NR 1 (1) 2022 JESIEŃ

GŁOS PUSZCZYKA WPN
KWARTALNIK WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TEMAT NUMERU
Nasz Park.
PUSZCZYK
SYMBOL PARKU
Oddajemy głos
puszczykowi.
STACJA
ekologiczna UAM
Historia i działalność.
NOWY SZLAK
Wielkopolski Szlak
Św. Zygmunta
Szczęsnego
Felińskiego.
OKIEM ORNITOLOGA
5 faktów o żurawiach.

KWARTALNIK WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

GŁOS PUSZCZYKA WPN
KWARTALNIK
WIELKOPOLSKIEGO
PARKU NARODOWEGO

W NUMERZE

NR 1 (1) 2022 JESIEŃ

REDAKTOR NACZELNY
Zbigniew Sołtysiński
REDAKTOR PROWADZĄCY
Rafał Kurczewski
GŁOS PUSZCZYKA ( 1) 2022
WSPÓŁPRACA
Rafał Kurczewski
Natalia Napiórkowska
Agnieszka Delebis
Marta Jaśkiewicz
Lech Kaczmarek
Michał Lorenc
Mariusz Pełechaty
Magdalena Madajczyk-Głowacka
Wojciech Czeski
Katarzyna Leszczyńska
Barbara Chmielewska-Brzostowska
Błażej Nowak
Szymon Ferens
ADRES REDAKCJI
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory, 62-050 Mosina
tel. (61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl
wielkopolskipn.pl

TEMAT NUMERU | 3
Nasz Park
NEWSY | 8
Z życia Parku
WYWIAD | 12
Rozmowa z dyrektorem WPN Zbigniewem Sołtysińskim
FAUNA WPN | 18
Puszczyk - ptak symbol
HISTORIA W PARKU | 24
Stacja Ekologiczna - o działalności Stacji Ekologicznej
w Jeziorach
WOLONTARIAT WPN | 33
Inicjatywa Oddolna
TURYSTYKA | 35
Szlak na 200-lecie urodzin Świętego

PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD, KOREKTA
Katarzyna Leszczyńska
Referat Promocji i Kultury
Gmina Mosina
mosina.pl

SOWIE ZAGADKI | 39
Gry edukacyjne dla najmłodszych

DRUK
Agencja Reklamowa LIDER, 62-050 Mosina

MOSINA - NATURALNIE PIĘKNE MIEJSCE | 42
Do biegu... gotowi... ptak!

NUMER ZAMKNIĘTO
2 listopada 2022 r.
OKŁADKA
fot. Rafał Kurczewski

ZACZYTAJ SIĘ W PRZYRODZIE | 48
Recenzje
OKIEM ORNITOLOGA | 51
5 faktów o żurawiach w WPN

Wielkopolski.Park.Narodowy
wielkopolski park narodowy

WPN
2

WielkopolskiParkNarodowy

BEZPIECZNIE W PARKU | 54
Bezpieczna jesień

TEMAT NUMERU NASZ PA R K

KWARTALNIK WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Nasz Park
John B. Oakes napisał kiedyś
w New York Times, że:
„Parki narodowe
dla większości Amerykanów
są tak święte, jak flaga
państwa, macierzyństwo
i szarlotka". Ciekawe
co na temat naszych
parków narodowych miałaby
do powiedzenia większość
Polaków? Od wielu lat mam
wrażenie, że nasze pojęcie
na temat tych wyjątkowych
miejsc jest dość ogólne
i mocno teoretyczne,
oparte raczej na podstawowej i powierzchownej wiedzy
niż na dumie i szacunku, na
jaki zasługują...

dr inż. Rafał Kurczewski
Zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000

Ojciec Chrzestny Wielkopol- Mamy ludzi pracujących
skiego Parku Narodowego w muzeum i dbających o jego
prof. Adam Wodziczko powie- zbiory, mamy też tych, któdział, że to „żywe muzeum rzy go strzegą. Parki naroprzyrody” i „muzeum
form polodowcowych”.
Trudno o lepsze sfor- CHCIAŁBYM SIĘ SKUPIĆ
mułowanie dla oddania
NA SŁOWIE MUZEUM.
charakteru tego tereSĄDZĘ, ŻE TO SŁOWO
nu, ale chciałbym się
skupić na słowie „muKLUCZ.
zeum”. Sądzę, że to słowo „klucz”. Każdy zdaje sobie
sprawę, że muzea gromadzą dowe to „muzea” najcennieji chronią różnorodne, wyjąt- sze spośród wszystkich form
kowe i cenne zbiory. Dla każ- ochrony przyrody, to najwyżdego oczywiste jest, że panu- sza półka. Park narodowy nie
ją w nich konkretne zasady może powstać ot tak sobie,
WPN
(nie wspomnę już o opłatach). trzeba udowodnić, że takie
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słowa Hugh Synge’a, współautora opracowania „Parki
dla życia” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
(IUCN), który goszcząc w kilku polskich parkach narodowych, powiedział: „Obszary
przyrodnicze, które występują w tej chwili w Polsce,
istniały w Wielkiej Brytanii
ostatnio 400 lat temu”.
miejsce ma absolutnie wyjąt- dzo dużo! A kiedy weźmie- No cóż: cudze chwalicie...
kowe środowisko przyrodni- my pod uwagę naturalność W ostatnim czasie chyba cocze na tle kraju czy kontynen- i różnorodność form życia raz bardziej jesteśmy światu. Mamy ich w Polsce 23, to w polskich parkach, to okaże domi wyjątkowości naszej
dużo czy mało? W porównaniu się, że jesteśmy w czołówce przyrody. Możemy znaleźć
do innych państw, zwłaszcza kontynentu. Żeby podsumo- wiele informacji i zdjęć o tej
Europy Zachodniej, to bar- wać jednym zdaniem, zacytuję tematyce w materiałach pro-

ko i aż częścią wielkiego kręgu życia, jednym z elementów
tej cudownej układanki, gdzie
wszystkie klocki muszą być
połączone i od siebie zależne. Chroniąc przyrodę, chronimy samych siebie, zdrowe środowisko gwarantuje
nasze zdrowie, a przy okazji składania życzeń zawsze
słyszę, że przecież „zdrowie
jest najważniejsze”! Ochrona
przyrody to wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność
za chwilę obecną, ale przede
wszystkim za przyszłość.
Parki są narodowe, a więc
należą do nas wszystkich,
ale to również oznacza, że
my wszyscy jesteśmy za nie
odpowiedzialni. Jak powiedział twórca Małego Księcia
Antoine de Saint-Exupéry:
„Ziemi nie dziedziczymy po
naszych rodzicach, pożyczamocyjnych różnych obszarów, to, by ochronić i zachować my ją od naszych dzieci”. Hia parki narodowe są uznawa- dla naszych dzieci nawet tak storia życia na Ziemi uczy, że
ne za jedną z największych małego fragmentu? Przecież przyroda poradzi sobie bez
atrakcji turystycznych regio- jakość środowiska = jakość
nu. W ten sposób generują naszego życia. Jesteśmy tylwięc miejsca pracy (zarówno
bezpośrednio, jak i pośredJAK POWIEDZIAŁ
nio) i zysk. Chwalą się nimi
wszyscy, począwszy od władz
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY:
lokalnych, a skończywszy na
„ZIEMI NIE DZIEDZICZYMY
właścicielach hoteli. I bardzo słusznie! Z drugiej strony
PO NASZYCH RODZICACH,
słyszy się głosy o hamowaniu
rozwoju gospodarczego poPOŻYCZAMY JĄ OD NASZYCH DZIECI”.
przez system zakazów i ograHISTORIA ŻYCIA NA ZIEMI UCZY,
niczeń. Wszystkie polskie
parki narodowe razem wzięŻE PRZYRODA PORADZI SOBIE
te zajmują „aż” 1% powierzchni kraju! Czy nie stać nas na
BEZ NAS, ALE MY BEZ NIEJ JUŻ NIE...
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nas, ale my bez niej już nie.
Myśląc o parkach narodowych
przychodzą nam na myśl niezwykłe zwierzęta czy rośliny,
wyjątkowe miejsca, krajobrazy, wszystko, co jest ich
symbolami. A z czego słynie
nasz Park? Przede wszystkim z przyrody nieożywionej.
To miejsce, gdzie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni można zobaczyć niemal
wszystkie formy polodowcowe, co, jak już wspomniano,
docenił prof. Wodziczko. Artystą rzeźbiarzem, który twardą ręką kształtował te tereny,
był lądolód. Niezadowolony
z efektów wracał tu kilkukrotnie, tworząc i poprawiając z pasją swe dzieła przy
pomocy lodowych dłut, szlifując powierzchnię deszczem
i śniegiem. I choć było to dawno, w lodowej epoce, w erze

plejstoceńskiej, setki tysię- odkrywając jego tajemnice
cy lat temu, to ta przepiękna i walcząc o jego ochronę. Ich
Galeria (broń Boże nie mylić pasja czyni również to miejz handlową!) pełna rynien, sce wyjątkowym. Możemy
ozów, kemów, moren, san- i powinniśmy być dumni, że
drów trwa do
dziś pod gołym
MOŻEMY I POWINNIŚMY BYĆ
niebem otwarta dla każdego,
DUMNI, ŻE PRZYSZŁO NAM
a matka natura
WŁAŚNIE TUTAJ ŻYĆ,
nieustannie ją
poprawia, koloPRACOWAĆ CZY BYĆ GOŚCIEM
ruje, upiększa
przez 12 mie- PRAWDZIWEGO SANKTUARIUM
sięcy w roku,
PRZYRODY.
24 godziny na
dobę. Miejsce
to stało się domem dla wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt, naszych są- przyszło nam właśnie tutaj
siadów czy jak mawiał św. żyć, pracować czy być goFranciszek – braci i sióstr. ściem prawdziwego sanktuWielu ludzi zachwyciło się arium przyrody. Bądźmy więc
tym miejscem, wielu poświę- wrażliwi na to piękno, chciejciło mu swoje życie, pracę, my je poznawać i zgłębiać, by

