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kwartalnik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Drodzy Czytelnicy!
Przekazujemy w Państwa dłonie ostatni drukowany numer kwartalnika „Gawron”.
Instytucja sponsorująca wydawnictwo – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrezygnował z finansowania druku naszego kwartalnika. Kolejne numery „Gawrona” będą przygotowywane wyłącznie w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF). Będą one udostępnione do pobrania ze strony internetowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych w Słupsku.
Bioróżnorodność – poznaj, by zachować to akcja plenerowa, której pomysłodawcą
jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z Gdańska − w niniejszym numerze
naszego kwartalnika piszemy o tym, jak impreza ta przebiegała w tym roku.
Bocian biały to jeden z tych gatunków naszej awifauny, który budzi powszechną
życzliwość. Potwierdza to również olbrzymie zainteresowanie  konkursem przyrodniczym zorganizowanym przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” pod hasłem
„Mój sąsiad bocian”, o czym szerzej pisze kol. Jolanta Bulak z PKMW.
O tym, jak miasto Sopot „zadbało” o swoje potoki zainteresowany Czytelnik może
dowiedzieć się z artykułu pod tytułem „Sopockie potoki, czyli pogrzebana urokliwość
Sopotu”.
Oczywiście nie zabraknie również wiadomości ze świata grzybów. Nasz stały
współpracownik – kol. Marcin S. Wilga zaprasza na kolejną wyprawę na grzyby …
z lupą.
Wszystkim Czytelnikom i Współpracownikom naszego kwartalnika składamy życzenie spokojnego, ale i ciekawego 2014 roku.
Redakcja
Zdjęcia na okładce: (str. 1) Dolina Zagórskiej Strugi – najcenniejsza część TPK, ale wciąż nie podlegająca
ochronie rezerwatowej.
(str. 4) Pomnik przyrody nr 2013 – głaz narzutowy o obwodzie 7,2 m. autor: Dariusz Ożarowski
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Edukacyjna akcja plenerowa
„Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
22 maja 2013
tekst: Jowita Kurach
zdjęcia: Szymon Michalski
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

„Wielka część różnorodności gatunkowej patrzy nam prosto w oczy pozostając niezauważona”
Edward Wilson

Pomorskie jeziora z recyklingu… przy
soczystej trawie. Stworzyliśmy to razem!

4

Plenerowa akcja edukacyjna „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, zorganizowana przez Centrum Informacji
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i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, już
po raz piąty odbyła się przed Akwarium
Gdyńskim. Wspólnie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej oraz Rok Jezior Pomorza. To
właśnie jeziora stały się tematem przewodnim i inspiracją tegorocznej edycji.
Była to pierwsza plenerowa impreza XI
Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Ozdobę akcji stanowiły wykreowane przez artystów pomorskie jeziora z recyklingu, zaaranżowane z soczystej trawy oraz surowców naturalnych
i wtórnych. Na wielu stoiskach w rozstawionych wokół namiotach wszyscy
mogli miło i twórczo spędzić czas. Wykonując liczne zadania, eksperymenty
i startując w konkursach w atrakcyjny
i niekonwencjonalny sposób poszerzano
wiedzę na temat różnorodności biologicznej jezior.
Od kilku miesięcy CIEE jest częścią

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dysponując tak potężnym potencjałem wiedzy i praktyki w edukacji, wszystkie parki krajobrazowe wraz
z zielonymi szkołami z naszego województwa prezentowały bogactwo i bioróżnorodność pomorskich jezior. Dolina Słupi przybliżała strefy występujące
w jeziorach. Dowiadując się jak przebiegały procesy tworzenia różnych typów
jezior, poznawano ich genezę w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Pokazano
także dwojaki charakter Zatoki Puckiej,
jej słodko- i słonowodne oblicze objawione wyjątkową fauną i florą. Dzięki
temu można lepiej zrozumieć zjawiska
zachodzące w Zatoce i znaleźć odpowiedź na pytanie: Zatoka Pucka – morze
czy jezioro? Pracownicy Parku Mierzeja Wiślana dzielili się wiedzą o kormoranach - ogromnej atrakcji turystycznej
i przyrodniczej ciekawostce, nie przez
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wszystkich jednak lubianej. Zastanawiano się dlaczego tak jest, co jada kormoran
oraz jak jego obecność wpływa na przyrodę regionu, w którym spędza znaczną
część roku. Trójmiejski Park Krajobrazowy podzielił się wiedzą o swoich jeziorach, poznano także najmniejszych
mieszkańców jezior Wdzydzkiego PK,
czyli mikro i makroorganizmy. W namiocie Zaborskiego PK każdy mógł ,,uraczyć
się” wiedzą na temat naszego największego skorupiaka. Dowiadywano się dlaczego niegdyś tak liczny rak szlachetny, będący ,,prawowitym” mieszkańcem
pomorskich wód, dzisiaj jest gatunkiem
unikatowym.
Pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego przybliżali niezwykle dynamiczny ekosystem, jakim są jeziora
przymorskie. Odwiedzając stoisko PN
„Bory Tucholskie” można było dowiedzieć się jak park powstał, co zawdzięcza lodowcom oraz co kryje się w wodach jezior polodowcowych. Edukatorzy
z Akwarium Gdyńskiego w trzech strefach (zwierząt, chemii oraz zabawy)
pomagali odkrywać osobliwości jezior.
Uczestnicy akcji badali bogactwo pomorskich jezior z Panem Kulką z Centrum Nauki Experyment a w labiryncie
stworzonym przez studentów z Koła
Naukowego Oceanografów UG mogli
wreszcie poczuć się jak ryba w wodzie.
Unikalne piękno ryb odkrywano kreując słodkowodne dzieła sztuki. Słuchano
opowieści o skrzydlatych przyjaciołach
spotykanych w Ptasim Raju i nad jeziorami a także dowiadywano się kto buczy
w trzcinie i nurkuje w grążelach. Poznawano wodnych przyjaciół – żaby traszki
i ropuchy, a także odkrywano tajemnice sinic. Zastanawiano się również kto



ma ochotę na ochotkę, czyli sprawdzano
co wieczorem lata nad jeziorem. Niektóre tajemnice wody próbowano rozwikłać badając ją i oglądając pod mikroskopem. Organizatorzy zadbali również
o przeszkolenie jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Uczestnicząc w wielkoformatowej planszowej grze ulicznej
„Nie stój, zwiedzaj! Pomorskie jeziora
w kalejdoskopie” weryfikowano wiedzę
o jeziornych aspektach naszego regionu.
Łączono również bogactwo wyobraźni
z wiedzą na temat typów jezior - wspólnymi siłami budowano makietę jeziora rynnowego, przybrzeżnego i innych.
Najmłodsi mogli przenieść się w świat
fascynujących baśni związanych z pomorskimi jeziorami.
Dzięki pracowicie zdobywanej wiedzy na poszczególnych stoiskach można
było otrzymać „sprawności”, zamieniane
na stoiskach organizatora na ekologiczne upominki. Można było wybrać m.in.
drewnianą żabę – magnes, odblaskową
sowę a także wziąć udział w warsztacie
„Jezioro na ekotorbie”, podczas którego
kreowano autorską siatkę wielorazowego użytku. Dodatkową atrakcją wybijającą rytm zbierania sprawności był znakomity autorski koncert zespołu Remont
Pomp, działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańsk.
Pogoda dopisała, dzięki czemu akcję
odwiedziły licznie zarówno grupy szkolne pod opieką nauczycieli, jak i osoby
indywidualne. W akcji wzięło udział ok.
2 000 osób. Każdy mógł aktywnie i twórczo poszerzyć umiejętności. To dzięki
wspólnej pracy, zapałowi, zaangażowaniu i chęci dzielenia się wiedzą udało się
osiągnąć piękny efekt w postaci „oswo-
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jonego” tematu różnorodności (nie tylko) biologicznej pomorskich jezior.
Dziękujemy bardzo wszystkim Partnerom za zaangażowanie i uświetnienie akcji interesującymi warsztatami
a uczestnikom za wspólny czas poświęcony na poznawanie pomorskich jezior.
Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku na kolejnej, VI edycji akcji
„Bioróżnorodność – poznaj by zachować!”.
Finansowo oraz rzeczowo przedsięwzięcie wsparły: Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Miasto Gdynia, Centrum
Handlowe Wzgórze w Gdyni oraz PEWIK
GDYNIA, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również za wsparcie Oficynie Wydawniczej MULTICO oraz Partnerom za wypożyczenie stołów i krzeseł.
Akcja została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa
Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni oraz medialnym przez Radio Gdańsk,
portal trojmiasto.pl oraz portal edukacyjny www.zielonalekcja.pl.
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Mój sąsiad bocian
tekst: Jolanta Bulak
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Stegnie – Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

