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Drodzy Czytelnicy!
Chmielno to niewielka miejscowość w granicach Kaszubskiego Parku Krajo-

brazowego. W bieżącym numerze „Gawrona” zainteresowany Czytelnik dowie 
się, dlaczego dla wielu osób Chmielno to jednocześnie prawdziwa „perełka” Po-
morza. 

Wyczerpujące informacje dotyczące biologii, zagrożeń i ochrony mikołajka 
nadmorskiego można znaleźć w artykule poświęconym temu ginącemu symbo-
lowi polskiego wybrzeża. Na łamach naszego kwartalnika poruszamy również 
temat realnego zagrożeniu dla rodzimej przyrody w kraju, jakim jest inwazja 
obcych gatunków flory, na przykład niecierpka gruczołowatego czy rdestowców. 

Problem zimowego dokarmiania zwierząt został szeroko przedstawiony 
przez kol. Jolę Bulak z Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, zaś o „wybu-
chowych” stworzeniach pisze stały współpracownik redakcji kol. Marcin S. Wilga.

Poruszamy również drażliwy problem organizowania polowań na ptaki 
wodne, których odstrzał w naszym kraju (zgodnie z obowiązującym Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia 
okresów polowań na zwierzęta łowne) w przypadku 4 gatunków kaczek: krzy-
żówki, cyraneczki, głowienki i czernicy, jest dozwolony już od 15 sierpnia. O tym, 
jakie niesie to zagrożenia dla ściśle chronionych gatunków ptaków wodnych 
Czytelnik może dowiedzieć się z artykułu „Polowanie czy barbarzyństwo”. 

Co to jest „Questing”? Odpowiedź w artykule o nieoznakowanych szlakach 
i znakomitej zabawie związanej z ich przemierzaniem.
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Obserwując Chmielno przez kilka 
ostatnich lat zaskoczona zauważyłam, 
że miejscowość ta rozwija się w zawrot-
nym tempie, a przede wszystkim z roku 
na rok staje się piękniejsza i atrakcyj-
niejsza. Intensywnie rozwijająca się tu-
rystyka ściąga na te tereny coraz więcej 
turystów marzących o wypoczynku nad 
czystymi jeziorami. Każdy kto przyjeżdża 
tu choćby na weekend jest oczarowany 
gościnnością mieszkańców i kaszubskim 
pejzażem. Nie bez powodu, Chmielno zo-
stało nazwane „Perełką Pomorza”. Pośród 
wzgórz i pagórków wyłania się najpięk-
niejszy zakątek Ziemi Kaszubskiej i za-

prasza na spacer, podczas którego moż-
na odkryć wiele ciekawych i magicznych 
miejsc.

Trasa każdej wycieczki rozpoczyna 
się od Muzeum Kaszubskiej Ceramiki, 
znajdującego się przy warsztacie garn-
carskim rodziny Neclów, który pierwot-
nie mieścił się w Kościerzynie. Przy-
jeżdżając pierwszy raz do Chmielna, to 
właśnie muzeum było pierwszym punk-
tem w planie mojego zwiedzania. Do dzi-
siaj można na własne oczy zobaczyć jak 
wygląda, między innymi toczenie na kole 
garncarskim, czy wypalanie ceramiki i jej 
malowanie. Zaskakującą rzeczą jest fakt, 

Perełka Pomorza

tekst: Sylwia Jankowska, Chmielno
zdjęcia: Ryszard Szutenberg

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Kartuzach – Kaszubski Park Krajobrazowy

Ławka przyjaźni     
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iż naczynia malowane są ręcznie sied-
mioma wzorami, które są stosowane już 
od wielu pokoleń.

Stosunkowo młodym obiektem 
w Chmielnie jest „Ławka przyjaźni”, któ-
ra kształtem przypomina drzewo. Po-
stawiona została ona w 2010 roku nad 
jeziorem Białym i symbolizować ma 
przyjaźń pomiędzy gminą Chmielno, 
a niemieckim miastem Hamminkeln. 
Po trudach codziennego dnia, można 
usiąść na wspomnianej ławce i w spokoju 
podziwiać malowniczy pejzaż jezior. 

Nieopodal stoi trochę już zapomniany, 
ale tak samo interesujący krzyż z żela-
za, wykuty w 1888 r.  przez Feliksa Gil-
meistera. Krzyż ten został stworzony 
w celu podziękowania Bogu za szczęśliwy 
powrót do ojczyzny i uczczenia 25 rocz-
nicy wybuchu Powstania Styczniowego, 
w którym twórca brał udział. Kilka kro-

ków dalej znajduje się grodzisko wcze-
snośredniowieczne, które jest pozo-
stałością po kasztelańskim grodzie 
z X-XIII wieku. Niestety ze wspaniałe-
go niegdyś grodu zachowały się jedy-
nie zarysy wałów obwiednich. Zgodnie 
z historią, w grodzie tym żyła piękna 
księżniczka Damroka, która ufundowa-
ła kościół w Chmielnie, słynący z wnę-
trza ozdobionego malowidłami haftu 
kaszubskiego, a także barokowego oł-
tarza z rzeźbioną w kamieniu sceną 
Ukrzyżowania.

Istotnym elementem każdej wyciecz-
ki powinien być Park Kamienny, stworzo-
ny w 2010 r. Na jego terenie znajduje się 
taras widokowy na jezioro Kłodno, a tak-
że rzeźba ułożona z kamieni oraz ogrom-
ny drewniany pomost. Park ten dzię-
ki swojemu położeniu spełnia obecnie 
rolę letniej sceny w Chmielnie. Właśnie 

Widok na Jezioro Kłodno
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ten obiekt pokazuje jak bardzo Chmiel-
no zmieniło się przez kilka ubiegłych lat 
i w jakim kierunku podąża.

Z kulturą Kaszub związane jest także 
zażywanie tabaki. W Chmielnie nie mo-
gło zatem zabraknąć Muzeum Tabaki. 
Znany propagator kultury kaszubskiej, 
Tadeusz Makowski prezentuje tam przy-
gotowywanie tabaki. Można tam również 
zobaczyć cenne,  różnokształtne tabakie-
ry, które zwykle zrobione były z kozich 
lub krowich rogów, a ich wygląd nawią-
zywał do pozycji społecznej właściciela.

Odwiedzając Chmielno nie można 
zapomnieć o jego kulturze, historii i co-
rocznych wydarzeniach takich jak: Kon-

kurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej 
„Rodnô Môwa”, Mistrzostwa Polski w Za-
żywaniu Tabaki, a także Dożynki Gminne. 
W Gminnym Ośrodku Kultury często od-
bywają się występy artystyczne, a także 
wystawy malarstwa i innej twórczości. 

Chmielno, to miejscowość głównie tu-
rystyczna. Jest to odczuwalne nawet pod-
czas kąpieli w jeziorze. Nie żałuje jednak, 
że tu mieszkam, ponieważ nawet w zimę 
Chmielno jest atrakcyjne, a niską tempe-
raturę rekompensuje magiczny obraz je-
zior skutych lodem. Podziwiając piękny 
krajobraz, można się naprawdę wyciszyć 
i zrelaksować. Dopiero wtedy odkrywa 
się znaczenie słowa odpoczynek.

Park Kamienny    
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Poniższy artykuł ukazał się w „Piśmie 
PG” – miesięczniku wydawanym przez 
Politechnikę Gdańską. Przedrukowujemy 
go za zgodą Redakcji i Autora. 

Wybuch jest definiowany najczęściej 
jako gwałtowna reakcja pewnych sub-
stancji chemicznych, czemu towarzyszy 
wydzielanie się gorących gazów pod du-
żym ciśnieniem; zwykle jest to bardzo 
szybkie spalanie. Mogłoby się wydawać, 
że to człowiek wynalazł materiały wy-
buchowe. Tymczasem owo zjawisko wy-
buchu napotkamy od dawna w naturze. 
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem erup-
cji wulkanu, który potrafi miotać skalne 
bloki na ogromną odległość, zaś wyrzu-
cone w górę pyły wulkaniczne mogą do-
trzeć aż do stratosfery. Ale nie takie na-
turalne wybuchy, także te powstałe na 
Słońcu, nazywane protuberancjami, mia-
łem na myśli. Bowiem w świecie przyro-
dy napotkamy wyspecjalizowane organi-
zmy, które potrafią spowodować wybuch 
– oczywiście w naszej ludzkiej ocenie je-
dynie na mikroskalę.

Nie tak dawno zwróciłem uwagę 
na grzyby koprofilne, czyli takie, któ-
re rozwijają się na odchodach zwierząt, 
w szczególności na krowich ekskremen-
tach. Dzięki obecności tych organizmów, 
następuje przyspieszona mineralizacja 
owych odchodów, stanowiących natural-
ny, cenny nawóz azotowo-fosforowy dla 
dzikich i hodowanych roślin. Koprofilne 

gatunki macromycetes z rodzaju Copri-
nus możemy napotkać także na terenie 
naszej Uczelni, bowiem jest to stałe miej-
sce wczesnoporannych spacerów właści-
cieli psów i ich psich towarzyszy.