TEMAT NUMERU NASZ PA R K

KWARTALNIK WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

być jego świadomymi odbiorcami i obrońcami. By docenić
jego wyjątkowość, odwołam
się do słów mojego znajomego ze Szkocji, którego gościłem przed laty. To przyrodnik,
który zwiedził już olbrzymią część świata, ale nigdy
wcześniej nie był w Polsce.
Przyjechał w roku 1995 i warto wspomnieć, że wówczas
nie było jeszcze w Szkocji
żadnego parku narodowego
(teraz są wszystkie dwa). Na
moją propozycję odwiedzenia
Wielkopolskiego Parku Narodowego zareagował wielką
radością i przejęciem, które przyznam, zdziwiły mnie
nieco, no bo cóż to znowu takiego wyjątkowego? Był zachwycony, na łące na Osowej
Górze podziwiał motyle – jak
stwierdził, tyle naraz widział
ostatnio w tropikach. Z wy-

piekami na twarzy fotografował jaszczurkę zwinkę na
ozie, która u nas jest obok zaskrońca najpopularniejszym
gadem, a w Wielkiej Brytanii rzadkością. Przechodząc
obok pola, dotykał chabrów
informując mnie z szerokim uśmiechem, że drugi raz
w życiu dotyka tych kwiatów... Jednocześnie widząc
śmieci, ludzi kąpiących się
w niedozwolonych miejscach, wjeżdżających samochodami pomimo zakazów,
powtarzał ciągle: dlaczego
tego nie szanujecie? Na koniec, kiedy już wracaliśmy
po pełnym dniu wrażeń, powiedział: "wiem dlaczego nie
szanujecie tego bogactwa".
Wy macie je wszędzie i nie
rozumiecie, że tego można
nie mieć, że pewnego dnia
może tego zabraknąć… Ude-

rzyły mnie te słowa i mocno
wryły się w pamięć. Warto
posłuchać gościa, dla którego nasza przyroda nie jest
codziennie mijaną rzeczywistością, kto potrafi ocenić jej
wartość z perspektywy innych miejsc na ziemi. Noszę
w sobie obraz jego i wielu innych gości z różnych zakątków świata, których zabierałem tutaj, do Naszego Parku,
zawsze z zaciekawieniem
i wzruszeniem obserwując
ich zachwyt, podziw i radość, jakie wzbudzały wizyty w tym miejscu. Mamy
więc wyjątkowe szczęście
mieszkając tu czy pracując,
ale jednocześnie ciąży też
na nas wyjątkowa odpowiedzialność. Jestem szczęśliwy i dumny, że los związał mnie z tym miejscem,
a Państwo co czujecie?

WPN
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NOC MOTYLI

Tegoroczna Noc Muzeum odbyła się
2 września 2022 roku, hasłem tej edycji
była ,,Noc Motyli". Uczestnicy mieli okazję
wysłuchać prelekcji pana Przemysława
Wieczorka dot. motyli nocnych i dziennych. Biolog przedstawiał różnice między
gatunkami oraz przekazał ciekawostki
o tych owadach. Uczestnicy mieli także
możliwość szukania ciem ukrytych w Muzeum Przyrodniczym oraz
samodzielnie stworzyć stadium rozwojowe owadów. Ponadto w grze terenowej
odkrywali zagadki ukryte w kodach QR
oraz odpowiadali na pytania zawarte
w kole fortuny, na sam koniec wszyscy
mogli wraz z Panem Przemysławem
wspólnie wabić motyle.

Agnieszka Delebis
Zespół ds. Udostępniania Parku
oraz Centrum Edukacji Ekologicznej

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI
PRODUCENTAMI
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Wielkopolski Park
Narodowy zaprasza do
współpracy lokalnych
producentów i twórców.
Współpraca ma zachęcić
osoby zajmujące się rękodziełem lub produkcją
żywności do promowania
produktów wytworzonych na terenie otuliny
Wielkopolskiego Parku
Narodowego, producenci
będą mieli m.in. możliwość
uczestniczenia i wystawiania swoich produktów
podczas wydarzeń organizowanych przez Park.
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JUBILEUSZOWY RAJD

WPN został powołany 65 lat temu,
inicjatorem założenia Parku był prof.
Adam Wodziczko, który mawiał, iż
obecne obszary WPN to ,,żywe muzeum form polodowcowych", dlatego
podczas wydarzenia uczestnicy
dowiedzieli się o tym, w jaki sposób
powstały formy polodowcowe występujące na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Wytyczona trasa
obejmowała m.in. kem, oz, jeziora
polodowcowe, morenę czołową. Ponadto podczas imprezy pierwszy raz
zaprezentowali swoje wyroby lokalni wytwórcy, tacy jak: pszczelarze
i osoby zajmujące się rękodziełem.
Wytwórcy przeprowadzili warsztaty
o charakterze ekologicznym.

KONKURS NA 65 LAT

Z okazji 6️5 - lecia istnienia Wielkopolskiego Parku Narodowego serdecznie
zapraszamy dzieci szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz ich rodziców
do udziału w konkursie ,,Wielkopolski
Park Narodowy dawniej i dziś”. Konkurs
odbędzie się w trzech kategoriach:
KATEGORIA I - fotografia
,,Powróćmy jak za dawnych lat”,
KATEGORIA II - utwór poetycki ,,Historia Wielkopolskiego Parku Narodowego
poezją zapisana”, KATEGORIA III - praca
plastyczna ,,Na szlakach w Wielkopolskim Parku Narodowym”. Szczegóły
konkursu znajdują się na naszej stronie
internetowej w zakładce Edukacja –
konkursy. Termin składania prac upływa 15️ grudnia. Na zwycięzców czekają
nagrody.

WPN
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BADANIA POPULACJI ŻURAWI

Wielkopolski Park Narodowy od dwóch
lat bierze udział w badaniach związanych z populacją żurawia. Badania
związane są z monitoringiem gatunku,
działaniami terenowymi, takimi jak:
wyszukiwanie rewirów i par lęgowych,
monitoring liczebności populacji nielęgowej, określenie żerowisk ptaków.
Ponadto w ramach działań z użyciem
indywidualnego znakowania ptaków stosuje się obrączki ornitologiczne, warto
wspomnieć, iż podczas obrączkowania
pobiera się pomiary m.in. długość skrzydła, długość dzioba, masa ciała. Pobrane
pomiary służą określeniu wieku i płci
ptaków, a zastosowanie obrączek pomaga określać m.in. przemieszczenia.

fot. Paweł Marczakowski

REINTRODUKCJA POPIELICY

WPN
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Wielkopolski Park Narodowy rozpoczął
realizację projektu, którego celem jest
reintrodukcja popielicy na jego terenie.
Popielice obserwuje się w konarach drzew,
prowadzą nocny tryb życia w naturalnym
lub pierwotnym lesie, dlatego obszar WPN
został wytypowany, jako miejsce właściwe
do ich wprowadzenia. Projekt realizowany
jest przy wsparciu finansowym pochodzącym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Popielice przeznaczone do realizacji
projektu będą pochodziły z Roztoczańskiego Parku Narodowego, a wsparcie merytoryczne zapewniają pracownicy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
czele z prof. Mirosławem Jurczyszynem.

KWARTALNIK WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

SPOTKANIE Z GMINAMI

fot. Natalia Napiórkowska

W dniu 21.09.2022 r. gościliśmy pracowników
referatów kilku gmin, na których terenie położony jest Wielkopolski Park Narodowy. Przygotowaliśmy prezentację z działaniami, które Park
podejmuje w ramach aktywnej ochrony przyrody. Goście spotkali się też z dyr. Maciejem
Czarneckim, który opowiedział o akwariach
w ekspozycji muzeum, których był pomysłodawcą, a następnie zaprosił na pokaz filmu
o podwodnym świecie Parku. Wybraliśmy się
też w teren, by obejrzeć projekty realizowane
w ramach ochrony siedlisk płazów oraz kwietne
pasy zakładane na rolniczych obszarach WPN.
Mamy nadzieję, że to pierwsze z wielu spotkań,
które nie tylko przybliżą działania prowadzone
przez Park, ale zachęcą do współpracy na rzecz
ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

fot. Rafał Kurczewski

CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE
NIE BEZ PRZYCZYNY

Od 2020 r. prowadzimy badania fauny chrząszczy zamieszkującej różnorodne siedliska
WPN. Kierownikiem projektu jest prof. UPP
dr hab. P. Sienkiewicz z Katedry Entomologii
i Ochrony Środowiska w Poznaniu,
w zespole znajdują się: dr hab. Sz. Konwerski, Zbiory Przyrodnicze UAM w Poznaniu
i dr R. Kurczewski z pracownikami WPN.
W ramach działań edukacyjnych otrzymaliśmy w tym roku dofinansowanie
z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Chrząszcz brzmi w trzcinie nie bez przyczyny”.
Powstanie m.in. kalendarz, film, pakiet
edukacyjny, przewodnik terenowy z kluczem
do oznaczania wybranych gatunków, który
pozwoli włączyć w proces badawczy gości
odwiedzających nasz Park.