„Historia nasza rozpoczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku. W tych właśnie
latach bociany zbudowały pierwsze gniazdo na starej topoli w gospodarstwie moich rodziców, a dziadków Wojtka. Na początku gniazdo nie było zbyt duże. Warunki do założenia
gniazda były idealne. Topola rosła na łące blisko rzeki, dookoła tylko pola, daleko od drogi. Pamiętam, jak wieczorami siadały na dachu stodoły, albo krążyły nad domem i łąkami.
Lęgły się młode, dorastały, jesienią odlatywały, by wiosną znów wrócić. Zdarzyło się kilka
razy, że wyrzucały z gniazda młode, ale tylko wtedy, gdy było ich więcej jak trzy. Co roku
na wiosnę, zaraz po przylocie, sprzątały gniazdo i przez cały letni pobyt donosiły gałęzie,
mech, więc rozrastało się i powiększało. W połowie lat osiemdziesiątych było ogromne. Aż
kiedyś, letniego popołudnia przyszła potężna nawałnica z wiatrem, gradem. Na dworze
zrobiło się ciemno i właśnie wtedy piorun uderzył w topolę przecinając ją wzdłuż na pół
– był straszny huk i potężne uderzenie. Po burzy zobaczyliśmy, że nie ma już stojącej topoli
z gniazdem. Pobiegliśmy tam. Niestety, gniazdo było częściowo rozwalone, małe bocianki
nie żyły (było ich trzy). Rodzice gdzieś odlecieli. Mój tata próbował resztki tego gniazda
położyć na stodole, aby tam zrobiły sobie nowe. Niestety, bociany nie były zainteresowane.
Przylatywały jeszcze do nas, siadały na dachach. W końcu odleciały (…)”

Bocian z Tujska znienacka wylądował w ogrodzie − czyżby zgadł, że potrzebna jest dokumentacja
fotograficzna? 					
fot. Laura Jastrzębska
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Tak zaczyna się opowieść pt. „Nasze bociany”. Pani Gabriela Turkot z Tujska spisała razem z synem losy gniazda,
które obserwowali w ramach konkursu
przyrodniczego „Mój sąsiad bocian”. Jak
widać, podobnie jak zdecydowana większość ludzi, którzy mają za sąsiada bociana białego, tak i Pani Gabriela z Wojtkiem
darzą sympatią i szacunkiem tego ptaka.
Dalsze losy bocianiego gniazda to czas na
czynnym kominie, skąd wreszcie trafia
ono na słup z platformą przy skrzyżowaniu dróg. To tylko jedna z 20 wspaniałych
relacji i opowiadań, jakie napłynęły do
siedziby Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w ramach konkursu. Został
on dofinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który od wielu
lat wspiera działania Parku m.in. w dziedzinie edukacji ekologicznej. Celem kon-

kursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwacji świata wokół siebie, tej
wspaniałej przyrody - od której nie oddziela nas ekran telewizora. Spektakle
walk o gniazdo, radosne chwile narodzin,
tragedie utraty lęgu, pocieszna nauka latania, sejmiki na polach dostarczyły obserwatorom niezapomnianych wrażeń
i cennych informacji, pomocnych również
w zrozumieniu zagrożeń tego ptaka. Jak
widać do prac włączyli się również rodzice.
Konkurs nie należał do łatwych i wymagał ogromnego zaangażowania ze
strony uczestników, którzy przez blisko
6 miesięcy obserwowali wybrane gniazdo bocianie. Wyniki obserwacji zapisywali do dziennika, który wraz fotografiami (lub rysunkami) oraz opowiadaniem
na jeden z podanych tematów należało
złożyć do 15 września 2013 r. w siedzibie

Bociany w Piaskowcu tak, jak niegdyś ich przodkowie, gniazdują na drzewie.
fot. Ada Kołtek i Oliwia Breczko
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Parku w Stegnie. Z początkiem roku zgłosiło się 80 zespołów z całego powiatu nowodworskiego. Do finału dotrwało 20 zespołów – najlepsi postawili poprzeczkę
bardzo wysoko.
Bohater konkursu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ptaków naszego kraju. Niegdyś związany ze środowiskiem leśnym, które do dziś jest
królestwem bociana czarnego, na skutek zmian w środowisku, wynikających
z działalności człowieka, związał się
z krajobrazem rolniczym. Jego tryb życia sprawia, że łatwo go obserwować zyskując bezcenne informacje o jego bycie. Na stałe wrósł w krajobraz zarówno
przyrodniczy, jak i kulturowy - obecny
w podaniach, legendach oraz opowieściach. Z nastaniem pierwszych wiosennych dni wiele osób z niecierpliwością
obserwuje niebo oczekując bocianów powracających z zimowisk w Afryce. Jego
przylot często utożsamiany jest z nadejściem wiosny - jest jednym z tych najbardziej oczekiwanych zwiastunów pożegnania z zimowym chłodem. Widok
bociana poprawiającego gniazdo i klekoczącego czułym głosem, zdecydowanie
polepsza nam nastrój. Czujemy do niego
sentyment zwłaszcza, że ptaki te upodobały sobie nasz kraj - niemal co czwarty
bocian biały jest Polakiem! Według danych z VI Światowego Liczenia Bociana
przeprowadzonego w 2004 w naszym
kraju gniazdowało 52 000 par z 230 000
par światowej populacji. Pojawiają się
w ostatnich dniach marca lub w kwietniu,
czasem dopiero w maju. Odlatują w okresie od pierwszej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia, a wyjątkowo nawet
w pierwszych dniach września. Tym samym spędzają w naszym kraju około
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5 miesięcy. To bardzo dużo czasu. Czy
znamy je jednak dobrze? Czy jesteśmy
tak zabiegani, że nie zwracamy uwagi na
naszych ptasich sąsiadów. Nie interesując
się ich losem, łatwo przeoczyć zagrożenia
tego gatunku. Należą do nich nieprzemyślane do końca pod względem skutków
działania, takie jak: melioracje odwadniające, przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne (zmienia się wtedy
dostępność zasobów pokarmowych), zalesienia terenów otwartych, zasypywanie oczek wodnych w sąsiedztwie gniazd
skutkujące zmniejszaniem liczby młodych, a w skrajnych przypadkach zaprzestaniem gniazdowania. Remonty dachów
często powodują przenoszenie się bocianów na czynne słupy energetyczne. Stosowane w rolnictwie plastikowe sznurki
używane do wiązania siana i słomy to pułapki dla ptasich nóg, dziobów i skrzydeł.
Na szczęście w naszym kraju jest wiele
organizacji i towarzystw, które troszczą
się o bociany, by nie podzielić losu Francji, Niemiec, Szwajcarii, krajów Beneluksu i Skandynawii, gdzie w ciągu ostatnich
100 lat bocian niemal zupełnie wyginął
na ogromnych obszarach. Podjęte ogromnym wysiłkiem i bardzo kosztowne programy przywrócenia tego ptaka niektórym terenom przynoszą umiarkowane
wyniki.
Bocian biały to bardzo pożyteczny sąsiad – wie o tym każdy rolnik. Jego pożywnie stanowią m.in., gryzonie, ssaki
owadożerne (np. krety), duże owady (np.
szarańczaki, chrząszcze), ryby, dżdżownice, płazy, a czasami gady, czy pisklęta lub jaja ptaków. Skład bocianiej diety zmienia się w zależności od rejonu,
pory roku oraz od panujących warunków,
łowi to, czego jest najwięcej. Nie pogar-
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Bociania para z Tujska w gnieździe usytuowanym w pobliżu ruchliwej drogi.