Do niezwykle interesujących gatun-
ków koprofilnych, preferujących odchody 
bydła, należy przedstawiciel micromy-
cetes z gromady Zygomycota – Pilobo-
lus sp. Jest dość trudny do wypatrzenia 
z powodu niewielkich rozmiarów pół-
przezroczystego sporangiofora, wy-

Sporangiofor należący do grzyba Pilobolus sp.

„Wybuchowe” stworzenia

tekst i zdjęcia: Marcin S. Wilga – „Borsuk”

Gdańsk
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rastającego na wysokość ok. 3-4 mm. 
W górnej jego części tworzy się ciemna 
zarodnia z zarodnikami sporangialnymi 
(wegetatywnymi). Poniżej znajduje się 
rozdęty trzonek (zob. rycinę). Wewnątrz 
niego dochodzi do szybkiego rozkładu 
cukrów. Następstwem tego procesu jest 
powstanie bardzo wysokiego ciśnienia, 
sięgającego ponad 50 atmosfer (!), któ-
re gwałtownie rozrywa sporangiofor 
w jego górnej części. W wyniku powstałej 
eksplozji następuje wyrzucenie zarod-
ni na odległość około 2 m.; towarzyszy 

temu trzask, słyszalny przez człowieka. 
Na podobnej zasadzie działa bezodrzu-
towy granatnik przeciwpancerny (pan-
cerfaust), który wprowadzono do nie-
mieckiego uzbrojenia na przełomie roku 
1942 i 1943. U grzybów z rodzaju Pilobo-
lus wykryto ponadto zjawisko heliotropi-

zmu. Otóż sporangiofor ustawia się tak, 
aby środek górnej jego części (zarodni) 
był skierowany prostopadle do padają-
cych promieni słońca.

Do „wybuchowych” owadów należy 
chrząszcz strzel łoskotnik (Brachinus 
crepitans) z rodziny biegaczowatych (Ca-
rabidae). Osiąga długość ciała 6,5-10 mm. 
Pokrywy skrzydeł u tego gatunku są meta-
licznie zielone lub niebieskie, a reszta cia-
ła ma kolor rudy. Jako gatunek ciepłolubny 
nie zasiedla Pomorza – można go napotkać 
jedynie na południu naszego kraju. Wystę-

puje na brzegach pól i łąk, często pod ka-
mieniami. W chwili zagrożenia owad ten 
wytryskuje z końca odwłoka substancję 
eksplodującą w powietrzu. Jest to miesza-
nina hydrochinonu, metylhydrochinonu, 
tlenków azotu oraz 28% nadtlenku wo-
doru, które łączą się w specjalnej komo-

Pilobolus sp. na krowim nawozie; towarzyszą mu żółte apotecja (miseczkowate owocniki) grzyba 
z rzędu kustrzebkowców (Pezizales)
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rze z enzymami – katalazą i peroksydazą. 
W wyniku tej reakcji powstają gorące chi-
nony o temperaturze ok. 100°C, mające 
postać „chmury” o silnych właściwościach 
żrąco-drażniących. Chrząszcz może odpa-
lić kolejno po sobie do 20 takich ładunków 
wybuchowych. Jest to skuteczny sposób 
obrony przed potencjalnymi drapieżnika-
mi: mrówkami, innymi biegaczowatymi, 
modliszkami, pająkami oraz gadami i pła-
zami, np. żarłocznymi ropuchami.

Wybuch spowodowany przez strze-
la jest słyszalny przez człowieka w po-
staci trzasku. Zagadką jest, jak ów owad 
wytwarza i magazynuje w swoim orga-
nizmie stężony nadtlenek wodoru, sta-
nowiący silnie agresywną dla żywych 
organizmów substancję. Właściwo-
ści bakteriobójcze nadtlenku wodoru 
(H2O2) w postaci 3-5% wodnego roztwo-
ru, tzw. wody utlenionej, wykorzystuje 
się do odkażania ran, zaś w postaci stę-
żonej (30-35% perhydrol) stosuje się 
m.in. do rozjaśniania włosów. W okresie 
II wojny światowej substancja ta, w du-
żym stężeniu (60%), była stosowana jako 
utleniacz paliwa – alkoholu etylowego – 
w niemieckich rakietach bojowych V2.

Zdolność „ostrzeliwania przeciwnika” 
posiada także inny gatunek chrząszcza 
– strzel bombardier (Brachinus explo-
dens), osiągający 5-7 mm długości ciała. 
Zasiedla on południową i środkową Eu-
ropę, w tym południe Polski, oraz Wyspy 
Brytyjskie. W basenie Morza Śródziem-
nego, w tamtejszych lasach bukowych 
żyje największy z europejskich gatunków 
„wybuchowych” chrząszczy  – Aptinus 
bombardus – osiąga długość ciała 10-
13 mm. Zaniepokojony reaguje bardzo 
gwałtownie, a spowodowana przez niego 
eksplozja przypomina wystrzał z pisto-

letu na kapiszony. Północnoamerykański 
chrząszcz Metrius contractus (podro-
dzina Paussinae) w razie niebezpieczeń-
stwa wyrzuca pod ciśnieniem miesza-
ninę różnych drażniących związków, 
głównie benzochinonów. Z wyjątkiem 
Antarktydy, „wybuchowe” chrząszcze za-
siedliły wszystkie pozostałe kontynenty; 
ich australijskim przedstawicielem jest 
Pheropsophus verticalis.

Zdolność gwałtownego wyrzucania 
swoich nasion posiadają niektóre rośliny, 
np. śródziemnomorski ośli ogórek, czyli 
tryskacz (Ecballium elaterium) z rodzi-
ny dyniowatych oraz nasz rodzimy żółto-
kwitnący niecierpek pospolity (Impa-
tiens noli-tangere). Dojrzałe owoce tego 
pierwszego przypominają małe ogórki, 
które potrącone łatwo odpadają, a z ich 
wnętrza tryska sok z nasionami – jest 

Strzel łoskotnik Brachinus crepitans



Gawron    3/2012

10

to metoda ich rozsiewania. Kwiaty dru-
giego z wymienionych gatunków kształ-
tem przypominają róg obfitości, a jego 
łacińską nazwę tłumaczy się: ostrożnie 
– nie dotykaj. Sposób wyrzucania nasion 
u niecierpka jest podobny do działania 
łuku lub kuszy. Osłona dojrzałej torebki 

jest silnie naprężona. Samorzutnie lub po 
delikatnym dotknięciu podłużnie pęka 
i gwałtownie kurczy się, wyrzucając na-
siona na odległość 1-2 m. Wprawdzie nie 
mamy tu do czynienia z klasycznym wy-
buchem, ale diaspora zostaje wyrzucona 
w sposób dynamiczny, raptowny i pada 
w pewnej odległości od osobnika rodzi-
cielskiego, podobnie jak w przypadku 
opisanego „wybuchowego” grzyba.

W naszych lasach rozplenił się przy-
bysz z Syberii – niecierpek drobno-
kwiatowy (I. parviflora). Jego kwiaty są 
mniejsze i jaśniejsze, a swoim kształtem 

przypominają także róg obfitości. Innym 
przybyszem jest niecierpek himalajski, 
czyli Roylego (I. glandulifera), o jasnoróżo-
wych kwiatach, przewyższający rozmia-
rami naszego rodzimego niecierpka po-
spolitego. Oba gatunki rozsiewają swoje 
nasiona identycznie jak I. noli-tangere.

Nawiązując do tytułu niniejszego fe-
lietonu, „wybuchowymi” są także pewni 
ludzie, którzy swoim zachowaniem niepo-
trzebnie tworzą w najbliższym otoczeniu 
napiętą atmosferę. Trudno powiedzieć, 
czy owo zjawisko „wybuchu złości” na-
leży traktować wyłącznie jako wynik ich 
specyficznych predyspozycji psychicznych 
(trudnego do okiełznania temperamentu), 
czy ma to także znamiona ewidentnych 
braków w kulturze osobistej.

Ps. Strzelające egzemplarze Pilobolus 
sp. można obejrzeć pod linkiem: http://
youtube/9CRNmde0WUc

Kwitnący niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere)
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Mikołajek nadmorski (Eryngium ma-
ritimum) należy do najpiękniejszych ro-
ślin występujących na wybrzeżu Bałtyku. 
Ze względu na swoją wyjątkową urodę 
jest ozdobą i symbolem polskiego wy-
brzeża, niestety coraz rzadszym w nad-
morskim krajobrazie. 

Mikołajek nadmorski jest wielolet-
nią rośliną zielną (byliną) występującą 
na piaszczystych wydmach nadmorskich. 
Jest przystosowany do życia w wyjątko-
wo niesprzyjających warunkach abio-
tycznych, jakie panują na wydmowym 
brzegu morskim. Podłoże (piasek mor-

ski) jest tu skrajnie ubogie w sole mi-
neralne i bardzo słabo ustabilizowane, 
ponadto jest bezpośrednio narażone na 
oddziaływanie sztormów i silnych wia-
trów panujących nad morzem. Cała rośli-
na pokryta jest woskowym nalotem chro-
niącym przed nadmierną transpiracją 

i zgorzelą słoneczną, nadającym miko-
łajkowi charakterystyczny srebrzysto-
-zielony kolor. Łodyga mikołajka posiada 
liczne rozgałęzienia, nadając roślinie po-
krój półkolistej kępy osiągającej średnio 
0,5 m wysokości. Na szczycie łodygi wy-
rastają jasnoniebieskie kwiaty zebra-

Siedlisko mikołajka nadmorskiego  fot. Dariusz Ożarowski

Mikołajek nadmorski − 
ginący symbol polskiego wybrzeża

tekst: Barbara Gawlak

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu we Władysławowie − Nadmorski Park Krajobrazowy
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ne w baldachy i otoczone wydłużonymi 
kolczastymi listkami przykwiatowym. 
Liście mikołajka są twarde, kolczaste 
z wyraźnym białym unerwieniem. Miko-
łajek nadmorski wytwarza bardzo długi 
system korzeniowy zapewniający dosko-
nałą stabilizację w podłożu. 