WPN
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Katarzyna Leszczyńska
Referat Promocji i Kultury,
Gmina Mosina

Moim
celem jest
ochrona
przyrody
Rozmowa z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego - Zbigniewem Sołtysińskim.
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Czym jest dla Pana Wielkopolski Park Narodowy?
Co sprawiło, że zdecydował
się Pan połączyć swoje życie
zawodowe z Parkiem?
Jak to w życiu bywa, to tak
naprawdę przypadek. Będąc
jeszcze w szkole podstawowej, bardzo zainteresowałem się ornitologią. Później
rozwijałem swoje zainteresowania związane z ochroną przyrody. Po ukończeniu
studiów na Wydziale Leśnym w Poznaniu, na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym, rozpocząłem pracę

w jednym z nadleśnictw
w Puszczy Noteckiej. Specyfika usytuowania Nadleśnictwa Wronki, w którym
pracowałem, jego lokalizacja
po brzegach koryta Warty
sprawiła, że ochrona przyrody stała mi się bardzo bliska. Należałem do Komitetu
Ochrony Orłów, do Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Sprawiło to, że przypadkowo poznałem się z prof.
Siweckim, który wówczas
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej WPN,
poinformował mnie wówczas

o możliwości podjęcia pracy
w zespole ds. Ochrony Przyrody.
I tak się stało, że znalazłem
się w szeregach pracowników Parku. Zdecydowałem
się przyjść do Parku w listopadzie 1996 r. Tu realizuję nadal swoją pasję, w dalszym
ciągu jestem i fotografem
i przyrodnikiem, ale dalej ornitologia jest mi najbliższa.
Dlaczego Pana zdaniem tworzenie obszarów chronionych jest tak ważne?
Parki narodowe to najwyż-

sza forma ochrony przyrody. Stanowią one zaledwie
ok. 1% powierzchni Polski.
To bardzo mało. Obszary te
określiłbym wręcz mianem
świątyń naszej przyrody.
Chodzi o to, żeby to, co nam
dała historia, to co nam dali
poprzednicy m.in. prof. Wodziczko, którego portret wisi
tu w biurze na ścianie, który był pomysłodawcą oraz
piewcą utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia, że musimy godnie zachować i dalej
również my musimy mieć co
przekazać naszym potomnym. Nam to dano w kredycie zaufania. Jesteśmy za to
teraz odpowiedzialni i musimy mieć przede wszystkim,
co przekazać naszym dzieciom i wnukom. Cywilizacja
postępuje, standardy życia
bardzo się zmieniły, kiedyś
większość ludzi mieszkała w mieszkaniach w bloku,
a dzisiaj niemal każdy chce
budować dom. Jesteśmy
chyba drugim krajem w Europie, który posiada taką
dużą liczbę samochodów
w przeliczeniu na mieszkańca. Przez WPN przejeżdża
średnio, drogą powiatową,
przecinającą Park, jeden samochód, co 70 sekund. Możemy sobie wyobrazić, jaki
to ma wpływ na środowisko
Parku: akustycznie, zanieczyszczenie świetlne, emisja spalin, jak wpływa to na
śmiertelność zwierząt...

Co by się stało Pana zdaniem,
gdyby w latach 20-stych
prof. Wodziczko nie poczynił
starań o utworzenie w tym
miejscu Parku Narodowego?
Wyobrażam sobie tak, że
prof. Wodziczko nie myślał
o Parku Narodowym wtedy,
bardziej pewnie myślał o jakiejkolwiek formie ochrony
przyrody. Park Narodowy powstał w roku 1957 r. - niestety już nie za życia Pana Profesora, który zmarł w latach
40-stych. I nawet gdyby było
inaczej, myślę, że jakaś forma ochrony przyrody, może
nawet inna, która wówczas
była dopuszczalna w systemie ochrony, na tym obszarze by powstała. Cieszę się,
że pokolenie naszych rodziców doprowadziło do tego, co
zostało uwieńczone w roku
1957 r. powołaniem Wielkopolskiego Parku Narodowego, jako wówczas siódmego
z kolei parku narodowego
w Polsce. Cieszę się, że do
dzisiaj mamy okazję chronić
to, co prof. zauważył w latach
20-stych i mam nadzieję,
że uda nam się to ochronić
i przekazać kolejnym pokoleniom.

muzeum przyrody i muzeum
form polodowcowych. Każdy
z tych dwóch zamysłów jest
mi bliski. Rozumiem to w ten
sposób, że poprzez działania
lądolodu, który ukształtował
te tereny i to, jakie mamy
dzięki temu gleby, sprawił,
że mamy unikatową mozaikę flory i różnorodność
gatunków fauny. Dla mnie
WPN podobnie jak inne Parki ma dwie strefy. Jest to
muzeum i w nim powinniśmy
z szacunkiem podziwiać to,
co jest w nim wystawiane.
Ale to nasze muzeum musimy też udostępniać i musimy
również edukować osoby,
które tutaj są gośćmi. Strefy,
o których myślę to: strefa sacrum i strefa profanum. Nasze sacrum to 18 obszarów
ochrony ścisłej, które stanowią 3,5% jego powierzchni...
jest to bardzo mało. Obszary
udostępniane tj. szlaki, trasy,
drogi, grunty rolne stanowią
profanum. Obszary ochrony czynnej stanowią aż 69%
powierzchni Parku i właśnie
na niej musimy się starać tę
przyrodę nieco korygować.
Powinien być na nich odtwarzany wzorzec, który stanowi
drzewostan rezerwatu „GraKtóra z idei przyświecają- bina". Te tereny, nie są siedlicych prof. Adamowi Wodzicz- skami na sosnę. Nasze gleby
ce jest dzisiaj Pana zdaniem determinują takie siedliska,
najważniejsza, a która naj- że tak naprawdę rosnąć
bliższa Pana pracy?
na nich powinny lasy dęboPamiętam, że mottem prof. wo-grabowo-lipowe. SkłaAdama Wodziczki było to, dy gatunkowe upraw, które
że ten obszar jest żywym dzisiaj sadzimy, są do tego
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zbliżone. Robimy to już coraz mniej sztucznie, staramy
się coraz bardziej w miarę
możliwości bazować na odnowieniach naturalnych. Nie
zakładamy żadnych zrębów,
o co już od lat 30-stych
apelował prof. Wodziczko.
Staramy się gospodarować
zgodnie ze wskazaniami
świata nauki, praktyków, naukowców, którzy pracowali
m.in. przy tworzeniu nowego, praktycznie obowiązującego już od dziesięciu lat
planu ochrony.

Co Pana zdaniem wyróżnia
WPN na tle innych Parków,
czy ocenia Pan te różnice
jako atut, czy jako utrudnienie?
To, co nas wyróżnia, niestety jest również tym, co nam
utrudnia. Bliskość aglomeracji poznańskiej sprawia,
że nasze obszary są intensywnie eksplorowane przez
człowieka. Naszą bolączką staje się niekorzystanie
z wyznaczonych tras, kłady
jeżdżące w miejscach ochrony ścisłej... Bliskość dużego

miasta sprawia, że jest dla
nas prawdziwym wyzwaniem
doglądanie i chronienie tego
naszego sacrum.
Co Pana zdaniem jest najmocniejszą stroną WPN dzisiaj? Jakie działania, decyzje,
dają Panu i Pańskiemu zespołowi najwięcej satysfakcji z tego, co robicie na co
dzień?
Według mojego odczucia świetnie się nam układa współpraca
z samorządami. Jestem na stanowisku dyrektora szósty rok

i do tej pory przyznam, że nie
mam powodów do narzekań.
Jest czasem gorzej, czasem
lepiej, ale wiadomo, że każdy próbuje reprezentować
swój profil działania. Chciałbym zaznaczyć, że WPN to też
gminy. Park leży na terenie
6 gmin i z wszystkimi staramy
się porozumiewać i współdziałać. Mówiąc o gminach,
mam na myśli również ich
mieszkańców, ekosystem Parku jest ich naturalnym sąsiadem.
Wielu pracownikom WPN
daje satysfakcję to, co osobiście próbuję zbudować-zespoły ludzi, pracowników,
którzy by się u nas świetnie
odnajdywali. Bez wątpienia uważam, że Ci ludzie są
pasjonatami. Pobory, które
wiążą się z pracą w Parku,
możliwości jakie mamy, nie
powodują, że mogliby być tak
do końca usatysfakcjonowani. Niemniej jednak pasja jest
tutaj bez wątpienia determinantem do tego, żeby do tej
pracy przyjść no i się z niej
utrzymywać. Staram się jak
najbardziej wspierać ludzi
w rozwijaniu ich kwalifikacji,
ich zainteresowań, staram
się dopingować ich w rozwijaniu swoich pasji. Jesteśmy
uczestnikami wielu spotkań,
gościmy różne instytucje, jesteśmy organizatorami rajdów, konkursów, konferencji.
Sami staramy się otwierać
i proponować innym jednostkom np. naukowym, uczel-

