. Brak stref ochronnych dla GZWP 213 i innych
zbiorników oraz opieszałość ich ustanowienia poprzez
odpowiednie akty prawa miejscowego.
4. Brak monitorowania realizowanych przedsięwzięć
w zakresie zgodności z zapisami przedstawionymi w raportach oddziaływania na środowisko oraz w wydanych
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia.
5. Niewystarczająca koordynacja działań pomiędzy
służbami odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami
a organami samorządu terytorialnego.
Pan Paweł Czemiel, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Infrastruktury i Budownictwa przekazał
podziękowania w imieniu wiceministra Jerzego Szmita
za zorganizowanie Konferencji. Przyznał, iż wciąż borykamy się z brakiem zrozumienia potrzeby ochrony wody
jako dobra narodowego. Podkreślił konieczność prawnego zabezpieczenia zasobów wody oraz gotowość Ministerstwa do zainicjowania rozmów w tym zakresie.
Profesor Grzegorz Pojmański z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił prezentację „Zagrożenie wód
podziemnych i GZWP przez kopalnie żwiru w zlewni”.
Pan Pojmański posługując się prezentacją opowiedział o zasadzie funkcjonowania Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych, o odmiennych uwarunkowaniach i
złożoności funkcjonowania każdego Zbiornika. Każdy
Główny Zbiornik Wód Podziemnych narażony jest na
zagrożenia, natomiast skala zagrożeń w poszczególnych
przypadkach bywa różna i stąd wynika potrzeba indywidualnego podejścia do rozpatrywania zagrożeń. Poruszony został wątek wpływu kopalń kruszyw nie tylko na
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wody powierzchniowe, ale również na wody podziemne.
Wynika to z poboru wód wykorzystywanych w procesie technologicznym stosowanym w kopalniach kruszyw
oraz innych inwestycjach wykorzystujących wodę.
Autor prezentacji na podstawie interesującego przykładu z Wyżyny Sandomierskiej opowiedział o metodyce
zlewniowego bilansowania zasobów wód podziemnych i
możliwości wykorzystania tej metody na obszarze Warmii
i Mazur.
Pan Wiesław Markowski ze szczycieńskiego Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie przedstawił prezentację „Stan urządzeń
melioracyjnych na terenie powiatu szczycieńskiego, ich
wpływ na wody powierzchniowe”. Prezentacja pozwoliła zebranym na zapoznanie się z systemem melioracji
w powiecie szczycieńskim. Pan Markowski przedstawił problemy związane z utrzymaniem należytego stanu obiektów, wynikające między innymi z istniejących
stosunków własnościowych, braku możliwości administracyjnych, czy też dewastacji i kradzieży elementów
istniejącej infrastruktury.
Druga część prezentacji dotyczyła Jeziora Szczepankowskiego (jezioro Dźwierzuty) i jeziora Sąpłaty. Widoczny jest obserwowany od kilku lat znaczący spadek
poziomu wód w omawianych jeziorach. Wpływ na ten
stan rzeczy może mieć również funkcjonowanie kopalń
kruszyw. Złożoność sytuacji wymaga dalszych badań.
Pani Anna Hornatkiewicz-Żbik z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (Biuro ds. Rybactwa) wystąpiła z referatem „Gospodarka rybacka w województwie
warmińsko-mazurskim”.
Mówiła o przyczynach spadku bioróżnorodności
w wodach regionu oraz poruszyła temat oceny obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Wystąpienie pozwoliło zapoznać się z liczbami na temat
produkcji materiału zarybieniowego.
Osobną kwestię stanowił wątek rosnącej populacji
kormorana czarnego i wynikających z tego faktu problemów zgłaszanych przez środowisko rybackie.
Pan Marian Szymkiewicz dyrektor Muzeum Przyrody
w Olsztynie z przyrodniczego punktu widzenia poruszył
temat wpływu spadku poziomu wód powierzchniowych
na populacje ptaków.
Mówił o przyczynach obecnego stanu rzeczy wynikającego z sytuacji pogodowej w regionie – utrzymującego
się od kilku lat niskiego stanu opadów deszczu i braku
pokrywy śnieżnej zimą.
Osobną kwestię stanowi degradacja i zanikanie oczek