Mikołajek nadmorski rzadko rozmna-
ża się generatywnie z nasion, prawdo-
podobnie dlatego, że jednoroczne, sła-
bo ukorzenione siewki mają nikłe szanse 
na przetrwanie w trudnych wydmowych 
warunkach. Najczęściej rozmnaża się 
wegetatywnie – wykształca zdrewniałe 
i silnie rozgałęzione kłącze, z którego po 
fragmentacji wyrastają nowe osobniki 
klonalne. 

Zasięg występowania tego gatunku 
obejmuje wydmowe wybrzeża Europy 
i basenu Morza Śródziemnego. W Polsce 
występuje w pasie wydm nadmorskich 

wzdłuż całej linii brzegowej Bałtyku, za-
równo od strony otwartego morza, jak 
i Zatoki Gdańskiej. Jest jednym z gatun-
ków charakterystycznych zespołu Elymo-
-Ammophiletum arenariae (wydmuchrzy-
cy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej) 
obejmującego nadmorskie wydmy białe, 
ale spotykany jest także na sąsiadujących 
z nimi wydmach szarych należących do 
związku Helichryso-Jasionetum litoralis 
(kocanki piaskowej i jasieńca piaskowe-
go) jak również na wydmach przednich 
i plaży. Jest to gatunek wybitnie świa-
tłolubny i najczęściej występuje w miej-
scach o pełnym nasłonecznieniu − na po-
łudniowych stokach wałów wydmowych, 
odsłoniętych zapleczach wydmy szarej 

i większych lukach między kępami traw 
na wydmie białej.

W ujęciu systematycznym mikołajek 
nadmorski należy do rodziny baldasz-

Pokrój całej rośliny fot. Barbara Gawlak
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kowatych (Apiaceae). Rodzaj mikoła-
jek (Eryngium) należy do najliczniejsze-
go taksonu w obrębie tej rodziny, gdyż 
występuje w nim ponad 300 gatunków, 
podgatunków i form. W Polsce wystę-
pują cztery gatunki mikołajka – mikoła-
jek nadmorski (Eryngium maritimum), 
mikołajek polny (Eryngium campestre), 
mikołajek alpejski (Eryngium alpinum) 
oraz mikołajek płaskolistny (Eryngium 
planum). Wszystkie gatunki mikołajka 
w Polsce należą do roślin bardzo rzad-
kich, mających coraz mniej stanowisk 
występowania.

Główne zagrożenia dla tego gatunku 
wynikają z silnej antropopresji, na któ-
rą narażone są tereny w bezpośredniej 
bliskości morza. Z jednej strony są to 
działania podejmowane w celu ochro-
ny brzegu morskiego, polegające na od-
budowie i sztucznej stabilizacji wydm, 

wprowadzaniu technicznych umocnień 
brzegu i obcej siedliskowo roślinno-
ści. Z drugiej strony jest to intensywna 
presja turystyczna i mała świadomość 
przyrodnicza ludzi odwiedzających te-
reny nadmorskie. Ze względu na swój 
dekoracyjny wygląd oraz zdolność do 
zachowania przez długi czas po zerwa-
niu koloru i formy, mikołajek nadmor-
ski jest chętnie zbierany przez turystów 
jako kolejna „pamiątka znad morza”. Bez-
myślne zrywanie jest jedną z głównych 
przyczyn zaniku stanowisk tego gatun-
ku. W efekcie mikołajek bardzo szybko 

z rośliny rozpowszechnionej stał się ga-
tunkiem zagrożonym. Fakt ten potwier-
dza jego obecność na Liście ginących 
i zagrożonych roślin naczyniowych Po-
morza Gdańskiego (publikacja z 2004 r.) 
z kategorią zagrożenia NT – „bliski za-
grożenia”.

Kwitnący mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)  fot. Barbara Gawlak
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Ochrona gatunkowa mikołajka nad-
morskiego na wybrzeżu Bałtyku za-
początkowana została ustanowieniem 
w 1902 r. „Rozporządzenia policyjnego 
w sprawie mikołajka nadmorskiego” do-
tyczącego populacji mikołajka występują-
cego nad Zatoką Gdańską. Był to pierwszy 
w Europie akt prawny obejmujący ochro-
ną ten gatunek. Na terenie całego kraju 
ścisłą ochroną gatunkową mikołajek nad-
morski objęty został dopiero w 1946 r. 
na mocy Rozporządzenia Ministra Oświa-
ty z dnia 29 sierpnia 1946 r. w sprawie 
wprowadzenia ochrony gatunkowej ro-
ślin. Ten status ochronny mikołajka utrzy-
mywany był w każdym z kolejnych aktów 
prawnych dotyczących ochrony gatunko-
wej roślin. Obecnie mikołajek nadmorski 
objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w spra-
wie ochrony gatunkowej roślin.

Mikołajek nadmorski to ciekawa rośli-
na nie tylko ze względów przyrodniczych. 
Uważana za symbol polskiego wybrzeża 
jest nim także w sensie dosłownym. Mo-
tyw mikołajka nadmorskiego jest obecny 
w tradycyjnej sztuce użytkowej Kaszub – 
cieszącym się bogatymi tradycjami hafcie 
kaszubskim, zdobnictwie ceramicznym, 
a nawet wzornictwie monet i herbów. 
Charakterystycznym elementem wzor-
nictwa puckiej szkoły haftu kaszubskie-
go jest właśnie kwiat mikołajka nadmor-
skiego, który obok fali morskich i sieci 
rybackich podkreśla nadmorski charak-
ter regionu, z którego wywodzi się ta 
szkoła. Wizerunek mikołajka znajduje się 
w herbach miejscowości Dziwnów, Żeli-
strzewo i Ustronie Morskie.

O tym jak mocno mikołajek nadmor-
ski zakorzeniony jest w świadomości 
i kulturze tego regionu świadczy fakt, że 
istnieje on w starych legendach kaszub-

Pucka szkoła haftu Kaszubskiego – dzieło p. Brygidy Hochschulz fot. Magdalena Dąbkowska



Gawron    3/2012

15

skich, którymi niegdyś ludzie tłumaczyli 
otaczające ich zjawiska. 

Oto jak pochodzenie i nazwę miko-
łajka nadmorskiego wyjaśnia kaszubska 
legenda:

„Nad brzegiem morza żył chłopiec, na 
którego wołano Mikołajek. Psocił wszyst-
kim – rybakom, poszukiwaczom burszty-
nu, a nawet syrenom z orszaku małżonki 
króla morza Goska. Długo te psoty ucho-
dziły mu na sucho. Jednak, kiedy Mikołajek 
schował szaty wygrzewającej się w słońcu 
królowej, miarka się przebrała. Królowa 
poskarżyła się mężowi i król morza zamie-
nił chłopca w roślinę tak piękną, że trudno 
było oprzeć się pokusie jej zerwania. Kara 
była wyrafinowana, tym bardziej, że Gosk 
oświadczył, iż cierpienia Mikołajka skoń-
czą się tylko wtedy, gdy przez całe lato 
nikt na całym wybrzeżu nie zerwie choćby 
najmniejszej części rośliny. Niestety nie-
zwykła uroda rośliny sprawiła, że co roku 
mikołajki są zrywane i przez to zaklęcie 
wciąż trwa”.

W dawnych latach mikołajek nad-
morski miał również swoje praktycz-
ne zastosowanie – wykorzystywany był 
w medycynie ludowej. Znany był ze swo-
ich właściwości przeciwzapalnych, prze-
ciwbólowych oraz moczopędnych. Gatu-
nek ten był również używany w leczeniu 
szkorbutu i cukrzycy, a kandyzowany ko-
rzeń mikołajka uznawano za afrodyzjak. 
Roślina ta była także wykorzystywana 
jako przyprawa w kuchni. Badania wyka-
zały, iż ekstrakty z liści mikołajka mają sil-
ne właściwości bakterio- i grzybobójcze. 

Mikołajek nadmorski zasługuje na 
szczególną troskę ze względu na bardzo 
dużą wartość przyrodniczą, jaką stano-
wi dla terenów nadmorskich oraz naszej 
rodzimej flory. Warto także pamiętać, 

że jest on na stałe wpisany w obyczaje 
i świadomość nie tylko mieszkańców, ale 
i miłośników polskiego wybrzeża, dlate-
go nie można pozwolić by zniknął z na-
szego krajobrazu.