dzi również i płazem, choć wbrew utartemu przekonaniu nie jest to jego ulubiony
przysmak.
Konkurs „Mój sąsiad bocian” przygotowali pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, gdzie znajduje się 46 gniazd (1 na terenie Parku i 45
w otulinie), z których w 2013 r. 5 było
niezasiedlonych. W 36 gniazdach rodzice szczęśliwie doczekali się potomstwa
– łącznie w lipcu 2013 pracownicy Parku
zaobserwowali 83 młode.
W konkursie wzięli udział uczniowie
z całego powiatu nowodworskiego obserwując łącznie 19 gniazd. W 11 przypadkach gniazda usytuowane są na słupach energetycznych z platformą, 1 – bez
platformy, 1 na słupie telefonicznym
z platformą, 4 na drzewach, 1 na kominie
nieczynnej kotłowni i 1 na drewnianym
słupie z platformą. Uczestnicy konkursu
często z własnej inicjatywy przeprowa-

fot. Wojciech Turkot

dzali wywiady z właścicielami terenów,
na których znajdują się gniazda, dzięki
czemu udało się ustalić ich wiek. Wśród
nich znalazły się długowieczne siedliska
bocianie. Jednym jest właśnie opisane
gniazdo z Tujska. Rekordowe pod względem długości swego istnienia są gniazda na gruszy na Łaszce (gniazdo jest tu
od 11 lat, ale w tym rejonie odnotowane było już w latach 50 tych ub. wieku)
oraz w Ostaszewie i Piaskowcu – gdzie
ptaki gniazdują od około 20 lat. Równie
ciekawą historię ma gniazdo bocianie
w Żelichowie. Choć to obecne ma dopiero 3 lata – ptaki osiedliły się tu w 2011
r, a nowa platforma została założona
w 2013 r., to historia gniazda sięga
roku 1961 – kiedy to bociany zbudowały gniazdo na rogu dachu obory pobliskich budynków. Przetrwało ono do 2009
r, kiedy to podczas silnej wichury i burzy runęło razem z dachem. W 2010 r.
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Przed odlotem w wieczornych barwach Żuław Wiślanych w okolicach miejscowości Brzózki. 		
fot. Weronika i Mateusz Pietroń

ptaki przeniosły się na topolę, a potem
na wspomniany słup energetyczny. Jak
ustaliły uczestniczki konkursu – Anna
i Emilia Raflewskie, właściciele obiektu
z gniazdem, wiedzieli, że przez 12 lat
przybywał do nich ten sam ptak – Witek.
Poznawali go po obrączce.
Mimo trudnych tej wiosny warunków pogodowych, zgodnie z odwieczną
naturą najwcześniej bociany przyleciały
do Starocina, gdzie już 19 marca uczniowie rozpoczęli prace nad konkursem. Pozostałe obserwowane ptaki przyleciały
w kwietniu – najpóźniej dotarły ptaki do
Żelichowa – 25 kwietnia, gdzie niedawno zbudowano dla nich nową platformę.
Jak zaobserwowali nasi „detektywi” czasem ptaki przylatywały razem, a czasem
pojedynczo. Nie obyło się też bez walk
o gniazdo. Nic dziwnego – dobrze usytuowane gniazdo znajdujące się w oto-
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czeniu zasobnych żerowisk, to gwarancja sukcesu lęgowego. Na 19 gniazd, w 7
uczniowie zaobserwowali walki między
bocianami. Najbardziej zacięte próby odnotowano w Marzęcinie, gdzie było aż 5
prób przejęcia gniazda. W okolicy znajduje się bardzo różnorodne środowisko
– pola uprawne, łąki, pastwiska, rzeka
i gęsta sieć rowów melioracyjnych itp.
Największy sukces lęgowy zaobserwowano w Piaskowcu – 4 młode. W Starocinie
i Tujsku – rodzice stracili swoje potomstwo. Przyczyną pierwszej tragedii były
długotrwałe deszcze, które w połowie
lipca nadciągnęły nad północną Polskę.
Mimo troskliwej opieki rodziców, które
rozpościerają skrzydła i młode – jak pod
parasolem przeczekuję ulewy, to jednak
w początkowym okresie życia są one bardzo podatne na wychłodzenie, dlatego
też nasi obserwatorzy odnotowali śmierć
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obu młodych. Przyczyną śmierci bociana z Tujska była kolizja z samochodem.
Martwego ptaka, który był jedynym pisklęciem w gnieździe znalazła właśnie Pani
Gabriela. W gnieździe z Nowotnej nie zaobserwowano lęgów. Być może jest to
wynikiem niefortunnej lokalizacji gniazda. Początkowo prowadzono w jego rejonie prace o dużym natężeniu hałasu,
a w późniejszym okresie w piecu zapłonął ogień i nasi obserwatorzy zauważali zaniepokojenie bocianiej pary. Mimo
to wszystkie trzy zespoły doprowadziły
obserwacje do końca. Miejmy nadzieję,
że w przyszłym roku bocianim rodzicom
się powiedzie. Łącznie w 19 obserwowanych gniazdach wykluły się 41 bociany,
a gniazda opuściło 35 młodych. Uwadze
obserwatorów nie umknęło 7 jajek, któ-

Bocian bialy		

re zostały wyrzucone z gniazd (najwięcej w Kmiecinie − 3 i w Piaskowcu − 2).
Ptasie gniazda stopniowo pustoszały
w drugiej połowie sierpnia – począwszy
od 16 sierpnia w Świerznicy, a ostatni obserwowany bocian odleciał 29 sierpnia
z Nowej Cerkwi.
Nie smućmy się za rok przylecą znowu. Kto wie, może tym razem znajdzie się
więcej chętnych by obserwować te piękne ptaki i uczestniczyć po części w ich
szczęściu i troskach.
Literatura
Kaługa I. (2007). Bocian biały – Poradnik Praktycznej Ochrony. Kozak Druk,
Siedlce.
dokumentacja konkursowa – „Mój sąsiad bocian”

fot. Dariusz Ożarowski
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Studencko na szlaku. 18 lat Rajdów DA.
tekst i zdjęcia: Wiktor Jesionek
Organizator Rajdów DA

Turystyka, a zwłaszcza jej najszlachetniejsza forma, turystyka piesza, od lat wpisana jest w obraz życia akademickiego.
Studenci, doktoranci i wykładowcy, często
zrzeszeni w klubach, których celem jest
wspólne wędrowanie, docierają bodaj do
każdego zakątka kraju, nierzadko przemierzając trasy poza utartymi szlakami.
Jednym z kilku takich towarzystw turystycznych, działających w Trójmieście,
są „Rajdy DA Na Czarnej”, zwykle skrótowo nazywane „Rajdami DA”. Jest to jedna z niewielu grup, która nie odeszła
w zapomnienie wraz z ukończeniem przez
jej założycieli studiów. Wprost przeciwnie
– w ciągu minionych 18 lat swej historii,

Na szlaku …
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przyciągając kolejne pokolenia, na trwałe
wrosła w środowisko trójmiejskich kół turystycznych, stając się jego nieodłącznym
elementem.
Niewątpliwie tym, co wyróżnia „Rajdy DA”, jest duża częstotliwość, z jaką odbywają się wędrówki: od 1995 r. zorganizowanych zostało ich przeszło 170, a to
oznacza, że w trakcie roku akademickiego
rajdy prowadzone są zwykle co miesiąc.
W większości są to jednodniowe sobotnie
wycieczki po szlakach i bezdrożach Pomorza (bywa bowiem, że trakty przemierzane podczas rajdów są widoczne tylko na
mapie). Marszruty zamykają się zwykle
w przedziale między 20 a 30 km, choć zda-
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rzają się też trasy ambitniejsze, liczące ponad 30 czy 40 km.
Rajdy kilkudniowe organizowane są
rzadziej i wyjeżdża na nie ekipa rekrutująca się z osób, które sprostały trasom jednodniowych wypadów. Zwykle są to kilkudziesięciokilometrowe górskie wędrówki,
od schroniska do schroniska, stanowiące
kolejne etapy rajdu „Śladami Karola Wojtyły”, lub biwaki z noclegami w namiotach,
przeważnie w miejscach nieuczęszczanych przez przeciętnych bywalców lasów
(co jest możliwe dzięki uprzejmości leśników). Zdarzały się też inne destynacje
wyjazdów, np. rajd wybrzeżem Bałtyku,
którego wszyscy uczestnicy dołączyli do
grona „bałtyckich długodystansowców”,
czyli osób, które przeszły wzdłuż wybrzeża ponad sto kilometrów podczas jednej
wędrówki.
Szczególnym upodobaniem rajdowicze
obdarzyli obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Od początku swego istnienia,
„Rajdy DA” były mocno związane z przemierzaniem okalających pomorską metropolię lasów, i to przez nie wiódł pierwszy
rajd (21 października 1995 r.). O tym upodobaniu niech świadczy także fakt, że trasy ponad 40 dotychczas zorganizowanych
wędrówek prowadziły, jeśli nie w całości,
to przynajmniej częściowo, przez „tepek”.
Co więcej, z biegiem lat zwyczajem stało się
rozpoczynanie nowego sezonu rajdowego (tożsamego z rokiem akademickim) od
spaceru po trójmiejskich lasach (tegoroczny rajd odbył się 19 października). Spotkało się to z życzliwością pracowników Parku
i niedawno rajdy te zostały objęte patronatem TPK, co wiąże się m.in. z okolicznościowymi niespodziankami, przeznaczonymi
dla rajdowiczów.
Nie sposób nie wspomnieć o bodaj