niom, szkołom, uniwersytetom III wieku, współpracę
i podnosić przez to świadomość ekologiczną społeczeństwa.
To bardzo trudne na pewno
rozumieć i godzić potrzeby
dzikiej przyrody i postępującego jak jeszcze nigdy dotąd
chyba rozwoju cywilizacyjnego? Komu potrzebny jest
Park dzisiaj najbardziej i dlaczego?
Na tę pierwszą część pytania
odpowiedziałbym w zasadzie
dwuczłonowo. Przypomina
mi się teraz okres sprzed
roku 2020, kiedy to wszystkie
parki narodowe, ku mojej nieukrywanej uciesze, zostały
zamknięte na jeden miesiąc.
Pokazało to, jak ten czas był
potrzebny dla ochrony przyrody. Myślę, że najbardziej
nasz Park potrzebny jest
przyrodzie, którą tu chronimy. Uderzyłbym w ten ton,
ponieważ naszym zadaniem
jest chronić to sacrum, którym jest tylko 3,5% w WPN
i które jest zbyt mocno narażone na obecność człowieka
w swoim otoczeniu. Najbardziej mi na sercu leży właśnie obszar ochrony ścisłej
nazwany imieniem prof. Wodziczki, rezerwat „Grabina".
Za często nadal spotykamy
się z sytuacją, że ludzie zapominają, że są tam barierki,
że są tam tablice informujące o obszarze ochrony ścisłej. W środku tego obszaru

nierzadko można spotkać
ślady kół rowerowych...
Będę robił wszystko, żeby
prof. Wodziczko mógł być
dumny z tego, jak się Parkiem opiekujemy. Jak wspomniałem wcześniej, dostaliśmy ten niezwykły kawałek
terenu w spadku, w kredycie zaufania i zamierzam
ten kredyt zaufania spłacić.
Park jest potrzebny przede
wszystkim przyrodzie, ale
i ludziom, jednak na zasadach, które w jakiś sposób
próbujemy wykreować, czyli
m.in.: jest ponad 100 km tras
rowerowych, 87 km szlaków
pieszych, trasy konne udostępnione stadninom, które
są zlokalizowane w obszarze ochrony krajobrazowej
lub w otulinie Parku, kąpieliska, które są organizowane
w obszarze Parku lub w jego
otulinie. Staramy się ugościć
w Parku ludzi, w maksymalny dostępny sposób. Wydaje mi się, że udostępnienie
w Parku tej ilości szlaków,
na takiej powierzchni jest
dostatecznym kredytem zaufania. Bez wątpienia pogodzenie ochrony przyrody
z udostępnianiem jest dużym
wyzwaniem.
W jakim kierunku będzie
chciał Pan podążać w kolejnych latach, jakie planuje
Pan działania krótko i długofalowe?
Zacznę od końca. Działania długofalowe wykreuje
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nam plan ochrony parku,
który ustanawiany jest na 20
lat. Co prawda, już jesteśmy
w prawie połowie jego obowiązywania, niemniej jednak
zapisy są dość precyzyjne.
Przebudowa drzewostanów,
o której już wspominałem
wcześniej, idzie w kierunku, aby cały nasz Park był
taki, jak to nasze sacrum
i żeby nasze 8,5 ha rezerwatu „Grabina" rozciągało
się na naszym całym obszarze, najlepiej na pozostałych 69% obszarów ochrony
czynnej. To tak długofalowo.
Natomiast w krótszej perspektywie, w której można
w zasadzie liczyć życie człowieka - bo tak się składa, że
życie drzew to zwykle parę
pokoleń ludzkich, życzyłbym
sobie, żeby nasza współpraca z samorządami wyglądała
tak jak dzisiaj. Również, żeby
społeczeństwo, dla którego
WPN często jest powodem
do dumy, bo przecież ludzie
często się chwalą, że mieszkają obok Parku, potrafiło
spojrzeć na Park faktycznie jako na swoje bezcenne
dziedzictwo. Powinniśmy być
odpowiedzialni za nasze otoczenie. W momencie, kiedy
każdy będzie pragnął mieszkać obok WPN i będzie pragnął odgrodzić się od sąsiada takim czy innym płotem,
murem - to sprawi, że park
narodowy będzie wyizolowany od przestrzeni wokół.
Pamiętajmy o tym, że tak jak

w przestrzeni miejskiej dbamy i działamy na korzyść
krajobrazu,
projektujemy
ogrody, parki, osiedla, to
analogicznie chciałbym, żeby
Park miał również szansę
zadbać o przestrzeń wokół
niego. Żebyśmy zdążyli zachować pozostałą jeszcze
przestrzeń z obszarami ekosystemów sąsiednich nadleśnictw bez zabudowy.
Chciałbym pogodzić cele
ochrony przyrody z oczekiwaniami
społeczeństwa,
które mieszka na styku
z Parkiem, po sąsiedzku.Żeby
aglomeracja poznańska miała szansę cieszyć się walorami, które Park stara się chronić. Żeby była szansa na to, by
niektóre elementy w postaci
ochrony czynnej jak platformy dla ptaków np. rybołowa,
skutkowały sukcesem i ptaki
dostały szansę, żeby się tam
zagnieździć. Chciałbym, żeby
przyroda miała szansę tutaj
żyć swoim życiem sakralnym.
Czego można Panu życzyć
w drodze do osiągania tych
założeń?
W ostatnim czasie mieliśmy duże zmiany kadrowe
w WPN, po części wynikające
z przemiany pokoleniowej.
Kilkanaście osób odeszło na
emeryturę. Życzyłbym sobie,
żeby pracownicy Parku, którzy zaczną pracę, ale też ci,
którzy już pracują, tworzyli zgrany zespół. Taki, który
stanie na wysokości bądź

co bądź niełatwego zadania
i będzie miał siłę, wolę i warunki do tego, aby zadbać
o to, co pozostawił nam prof.
Wodziczko. Żebyśmy mogli
to muzeum form polodowcowych nadal chronić. Chciałbym bardzo również, żeby
zmieniające się uwarunkowania w jakiś sposób się do
nas uśmiechnęły. Żeby klimat
pozwolił nam na to, żebyśmy
mieli właściwe warunki do
ochrony. Klimat, który nam
się bardzo zmienia, a my
próbujemy bardzo aktywnie
ratować się przede wszystkim przed suszą, suszą która jest wielopłaszczyznowa.
Brakuje nam opadów, wody,
która zasila drzewostany.
W Parku mamy dwa cieki,
które wpływają do Warty,
woda nam ucieka. Dbałość
o ekosystemy wodne, które
nadzoruje mój zastępca dyr.
Rafał Kurczewski, są bardzo ważne. Ponad połowa
naszych obszarów ochrony
ścisłej jest związana z wodą,
krótko mówiąc nasze działania w kierunku zatrzymania wody, udostępniania tych
miejsc dla płazów i gadów
są bardzo ważne. Czynimy
starania, aby osie obszarów
ochrony ścisłej zachowały tę
jakość, żeby nadal były podmiotem ochrony. Bo jeśli np.
Bagno Dębienko lub Trzcielińskie, przestanie być bagnem, to będziemy tam mieli
po prostu tereny brzozowe
albo olchowe.

jednej osoby. Jest ich wiele.
Na pewno cieszę się, że pojawił się na terenie Parku ze
swoimi zainteresowaniami
prof. Wodziczko, jako pierwszy zauważył walory tego
obszaru i docenił, że wymaga
on najwyższej formy ochrony.
Ale rzekłbym, że autorytetami jest cały szereg pokoleń,
który dbał o utrzymanie walorów przyrodniczych WPN.
Trzeba wspomnieć przede
wszystkim o pasjonatach
WPN. Przez szereg lat przez
Wielkopolski Park Narodowy
przeszło kilkaset osób, bez

wątpienia większość tych ludzi była pasjonatami. Byli tu
krócej, a czasami całe życie
zawodowe i myślę, że każdy zostawił tu troszkę siebie. To też cały szereg pracowników merytorycznych,
terenowych, ludzi, którzy
byli związani czasami może
z mało widocznej strony np.
księgowej, administracyjnej,
no bo w końcu wszyscy tu
pracujemy w Parku Narodowym.
Dziękuję za rozmowę.
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Wspomnijmy jeszcze na koniec może o autorytetach. Do
jakich zwykł Pan sięgać i jakie może Pan polecić czytelnikom?
Wychowałem się na albumach fotograficznych, początek moich zainteresowań związany był z ptakami
i z fotografią. Wychowałem się na wydawnictwach
Włodzimierza Puchalskiego,
który zadbał o archiwizację naszej rodzimej przyrody
w latach już przedwojennych.
Jeśli chodzi o autorytety merytoryczne, nie mam jednak