W celu zbadania stanu populacji mi-
kołajka nadmorskiego, pracownicy Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego (NPK) 
prowadzą coroczną inwentaryzację tego 
gatunku na obszarze Półwyspu Helskie-
go. Ponadto, Nadmorski Park Krajobra-
zowy wspólnie ze Związkiem Międzyg-
minnym Zatoki Puckiej od roku 2009 
realizuje projekt reintrodukcji mikołajka 
nadmorskiego na terenie NPK. Projekt 
jest współfinansowany ze środków WFO-
ŚiGW w Gdańsku. Wyniki inwentaryza-
cji oraz dotychczasowe efekty projektu 
przedstawione zostaną w następnym nu-
merze Gawrona.
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15 sierpnia rozpoczął się okres polo-
wań na krzyżówki, cyraneczki, czernice, 
głowienki oraz łyski, innymi słowy, od 
tego dnia dozwolone jest strzelanie do 
wymienionych wyżej czterech gatunków 
kaczek oraz łyski (jest gatunkiem spo-
krewnionym z żurawiami). Okresy po-
lowań na poszczególne gatunki łowne 
sprecyzowane są w Rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 
w sprawie określenia okresu polowań na 
zwierzęta łowne (Dz. U. nr 48, Poz. 459) 
i zaktualizowane w Rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

określenia okresów polowań na zwierzę-
ta łowne (Dz. U. nr 163, Poz. 1303).

Problem polega na tym, że okres po-
lowań na wymienione wyżej gatunki pta-
ków rozpoczyna się co najmniej miesiąc 
za wcześnie. W połowie sierpnia wiele 
z tych ptaków wciąż opiekuje się pisklę-
tami, które jeszcze nie uzyskały zdolno-
ści do lotu. W przypadku interesujących 
nas gatunków następuje to dopiero po 
50-60 dniach po wykluciu. W przypadku 
kaczek (zwłaszcza z grupy kaczek nur-
kujących) oraz łysek, okres wychowu pi-
skląt kończy się dopiero w pierwszej de-
kadzie września.

Polowanie czy barbarzyństwo?

tekst: Dariusz Ożarowski
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejska Grupa Lokalna OTOP

Głowienka (Aythya ferina)  fot. Andrzej Kośmicki
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Prowadzenie polowań już od 15 sier- 
pnia prowadzi do rozbijania rodzin i zwię-
kszonej śmiertelności nie przygotowa-
nych jeszcze do samodzielnego życia 
młodych kaczek i łysek. 

Według zgodnej opinii wielu organi-
zacji pozarządowych w tym, między in-
nymi: Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków (OTOP), Polskiego To-
warzystwa Ochrony Przyrody „Salaman-
dra” oraz Klubu Przyrodników rozpo-
czynanie polowań od 15 sierpnia jest 
naruszeniem unijnej Dyrektywy Ptasiej 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa). Artykuł 7, ustęp 4 tejże Dyrektywy 
stwierdza wyraźnie i jednoznacznie:

„Państwa członkowskie zapewniają 
w szczególności, by na gatunki, do któ-
rych stosuje się prawo łowieckie, nie 
były organizowane polowania w okresie 
wychowu młodych ani w czasie trwania 
poszczególnych faz reprodukcji.

W przypadku gatunków wędrow-
nych zapewniają one w szczególności, 
by na gatunki, do których mają zasto-
sowanie przepisy łowieckie, nie były or-
ganizowane polowania w okresie ich 
reprodukcji lub ich powrotu do swoich 
miejsc wylęgu.”

Kolejny problem, będący przyczyną 
znacznych szkód przyrodniczych powo-
dowanych przez łowiectwo to brak umie-
jętności rozróżniania łownych gatunków 
kaczek od gatunków chronionych przez 
wielu myśliwych. Dotyczy to zwłasz-
cza licznej i łownej głowienki (przede 
wszystkim samic), która jest gatunkiem 
bardzo podobnym do podgorzałki – ga-
tunku objętego ścisłą ochroną gatunko-
wą, umieszczonego w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt w kategorii zagrożone 
(ang. Endangered) oraz jednocześnie na-
rażonym na wyginięcie w skali global-
nej (ang. Near Threatened). 

Obecną populację podgorzałki w na-
szym kraju szacuje się na około 130 sa-
mic (Główny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, Monitoring Gatunków Rzadkich) 
i mimo zanotowanego ostatnio wzrostu 
liczebności polskiej populacji nadal nie 
odnotowano powrotu tego gatunku na 
dawne lęgowiska (z wyjątkiem jednego 
stanowiska w Polsce północnej). W skali  
Europy populacja tego gatunku szacowa-
na jest na poziomie od 12 do 18 tysięcy 
par (BirdLife International 2012) 

W związku z powyższym, kierując 
się zasadą ostrożności obowiązującą na 
obszarze Unii Europejskiej należałoby 
rozważyć wykreślenie głowienki z listy 
gatunków łownych (w prawie unijnym 
zasada ostrożności w dziedzinie ochro-
ny środowiska została ustanowiona jako 
obowiązkowa, na podstawie art. 191 ust. 
1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej).

Nie należy również zapominać, że po-
lowanie to przecież huk strzałów, któ-
re przyczyniają się do płoszenia gatun-
ków chronionych (często rzadkich), co 
w przypadku późnych lęgów może mieć 
wpływ na sukces rozrodczy gatunków 
chronionych. Specjalnie wytresowany 
pies (którego każdy z polujących na pta-
ki łowne myśliwych musi posiadać), któ-
ry wyszukuje i przynosi myśliwemu za-
strzeloną kaczkę to również potencjalne 
zagrożenie dla wielu gatunków ptaków 
i ich lęgów. Penetrując siedlisko w po-
szukiwaniu upolowanego zwierzęcia pło-
szy on inne gatunki ptaków i tym samym 
może przyczynić się do strat w lęgach. 
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Psy myśliwskie przyczyniają się, między 
innymi do strat w koloniach rybitw, które 
jeszcze w połowie sierpnia mogą zajmo-
wać się wysiadywaniem jaj. 

Przyrodnicy zajmujący się ochroną 
ptaków mają mnóstwo dowodów na fakt 
odbywania przez wymienione gatunki 
kaczek oraz łyski lęgów jeszcze w sierp-
niu. Zdjęcia obrazujące ten fakt można 
zobaczyć, między innymi na stronie in-
ternetowej OTOP (http://www.otop.org.
pl/aktualnosci/2012/08/14/378-polo-
wanie-na-piskleta-1/).

Osoby, które wykonały zdjęcia kacz-
kom, łyskom, perkozom lub łabędziom 
wodzącymi pisklęta w połowie sierpnia 
(lub później) proszone są o ich przesyła-
nie (wraz z informacją o dacie i miejscu 
ich wykonania oraz swoimi danymi kon-
taktowymi) na adres pomocptakom@
otop.org.pl. Zdjęcia te posłużą jako argu-

menty w dyskusjach z instytucjami od-
powiedzialnymi za ochroną przyrody 
oraz decydującymi o terminach polowań. 
Miejmy nadzieję, że uda się wywalczyć 
przesunięcie obecnie obowiązującego 
początku okresu polowań o co najmniej 
miesiąc tak, aby polowania na gatun-
ki łowne ptaków przestały być wreszcie 
przejawem zwykłego barbarzyństwa.

Literatura:
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czer-
wona księga zwierząt. Państwowe Wy-
dawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
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Podgorzałka (Aythya nyroca) fot. Mateusz Ściborski
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Współcześnie uważa się, że inwazyj-
ne gatunki obce są jednym z głównych 
zagrożeń dla różnorodności biologicznej 
na świecie. Gatunek inwazyjny to gatu-
nek występujący poza granicą swojego 
naturalnego zasięgu, który w nowym sie-
dlisku wykazuje ekspansywność i kon-
kuruje z gatunkami rodzimymi o niszę 
ekologiczną.

Zmiana zasięgu gatunków jest pro-
cesem naturalnym i z reguły bardzo po-
wolnym, zależnym od wielu czynników, 
między innymi zdolności migracyjnych 
i tolerancji ekologicznej. Naturalne barie-

ry geograficzne i ekologiczne na świecie 
sprawiły, że flory poszczególnych kon-
tynentów różnią się od siebie posiada-
jąc swoistą kombinację gatunków. Zła-
manie tych barier przez intensyfikację 
transportu i turystyki przyczyniło się do 
przyśpieszenia zmian zasięgów gatun-
kowych roślin, a w wielu przypadkach 
w ogóle je umożliwiło. Introdukcje ga-

tunków inwazyjnych zachodzą w sposób 
celowy, np. przez sprowadzanie roślin 
ozdobnych, bądź też przypadkowo, wraz 
z transportem, jako „pasażerowie na 
gapę”.