najmilszym aspekcie rajdów, jakim jest
wspólne spędzanie czasu, w myśl zasady
„nie ważne gdzie, ważne z kim”. Nie raz
przecież bywało, że pogoda, jak na złość,
utrudniała eskapady, ale przyjazne towarzystwo sprawiało, że przeciwności odchodziły w zapomnienie. Nie ma też lepszego zakończenia zimowego rajdu jak
wspólna biesiada w ciepłej karczmie...
W ciągu minionych kilkunastu lat
przez rajdowe szlaki przewinęły się setki osób, wśród których zrodziło się wiele,
trwających także po zakończeniu studiów,
przyjaźni (a nawet małżeństw!). Niejedna
osoba poznała tu towarzyszy wakacyjnych
podróży i wypraw w dalekie kraje.
„Rajdy DA” działają w ramach Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego (stąd właśnie owo „DA” w nazwie), z którym związana jest większość
rajdowiczów. Angażują się oni także
w inne działania Ośrodka, np. przygotowywanie żywności dla potrzebujących. Aby
brać udział w wędrówkach, nie trzeba jednak być związanym z duszpasterstwem,
wystarczy odpowiednio przygotowanym
przyjść na zbiórkę. Sama przynależność do
grupy nie jest sformalizowana: rajdowicze
nie mają legitymacji, nie opłacają składek,
a udział w rajdach (poza nielicznymi wyjątkami) jest bezpłatny. Najważniejsza jest
chęć wspólnego wędrowania i dobry humor. Choć na wycieczkach można spotkać
„stare wygi”, to od uczestników nie wymaga się wcześniejszego doświadczenia
w turystyce pieszej. Dla wielu to właśnie
„Rajdy DA” stanowiły początek przygody
z najszlachetniejszą formą turystyki.
Informacje o nadchodzących rajdach
i relacje z minionych znajdują się na stronie:www.dawrzeszcz.gda.pl/rajdy
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Gąsienice„brzydkie kaczątka” w świecie owadów
tekst: Joanna Kuśnierz
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Kartuzach – Kaszubski Park Krajobrazowy

Każdy z nas zachwyci się przepięknie
kolorowym i delikatnym motylem. Takie
delikatne i eteryczne piękności nie pojawią
się na łąkach, sadach czy w naszych ogrodach, jeżeli najpierw nie będą „brzydulami”
na widok, których mamy uczucie wstrętu
i odrazy. „Brzydule” te to larwy zwane gąsienicami.
Motyle są to owady, które przechodzą

Gąsienica widłogonki siwicy (Cerura vinula)
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cykl rozwojowy zupełny, czyli każdy motyl,
aby stać się tak piękną istotą musi być najpierw tą „brzydką” larwą.
Cykl rozwojowy motyla składa się
z czterech etapów. Najpierw jest jajo składane przez postać dorosłą, czyli imago.
Z jaja rozwija się larwa zwana u motyli
gąsienicą, której głównym zadaniem jest
jedzenie i poszukiwanie pokarmu. Są to
bardzo ważne czynności gdyż wielkość i stan zdrowotny postaci dorosłej owada zależy bowiem od tego,
w jakich warunkach larwa się rozwijała i ile zjadła pokarmu. Gąsienice są często pożywieniem dla innych zwierząt takich jak płazy, gady
i ptaki, oraz innych drapieżnych
owadów. Jednak gąsienice (chociaż
mogłoby się wydawać) nie są całkiem bezbronne. Pomimo tego, że
mogą mieć (w zależności od gatunku) nawet do 11 par odnóży to nie
potrafią szybko uciekać. Ich podstawową formą obrony jest kamuflaż,
czyli ubarwienie ciała, które pozwala gąsienicy wtopić się w otoczenie.
Możemy spotkać gatunki motyli, których larwy są bardzo barwne
natomiast postać dorosła jest szara
i nierzucająca się w oczy. Przykładem takiego zjawiska jest widłogonka siwica (Cerura vinula).
Innym sposobem odstraszenia
drapieżników jest posiadanie różfot. Anna Kogut nego rodzaju wyrostków, które mają
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nadać gąsienicy straszny wygląd np. Nastrosz półpawik (Smerinthus ocellata) lub
włosków, które nierzadką mogą poparzyć
drapieżników przykładem mogą być niedźwiedziówka nożówka (Arctia caja).
Kolejnym etapem w cyklu rozwojowym
motyla jest stadium poczwarki. Gąsienice
często przed przepoczwarczeniem przędzie kokon, który potem chroni poczwarkę. Jednym z cenniejszych dla ludzi kokonów jest ten wytwarzany przez jedwabnika
morwowego. Gdy jego gąsienica jest gotowa do przepoczwarczenia, wytwarza nić,
z której buduje kokon. Z tej właśnie nici
tkany jest później bardzo cenny materiał
zwany jedwabiem.
Poczwarka jest stadium spoczynkowym, w którym owad nie przyjmuje żadnego pokarmu i owad jest wówczas całkowicie bezbronny. W stadium poczwarki
motyla zachodzą bardzo intensywne
i skomplikowane przemiany obejmujące

cały jego organizm. Dochodzi wówczas do
rozpuszczenia (histolizy) wszystkich narządów wewnętrznych. Czas trwania stadium poczwarki jest bardzo różny i bardzo
dużo gatunków w tej postaci zimuje.
Imago, czyli ta niezwykle subtelna postać dorosła motyla wychodzi z poczwarki
i jest z reguły miękka, wilgotna, jasna lub
zupełnie biała. Dopiero po pewnym czasie
charakterystycznym dla danego gatunku
przybiera ostateczne ubarwienie.
Ludzie patrzą często na gąsienice jako
na szkodniki naszych upraw i plonów. Jest
to niestety nasza wina gdyż sami tworząc
monokultury stwarzamy im „raj”, w którym
mogą się najeść do syta. Przykładem takiego „okropnego” szkodnika jest wszystkim
znany bielinek kapustnik.
Przeobrażenie gąsienicy w pięknego
motyla nasuwa analogię do zmian na coś
pięknego, dobrego, lepszego, a może już
ten etap przed zmianą jest piękny?

Gąsienica nastrosza półpawika (Smerinthus ocellata)

		

fot. Tomasz Kuśnierz
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Sopockie potoki,
czyli pogrzebana urokliwość Sopotu
tekst: Włodzimierz Śliwiński
Polski Klub Ekologiczny
Koło Sopockie Potoki