WPN
17

FAUNA WPN PUSZCZY K

PUSZCZYK
-PTAK SYMBOL
dr inż. Rafał Kurczewski
Zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody
i obszarów Natura 2000
Oddajmy głos puszczykowi,
dumnemu symbolowi
Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
Od roku 1963 Park zaczął
stosować emblemat w formie
puszczyka na gałęzi dębu
z inicjałami W.P.N.,
według projektu słynnego
ornitologa prof. Sokołowskiego.
Choć nazwa gatunkowa brzmi
puszczyk zwyczajny, jednak to
absolutnie nie jest zwyczajny
ptak. W innych językach
puszczyka nazywa się sową
płową lub brązową, ale także
leśną czy kocią. Nazwa łacińska
Strix aluco, niechętnie przez
nas czytana, bo zwykłemu
śmiertelnikowi nic nie mówiąca,
w przypadku naszego bohatera
znaczy tyle, co
„sycząca sowa”.
W mitologii rzymskiej strix
oznaczało kobiecego demona, odpowiada to włoskiemu słowu strega - wiedźma, które możemy wiązać
ze słowiańską strzygą, czyli
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wampirzycą. Można znaleźć
także bardziej mroczne tłumaczenie, odnoszone do
całej rodziny puszczykowatych – sowy, które wysysają krew niemowląt… . Mój
Boże, chyba tylko człowiek
jest w stanie wymyślać takie głupoty! Cóż, sowy generalnie z powodu swojego trybu życia, a przede
wszystkim bardzo skromnej (delikatnie mówiąc) na
ich temat wiedzy, zostały
wraz z nietoperzami, wężami, ropuchami zaliczone
do przedstawicieli ciemnej
strony mocy. Zanim stały
się symbolem mądrości,były kojarzone z szatańskimi

praktykami i śmiercią. Ale
zostawmy już zabobony!
Choć puszczyk jest najczęściej spotykaną sową Europy (w Polsce uznaje się go
za najpopularniejszą sowę,
a jednocześnie za nielicznego ptaka lęgowego), to
równocześnie bardzo skryty i tajemniczy ptak.
Opisując gatunki w celu
ich rozpoznania, zaczynamy zwykle od informacji
o ich ubarwieniu. I tu czeka
nas pierwsza niespodzianka – możemy spotkać dwie
odmiany barwne puszczyków – brązową i szarą.
Oczywiście ptaki o różnym ubarwieniu mogą się

swobodnie krzyżować, bo
to nadal ten sam gatunek,
a w takim wypadku wśród
pisklaków mogą znaleźć
się i rudzielce i szaraczki. Dorosłe są większe od
gołębi (średnio 40 cm i ok.
0,5 kg) a rozpiętość skrzydeł
może
przekroczyć
metr. Sylwetka, zwłaszcza
w locie, jest bardzo charakterystyczna. Pamiętam
swoje pierwsze spotkanie
z puszczykiem – wieczorem zza moich pleców wyleciał bezszelestnie ptak „bez
głowy”, nie muszę chyba dodawać, jak się wystraszyłem!
Ten charakterystyczny wygląd zawdzięcza pozornemu
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brakowi szyi. Generalnie
upierzenie u sów trochę
nas oszukuje, bo są mocno napuszone i wyglądają
dzięki temu dość solidnie,
a tym czasem bez piór
to takie chude, ale mocno nastroszone „kurczaczki” z potężnym dziobem
i szponami, no i oczywiście
z szyją i to jaką szyją! Nikt
tak nią kręcić nie potrafi,
jak sowy właśnie, obracają głowę nawet o 270 stopni i nie skręcają karku!
Umożliwia im to specjalna
budowa kręgosłupa, który
nie tylko jest elastyczny,
ale dzięki swojej oryginalnej konstrukcji nie zamyka
naczyń krwionośnych przy
skręcaniu szyi.
Napisałem wcześniej, że
puszczyk wyleciał bezszelestnie. No właśnie, czy to
tylko taki „poetycki” opis
z serii science fiction? Otóż
nie! Lot zostaje wyciszony
dzięki temu, że krawędzie
piór pokryte są delikatnym
puszkiem wygłuszającym
ich ocieranie. Dodatkowo
lotki (pióra umieszczone
na skrzydłach) mają „ząbki”
zapobiegające zawirowaniom powietrza w locie. To
tylko jedno z przystosowań
tego nocnego łowcy. Oko
puszczyka jest czarne i na
próżno szukać w nim różnicy pomiędzy tęczówką,
a źrenicą, no jak to zwykle
u czarownicy. Wzrok jest
na tyle ważnym zmysłem

W kluczach, atlasach,
przewodnikach piszą
o „żałobnym”
pohukiwaniu,
rozpoczynającym się od
przeciągłej, opadającej
sylaby huuuuuh,
potem 4 s przerwy
i krótka sylaba hu,
po której następuje seria szybkich, drżących sylab hu’ hu’ hu’,
zakończona znów przeciągłą,
opadającą huuuuuh.
dla sów, że posiadają aż
trzy powieki! Górna służy
do mrugania, dolna zamyka się, kiedy ptak śpi, trzecia nazywana jest migotką
i ma postać mlecznej błony,
nasuwającej się na oko, by
zwilżyć i oczyścić rogówkę. Rozstaw między oczami jest niewielki i dlatego,
w odróżnieniu od innych
ptaków, oczy sów zwrócone
są do przodu, jak w ludzkiej twarzy. Daje to, podobnie jak u nas, zdolność widzenia stereoskopowego,
a więc dzięki szerokiemu
kątowi widzenia umożliwia
postrzeganie głębi i szacowanie odległości. Duże
oczy umożliwiają szerokie
otwarcie źrenicy, a błona
odblaskowa, znajdująca się
za siatkówką, wzmacnia
jasność widzenia. Dzięki

temu puszczyk może polować nocą, a jego oko jest
ok. 2,5 raza wrażliwsze na
światło od oka ludzkiego.
Jednak w bezksiężycowe
noce, w kompletnej ciemności, nawet tak dobry
wzrok się nie przyda, a coś
jeść trzeba. W bajkach dla
dzieci sowy, przedstawiane jako mądre i oczytane, noszą często okulary.
Skojarzenie to wiąże się
z
charakterystycznym
układem piór wokół oczu,
tzw. szlarą. Tworzą ją
krótkie i sztywne pióra,
a jej rolą jest skupianie
fal dźwiękowych, co ułatwia usłyszenie najdrobniejszego szmeru. Otwory
uszne położone są
na krawędzi szlary,
co ciekawe – niesymetrycznie. Dzięki temu dźwięki
dochodzą do nich
w różnym czasie,
a to wpływa na precyzyjne
ustalenie
lokalizacji
ofiary.
Kto zatem znajduje
się w menu naszego
bohatera? To przede
wszystkim gryzonie,
w tym tak przez nas
„lubiane”
szczury,
myszy czy nornice.
Spektrum może być
zdecydowanie szersze - od dżdżownic, owadów, przez
krety,
jaszczurki,
żaby po ptaki czy
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nietoperze. Schwytany delikwent zwykle połykany jest
w całości. Ponieważ sowy nie
trawią chitynowych pancerzy
owadów, kości, piór czy sierści, wypluwają je w postaci
pakietów zwanych wdzięcznie
wyplówkami. Dzięki ich badaniu uzyskuje się cenne informacje na temat składu gatunkowego pokarmu.
Wiemy już, jak wygląda, z jakich zmysłów korzysta i co
jada, ale gdzie mieszka ten
„nasz koleżka”? Najchętniej wybiera dziuple, problem w tym, że brakuje starych, dziuplastych drzew, no
i w tym, że nie jest małym ptakiem, a jak dodamy, że potrafi
złożyć nawet do sześciu jaj,
to jak tu znaleźć odpowiedniej wielkości lokum dla całej
ekipy? Wykorzystuje zwykle
kilka dziupli, z których każda
pełni inną rolę – w jednej wysiaduje jaja, a potem opiekuje
się pisklakami, w innej może
odpoczywać w ciągu dnia,
a w jeszcze innej ma spiżarnię. Zdarza się, że zajmuje
gniazda innych ptaków, wyjątkowo zakłada je na ziemi czy
w norze. W miastach potrafi
zaadaptować strych, poddasze czy nawet komin. Można
powiesić dla niego również
budkę lęgową, określoną jako
typ E, która ma oczywiście
odpowiednie gabaryty i zawieszana jest min. 6 m nad
ziemią. Gody rozpoczynają
się już zimą. Samiec w tym
czasie przynosi wybrance je-

dzenie, puszy się i wykonuje akrobacje powietrzne, by
przekonać damę swojego
serca.
Charakterystyczny jest głos samca, którym wabi samicę, a jednocześnie informuje innych
o zajętym terytorium. Jakoś
nigdy nie miałem przekonania do opisywania głosów
ptasich, no bo nie ma to,
jak posłuchać..., ale w kluczach, atlasach, przewodnikach piszą o „żałobnym”
pohukiwaniu, rozpoczynającym się od przeciągłej,
opadającej sylaby huuuuuh,
potem 4 s przerwy i krótka sylaba hu, po której
następuje seria szybkich,
drżących sylab hu’ hu’ hu’,
zakończona znów przeciągłą, opadającą huuuuuh.
Oczywiście odgłosów, jakie
wydają puszczyki, zarów-

no samce, jak i samice, jest
znacznie więcej, w zależności od sytuacji, ale pozwólcie Państwo, że daruję
sobie już te sylabowe opisy,
a zainteresowanych odsyłam nie tyle do lektury, ile
do nagrań. Puszczyki należą do ptaków monogamicznych. Jaja, zwykle w ilości 2-6 sztuk, składane są
wczesną wiosną, w połowie
marca, a w miastach nawet
znacznie wcześniej. Wysiaduje je wyłącznie samica,
samiec zapewnia jej wikt
w tym czasie. Białe, puchowe pisklaczki klują się po
miesiącu, po kolejnych
dwóch będą zdolne do lotu,
do tego czasu rodzice dokarmiają pociechy, a one
spacerują po gałęziach
drzew. Nierzadko zdarza
się, że spadną… Jednak

z uwagi na grubą warstwę
puchu, lądują zwykle bezpiecznie i za pomocą dzioba i szponów, same potrafią wspiąć na drzewo. Jeśli
zdarzy się nam znaleźć takiego pisklaka, nie powinniśmy go pod żadnym pozorem (chyba, że zobaczymy
krew czy jakieś wyraźne
ślady kontuzji, typu złamania) zabierać! Rodzice zatroszczą się już odpowiednio o swoje potomstwo,
a my nie narazimy malucha
na stres, który może skończyć się śmiercią, a siebie
na atak dorosłych ptaków.
Czują się puszczyki w naszym Parku bardzo dobrze.
Inwentaryzacja wykazała
45 par! Ma więc tu swoje
Królestwo, którym rządzi
niepodzielnie!
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Stacja Ekologiczna
Mariusz Pełechaty, Lech Kaczmarek, Marta Jaśkiewicz, Michał Lorenc
Archiwum SEJ str. 24/30, Archiwum Izby Muzealnej w Mosinie str. 26/27,
fotopolska.eu str. 26, Katarzyna Leszczyńska str. 28/29/31