Łan niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) i kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)

Inwazja obcych – realne zagrożenie 
dla rodzimej przyrody

tekst i zdjęcia: Justyna Rymon Lipińska

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Charzykowych − Zaborski Park Krajobrazowy
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Inicjacja inwazji biologicznych jest 
zazwyczaj niezauważalna dla człowieka, 
dlatego tak trudno jest z nimi walczyć. 
Problem zaczynamy zauważać dopie-
ro wówczas, gdy jest za późno na pod-
jęcie skutecznych działań. Uważa się, że 
w przypadku roślin inwazja biologiczna 
to rozprzestrzenianie się z prędkością 
większą niż 100 m w ciągu 50 lat. Są to 
zatem zmiany bardzo szybkie i dostrze-
galne, odbywające się często w ciągu ży-
cia jednego pokolenia człowieka. Przykła-
dem błyskawicznej kolonizacji nowych 
siedlisk może być moczarka kanadyjska 
pochodząca z Ameryki Północnej, któ-
ra pojawiła się w Europie w XIX wieku. 
W  1836 roku znaleziono ją w Irlandii, 
w 1854 w Szkocji, na kontynencie eu-
ropejskim po raz pierwszy odnotowa-
no ją w roku 1859. Na terenie dzisiej-
szej Polski pierwsze osobniki znaleziono 
w 1876 roku. Obecnie występuje w nie-

mal wszystkich zbiornikach słodkowod-
nych całej Polski, wkracza też do wód pły-
nących skutecznie konkurując z bardzo 
cennymi zbiorowiskami włosieniczników. 
Innym przykładem skutecznej inwazji jest 
niecierpek drobnokwiatowy. Pochodzi 
z Azji, a do Europy został sprowadzony 
w 1830 roku do ogrodów botanicznych 
w Genewie i Dreźnie, skąd uciekł, koloni-
zując siedliska naturalne. W Polsce pierw-
sze osobniki odnotowano w 1850 roku, 
a dzisiaj występuje w niemal wszystkich 
lasach liściastych i mieszanych.

Co decyduje o sukcesie gatunków in-
wazyjnych? Czynników tych jest wiele 
i niekoniecznie wszystkie występują łącz-
nie. Cechą gatunków inwazyjnych jest 
ich wysoka płodność, na przykład jeden 
osobnik, pochodzącego z Azji niecierp-
ka gruczołowatego, może wytworzyć aż  
4 000 nasion, które wyrzucane są na od-
ległość nawet 7 m od rośliny macierzy-

Kwiat niecierpka gruczołowatego 
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stej. Cechuje je też szybkie rozmnażanie 
wegetatywne. Przykładem mogą tu być 
azjatyckie rdestowce: ostrokończysty 
i sachaliński, u których już nawet 0,7 g 
kłącza może dać początek nowej rośli-

nie, której system korzeniowy rozrasta 
się w promieniu 7 metrów i na głęboko-
ści ponad 2 metrów. Gatunki inwazyjne 
wygrywają też swoimi imponującymi 
rozmiarami. Barszcz Sosnowskiego do-
rasta nawet do 5 metrów (średnio 2,5-
3 m), a jego kwiatostany mogą mieć 
60 cm średnicy. Niecierpek gruczołowa-
ty może mieć 3 metry wysokości, a pędy 
kolczurki klapowanej 8 metrów długo-
ści, wyprzedzając tym samym wszystkie 
jednoroczne gatunki w Europie. Gatun-
ki inwazyjne charakteryzuje też bardzo 
szybki wzrost w fazie juwenilnej i odpor-
ność na warunki środowiskowe. Często 
są też bardziej atrakcyjne dla zapylaczy 

niż gatunki rodzime. Na przykład każdy 
kwiat niecierpka gruczołowatego pro-
dukuje ponad 0,3 mg cukru na godzinę, 
podczas gdy norma wśród europejskich 
roślin wynosi sporo poniżej 0,1 mg.

Negatywny wpływ inwazyjnych ga-
tunków obcych na rodzimą przyrodę 
może przejawiać się w różnorodny spo-
sób. Konkurują one z gatunkami rodzimy-
mi o światło, wodę i siedlisko oraz powo-
dują ich eliminację. Mogą krzyżować się 
z gatunkami rodzimymi, powodując za-
burzenia w puli genowej populacji. Prze-
kształcają siedliska i powodują zmiany 
w krajobrazie, przyczyniając się do jego 
monotonii i ujednolicenia. Mają wpływ 
na zdrowie ludzi, na przykład barszcz 
Sosnowskiego może powodować bardzo 
silne i trudno gojące się  oparzenia skóry, 
a ambrozja bylicolistna jest silnym aler-
genem. Powodują także istotne straty 

Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) nad Jeziorem Charzykowskim
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ekonomiczne, przyczyniając się do kru-
szenia murów, wybrzuszania chodników 
i zatykania rur. W szybkim tempie zara-
stają też pobocza dróg i torów kolejo-
wych, ograniczając widoczność.

Walka z gatunkami inwazyjnymi jest 
niezwykle trudna i czasochłonna, wyma-
gająca zastosowania metod zarówno me-
chanicznych, jak i chemicznych oraz wie-
lokrotnego powtarzania w ciągu wielu lat.

Od 2009 roku Zaborski Park Krajo-
brazowy prowadzi mechaniczne usu-
wanie niecierpka gruczołowatego i kol-
czurki klapowanej z brzegów Jeziora 
Charzykowskiego. Rośliny wyrywane są 
zanim dojrzeją owoce, następnie są wy-
wożone i przesuszane, zaś miejsce ich 
składowania jest monitorowane, w celu 
uniknięcia powtórnej introdukcji. Od 
2011 roku w ZPK prowadzona jest także 
inwentaryzacja gatunków inwazyjnych. 
Do tej pory zinwentaryzowano brzegi 

Jeziora Charzykowskiego, Karsińskiego 
i Witoczna oraz brzegi rzeki Brdy od miej-
scowości Ciecholewy do Małych Sworne-
gaci i rzeki Zbrzycy od Parzyna do Widna. 
Przeprowadzone do tej pory prace wy-
kazały występowanie na terenie Parku 
16 gatunków roślin inwazyjnych, z cze-
go największe skupienia występują 
w obrębie wsi, gdzie dominantami są: 
rdestowiec sachaliński i rdestowiec 
ostrokończysty, niecierpek gruczołowa-
ty, kolczurka klapowana i nawłoć kana-
dyjska. Są to niewątpliwie „uciekinierzy” 
z ogródków, ponieważ gatunki te są dość 
powszechnie hodowane.

W Polsce zgodnie z art. 120. ustawy 
o ochronie przyrody obowiązuje zakaz 
wprowadzania do środowiska przyrod-
niczego oraz przemieszczania roślin, 
zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 
Obowiązuje też Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. 

Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis) i niecierpek gruczołowaty w miejscu ruderalnym 
w Charzykowach
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w sprawie listy roślin i zwierząt gatun-
ków obcych, które w przypadku uwolnie-
nia do środowiska przyrodniczego mogą 
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedli-
skom przyrodniczym. Rozporządzenie to 
zawiera listę 52 obcych gatunków (16 ga-
tunków roślin i 36 gatunków zwierząt), 
których sprowadzanie do kraju, przetrzy-
mywanie, prowadzenie hodowli, rozmna-
żanie i sprzedaż na terenie kraju wyma-
ga zezwolenia Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.

Klucz do sukcesu w walce z gatun-
kami inwazyjnymi leży jednak w eduka-
cji i świadomości, że to my sami mamy 
wpływ na pojawianie się gatunków inwa-
zyjnych w siedliskach naturalnych, a na-
sza niefrasobliwość w doborze gatunków 
ozdobnych może mieć zgubny wpływ na 
rodzime siedliska przyrodnicze. Spójrz-
my więc nieco dalej niż płot naszego 
ogrodu i sprawdźmy czy nieświadomie 
nie przyczyniamy się do ubożenia pol-
skiej przyrody.

Usunięte stanowisko niecierpka gruczołowatego w okolicach Funki
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Wraz z nastaniem zimy wiele osób 
podejmuje się dokarmiania zwierząt 
w swoim otoczeniu. W przekonaniu więk-
szości ludzi jest to bardzo potrzebne, 
a bez pomocy człowieka wiele z nich nie 
przetrwa trudnych warunków zimowych. 
To stwierdzenie jednak nie do końca jest 
zgodne z prawdą. W toku ewolucji, w na-
szym zmiennym klimacie zwierzęta na-
uczyły się radzić sobie z trudnymi wa-
runkami w okresie zimy. Intensywnie 
żerują jesienią, gromadząc zapasy tłusz-
czu i zaopatrując swoje „spiżarnie”. Ro-
śnie im gęste, ciepłe futro, migrują lub za-

sypiają. Przez setki lat potrafiły się obejść 
bez naszej pomocy. Czyż nie mogą sobie 
poradzić i dziś? W zasadzie zwierzęta po-
radzą sobie, jak zawsze. Jednak z powodu 
naszej różnorodnej ingerencji w środo-
wisko, dziś – ale tylko w przypadku, je-
śli zajdzie taka potrzeba – powinniśmy 
podjąć się trudu dokarmiania. Przemiany 
jakie zaszły w naszym otoczeniu spowo-
dowały zmiany w zachowaniu wielu ga-
tunków ptaków, które zarzuciły wędrów-
ki i pozostają na zimę. Zmiany w sposobie 
gospodarowania na terenach rolniczych, 
doprowadziły do zaniku miejsc schro-

Mazurki i trznadle chętnie korzystają z wysypanej karmy

Czy powinniśmy dokarmiać dzikie zwierzęta? 
Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” 
w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

tekst: Jolanta Bulak, zdjęcia: Wojciech Woch
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 

Oddział Zespołu w Stegnie − Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
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nienia i żerowisk. Niewystarczająca ilość 
owoców i nasion, które uniemożliwiają 
zebranie jesienią odpowiednich zapasów, 
oznacza głód zimą. Wreszcie zaskakują-
ce, szczególnie trudne warunki zimowe 
– gruba, twarda pokrywa śnieżna, kilku-
dniowe zamiecie i zawieje – to przeszko-
dy nie do pokonania nawet dla zdrowych 
i silnych zwierząt. Wobec powyższego 
odpowiedź wydaje się oczywista – dokar-
mianie przynosi ewidentne korzyści dla 
zwierząt, a nasza pomoc ratuje im życie. 
Niestety tak nie jest i należy poważnie 
rozważyć, kiedy można wkroczyć z do-
karmianiem, aby rzeczywiście nieść po-
moc, a nie szkodzić. 