Przez Sopot przepływa 11 potoków.
Ich łączna długość wynosi około 23 kilometry. Prawie wszystkie potoki są całkowicie lub na przeważających odcinkach
skanalizowane i połączone z siecią kanalizacji deszczowej. Jedynie Swelinia,
potok graniczny między Sopotem i Gdynią płynie w swoim naturalnym korycie.
W końcowym odcinku wije się w przepięknym jarze niczym potok górski, zaś
na plaży pozawijanym korytem zmierza
ku morzu.
Potoki od strony Gdyni (bez dopływów) – całkowita długość (w nawiasach
w odkrytych korytach):
1. Swelinia – 2,5 km (2,5 km).
2. Kamienny Potok – 3 km (1,2 km).
3. Potok Grodowy – 670 m (190 m).
4. Potok Babidolski – 1,08 km (350 m).
5. Potok Kuźniczy – 1,07 km (50 m).
6. Potok Wiejski – 1,7 km (0 m).
7. Potok Środkowy – brak danych (w całości skanalizowany).
8. Potok Elizy (do niedawna Haffnera, powrót do wcześniejszej nazwy) – 1,4 km
(160 m).
9. Potok Karlikowski – długość 3,2 km
(1,27 km).
Źródło: Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla
miasta Sopotu na prawach powiatu na
lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011.
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10. Bezimienny Potok – 1,32 (320 m).
11. Potok Gdynia – 2,68 km (390 m –
przed skanalizowaniem przy budowaniu
drogi do Ergo Areny).
Jeszcze do niedawna przy brzegu sopockiej plaży (długość 4,3 km) można
było ujrzeć ujścia potoków, które pomimo poprowadzenia ich rurami pod plażą
i ograniczenia ich wylotów betonowymi
konstrukcjami rzeźbiły tuż przy brzegu
niewielkie rozlewiska. Ujścia te stanowiły w okresie letnim ulubione i bezpieczne
miejsca do zabawy najmłodszych plażowiczów. Od grudnia 2009 roku, czyli od
momentu zakończenia inwestycji wyprowadzenia potoków rurami pod dnem Zatoki Gdańskiej w jej głąb, sopocka plaża
stała się monotonnym pejzażem, poza,
oczywiście, sezonem letnim, kiedy to rozkwitają na niej ogródki gastronomiczne,
miejsca do leżakowania otoczone płotkami, drewniane podesty dla wygody obutych plażowiczów, okazjonalnie duże namioty handlowe.
Problem sopockich potoków jest
w pewnym sensie paradoksem. Z jednej
strony to głównie dzięki wyjątkowo urozmaiconej topografii, dzięki m.in. potokom
płynącym dolinami i zasilającym stawy, zyskiwała ówczesna osada rybacka
na atrakcyjności. Z drugiej zaś, od momentu, gdy dzięki nanoszonemu przez
wodę piaskowi dostęp do brzegu morskiego stawał się łatwiejszy i gdy moda
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na wypoczynek na łonie natury stawała się powszechniejsza zaczęto zmieniać
środowisko przyrodnicze, pozbawiając
je stopniowo tych walorów, które wcześniej stanowiły właśnie o unikalności Sopotu. Zaczęto osuszać podmokłe tereny
dolnej części Sopotu łącząc sieć rowów
melioracyjnych z potokami. Na terenach
tych rozwijano budownictwo ukierunkowane głównie na potrzeby odwiedzających oraz na zyski właścicieli budynków.
Kanalizowaną sieć odwadniającą wraz
z potokami zastępowano stopniowo siecią ulic i chodników oraz zabudowaniami. Przykładano wprawdzie dużą wagę
do tworzenia miejsc rekreacyjnych np.
zakładając parki w nadmorskiej części oraz wytyczając ścieżki spacerowe
w przylegających do górnej części lasach, jednak jednocześnie nie potrafiono
wyeksponować urody sopockich potoków, które jeszcze w niedalekiej prze-

szłości miały, poza estetycznym, także
gospodarcze znaczenie. Również położenie osady rybackiej na plaży w pobliżu ujścia Potoku Wiejskiego uznano za
uciążliwe dla przyjezdnych ze względu
na zapachy, w związku z czym przeniesiono ją w mniej uczęszczaną okolicę.
Z dawnej wioski stał się Sopot centrum wypoczynku, rozrywki i hazardu.
Pod koniec okresu międzywojennego atmosferę ówczesnego Sopotu opisał Adolf
Nowaczyński w tekście pt. Odkrycie Gdyni, pisząc m.in.:
...raz na samochodowej wycieczce zawadziło się o... Gdingen... I wtedy nagłe
olśnienie i raptowna, heroiczna decyzja:
zerwać z Zoppot! [...] Dość zgiełku światowego w Weltbad Krähwinkel! Dość syren
i sportów, wyścigów psów i koni, Werminghofa i Hohenzollerna, tanga i kabaretów,
hałasu, dymu, elektryki, cywilizacji, kultury...

Jar Swelini – obecnie chroniony jako użytek ekologiczny

fot. Dariusz Ożarowski
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Tak więc proceder likwidacji naturalnych koryt potoków, czy nawet – szerzej
na problem patrząc – stopniowego likwidowania zasobów naturalnej przyrody
nie jest znakiem obecnych czasów, jednak obecne czasy to proces brnięcia tym
samym torem myślowym, co dwa stulecia
temu.
Trudno jest jednoznacznie odczytać
intencje leżące u podstaw różnych decyzji ingerujących w środowisko naturalne,
w szczególności tych, które dotyczą potoków. W „Programie ochrony środowiska
dla miasta Sopotu na prawach powiatu
na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2015-2020. Aktualizacja“ podkreśla się, że:
Gmina od lat prowadzi monitoring wód
przybrzeżnych, cieków powierzchniowych
i wód podziemnych. Czystość wód podziemnych nie budzi zastrzeżeń. Stan sanitarny
sopockich cieków jest stabilny, z tendencją
do poprawy. Właściwy stan wód morskich
jest gwarantem otwartych plaż, które są
czynnikiem decydującym o atrakcyjności
Sopotu. Właśnie dlatego Gmina Miasta Sopot za główny priorytet ekologiczny uznaje dalsze działania na rzecz ochrony wód
przybrzeżnych i podziemnych.
Na stronie internetowej „ekopartner”
można było przeczytać w artykule „Sopot
– miasto jedenastu potoków“, a po przeczytaniu podnieść się na duchu, że:
Zaplanowane działania obejmują dalszą rewitalizację potoków i zbiorników retencyjnych, remont i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, udrażnianie newralgicznych
punktów systemu wodno-kanalizacyjnego oraz modernizację stacji uzdatniania
wody.
Jednak kolejne zdanie ten optymistyczny nastrój obraca o 180 stopni:
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Kulminacyjnym punktem całego projektu jest połączenie potoków w trzy oddzielne układy i wyprowadzenie ich kolektorami położonymi pod dnem morskim,
ok. 350 m w głąb Zatoki Gdańskiej.
Trudno jest mówić o sopockich potokach w czasie teraźniejszym, tak samo
jak trudno jest mówić pozytywnie o gospodarce wodno-ściekowej. Wystarczy
przejść się po Sopocie po 1-2-godzinnej
ulewie. „Sopocka rura” problemu nie rozwiązuje. Ulice i chodniki stają się kanałami, tunele są zalewane. Strzyżone jak na
wystawę trawniki znajdują się przeważnie powyżej poziomu chodników i ulic,
płynąca ze wzniesień strumieniami woda
nanosi zwały piasku na chodniki i ścieżki
rowerowe, żłobi w ziemi koryta wzdłuż
schodów, aby na końcu nanieść piasek na
chodnik lub ulicę. Tę wodę trzeba by zatrzymywać w każdym możliwym miejscu
powodując jej wsiąkanie w ziemię.
Czy strategia „walki” z naturalnym
środowiskiem jest właściwa lub konieczna? Czy ze środowiskiem naturalnym
można w ogóle walczyć, zamiast jego walory pielęgnować? W gospodarce wodnej na takich terenach jak np. Sopot nie
o walkę z przyrodą chodzi, lecz
o uwzględnianie jej naturalnych praw.
Jeżeli nasza lokalna myśl naukowa nie
jest w stanie tych oczywistych prawd
uwzględnić, to może należałoby zasięgnąć opinii „mistrzów” w tej dziedzinie,
np. Holendrów? A może trzeba by przemyśleć ewentualność oddzielenia kanalizacji podeszczowej od potoków? Jeśli
problemem przerastającym naszą myśl
techniczną są zanieczyszczone wody
opadowe, wówczas można by je wyprowadzać w głąb Zatoki, potoki zaś poprowadzić otwartymi korytami wzdłuż
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głównych kanałów podziemnych (czyli
pierwotnych koryt potoków). Oczywiście
zamysł taki mógłby odnosić się do tych
nielicznych terenów, na których odkrycie
potoków jest jeszcze możliwe. Niestety,
przywrócenie otwartych koryt większości sopockich potoków wydaje się możliwe jedynie na mapach.
Podczas budowy Ergo Areny nadarzała się możliwość odkrycia Potoku Gdynia (Granicznego) i wkomponowania go
w otoczenie. Podczas przebudowy Placu
Przyjaciół Sopotu można było pokusić się
o odkrycie dolnego odcinka płynącego

pod ul. Monte Cassino Potoku Wiejskiego
i ewentualnie przykrycie go przezroczystymi płytami, a za pomocą głośniczków
umożliwiać przechodniom słuchanie jego
szmeru. Podobny problem mają obecnie władze Gdańska z potokiem Strzyża,
pojawiła się jednak ciekawa myśl, aby odkryty potok uatrakcyjnił wnętrze Galerii.
Wbrew pozorom problemy z przyrodą
w aglomeracjach miejskich nie wynikają
z samej przyrody, z którą się walczy, lecz
z brakiem wyobraźni, z którym z kolei się
nie walczy.