Historia i działalność Stacji Ekologicznej w Jeziorach na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, jako jednostki monitoringowo-badawczej
oraz edukacyjno-dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WPN
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Badania naukowe i kształcenie studentów poza murami
uczelni? Ależ tak, w stacjach
terenowych!
Idea
badań
naukowych
w oparciu o terenowe stacje
badawcze sięga drugiej połowy XIX wieku. Za pierwszą
stację badawczą uważa się
stację powstałą w 1872 roku
w Neapolu, a przedmiotem
jej badań była fauna Zatoki
Neapolitańskiej. W 1892 roku
powstała stacja terenowa
w niemieckim Plön, na Pojezierzu Holsztyńskim. Jest
ona uznawana za pierwszą
stację limnologiczną. Przyczyniła się ona znacząco do
rozwoju badań mieszczących
się w zakresie dyscypliny naukowej nazywanej hydrobiologią. Pierwsza polska stacja
terenowa powstała niedługo
po uzyskaniu niepodległości,
w 1920 roku, nad jeziorem
Wigry, a po niej, w 1923 roku
powstało Morskie Laboratorium Rybackie w Helu. W tej
samej dekadzie zapoczątkowano badania limnologiczne
na Uniwersytecie Poznańskim i już w 1928 roku powstała Stacja Biologiczna
nad jeziorem Kiekrz w Poznaniu.
Realizacja badań naukowych
w oparciu o zamiejscowe
stacje terenowe kontynuowana jest przez poznańskie
uczelnie do dziś. Stacje terenowe służą również monitoringowi stanu środowiska
oraz zamiejscowej dydakty-

ce akademickiej. Dzięki nim,
w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą studenci mogą
eksplorować zjawiska przyrodnicze i cenne ekosystemy,
będące przedmiotem wykładów akademickich. Stacje
terenowe to również miejsca edukacji przyrodniczej
społeczeństwa, a zwłaszcza
jego najmłodszych przedstawicieli. Czym skorupka za młodu…jakże istotne
w obliczu kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenia wód
i wszechobecnego smogu!
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi szereg kluczowych
badań naukowych, monitoruje stan środowiska oraz
kształci młode pokolenia
w pięciu stacjach terenowych, spośród których najdalsza zlokalizowana jest
na Spitsbergenie, a najbliższa siedzibie UAM – w
Jeziorach, w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Stacja Ekologiczna UAM
w Jeziorach (SEJ), taka jest
jej oficjalna nazwa, znana
jest wielu badaczom z poznańskiego i innych ośrodków naukowych w Polsce
i za granicą, a także młodzieży akademickiej oraz
uczniom wielu szkół poznańskich, wielkopolskich,
ale i nie tylko.
Z kart historii Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach
Stacja Ekologiczna UAM

w Jeziorach została utworzona 29.11.1989 roku na mocy
umowy podpisanej pomiędzy
UAM i WPN dzięki staraniom
prorektora UAM prof. dr hab.
Andrzeja
Kostrzewskiego
i przy zgodzie dyrektora
WPN mgr. inż. Adama Kaczmarka na podstawie Zarządzenia Rektora UAM nr
41/89-90 z dnia 20.11.1989
roku jako jednostka podległa bezpośrednio rektorowi,
którym wówczas był prof. dr
hab. Bogdan Marciniec. Podwaliny powołania SEJ stanowiło porozumienie o współpracy naukowej z 4.02.1974
pomiędzy prorektorem UAM
prof. dr hab. Stefanem Kozarskim oraz dyrektorem Instytutu Biologii doc. dr hab.
Ludwikiem Obuchowiczem
a dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego
dr. Alojzym Młynarkiem. Następnie, 23.11.1983 roku dyrektor Instytutu Biologii doc.
dr hab. Zdzisław Bogucki
oraz dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej prof. dr hab.
Tadeusz Bartkowski skierowali do rektora UAM pismo
wnioskujące o utworzenie
stacji terenowej w Jeziorach.
Obecnie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UAM
516/2015/2016 z dnia 16.05.2016
roku, SEJ jest zamiejscową jednostką organizacyjną
UAM – stacją naukową Uniwersytetu powołaną dla prowadzenia pracy naukowej
i działalności edukacyjnej.
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Wcześniej jednak, Stacja była
jednostką pozawydziałową,
ale współpracującą z wydziałami zainteresowanymi
wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza położenie
w sercu WPN, obszaru niepowtarzalnego w tej części
Wielkopolski pod względem
ukształtowania krajobrazu
oraz różnorodności ekosystemów lądowych i wodnych.
Autorami koncepcji funkcjonowania SEJ byli naukowcy
UAM, reprezentujący szerokie spojrzenie na środowisko, a mianowicie prof. dr
hab. Jerzy Siepak z Wydziału Chemii, dr Wirginia Kubiś
z Wydziału Nauk Gegraficznych i Geologicznych oraz dr
Andrzej Nowosad z Wydziału
Biologii, a zespołem kierował prof. dr hab. Andrzej Ko-

strzewski. Nad merytoryczną
i formalną działalnością SEJ
czuwała Rada Programowa.
Radę powoływał rektor UAM

na okres kadencji władz
uczelni. Bezpośrednim wykonawcą postanowień Rady
był kierownik Stacji. Obecnie,
w związku z włączeniem SEJ
w struktury Wydziału Biologii UAM, Rada Programowa nie jest już powoływana,
a kierownik SEJ współpracuje bezpośrednio z władzami Wydziału Biologii UAM.
W okresie ponad trzech dekad istnienia Stacją kierowali: prof. dr hab. Andrzej
Kostrzewski (w latach 19891991), prof. dr hab. Jan Bednorz (1991-1993), prof. dr hab.
Jerzy Siepak (1993-1999), dr
Lech Kaczmarek (1999-2017),
a od 2017 - prof. dr hab. Mariusz Pełechaty.
Interdyscyplinarny charakter
badań naukowych i monito-

ringu środowiska, jak również dydaktyki akademickiej
i działań edukacyjnych pozostał niezmienny przez dekady, dopasowując się jedynie
do sezonowej zmienności
przyrody otaczającej Stację.

rant Seeberg am Gorkasee”.
Funkcjonowała ona przynajmniej do roku 1915. Po wojennej zawierusze, około roku
1920, w budynku ponownie
otwarto restaurację, już
o polskiej nazwie - „Leśna”.
Tę funkcję obiekt pełnił zaHistoria i klimat miejsca
pewne do wybuchu II wojny
Obiekty i teren SEJ należą do światowej. W trakcie wojny
Wielkopolskiego Parku Na- z budynku korzystali okurodowego, który dzierżawi je panci, m.in. zarządzający
Uniwersytetowi im. Adama budową wznoszonej w sąMickiewicza w Poznaniu. Ale siedztwie rezydencji Arbudynek obecnej SEJ ma hi- thura Greisera, pełniącego
storię starszą niż WPN i Sta- w czasie okupacji funkcję
cja.
Namiestnika Rzeszy w Kraju
Główny budynek dzisiej- Warty. Po zakończeniu wojszej SEJ powstał w pierw- ny budynek dzisiejszej Stacji
szych latach XX wieku. Już pełnił różne funkcje. Stanow 1905 roku mieściła się wił również siedzibę Urzędu
w nim restauracja znana Bezpieczeństwa. Ostateczwówczas jako „Waldrestau- nie ponownie otwarto w tym

miejscu restaurację „Leśną”,
znaną również jako „Górecka”. Stanowiła ona częsty
cel sobotnich i niedzielnych
spacerów poznaniaków, rozpoczynających się zazwyczaj
na stacji kolejowej „Osowa
Góra”. Jednocześnie w otoczeniu restauracji rozwijała
się infrastruktura rekreacyjna, jak choćby osada domków
kampingowych PTTK-HCP
w Poznaniu (już nieistniejąca) lub schronisko turystyczne „Kociołek” (dziś obiekt
stanowi zaplecze hotelowe
SEJ). Po likwidacji restauracji w połowie lat 80-tych
obiekt nie był użytkowany
aż do chwili jego zagospodarowania na potrzeby powstającej Stacji Ekologicznej
w 1989 roku.
Badając teraźniejszość…
patrzymy w przyszłość…!
Podstawowym
aspektem
działań SEJ są wielokierunkowy monitoring środowiska
i badania naukowe bezpośrednio z nim związane, prowadzone przez pracowników
Stacji, jak również prace naukowe badaczy z UAM lub
innych uczelni, realizowane
z wykorzystaniem danych
monitoringowych SEJ, jej
zaplecza laboratoryjno-noclegowego i pomocy pracowników Stacji. Wieloletnie
obserwacje przyrody pozwalają rozpoznać mechanizmy,
dzięki którym możemy mieć
realny wpływ na jakość śro-
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prof. dr hab. Mariusz Pełechaty
- kierownik SEJ od 2017 r.
Profesor nauk ścisłych
i przyrodniczych, absolwent
i pracownik Wydziału Biologii UAM,
badania naukowe z obszaru
ekologii wód, hydrobiologii
i hydrobotaniki, ze szczególnym
uwzględnieniem zależności
funkcjonalnych w jeziorach i roli
w nich roślinności wodnej, oraz
bioindykacji jakości wody.