wodnych oraz obniżeń terenu wypełnionych wodą na obszarach rolniczych. W ostatnich latach nasila się proceder celowego zasypywania zagłębień terenu i oczek wodnych na terenie użytków rolnych. Ze względu na brak
ochrony prawnej tych często niewielkich powierzchni,
bezpowrotnie tracimy cenne przyrodniczo obiekty wraz
z całą mozaiką towarzyszących im organizmów. Ubywa
miejsc lęgowych i miejsc żerowania dla tak widocznych
do niedawna gatunków jak żuraw czy czajka. Zmniejsza
się ilość miejsc dogodnych dla rodziny bekasowatych
i całego rzędu blaszkodziobych.
Pan Marek Łachacz ze Stowarzyszenia Sadyba w swojej
prezentacji przedstawił temat zagrożenia wód powierzchniowych województwa warmińsko-mazurskiego.
Na przykładzie jeziora Ruś i Jeziora Nidzkiego opowiedział o dewastacji wód i ich brzegów spowodowanych
ich zasypywaniem. Innym problemem dotykającym wód
powierzchniowych jest niezgodne z prawem grodzenie
brzegów, a także budowa infrastruktury rekreacyjnej bez
wymaganych pozwoleń.
Wyniki raportu Naczelnej Izby Kontroli wykazały
liczne przypadki naruszenia prawa w skali województwa i w skali kraju – czy to poprzez budowę nielegalnych ogrodzeń, czy też budowę nielegalnych obiektów
budowlanych.
Obecna sytuacja wymaga wypracowania nowych
i skutecznych rozwiązań prawnych. Obowiązujące do tej
pory procedury są zbyt powolne i mają luki, które pozwalają obchodzić przepisy.
Pani Sylwia Jaskulska z Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie dostrzegła skalę zagrożeń wód powierzchniowych i podziemnych w województwie warmińskomazurskim. Wyraziła chęć pomocy i dołożenia starań ze

strony samorządu województwa w celu doprowadzenia
do zmiany obecnej sytuacji. Podkreśliła potrzebę przeprowadzenia gruntownych i rzetelnych badań naukowych w temacie zagrożeń wód w województwie.

fot. W. Biedrzyński

fot. W. Biedrzyński

fot. W. Biedrzyński
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Źródła w Welskim Parku Krajobrazowym
Krzysztof Główczyński
Pojęcie źródeł w naszej świadomości kojarzy się z obszarem podgórskim i górskim, a jednak na obszarach nizinnych mamy również wiele przykładów źródeł. Nie są
one tak wydajne jak źródła górskie niemiej jednak stanowią namacalny dowód na obieg wody w przyrodzie. Na
obszarach źródliskowych występują specyficzne siedliska roślin i zwierząt, w tym gatunki endemiczne, reliktowe oraz rzadko spotykane mikroorganizmy. Źródliska
jako bardzo wrażliwe ekosystemy bardzo szybko reagują
na wszelkiego typu zmiany antropogeniczne zachodzące
w środowisku. Stan badań źródlisk jest różny na obszarach
wyżynnych, podgórskich i górskich istnieje wiele opracowań dotyczących stanu źródeł ich walorów przyrodniczych
zgoła inaczej przedstawia się stan badań na Niżu Polskim.
Na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego stan wiedzy
dotyczącej źródeł czy szerzej wypływów wód podziemnych jest niewystarczający. Dotychczas naukowcy badający obszar Parku większą uwagę skupiali na problematyce
związanej z geologią, geomorfologią czy hydrologią. Na
temat wypływów wód podziemnych powstała do tej pory
tylko jedna praca magisterska Pani Pauliny Kruszewskiej
„Wypływy wód podziemnych na terenie Welskiego Parku
Krajobrazowego – występowanie, klasyfikacja i wybrane
cechy fizyczno-chemiczne”.
Ażeby zwrócić uwagę lokalnej społeczności na tę część
przyrody nieożywionej podjęliśmy próbę objęcia ochroną
jednego ze źródeł. Zarówno użytek ekologiczny, jak i pomnik przyrody jest powoływany uchwałą gminy, przy akceptacji i zatwierdzeniu RDOŚ, a może być poparty przez
Władze Parku Krajobrazowego. Przygotowanie wniosku