Ujście Swelini do Zatoki Gdańskiej – jedyne naturalne ujście sopockiego potoku do wód Bałtyku
		
fot. Dariusz Ożarowski
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Nietypowi mieszkańcy ogrodu
tekst: Agnieszka Kowalewska
zdjęcia: Dariusz Ożarowski
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy

Budynek, w którym mieści się siedziba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, otoczony jest ogrodem. Warto poświęcić chwilę czasu i przyjrzeć się rosnącym
tu okazom drzew i krzewów. Wiele z nich
to interesujące gatunki egzotyczne, niespotykane w krajowej florze. Ale nie tylko drzewa i krzewy zasługują na uwagę.
Jeśli skierujemy wzrok niżej, to pomiędzy kępkami trawy możemy znaleźć ciekawych, a często niezauważanych lub po
prostu nieznanych mieszkańców ogrodu.
Niewątpliwie zwrócimy uwagę na
charakterystyczne poduszki lub rozległe
kobierce o różnych odcieniach zieleni. To

Bielistka siwa (Leucobryum glaucum)		
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przedstawiciele mchów. Taka „poduszka” składa się zwykle z wielu ulistnionych łodyżek, na których czasem można dodatkowo zaobserwować obecność
pozbawionych liści, długich trzonków
zakończonych niewielką „puszką”, czyli zarodnią. Należy pamiętać, że w cyklu
życiowym mchów występuje regularna
przemiana pokoleń. Wspomniane wyżej
zielone łodyżki z listkami stanowią dojrzałą postać pokolenia rozmnażającego
się płciowo (czyli gametofitu) – jest to
forma wieloletnia i dominująca u mchów.
Z kolei delikatny trzonek z zarodnią na
szczycie to tzw. sporofit, czyli pokolenie
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bezpłciowe. Jest on krótkotrwały i nie
może egzystować samodzielnie. Tak liczna obecność mchów na terenie miejskiej
posesji może być dla niektórych sporym zaskoczeniem. Mszaki zwykle kojarzą nam się przede wszystkim ze środowiskiem leśnym, gdzie stanowią ważny
składnik runa, porastają pnie drzew i butwiejące kłody. Często widujemy je również na torfowiskach, łąkach czy też na
głazach w korytach potoków. Okazuje się
jednak, że mchy całkiem dobrze radzą
sobie także na trawnikach lub murach
nawet w samym centrum wielkich miast.
Przez niektórych właścicieli przydomowych ogródków traktowane są nawet

niesie obecność mszaków. Darnie mchów
okrywają glebę zapobiegając jej nadmiernemu przesychaniu. Rośliny te, dzięki zdolności gromadzenia dużych ilości
wody, regulują gospodarkę wodną w środowisku. Zapewniają również łagodny,
wilgotny mikroklimat. Ponadto, ze względu na niewielkie wymagania życiowe
często jako pierwsze zasiedlają miejsca
skrajnie ubogie (piaski, odsłonięte skarpy). Z tego powodu czasem określa się je
mianem roślin pionierskich. Obumierające fragmenty mchów stopniowo nawożą
glebę i w ten sposób przygotowują ją do
zasiedlenia przez bardziej wymagających
przedstawicieli świata roślinnego.

Widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium)

jako uporczywe chwasty – na forach internetowych można znaleźć wiele porad
opisujących mniej lub bardziej skuteczne
sposoby walki z mchami. Tymczasem należy zdać sobie sprawę z korzyści, jakie

Na murawie wokół siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mchy
niewątpliwie znalazły dla siebie dogodne warunki – wskazuje na to ich obfitość
i różnorodność. Po przeprowadzeniu do-
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kładniejszych obserwacji przekonamy
się, że występuje tu aż osiem różnych gatunków. Na niewielkim kamieniu, w pobliżu ogrodzenia posesji rosną szarozielone, niewielkie darnie strzechwowca
poduszkowego (Dryptodon pulvinatus).
Jest to gatunek typowo naskalny, często spotykany zarówno na naturalnych
głazach jak i na murach. Pozostałe siedem to dość pospolite w kraju gatunki
naziemne. Ważna informacja: aż cztery
z nich objęte są w Polsce ochroną częściową. Taka forma ochrony dopuszcza – po
wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich
zezwoleń i pod określonymi warunkami – możliwość pozyskiwania określonej
ilości osobników m.in. do celów przemysłowych. Oczywiście niedozwolone jest
zrywanie lub niszczenie ich „dla zabawy”.
Wszelkie zasady dotyczące ochrony roślin regulują odpowiednie akty prawne.

Płaskomerzyk kończysty (Plagiomnium cuspidatum)
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Jednym z gatunków podlegających ochronie jest brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum), o dużych, pierzastych, płożących się lub wzniesionych
łodyżkach, gęsto pokrytych zachodzącymi na siebie dachówkowato listkami.
Tworzy on jasnozielone, miękkie darnie,
często występujące w runie borów. Inny
gatunek chroniony, widłoząb miotlasty
(Dicranum scoparium), to mech który
pospolicie rośnie w lasach na kwaśnych
glebach. Ma on listki wygięte sierpowato
w jedną stronę, o szczycie wyciągniętym
w długi kończyk. Występuje w postaci
luźnych, zielonych kępek i darni. Wśród
pozostałych gatunków zwraca uwagę
płaskomerzyk kończysty (Plagiomnium
cuspidatum). Charakterystyczne ustawienie gałązek powoduje, że przypomina on wyglądem miniaturowe drzewko.
Gatunek ten najczęściej możemy znaleźć
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w lasach liściastych i mieszanych, u podstawy pni starych buków czy dębów lub
na przydrożnych skarpach.
Obserwując mchy zauważymy coś
jeszcze. Pomiędzy zielonymi płatami darni występują liczne, charakterystyczne
listkowate twory, w kolorze od szarego
po ciemny brąz, o powcinanych, często
wzniesionych i karbowanych brzegach.
Czasem tworzą one regularne rozetki o średnicy przekraczającej 10 centymetrów. Są to przedstawiciele porostów
(czyli grzybów zlichenizowanych), będące unikalnym połączeniem dwóch organizmów: grzyba z samożywnym partnerem (glonem lub sinicą). W wyniku
takiego połączenia powstaje nowy, całkowicie odmienny twór, który różni się
od obydwu komponentów kształtem,
budową wewnętrzną a także funkcjonowaniem. Świat porostów to różnorodność form, kolorów, rozmiarów i przede wszystkim gatunków. Duże listkowate
plechy (terminu „plecha” używa się w odniesieniu do ciała porostów) na murawie
otaczającej siedzibę TPK to przedstawiciele rodzaju pawężnica (Peltigera). Rodzaj ten grupuje porosty naziemne, choć
mogą one również zasiedlać inne rodzaje podłoży: korę drzew, martwe drewno, mszaki, powierzchnię skał. Na terenie posesji zgodnie współegzystują trzy
różne gatunki pawężnic: pawężnica Neckera (P. neckeri), psia (P. canina) oraz
rudawa (P. rufescens). Jednak na pierwszy
rzut oka wszystkie rosnące wokół plechy mogą wydawać się bardzo podobne.
I rzeczywiście, wyróżnianie gatunków
pawężnic wymaga często wprawy, specjalistycznej wiedzy i posiadania lupy
o odpowiednim powiększeniu. Przykładowo, jedną z cech, na podstawie których

można odróżnić od siebie poszczególne
gatunki, jest kształt i sposób rozgałęzienia chwytników (chwytniki to drobniutkie, nitkowate elementy mocujące plechę
do podłoża). Tu niezbędna jest lupa. Jednak należy pamiętać, że oględzin plech
pawężnic należy dokonywać zachowując
należytą ostrożność – wszystkie gatunki
należące do tego rodzaju objęte są w Polsce ścisłą ochroną. Porosty, podobnie jak
mszaki, należą do organizmów pionierskich i tak samo odgrywają istotną rolę
w regulowaniu gospodarki wodnej. Jednak najbardziej chyba znane są ze swojej
wrażliwości i szybkiej reakcji na wzrost
poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. W związku z powyższym
bywają wykorzystywane jako biologiczne wskaźniki (tzw. biowskaźniki) stopnia czystości powietrza danego obszaru.
W rzeczywistości wrażliwość ta jest różna u poszczególnych gatunków; znane są
również porosty dość odporne na zanieczyszczenia. Ogólnie do najbardziej wrażliwych należą porosty nadrzewne i właśnie one brane są pod uwagę w badaniach,
określanych mianem bioindykacyjnych.
Na podstawie obecności lub braku określonych gatunków oraz ich stanu zdrowotnego, przy wykorzystaniu tzw. skali
porostowej można wnioskować o stopniu
czystości powietrza danego terenu.
Jeśli będziemy kontynuować „zwiedzanie” ogrodu, obok wymienionych powyżej przedstawicieli mchów i porostów
znajdziemy oczywiście szereg innych
gatunków, w tym liczne rośliny zielne,
nie wspominając już o całym bogactwie
świata zwierzęcego… Zachęcam do obserwacji, poznawania i stopniowego odkrywania na własną rękę tajemnic przyrody.