Podstawowym aspektem działań
Stacji Ekologicznej w Jeziorach są:
wielokierunkowy monitoring
środowiska i badania naukowe
bezpośrednio z nim związane,
prowadzone przez pracowników
Stacji, jak również prace naukowe
badaczy z UAM lub innych uczelni [...]
[...] Wieloletnie obserwacje przyrody
pozwalają rozpoznać mechanizmy,
dzięki którym możemy mieć realny
wpływ na jakość środowiska, które
pozostawimy następnym pokoleniom!
Dziś wydaje się to szczególnie
ważne…

>

dr Lech Kaczmarek
- wieloletni kierownik SEJ
(1999-2017). Doktor nauk
o Ziemi w zakresie geografii.
Inicjator obserwacji hydrometeorologicznych w SEJ, pasjonat
i popularyzator wykorzystania
map cyfrowych w badaniu
środowiska przyrodniczego.

>

mgr Marta Jaśkiewicz
- związana z SEJ od 2014 r.
Magister nauk geograficznych,
specjalizacja geomorfologia.
Sprawuje nadzór nad ogródkiem
meteorologicznym oraz danymi
meteo.
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dr Michał Lorenc
- Doktor nauk o Ziemi, geolog, geomorfolog. Realizuje obserwacje z zakresu
geomorfologii, hydrologii i hydrogeologii na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
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dowiska, które pozostawimy
następnym pokoleniom! Dziś
wydaje się to szczególnie
ważne…
W SEJ realizowany jest
monitoring meteorologiczny, hydrologiczny (poziomu wód powierzchniowych
i podziemnych) oraz zmian
przestrzennych na obszarze
WPN i przyległych. Pierwszymi regularnymi pomiarami meteorologicznymi, które
podjęto w SEJ były pomiary
wysokości opadów atmosferycznych. Zostały one zainicjowane przez prof. dr hab.
Jerzego Siepaka w 1991 roku,
a obecnie kieruje nimi mgr
Marta Jaśkiewicz. Od 1991
roku systematycznie zwiększał się zakres obserwacji

i pomiarów meteorologicznych. Obecnie pomiary prowadzone w ogródku meteorologicznym SEJ obejmują
temperaturę powietrza na
5 wysokościach i gruntu na
5 głębokościach, ciśnienie
atmosferyczne, opad atmosferyczny, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość
wiatru. Pomiary prowadzone
są w sposób automatyczny,
standaryzowany, z częstotliwością 10-minutową. Bieżące warunki pogodowe dostępne są online na stronie
www Stacji. Wyniki opracowywane są w zestawieniach
miesięcznych lub w zależności o tematu badawczego,
któremu służą, i dają wgląd
w dynamikę atmosfery po-

lany śródleśnej, na której
znajduje się ogródek metrologiczny, przez co dane są
bliższe zapotrzebowaniu naukowemu i oddają specyfikę
klimatu obszaru WPN.
Kolejnym typem monitoringu jest monitoring poziomu
i chemizmu wód podziemnych, kierowanym przez dra
Lecha Kaczmarka. W 2020 r.
Stacja Ekologiczna rozpoczęła współpracę z Wielkopolskim Parkiem Narodowym w zakresie monitoringu
wód podziemnych. W obrębie
26 punktów pomiarowych
obserwowane są wahania
poziomu wód podziemnych,
temperatura, przewodnictwo
elektryczne oraz, wykonywana dwa razy w ciągu roku,

>
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Feliks
- mieszkaniec Stacji Ekologicznej, zaadoptowany
przez pracownika Stacji z mosińskiego przytuliska
dla zwierząt. Główny nadzorca prawidłowego
przebiegu działalności dydaktycznej i edukacyjnej
Stacji, na stanowisku od 8 lat.

analiza szerokiego zestawu cech fizykochemicznych.
Punkty pomiarowe zostały wybrane i zlokalizowane
w 2015 roku przez pracowników WPNu a ich rozkład
przestrzenny tworzy reprezentatywną sieć dla obszaru
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Monitoringiem
poziomu
wody w zbiornikach WPN
kieruje dr Michał Lorenc.
Z racji usytuowania pierwsze
pomiary hydrologiczne zaczęto wykonywać w Jeziorze
Góreckim. W nim też w 2002
roku zainstalowano automatyczny czujnik z dataloggerem typu DN/L, który praktycznie bez przerwy działa
do dziś. Pomiar prowadzony
jest z częstotliwością raz na
dobę.
W latach 2006-2008 utworzono sieć punktów na wybranych stałych i płynących
wodach powierzchniowych
obszaru parku. W ramach tej
sieci prowadzono pomiary
poziomu wód. W 2012 roku
podjęto przerwane badania
i w 2022 roku obejmują one
10 jezior i 3 zbiorniki niebędące jeziorami. Pomiary dokonywane są w pierwszym

tygodniu każdego miesiąca
w sposób manualny. Poziom
zwierciadła wód mierzony
jest za pomocą niwelatora
względem wkopanych reperów.
Specyficznym typem monitoringu jest dokumentacja danych przestrzennych
i ich zmian w czasie. Wieloletnie wyniki posłużyły utworzeniu Eksperckiej
Bazy Danych (EBD). Jest ona
efektem praktycznych prac
badawczych przedstawionych
w formie cyfrowych danych przestrzennych. Jest
na bieżąco rozbudowywana
zgodnie z pomysłami autora, dr. Lecha Kaczmarka, jak
i kierunkami wskazywanymi
przez użytkowników. EBD
obejmuje szereg działań
w zakresie:
1) tworzenia tematycznych
platform
udostępniania
i wymiany cyfrowych danych
przestrzennych realizowanych w ramach projektów
badawczych i utylitarnych
oraz
2) budowania narzędzi do
zaawansowanej obsługi tych
danych. Na razie głównie
obejmuje obszar Metropolii Poznań i Wielkopolskiego

Przez wiele lat istnienia
SEJ pracownicy często
włączali się w zewnętrzne
działania edukacyjne
i mające na celu popularyzację nauki.[...]
Na co dzień, w formie
zajęć terenowych i warsztatów, prowadzone
są zajęcia dla studentów
i uczniów szkół ponadpodstawowych,
a nasze kursy zdalne,
dostępne są na platformach e-learningowych
UAM oraz na ogólnopolskiej, otwartej dla
wszystkich chętnych
platformie navoica.pl.
WPN
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Parku Narodowego.
Zapraszamy do korzystania.
Adres dostępowy: http://ebd.
amu.edu.pl.
Stacja Ekologiczna w Jeziorach to również, a może
przede wszystkim, miejsce
wspierające
naukowców.
W pierwszej kolejności dotyczy to pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jednak od lat z jej
zasobów, korzystają badacze
z wielu ośrodków naukowych.
Większość badań zaowocowała licznymi publikacjami,
plakatami i znalazła uznanie i zastosowanie wśród
odbiorców. Są wśród nich
badania i publikacje chemizmu opadów na terenie WPN,
które realizowała w Stacji
prof. dr hab. Barbara Walna,
emerytowana naukowczyni
SEJ. Wśród najważniejszych
obecnie prowadzonych badań wymienić należy prognozowanie zwierciadła wód
podziemnych w aspekcie
utrzymania i ochrony ekosystemów zależnych od wód
na obszarach chronionych,
na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Jest to interdyscyplinarny
projekt realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM we
współpracy ze Stacją Ekologiczną i Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Przez wiele lat istnienia SEJ
pracownicy często włączali się w zewnętrzne działa-

nia edukacyjne i mające na
celu popularyzację nauki.
Tematyczne stoiska i prelekcje Stacji włączane były
w programy wydarzeń Poznańskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki, Nocy Naukowców
czy Nocy Biologów. Na co
dzień, w formie zajęć terenowych i warsztatów, prowadzone są zajęcia dla
studentów i uczniów szkół
ponadpodstawowych, a nasze kursy zdalne, dostępne są na platformach e-learningowych UAM oraz na
ogólnopolskiej, otwartej dla
wszystkich chętnych platformie navoica.pl.
Stacja Ekologiczna w Jeziorach zakończy swoją działalność 31 grudnia 2022 po ponad 30 latach funkcjonowania
jako terenowa placówka badawczo-monitoringowa, dydaktyczna i edukacyjna UAM.
Współpracując z Wielkopolskim Parkiem Narodowym,
jednostkami samorządu terytorialnego oraz licznymi
szkołami na rzecz diagnozy stanu środowiska i jego
zmian czasowych i przestrzennych oraz ochrony
przyrody i edukacji przyrodniczej, SEJ czynnie uczestniczyła w szerokim zakresie
działań UAM w ramach trzeciej misji uczelni. Wierzymy, iż działania dydaktyczne
i edukacyjne oraz wieloletnie zestawy danych naukowych i monitoringowych,
zebrane w postaci książek