Nisza źródliskowa nad rzeką Wel
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jest bardzo pracochłonne. Podstawą do wystąpienia z takim
wnioskiem są przede wszystkim wyniki interdyscyplinarnych badań źródła, ocena jego atrakcyjności, waloryzacja,
czy wreszcie ocena stopnia zagrożenia. Podaje się w nim
– oprócz wyników badań, cel ochrony, uzasadnienie, warunki zagospodarowania, etc. Wskazana jest dokumentacja
fotograficzna – najlepiej z różnych okresów badań. Bardzo
istotna jest zgoda właściciela posesji, na której występuje źródło. A wcześniej dotarcie do jego świadomości – co
w praktyce będzie oznaczało dla niego – objęcie ochroną
obiektów, etc. Oczywiście jest konieczna również akceptacja Rady Gminy...
Źródła stanowią ciekawy element etnograficzny, kulturowy, czasami mityczny. W latach 70. XX wieku próbę
policzenia ilości źródeł wokół Jeziora Lidzbarskiego podjął dr Bronisław Świątkowski z Bydgoszczy podczas obozu naukowego. Studenci naliczyli ponad 40 źródeł w linii
brzegowej i kilka tuż na początki litoralu. Na dwóch skrajnych brzegach jeziora znajdują się źródła, z których mieszkańcy Lidzbarka pobierają wodę do codziennego spożycia w przekonaniu o jej cudownej mocy. Krąży również
opowieść o przedwojennym właścicielu majątku, który ze
źródła położonego nad rzeką Wel pobierał wodę i sprzedawał w Hotelu Bristol w Warszawie jako wodę stołową. Nas
najbardziej zainteresowały źródła w miejscowości Koszelewy, które zasilają hodowlę ryb. Temperatura wody zimą
przy 10 stopniowym mrozie wynosi 13–14oC. Fenomen ten
zgłaszaliśmy naukowcom z Warszawy i Torunia. Do dnia
dzisiejszego nie ma jednoznacznej teorii o przyczynach tej
„anomalii”.

fot. Archiwum WPK

Kalendarium
konkursy * konferencje * wydarzenia
11 września 2016 r. – W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbyły się warsztaty terenowe „Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia” – bogactwo różnorodności cywilizacyjnej oraz przyrodniczej Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic.
Organizatorem warsztatów był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
12 września 2016 r. – W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa młodzież szkolna z Gminy Zalewo odbyła wycieczkę do
Grunwaldu i na Wzgórza Dylewskie. Współorganizatorami warsztatów były: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Alicja Szarzyńska), Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza
Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie (Alina Rodziewicz).
16 września 2016 r. – Odbyły się warsztaty „Bednarki. Wyprawa w dolinę niespokojnych duchów”. W warsztatach wzięła
udział ponad pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie i Zespołu Szkół
w Pietrzwałdzie. Współorganizatorami aktywności były: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
– Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Alicja Szarzyńska), Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie (Wiesław Skrobot), Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
(Alina Rodziewicz).
17 września 2016 r. – 45 polonistów wzięło udział w objazdowym spotkaniu edukacyjnym tropem obiektów sakralnych
i pałacowych – „…nie depczcie przeszłości ołtarzy” – kultura Warmii i pogranicza w świątyniach oraz pałacach zapisana. Zajęcia
odbywały się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2016.
21 września 2016 r. W Muzeum Przyrody w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy „Słynne budowle Olsztyna oraz skrzydlaci
i czworonożni mieszkańcy budynków na Warmii i Mazurach”.
24 września 2016 r. – W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”
odbyła się podróż studyjna wzdłuż zachodniego brzegu Jezioraka dla warmińsko-mazurskich nauczycieli geografii, historii i przyrody. W zajęciach „Między prześwitem a knieją – w poszukiwaniu ducha lasu” udział wzięła 50-osobowa grupa uczestników.
Szlak powiódł przez jeden z ciekawszych fragmentów Pojezierza Iławskiego, wzdłuż zachodniej krawędzi doliny Jezioraka.
Współorganizatorami aktywności były: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Alicja Szarzyńska), Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie
(Wiesław Skrobot), Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie (Alina Rodziewicz).
24 września 2016 r. – już po raz drugi w Rumianie odbył się festyn tematyczny. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie i Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie. Tegorocznym uroczystościom przyświecało hasło „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła,
pomniki”. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja społeczności lokalnej, zarówno młodego pokolenia – uczniów naszej
Szkoły, jak też wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości gminy Rybno.
27 września 2016 r. – Odbyły się warsztaty „Zmierzchun – strażnik dawnego świata”. W podróż do legendarnych źródeł osadnictwa Wzgórz Dylewskich wyruszyła ponad czterdziestoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie i Gimnazjum
w Grabowie-Wałdykach. Współorganizatorami aktywności były: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Alicja Szarzyńska), Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie (Wiesław Skrobot), Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
w Jerzwałdzie (Alina Rodziewicz).
28 września 2016 r. – Odbyły się warsztaty „Tropiciel – leśny żywot Leopolda Kałuży”. Około trzydziestoosobowa grupa
młodzieży z Zespołu Szkół w Prątnicy i Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie wzięła udział w warsztatach kulturowych poświęconych
fragmentowi dziejów gospodarki leśnej w okolicy Bednarek. Współorganizatorami aktywności były: Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Alicja Szarzyńska), Pracownia
Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie (Wiesław Skrobot), Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie (Alina Rodziewicz).
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