25

Gawron 4/2013

Pawężnica rudawa (Peltigera rufescens)		
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Szlak „Wzgórz Szymbarskich” w granicach
TPK – słowem i obrazem
tekst: Krystyna Witkowska
Sopot

15 czerwca 2006r.
Rozpoczynamy wędrowanie czarnym
szlakiem „Wzgórz Szymbarskich”, którego początek znajduje się w Sopocie na ulicy 1 Maja. Parkujemy samochód przy Elei
i o 14.38 start! Idziemy znanymi mi od lat
ścieżkami – mam takie dziwne odczucie
„odkrywania” na nowo. W dzieciństwie
znałam tu każdy zakątek, bawiliśmy się
tu w podchody, chodziliśmy na spacery,
pokazywaliśmy przyjezdnym uroki „naszego” lasu; na Łysą biegało się zimą, aby
pozjeżdżać na sankach. Teraz jestem tu

znowu po wielu wielu latach. Czy to ten
sam las, ta sama Łysa?
Idziemy szeroką drogą, najwyraźniej
często uczęszczaną nie tylko przez prawdziwych turystów, ale również zwykłych
spacerowiczów, takich z puszką piwa
w ręku, kanapkami i nie wiadomo czym
jeszcze, bo śmieci wokoło pełno. Mijamy cmentarz żołnierzy radzieckich, jak
przez mgłę przypominam sobie, że kiedyś tu byłam jako licealistka z klasą, albo
jako harcerka. Dyskutujemy z Tomaszem
nad indywidualną odpowiedzialnością

Widok z Łysej Góry					

fot. Dariusz Ożarowski
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pochowanych tu żołnierzy za to, co się
stało po wyzwoleniu z niemieckiej okupacji z naszą wolnością. Oddali życie, czy
wiedzieli za co?
Po pół godzinie dochodzimy do Łysej Góry, pstrykam kilka zdjęć, bo nawet
mimo niezbyt dobrej widoczności jest super, zwłaszcza ten kawałek morza.
Dalszy odcinek ma taki sam charakter, szeroka mocno zdeptana i zaśmiecona droga. Niektóre fragmenty szlaku
już kiedyś przeszliśmy. Dochodzimy do
ulicy Mikołaja Reja, wędrujemy wzdłuż
ogródków działkowych umiejscowionych
w Świemirowskiej Dolinie, skręcamy
zgodnie ze szlakiem w lewo i przechodzimy na druga stronę doliny. Tutaj jest
niezgodność realnego przebiegu szlaku
z mapą. Na mapie mamy naniesioną starą
trasę szlaku. W każdym bądź razie w tym
miejscu kończymy dzisiejszy odcinek.
Idziemy teraz kawałek starym czarnym,

Powalone drzewa w rezerwacie „Zajęcze Wzgórze”
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dalej wzdłuż ogródków działkowych, tylko teraz po ich południowej stronie.
Droga powrotna, wybrana przez nas,
wiedzie przez teren rezerwatu przyrody
„Zajęcze Wzgórze” i muszę przyznać, że
chyba nigdy tu nie byłam, chociaż to bardzo blisko stadionu lekkoatletycznego
(hmm.... więc może jednak kiedyś tu biegałam). Bardzo mi się tu podobało, wysokie skarpy i pozwalane duże drzewa nadawały dzikości otoczeniu i dzięki temu
można się było domyśleć, że to rezerwat, bo żadnych tabliczek informujących
o tym nie ma (autorka musiała mieć pecha, że nie napotkała żadnych tablic informacyjnych, gdyż rezerwat ten należy do
najlepiej oznakowanych na terenie parku
– znajdują się tu 4 tablice informacyjne:
przy stadionie lekkoatletycznym, na końcu ulicy Kasprowicza, na końcu ulicy Kochanowskiego oraz wewnątrz lasu, przy
granicy rezerwatu, do której dochodzimy

fot. Dariusz Ożarowski
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od strony ulicy Mikołaja Reja; granice rezerwatu oznakowane są również przez
pracowników Nadleśnictwa Gdańsk zielonymi pasami malowanymi na pniach
drzew – przypis Redakcji). Okrążyliśmy
stadion i wyszliśmy z lasu na ulicę Abrahama, która doprowadziła nas do samochodu i tu skończyliśmy dzisiejszy spacer.

na ścieżce padalca, rzuciłam się do fotografowania, ale on oczywiście tego nie
rozumiał i z uporem maniaka chował
się w krzaki. Ja na kolanach za nim, bo
chcę zrobić w powiększeniu jego piękne
brązowe łuski i tak bawimy się w kotka
i myszkę, w końcu dałam mu spokój. Tylko jedno zdjęcie wyszło jako tako. A szkoda, że makro nie wyszło!
Droga do Doliny Ewy zleciała nam
szybko, postanowiliśmy wspiąć się jeszcze na Wzniesienie Marii i dojść do Drogi Marnych Mostów, bo tam można będzie ewentualnie podjechać następnym

17 czerwca 2006r.
Kontynuujemy wędrówkę czarnym
szlakiem. W planie mamy przejście od
Doliny Świemirowskiej do Doliny Ewy.
W większości ten odcinek
szlaku mamy „schodzony”, ale
teraz idziemy po kolei. Wyruszamy z parkingu przy ogródkach działkowych o 10.30
i tak, jak nakazuje nam znak
na drzewie skręcamy w prawo, chociaż na mapie szlak
prowadzi w lewo. Ta niby
nowa trasa jest źle oznaczona, bo po kilkudziesięciu metrach gubimy się i wchodzimy
na szlak niebieski. Nie cofamy
się jednak i idziemy nim dalej,
bo wiemy, że wkrótce połączy
się z czarnym. No i rzeczywiście tak było. W miejscu gdzie
„zanikł” szlak rosła taka oto
piękna wie...eelka sosna. Nasza miara wykazała, że sosna ma około 3,20 m obwodu
w pierśnicy.
Idziemy sobie dalej i dyskutujemy na różne tematy,
pogoda do chodzenia dobra,
chociaż mnie jest znowu za
gorąco i zapomniałam zabrać kijków. Tomasz dojrzał Dorodna sosna w leśnictwie Sopot

fot. Krystyna Witkowska
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razem samochodem. Ale jak już na tym
Wzniesieniu byliśmy to stwierdziłam, że
odcinek do Doliny Radości zrobiliśmy
w maju i nie ma sensu iść dalej i go powtarzać. Posiedzieliśmy więc chwilkę, posłuchaliśmy śpiewających ptaków
i w samo południe ruszyliśmy w drogę
powrotną.
Idziemy tą samą trasą aż do miejsca
gdzie szlak czarny łączy się z niebieskim.
Tu wchodzimy na “zgubiony “ odcinek.
Prowadzi on przez las, w którym akurat
prowadzi się wycinkę drzew. Jaki to przykry widok! Pełno świeżo ściętych gałęzi, na ziemi leżą porzucone niedojrzałe
szyszki, pełno wiórów i śladów ciągniętych pni, a najgorsze to pokaleczone drzewa, na które spadały te wycinane. Brrr....
Uciekamy, milcząc z tego pobojowiska
(niestety wskutek zaniedbań pracowników wykonujących prace rębne oraz
niedopilnowania ich przez gospodarzy

– leśników często dochodzi w trakcie pozyskania drewna do zwiększonych szkód
przyrodniczych to znaczy uszkadzania
zdrowych drzew oraz niszczenia stanowisk gatunków chronionych itp. - przypis
Redakcji). Szlak coraz gorzej oznaczony,
tzn. ścieżki słabo wydeptane i w końcu
znowu go gubimy tuż przed końcem trasy. Chyba powycinali drzewa ze znakami,
no bo to przecież niemożliwe żebyśmy
dwa razy przegapili oznakowanie.
Na koniec znowu Tomasz dostrzegł
dwa obiekty godne fotografii: czerwonego
żuczka i białe stokrotki. Żuczek podobnie
jak padalec za nic nie chciał zrozumieć,
że ma pozować do zdjęcia. Natomiast stokrotki to idealne modelki.