Podstawowym krokiem (punktem 
wyjścia i podjęciu decyzji o dokarmianiu) 
jest umiejętność wnikliwego obserwo-
wania przyrody, właściwa ocena sytuacji 
zwierząt w danym roku (np. czy jesień 
była pogodna, czy było dużo pokarmu, 

czy był i jest on łatwo dostępny). Nie mu-
simy sobie radzić sami. W dobie Interne-
tu możemy poszukać informacji na facho-
wych portalach, poświęconych ptakom, 
zasięgnąć rady specjalistów. Najczęściej, 
kiedy zwierzętom źle się dzieje, w me-
diach pojawiają się apele Ministra Środo-
wiska z prośbą o pomoc i podjęcie dokar-
miania. Wtedy jak najbardziej możemy 
się włączyć do ogólnopolskich akcji.

Jeśli pokarmu było wystarczająco 
dużo, a zima jest łagodna zwierzęta do-
skonale sobie poradzą. W przeciwnym 
razie wskazana jest pomoc człowieka. 
Niestety wiele osób nie zdaje sobie spra-
wy, że dokarmianie zwierząt pociąga za 
sobą ogromną odpowiedzialność – odpo-
wiedzialność za czyjeś życie.

Najczęściej popełniane podczas do-
karmiania błędy, to termin rozpoczęcia, 
rodzaj oraz ilość pokarmu i brak syste-
matyczności. Łamiąc te zasady stwarza-

Przy karmie mogą pojawić się również bajecznie kolorowe samce bażantów
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my zagrożenie dla zdrowia i życia na-
szych podopiecznych. Lepiej zatem nie 
podejmować się dokarmiania niż robić 
to źle!

Przede wszystkim wiele osób dokar-
mia ptaki cały rok! Jest to jeden z naj-
większych błędów popełnianych przez 
człowieka – prowadzi do zmiany natu-
ralnych, wyuczonych zachowań wyszu-
kiwania pokarmu w środowisku. Nie-
jednokrotnie podczas letnich spacerów 
w pobliżu skwerów, miejskich stawów, 
parków wysypujemy okruszki i resztki 
z domowych posiłków, dzieci dzielą się 
chipsami, słonymi paluszkami z ptakami. 
To prawda – dajemy dzieciom bezcenną 
radość z możliwości obcowania ze zwie-
rzętami – ale niestety dzieje się to kosz-
tem zwierząt. Najczęściej nie uświada-
miamy sobie, że pokarm podawany przez 
nas dzikim zwierzętom podczas lata, kie-
dy jest przecież łatwo dostępny (pomija-
jąc już fakt, że jest on dla nich nieodpo-
wiedni), tak naprawdę wyrządzamy im 
krzywdę. Myślenie „garstka okruszków 
nie zaszkodzi” bardzo szybko urasta do 
rangi problemu, ponieważ ludzi dobrego 
serca jest bardzo wielu. Pod koniec dnia 
wola gołębi, zamiast soczystych owa-
dów, nasion wypełnia chleb. Zwierzęta, 
przyzwyczajają się do źródła pożywienia 
w jednym miejscu i przestają szukać go 
gdzie indziej, „rozleniwiają się” i oczekują 
pomocy od człowieka. Niektóre ptaki wę-
drowne, zachęcone łatwym dostępem do 
pokarmu, pozostają na zimę i wtedy za-
czyna się problem. Zła pogoda zniechęca 
do spacerów, dzieci niechętnie wychodzą 
na dwór, a ptaki czekają… Ważne jest za-
tem, aby dokarmianie rozpocząć we wła-
ściwym terminie, aby nie zakłócić natu-
ralnego rytmu biologicznego zwierząt. 

Najczęściej rozpoczyna się je w listopa-
dzie, po pierwszych opadach śniegu i sil-
niejszych mrozach. 

Drugą niezmiernie ważną sprawą jest 
rodzaj, jakość i właściwe ilości pożywie-
nia podawanego zwierzętom. Najczęściej 
osoby indywidualnie dokarmiają ptaki. 
W przekonaniu bardzo wielu z nich, zwie-
rzęta te lubią pieczywo, dlatego też ich 
zdaniem, chleb jest najlepszym pożywie-
niem dla skrzydlatych braci. Jest to nie-
stety bardzo mylne przekonanie – abso-
lutnie nie powinniśmy podawać dużych 
ilości pieczywa ptakom (a i w przypad-
ku ssaków powinien stanowić dodatek) 
z uwagi na sól i zawarte w nim substan-
cje ulepszające, konserwanty itp. Pta-
ki nie mają woreczka żółciowego, zatem 
ich możliwości wydalania soli są ograni-

Na jabłuszka chętnie przyleci kwiczoł – nasz najbarw-
niejszy przedstawiciel drozdów
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czone. Kiedy jej stężenie w organizmie 
jest zbyt duże, a ptak nie może się napić, 
zaburzona zostaje gospodarka wodna 

w jego organizmie. Zamiast pomagać 
przysparzamy mu cierpień. Ponadto, 
chleb podawany ptakom powoduje bar-
dzo często poważną chorobę – kwasicę. 
Czasami do zwierzęcych stołówek tra-
fiają niestety nadpsute owoce i nasiona, 
spleśniały chleb, które powodują cho-
roby układu pokarmowego, a niekiedy 
i śmierć. Resztki z obiadu, czy niedojedzo-
na kanapka to również nieodpowiedni 
pokarm dla ptaków. Małe dzioby nie po-
radzą sobie z rozdrobnieniem pieczywa, 
a znajdująca się w kanapce wędlina za-
wiera cały szereg toksycznych dla tej gru-
py zwierząt związków chemicznych. Nie 
traktujmy więc ptaków jak śmietnika, do 
którego wrzucamy to, czego nie chciało 
nam się już dojeść. Dla ptaków lepszy już 

jest głód niż zepsute jedzenie. My spraw-
dzamy datę ważności żywności, ptaki 
z zaufaniem zjedzą to, co im podamy. 

Ogromne znaczenie we właściwym 
sposobie dokarmiania ma również ilość 
podawanego pożywienia. Pamiętajmy, że 
ma on być tylko dodatkiem, a nie jedy-
nym, całkowicie wystarczającym źródłem 
pokarmu. Zwierzęta mogą się posilić 
w naszym karmniku, czy paśniku, odpo-
cząć, napić się wody, ale muszą udać się 
na poszukiwanie naturalnych źródeł po-
karmu. Ponadto lepiej dosypywać kilka 
razy w ciągu dnia mniejsze porcje poży-
wienia, bo jeżeli podamy go zbyt dużo, to 
część się zabrudzi, rozsypie i zmarnuje.

Dobrze jest dostarczać pokarm 
o określonych godzinach. Zwierzęta szyb-
ko przyzwyczają się do „pory karmienia” 
i zawsze odwiedzą nasz karmnik. Tu za-
tem dochodzimy do kolejnej niezwykle 

Akcja dokarmiania zwierzyny leśnej w PK „Mierzeja Wiślana”
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ważnej zasady: jeżeli postanowiliśmy 
pomagać zwierzętom w zimie musimy 
to robić systematycznie! W sytuacji, gdy 
z jakichś względów człowiek nie może 
dostarczyć swoim dotychczasowym pod-
opiecznym żywności albo kiedy mu się 
zwyczajnie ta czynność znudzi (a dzieje 
się to często i zwykle wtedy, kiedy tem-
peratura trochę się podniesie lub stop-
nieje śnieg), przyzwyczajone do naszej 
pomocy zwierzęta, będą czekały na nią 
z ufnością i nie będą szukały pokarmu 
(zatraciły te umiejętność z powodu nie-
umiejętnego prowadzenia dokarmia-
nia!). W rezultacie może to doprowadzić 
nawet do ich śmierci. 

Pamiętać należy jeszcze o jednej rze-
czy – pokarm powinien być urozmaicony. 
Podawanie codziennie tego samego po-
żywienia przez całą zimę powoduje nie-
dobory niektórych ważnych składników 

pokarmowych, co można przedstawić na 
przykładzie łabędzi. Ptaki te przystoso-
wane są do znoszenia trudnych warun-
ków zimowych – zdrowy dorosły osobnik 
może przetrwać bez pożywienia nawet 
4 tygodnie! Siedzi nieruchomo, aby 
oszczędzać energię zgromadzoną w po-
staci grubej warstwy tłuszczu. Jedną 
z przyczyn osłabienia, a tym samym 
wzrostu podatności na zamarznięcie, jest 
niewłaściwy pokarm, tj. podawany przez 
kilka miesięcy chleb, posiadający niewie-
le wartości odżywczych.

Jak wynika z powyższych rozważań 
dokarmianie to ogromna odpowiedzial-
ność. Warto jednak wziąć na siebie ten 

obowiązek, by móc obcować blisko z ży-
wiołowymi, skrzydlatymi gośćmi w na-
szym otoczeniu. Wiele radości dostarczy 
nam widok ukradkiem przemykającego 
do paśnika stadka saren, przycupniętych 

Odpowiedni karmnik i liczni pomocnicy – to klucz do sukcesu
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w posypie bażantów, kuropatw czy za-
jęcy, nie mówiąc już o gwarze w karm-
niku, czy na płocie. Jeśli zastosujemy się 
do prawidłowych zasad, nasze działania 
na pewno nie wyrządzą nikomu szkody. 
Z tego też powodu od kliku lat pracow-
nicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja 
Wiślana” wspólnie z dziećmi i młodzie-
żą dokarmiają zwierzęta w ramach akcji 
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. 
Pierwsze spotkania i pogadanki z dzieć-
mi przed kilku laty okazały się przeło-
mowe. Wiedza na temat prawidłowych 
zasad dokarmiania była znikoma. Dzieci 
miały ogromne chęci i jak zwykle szcze-

re serca, ale popełniały całe mnóstwo 
błędów. Podczas licznych spotkań i po-
gadanek, dowiedziały się kiedy powin-
ny rozpocząć dokarmianie, co mogą jeść 
zwierzęta, a przede wszystkim nabra-
ły poczucia, że biorą na siebie odpowie-

dzialność za czyjeś zdrowie i życie. Dziś 
gromadzą kasztany i żołędzie dla dzików, 
danieli, saren, proszą rodziców o zbo-
że dla bażantów i kuropatw. Gdy spad-
nie pierwszy śnieg, przygotują pierwsze 
pożywienie. W stopionej słoninie zato-
ną ziarna słonecznika i pszenicy. W bez-
piecznie usytuowanych, utrzymanych 
w czystości karmnikach zawisną kule 
tłuszczowe, pojawią się kasze, pokruszo-
ne orzechy, na gałęziach – takich na któ-
re kot się nie dostanie – zawisną jabłka 
z domowych spiżarni i świeża słonina. 
Z pracownikiem Parku zaniosą marchew-
kę, kapustę i ziemniaki dla leśnych ssaków. 

 Jak co roku w suchych pomieszcze-
niach będą czekały kasztany i żołędzie, 
które trafią do leśnych paśników, kiedy 
dostęp do naturalnego pożywienia bę-
dzie utrudniony. Dzieci zbierają je jesie-
nią na swoich podwórkach i skwerach. 

Dzik też korzysta z wykładanej w lesie karmy
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W naszej akcji od lat wspomagają nas le-
śnicy oraz myśliwi. Jako specjaliści zaj-
mują się dokarmianiem leśnych ssaków 
i ptaków na polach żuławskich. Leśnicy 
mają jeszcze jeden cel prowadząc do-
karmianie zimą – dostarczając pokarm 
ssakom, chronią młodniki przed zgryza-
niem młodych pędów i ogryzaniem kory 
z drzew. Najlepiej będzie, jeśli dokarmia-
nie zwierzyny leśnej pozostawimy sa-
mym leśnikom, pracownikom parków 
i myśliwym lub prowadzić je będziemy 
pod ich opieką. Oni wiedzą jakie zwycza-
je mają i czego potrzebują leśni miesz-
kańcy. Wszystko tak, by nie płoszyć i nie 
niepokoić zwierzyny. Co lubią sarny, dzi-
ki, daniele i zające? Chętnie zjedzą sia-
no, zboża, kasztany, żołędzie, warzywa, 
ziemniaki, buraki, ale kiedy są silne mro-
zy nie powinniśmy im podawać bura-
ków pastewnych, które szybko zamarzają 
i mogą zmrozić żołądki zwierząt. Ponad-

to w zadaszonym paśniku pokarm będzie 
łatwo dostępny i sarny nie poranią swo-
ich ratek, kiedy śnieg zamarznie.

Samodzielnie natomiast możemy po-
magać ptakom. Stosując się do powyż-
szych wskazówek musimy zadbać o wła-
ściwy pokarm. A co lubią ptaki? –  pokarm 
najbardziej zbliżony do naturalnych dań. 
Słonina, smalec (podczas mrozów lep-
szy niż słonina, która staje się twarda) to 
nic innego jak padlina, jabłka podobnie 
jak inne owoce wiszą czasem przez cała 
zimę. Ptaki chętnie skorzystają z nasion, 
bo zimą wiele roślin ma w swoich owoc-
niach nasiona. Tak więc tłuszcze zwie-
rzęce to rarytas dla owadożernych sikor, 
dzięciołów. Winogrona czarne krajowe, 
jarzębina, czarny suszony bez, rodzynki 
przyciągną kosy i kwiczoły. Kasza grycza-
na, płatki zbożowe (jęczmienne i pszen-
ne) lub otręby pszenne, połówki orze-
chów włoskich, rzepik, proso, pszenica 

Daniel – kolejny gość w miejscu dokarmiania
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i inne ziarna zbóż, obrane pestki dyni, 
słonecznik, mak, len, nasiona traw łąko-
wych, kukurydza oraz gotowe mieszanki 
dla kanarka czy papug zwabią wróble, 
mazurki, bogatki, modraszki, sierpówki, 
dzwońce, zięby, rudziki. Z pestkami wi-
śni, czereśni i śliwek poradzi sobie gru-
bodziób. Oczywiście nie zabraknie sroki, 
gawrona i wrony, które też będą próbo-
wały skorzystać z tych rarytasów. Dla 
nich można wysypać gotowany w nieso-
lonej wodzie makaron, ziemniaki czy ryż.

Warto wspomnieć, że zimą ptaki po-
trzebują również wody – zarówno do 
picia, jak i do toalety piór. Ich czystość 
i dobry stan warunkują ochronę przed 
zimnem. Dobrze jest więc w płytkim ta-
lerzu wystawiać rano ciepłą wodę, aby 
choć przez kilkanaście minut służyła pta-
sim gościom. Ptaki nie mogą jeść śnie-
gu ponieważ ilość energii, potrzebnej do 
roztopienia śniegu przez organizm, jest 
zbyt duża – tym samym dla ptaka jest to 
nieopłacalne.

W przypadku ptaków wodnych (ka-
czek, łabędzi i in.) podczas silnych mro-
zów – należy podawać zboże lub otręby, 
najlepiej w szerokich pojemnikach lub 
specjalnych korytkach. Bardzo dobra jest 
mieszanka z owsa i pszenżyta z dodat-
kiem otrąb. Można wysypać obierki, po-
szatkowaną kapustę itp. na lądzie lub lo-
dzie, ale nie do wody. Zamoczony pokarm 
bardzo szybko ulega zepsuciu.

Pamiętajmy o jeszcze jednej ważnej 
rzeczy. W razie pojawienia się w po-
bliżu chorych ptaków (rozpoznamy po 
nastroszonych piórach i po tym, że sie-
dzą długo z zamkniętymi oczami), na-
leży natychmiast zaprzestać karmie-
nia, gdyż nasz karmnik mógłby stać się 
siedliskiem zakażenia innych ptaków. 

Należy dokładnie wymyć stołówkę lub 
postawić nowy karmnik.

Jeśli nie mamy karmnika, to nasze po-
dwórko i tak może być wspaniałym miej-
scem dla ptaków, jeśli znajdą się na nim 
krzewy owocujące zimą. Zamiast egzo-
tycznych iglaków, posadźmy w naszych 
ogrodach jarzębinę, głóg, śnieguliczkę, 
rokitnik, tarninę, jesion i klon. Z ich na-
sion skorzystają liczne ptaki, a szczygły 
ucieszy pozostawiona kępka ostu. Róż-
ne odmiany jabłoni przyciągną drozdy 
– kosy, kwiczoły, niekiedy droździki. Ży-
wopłoty i gęste krzewy, niezależnie od 
ich przynależności gatunkowej, stanowią 
ważne miejsce gromadzenia się zimo-
wych stad wróbli i mazurków, które tu 
chronią się, m.in. w razie ataku krogulca.

Wiosną, kiedy przyroda zacznie bu-
dzić się do życia, pojawią się pierwsze 
owady definitywnie kończymy dokar-
mianie, wykładając coraz mniej poży-
wienia, a potem całkowicie czyścimy 
karmnik. Najczęściej kończymy dokar-
mianie w marcu, ponieważ w tym mie-
siącu większość ptaków rozpoczyna se-
zon lęgowy lub przygotowania do niego 
– przestawiają się wówczas na pokarm 
zwierzęcy (głównie owady), którego 
w karmniku nie znajdą. Ptaki nie znikną 
z naszego otoczenia i niejednokrotnie 
zajrzą na swoje zaprzyjaźnione podwór-
ko, a zimą na pewno znowu powrócą.