18 czerwca 2006r.
Jest 12.30 wyruszamy z Doliny Radości szlakiem czarnym w kierunku południowym. Metę planujemy w Kokosz-

Uroda ….						
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kach. Maszerujemy dziarsko, bo pogoda
sprzyja wędrówkom, jest bardzo wilgotno po wczorajszych ulewach, temperatura też w sam raz. Zaraz po wejściu do
lasu zauroczył nas widok dorodnych paproci i skrzypów. Kiedy one zdążyły tak
wyrosnąć?
Po 40 minutach marszu na naszej drodze stanął dorodny dąb. Mierzymy go naszym sposobem i robimy zdjęcie z pomocą samowyzwalacza. Obwód naszych
rąk to 3,5 metra, a tu jeszcze z pół metra
brakuje. Może go zgłosić na
pomnik przyrody?
Opuszczamy teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i dochodzimy do osiedla
„Złota Karczma”, przecinamy
obwodnicę, mijamy ośrodek
Monaru i zatrzymujemy się
na chwilę przy kościele w Matarni. Na szczycie jego fasady
znajduje się olbrzymie gniazdo bociana, świetnie to wygląda – niestety wyczerpała
się bateria w aparacie.
Jeszcze kawałek idziemy
osiedlem i po chwili wkraczamy na odcinek wspólny
dla dwóch szlaków – niebieskiego i czarnego. Śmiejemy
się do rozpuku, gdyż gubimy szlak i przedzieramy się
przez chaszcze z narażeniem
życia, aby powrócić na trasę,
…a tu się okazuje, że do niby
zgubionego szlaku jest ścieżka 5 metrów dalej, zupełnie
wygodna.

Odcinek z Matarni do ulicy Kartuskiej
w Kokoszkach pokonujemy w niecałą godzinę, W Tawernie Greckiej jemy obiad.
Tomasz zamówił sobie “moussaca” (grecka zapiekanka z mielonym mięsem, grillowanym bakłażanem i białym sosem –
przypis Redakcji), a ja “piperies jemistes
me rizi” (faszerowana papryka z ryżem
– przypis Redakcji). Smaczne, ale nie rewelacyjne.
Dzisiejsza trasa zajęła nam 2,5 godziny

Dorodny dąb			

fot. Krystyna Witkowska
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Na grzyby z... lupą (część 2)
tekst i zdjęcia: Marcin S. Wilga – „Borsuk”
Gdańsk

Kontynuując temat dotyczący grzybów tworzących organy rozmnażania
o niewielkich rozmiarach w postaci
owocników bądź zarodni, nie sposób pominąć strzykacza gwiaździstego (Sphaerobolus stellatus); w polskiej nazwie
gatunkowej zawarty jest kształt. Jego
osłona – białożółtawe perydium, przypomina gwiazdę oraz posiada on ważną
cechę – zdolność do wyrzucania diaspory
na pewną odległość (stąd termin „strzykacz”). Otóż ów grzyb tworzy owocniki
o kulistym lub półkulistym kształcie
i średnicy około 2 mm. Wewnątrz owocnika tworzy się pojedyncza perydiola, to
jest pomarańczowa kuleczka o średnicy
ok. 1 mm, która po dojrzeniu zostaje wystrzelona na znaczną odległość, nawet do
kilku metrów. Z owej perydioli uwalniane
są następnie zarodniki. Widoczny na fotografii okaz został zauważony na murszejącej kłodzie buka, w bocznej dolince graniczącej z Doliną Zieloną położoną
w Lasach Oliwskich. Tak dla przypomnienia: kompleks tych lasów tworzy południowy fragment Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
Innym interesującym grzybem, z gromady grzybów workowych (Ascomycota), jest skrętniczka bukowa (Libertella faginea syn. Quaternaria quaternata);
jej polska nazwa oficjalnie nie została
zatwierdzona. Latem, na gładkiej korze
martwych pni, konarów i gałęzi buka pospolitego można zauważyć poprzecznie
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Strzykacz gwiaździsty (Sphaerobolus stellatus), Dolina
Zielona

Pomarańczowe poskręcane anamorfy należące do Libertella faginea – forma wegetatywna grzyba, Samborowo
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Szpileczka czerniejąca (Spinellus fusiger ) na grzybówce rdzawoplamistej (Mycena zephyrus). Dolina Bobrów i Samborowo

zorientowane pasy w kształcie ciemniejszej obrączki. Następnie w wymienionych
miejscach pojawiają się półprzezroczyste
pomarańczowe konidiofory przypominające bezładnie skręcone włosy. Jest to
forma wegetatywna tego gatunku grzyba
– anamorfy. Formę generatywną, czyli teleomorfy, stanowią perytecja, które tworzą się w zimie.
Ważną grupę grzybów stanowią gatunki należące do sprzężniaków (Zygo-

mycota). Są to zwykle grzyby lądowe,
rosnące na szczątkach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Pewne gatunki
są pasożytami innych organizmów: grzybów, roślin wyższych, owadów, kręgowców, a nawet i ludzi.
Niektóre, np. Mucor javanicus, w środowisku zawierającym cukry mogą wywołać fermentację alkoholową, tak jak to
czynią drożdże. Grzyby z tej gromady rozmnażają się bezpłciowo przy pomocy za-

Przedstawiciel Zygomycota w apotecjum Geopora arenicola. Gdańsk-Brętowo, dawna żwirownia

Przedstawiciel Zygomycota na odchodach dzika. Las
komunalny Gdańska
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rodników sporangialnych oraz konidiów.
Najpospolitszym przedstawicielem opisanej grupy jest szpileczka czerniejąca
(Spinellus fusiger) z rzędu Mucorales.
Tworzy liczne sporangiofory na kapeluszu niektórych grzybówek; sporangiofory to cienkie trzonki zakończone ciemną kulistą zarodnią. W Lasach Oliwskich
najczęstszym żywicielem tego taksonu
jest grzybówka rdzawoplamista (Mycena
zephyrus) – fotografia; rzadziej szpileczka
czerniejąca była zauważana na innych gatunkach z rodzaju Mycena. Po dojrzeniu
zarodni, następuje destrukcja jej osłonki
i zarodniki sporangialne są biernie roznoszone przez wiatr, wodę i owady.
Innym przykładem pasożytniczego
przedstawiciela gromady Zygomycota jest
niezidentyfikowany grzyb, który zasiedlił
żywy owocnik półpodziemnej zagrzebki
piaskowej Geopora arenicola (Ascomycota); na fotografii widoczne są sporangiofory wyrosłe wewnątrz apotecjum żywiciela. Obecność saprotroficznego gatunku
z gromady Zygomycota stwierdzono m.in.
na odchodach dzika (fotografia).
Do interesujących gatunków należy
grzybówka śluzowatotrzonowa (Mycena rorida). Nazwa jest adekwatna do wyglądu tego grzyba, bowiem trzonki owocników pokryte są śluzowatą wydzieliną.
Puszczając wodze fantazji można stwierdzić, że grzyb ten choruje na chroniczne
przeziębienie i nie stać go na jednorazowe chusteczki. Jak pokazuje fotografia, owocniki wyrosły na opadłej gałązce
drzewa. Gatunek ten jest przedstawicielem grzybów podstawkowych (Basidiomycota) oraz należy do macromycetes
(grzybów wielkoowocnikowych).
Na opadłych gałązkach drzew liściastych: buka, graba, dębu i in. wyrastają
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Grzybówka śluzowatotrzonowa (Mycena rorida), Dolina
Zielona

Pucharek kielichowaty (Hymenoscyphus calyculatus),
Dolina Zielona

także drobne apotecja woreczniaka pucharka kielichowatego (Hymenoscyphus
calyculatus). W Ogrodzie Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego owocniki
pucharka wyrosły wewnątrz łupiny orzecha włoskiego. Gatunek jest dość pospolity w Lasach Oliwskich, często potrafi
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owocnikować wręcz masowo.
Poruszony temat można kontynuować prawie w nieskończoność, jako
że grzybów o niewielkich rozmiarach
owocników itp. rośnie wiele, a samych
przedstawicieli należących do micromycetes jest w Polsce około 6000 gatunków. Niektóre osiągają tak małe rozmiary, że dopiero przy bardzo dużym
powiększeniu są dostrzegalne. Wiele

z nich zaskakuje nas swoimi wyszukanymi
kształtami przypominającymi parasolki,
buławki, miseczki, włoski, a także cieszy
zróżnicowanąkolorystyką,niewspominając
o skomplikowanej ekologii. Dlatego warto poznać tych drobnych mieszkańców
lasu. A więc z lupą i aparatem fotograficznym powinniśmy wyruszyć na ich poszukiwanie. Powodzenia!

Hemitrichia calyculata
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