Źródła:
www.ekologia.pl 
www.lasy.gov.pl 
www.otop.org.pl 
www.weterynarz-radzi.pl/content/
poradnik-zimowego-dokarmiania-
ptaków-konrad-zadorożny-szczegółowe-
zasady-plik-format-pdf
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Poszukiwanie, śledztwo, pogoń za 
kimś lub czymś… takie tłumaczenia tego 
słowa znajdziemy w słowniku angielsko-
-polskim. Trochę podchodów, odrobina 
elementów gier patrolowych, łamigłów-
ki i zagadki to wszystko opisane wier-
szem lub prozą, całość opatrzona odręcz-
nie wykonaną mapką. Questing to nowy 

sposób na spędzenie wolnego czasu i po-
szukiwanie miejsc nieodkrytych, a także 
zwrócenie uwagi turystów na elementy 
wydawałoby się oczywiste. 

Ta forma turystyki powstała w USA, 
wymyślił ją kilkanaście lat temu Ame-

rykanin Steve Glazer. Jak sam twierdzi… 
„Najlepsze questy potrafią uchwycić i od-
dać ducha miejsca. Oddanie jednak tego 
ducha wymaga, abyśmy to przeżyli czy od-
kryli poprzez własne doświadczenie. Jeśli 
pragniemy odnaleźć ducha miejsca, musi-
my nauczyć się, jak dostrzegać szczegóły 
i odkrywać ukryte historie.”

Zatem celem questingu jest szuka-
nie wyjątkowości w ciekawych i zupeł-
nie zwyczajnych miejscach, pokazywanie 
miejsc wyróżniających się krajobrazem, 
przyrodą, czy dziedzictwem kulturo-
wym, rozwijanie poczucia tożsamości 

Quest – nieoznakowany szlak

tekst: Anna Mariola Kasprzak

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Questing to zabawa dla każdego  fot. Anna Kasprzak
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z danym regionem. To edukacja regional-
na przez zabawę bez ograniczeń wieko-
wych. Propagowanie questingu ułatwia 
jego „bezobsługowość”, łatwość narracji 
i rezygnacja z tradycyjnej infrastruktu-
ry turystycznej towarzyszącej zazwyczaj 
naszym ścieżkom i szlakom turystycz-
nym. Dobrze przygotowany quest nie 
wymaga ciągłej kontroli, a turyści sa-
modzielnie mogą z niego korzystać. Tu-
rysta dostaje lub sam drukuje ulotkę 
z odręcznie narysowaną mapką i opisem 
questu. W ulotce zawarte są wskazówki 
i zadania napisane prozą lub wierszem. 
Od inwencji układającego quest zależy 
na czym będą polegały zadania, zazwy-
czaj należy coś uzupełnić, zaobserwować 
i wpisać w odpowiednie miejsca np. poli-
czyć drzewa, deski w płocie lub ławecz-
ki w parku i wykorzystać te wiadomości 
w dalszej wędrówce lub do rozwiąza-
nia krzyżówki. Na końcu wędrowiec od-

krywa skarb − przeważnie skrzyneczkę 
z pieczątką, poświadczającą, że rozwią-
zał quest. Przygotowując quest powinni-
śmy szczególną uwagę zwrócić na wybór 
miejsca, w którym ulotki będą dostępne 
dla turystów (np. sklep, centrum kultury, 
urząd gminy itp. instytucje) oraz miejsce 
w którym ukryjemy skarb, tak aby był on 
dostępny w dni wolne oraz po południu. 
Jest to szczególnie cenna forma turystyki 
mogąca wzbogacić ofertę instytucji zaj-
mujących się edukacją przyrodniczą, re-
gionalną, historyczną, gospodarstw agro-
turystycznych itp. 

Przygotowanie questu to także do-
bry sposób na integrację mieszkańców, 
uczniów itp. grup zainteresowanych pro-
mocją miejsca swojego zamieszkania. Po-
zwala na spotkanie wielu różnych osób, 
które muszą wykazać się pomysłowością 
i umiejętnością układania pozyskanych 
wiadomości w wierszowane zagadki. 

Questing to także łamigłówki i zadania  fot. Anna Kasprzak
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Często przy takiej okazji, osoby biorą-
ce udział w tworzeniu questów poznają 
nowe „skarby” ukryte w najbliższej oko-
licy. Bywa, że są to zapomniane legen-
dy czy anegdoty lub mało znane historie. 
Jest to świetny sposób na uzupełnienie 
istniejących szlaków i tras turystycznych; 
trasa questu może częściowo prowadzić 
po szlaku oznakowanym lub ścieżce dy-
daktycznej.

W Polsce questy zostały wprowa-
dzone w 2006 roku w ramach akcji pro-
mującej markę lokalną Baby Pruskie. 
Od 2010 roku questing rozszerza się na 
całą Polskę, duża ilość questów powstała 
w Bałtowie (woj. świętokrzyskie) gdzie 
zrealizowano projekt: „Bałtów – polską 
stolicą questingu”. Osoby zainteresowane 
tematyką questingu odsyłamy do strony 
www.questing.pl można tam pobrać go-
towe ulotki i więcej dowiedzieć się na te-
mat tej nowej zabawy terenowej.

Questing zaczyna pojawiać się tak-
że w naszym województwie. Wiosną 
2012 roku Park Krajobrazowy „Dolina 
Słupi” wspólnie z Gminami Słupsk i Dęb-
nica Kaszubska przygotowali rajd tury-
styczny wykorzystujący questy zamiast 
tradycyjnej mapy do wędrowania. Obie 
przygotowane przez nas trasy cieszyły  
się dużym powodzeniem i przypadły do 
gustu zarówno młodszym jak i starszym 
uczestnikom imprezy. Jesienią zaprosi-
my chętnych na kolejny nieoznakowany 
szlak z zagadkami. W najbliższym cza-
sie planujemy umieszczenie ulotek z na-
szymi questami na stronie internetowej 
www.dolinaslupi.pl, będzie to uzupełnie-
nie naszej istniejącej oferty edukacyjnej. 

Także w tym roku powstały cztery qu-
esty będące pokłosiem szkolenia zorga-
nizowanego przez Lokalną Grupę Dzia-
łania Fundacja Partnerstwo Dorzecze 
Słupi. Celem tych działań jest promocja 

Dziupla z daszkiem − inspiracją do tworzenia questów jest sama przyroda fot. Elwira Ahmad
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lokalnej marki „Zielone Serce Pomorza”. 
Można zatem wędrować i poszukiwać 
ukrytych skarbów w Krzyni, Bytowie 
i Warcinie. Turyści mogą pobrać gotowe 
ulotki w siedzibie Partnerstwa w Krzy-
ni, na zamku w Bytowie oraz w Centrum 
Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Drodzy czytelnicy, zatem do dzieła, 
poszukajmy skarbu, odkryjmy to czego 
nie udało nam się do tej pory dostrzec. 

Źródła: 
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Questing,
 http://questing.pl/

Fragment questu przygotowanego 
przez pracowników Parku Krajobrazo-
wego „Dolina Słupi” i Gminnego Ośrodka 
Kultury Gminy Słupsk. 

Zapraszamy wszystkich 
na świetną zabawę!
Wykaż się wędrowcze 
szerokim gestem
Ruszysz więc za chwilę 
na Odkrywców Wyprawę
Z pomocnym i czytelnym 
dla każdego Questem!

Quest jest wskazówką, 
dokładnie go czytaj.
Niech Cię krajobraz 
pięknem zaskoczy!
O ukrytą ścieżkę wierszyk zapytaj
I miej szeroko otwarte oczy!

Ukrytych liter szukaj 
wędrowcze drogi
I wstawiaj je do krzyżówki – śmiało!
Do ukrytego skarbu zaniosą Cię nogi
I pilnuj by liter nie było za mało!

Jest w Krępie Słupskiej 
Plac Zabaw dla dzieci,
Z którego dumna jest słupska gmina
Czytaj tekst na głos, twa dykcja? – obleci!
Tam wędrówka się właśnie zaczyna!

Okręć się na pięcie, 
skręć w prawo głowę,
Widzisz cztery czworaki 
i „Drewno Kominkowe”?
Po lewej zaś przystanek 
spogląda na „drewno”
Ty się kieruj dalej na 6 kontenerów 
i skręć na ścieżkę „królewno”!

669803815 – co to za numer 
jest tajemniczy?
Nad tym numerem gołąbek lot ćwiczy!
Ma w gołębniku życie udane.
A pod nim świadczą „usługi ……… ”!

Wpisałeś hasło, gołębiom pomachaj,
Po drodze przed Tobą szybko nie lataj!
Droga rozjeżdżona, 
w nogach Twoich siła,
Aż się na Dębie Starym 
kora pomarszczyła!
…
I już przed Tobą polana
W pięknym słońcu skąpana
Na polance wiata, tablica, siedzisko
A przed nią miejsce na ……!

Na tablicy widzisz informacji moc
Czytaj szybko, bo zastanie Cię tu noc
Ukrył się tu jeleń, bocian, dudek, sarna, jeż,
Ale i rosiczka, grążel ….., 
grzybienie ….. też!

Opracowanie questu:
Anna Kasprzak, Hajka Święch, Sandra 
Winnicka 