Stacja Ekologiczna
w Jeziorach to również,
a może przede wszystkim, miejsce wspierające naukowców.
W pierwszej kolejności
dotyczy to pracowników
Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza,
jednak od lat z jej
zasobów, korzystają
badacze z wielu ośrodków naukowych. Większość badań
zaowocowała licznymi
publikacjami, plakatami i znalazła uznanie
i zastosowanie wśród
odbiorców.

i artykułów naukowych, przyczynią się do poprawy jakości środowiska w szerszym
kontekście, a lokalnie posłużą ochronie cennego skrawka przyrody Wielkopolskiego
Parku Narodowego.
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Inicjatywa oddolna
Od ponad dwóch lat na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego działa Wolontariat WPN.
Kim są i czym zajmują się wolontariusze? Spróbujemy po krótce przybliżyć naszą działalność.
Magdalena Madajczyk-Głowacka
To, co wyróżnia nas od wolontariatu w innych parkach
narodowych, to jego geneza. Zwykle parki publikują
na swoich stronach internetowych listę zadań i prac
do wykonania przez wolontariuszy, podając określony termin oraz ilość osób
niezbędną do realizacji tych
prac i w ten sposób pozyskują wolontariuszy. Wolontariat
WPN natomiast powstał jako
inicjatywa oddolna. Potrzebę
powstania grupy działającej na rzecz parku zauważył
Piotr Rubisz, który chodząc
szlakami
Wielkopolskiego
Parku Narodowego zbierał
zalegające tam śmieci. Jego
rozmowy z dyrekcją parku

przyniosły efekt w postaci
powołania wolontariatu na
terenie WPN.
Zatem od 10.01.2020 działamy oficjalnie. Pierwsza akcja
grupy wolontariuszy pokazała, jak bardzo Wolontariat
WPN odpowiada na potrzeby parku (śmieci było dużo
w różnych miejscach), a także na potrzeby społeczne
– w krótkim czasie do Wolontariatu przystąpiły kolejne osoby, zorganizowane
zostały liczne akcje sprzątania. Tylko od września 2019
do końca maja 2020 wolontariusze przeprowadzili 30
interwencji i akcji na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Zebraliśmy wówczas około 60 000 litrów odpadów,
ujawniliśmy zrzuty śmieci,
w tym gruzu, szkła, betonu
komórkowego. Sprawdzaliśmy też stan infrastruktury
turystycznej, zabezpieczaliśmy miejsca niebezpieczne,
takie jak stare studzienki
kanalizacyjne. Patrole przeprowadzone przez naszych
wolontariuszy ujawniły duże
składowiska śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie WPN.
Ogromne ilości różnych odpadów odkryliśmy w Ludwikowie na terenie administrowanym przez Wojewódzkie
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Po ponad roku
naszych starań i interwencji
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śmieci w ilości 27 ton zostały usunięte. To naprawdę
nasz wielki sukces! Sporo
śmieci zalegało też w pobliżu mosińskich Glinianek, na
terenie graniczącym z WPN.
6 września 2020 odbyła się
wspólna akcja sprzątania,
do której wraz z Wielkopolskim Parkiem Narodowym
i Gminą Mosina zaprosiliśmy
mieszkańców. Efekt – ponad
4 tony zebranych śmieci. Choć sprzątaliśmy już
w różnych gminach leżących
w otulinie WPN, to najwięcej akcji przeprowadziliśmy
w gminie Mosina i w Puszczykowie. Duża ilość mieszkańców i turystów oznacza
bowiem dużą ilość śmieci,
również tych podrzucanych
do lasu.
Choć sprzątanie terenów
parku i jego otuliny to nasza główna działalność, nie
ograniczamy się tylko do
tego. Naszym celem jest też
szeroko pojęta edukacja – za
pomocą mediów społecznościowych chcemy promować
właściwe postawy, dbałość
o przyrodę i środowisko,
w jakim żyjemy. Podejmujemy współpracę ze szkołami,
korzystając z tego, że w naszym gronie są nauczyciele
i zaangażowani w szkołach
swoich dzieci rodzice. Wiemy, że przykłady pociągają,
dlatego cieszy fakt, że w akcjach wolontariatu uczestniczą rodzice ze swoimi dziećmi. W przyszłości to oni będą

naszymi najlepszymi ambasadorami.
Bierzemy udział w akcji Masz
Głos Fundacji Batorego (edycja 2021 i 2022). Dzięki temu
uczymy się od innych, dzielimy doświadczeniami, możemy docierać z przekazem
do szerszej, ogólnopolskiej
społeczności, korzystamy ze
wsparcia. Nasze działania
były zauważone i docenione, otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Super Głos. Inną
formą promowania naszej
działalności jest obecność
na platformie Planet Heroes.
Podejmujemy
również
współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i grupami
nieformalnymi w kwestiach
zbliżonych do profilu naszej
działalności. Interesuje nas
nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, ale też historyczne
i kulturowe. Chętnie uczestniczymy w organizowanych
spotkaniach,
wykładach,
spacerach przyrodniczych,
wizytach w muzeach i placówkach kulturalnych, bo
w ten sposób nie tylko po-

szerzamy swoją wiedzę,
ale też zacieśniamy relacje
i dbamy o dobrą atmosferę
w grupie wolontariuszy. Są
wśród nas osoby różnych
profesji, o różnych zainteresowaniach, w różnym wieku, ale łączy nas zamiłowanie do przyrody. Jesteśmy
mieszkańcami aglomeracji
poznańskiej i reprezentujemy wszystkie gminy leżące
w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Zależy nam na
tym, by to miejsce traktować z należytym szacunkiem
i dbałością.
Zachęcamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych: Facebook,
Instagram, YouTube. Polecamy też naszą stronę wolontariatwpn.blogspot.com,
gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat
naszych działań, liczne relacje i odnośniki. Tam też można dowiedzieć się, jak zostać
wolontariuszem Wolontariatu WPN. Zapraszamy!

Szlak na 200-lecie
urodzin Świętego
Tereny dzisiejszego
Wielkopolskiego Parku
Narodowego były
na początku maja 1848 roku
teatrem działań
powstańczych okresu
Wiosny Ludów. To na
obszarze między Łodzią,
Górką i Trzebawiem
polscy insurgenci założyli
swój obóz, który istniał
od 1 do 10 maja, kiedy
został spacyfikowany przez
wojska pruskie.
Na Wyspie Zamkowej
Jeziora Góreckiego
powstańcy założyli
nawet swój własny
magazyn wojenny.
We wspomnianym obozie
polskich partyzantów
przebywał przez chwilę
niespełna 26-letni Zygmunt
Szczęsny Feliński, który
udał się do Wielkopolski
z Paryża na wieść
o patriotycznym
poruszeniu
w Poznańskiem.

Z bronią w ręku wziął 2 maja
udział w bitwie pod Trzebawiem, w której ponad 120osobowy oddział pruskiej
landwery został rozbrojony
przez polskich powstańców.
Następnie wraz z innymi towarzyszami broni wyruszył
w stronę Rogalina, skąd po
stłumieniu powstania wymaszerował 10 maja w kierunku
Konarzewa. Ponownie przechodził w okolicach Górki,
Łodzi i Trzebawia w kierunku Stęszewa, gdzie minął się
z pacyfikującymi okoliczne
wsie pruskimi żołnierzami.
Okazją do przypomnienia
tej mało znanej historii jest
przypadająca w tym roku 200
rocznica urodzin Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
Przyszedł na świat 1 listopada 1822 na Wołyniu w patriotycznej rodzinie. Studiował
matematykę na Uniwersytecie w Moskwie, a następnie
pod koniec 1847 roku udał
się na studia do Paryża. Tam
zaprzyjaźnił się z Juliuszem
Słowackim, z którym wyruszył w kwietniu 1848 roku
do Poznania, by wziąć udział
w wydarzeniach Wiosny Lu-

Wojciech Czeski

dów. Po stłumieniu powstania powrócił na emigrację, a w 1851 podjął decyzję
o wstąpieniu do seminarium.
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Licząca prawie
39 kilometrów
trasa
pieszo-rowerowa
prowadzi przez
malownicze tereny
Wielkopolskiego
Parku Narodowego
i Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego.

Święcenia kapłańskie przyjął
w Petersburgu w roku 1855,
a w 1862 otrzymał nominację
na arcybiskupa Warszawy.
Za przeciwstawienie się polityce cara i za obronę praw
Kościoła i Narodu w okresie powstania styczniowego,
został zesłany na 20 lat do
Jarosławia nad Wołgą. Następnie zamieszkiwał wieś
Dźwiniaczka na Podolu, gdzie
wiódł skromny żywot kapelana miejscowej ludności.
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Zmarł 17 września 1895 roku
w Krakowie. Za krzewienie
dzieł miłosierdzia, bezinteresowną pomoc ubogim oraz
niezłomną obronę Kościoła
i Ojczyzny został ogłoszony
świętym Kościoła katolickiego w 2009 roku.
W ramach obchodów 200-lecia urodzin Świętego wyznaczony został Wielkopolski Szlak jego imienia, który
obejmuje tereny od Komornik przez Konarzewo, Stęszew, Łódź, Górkę, Mosinę,
Rogalinek i Rogalin. Licząca
prawie 39 kilometrów trasa
pieszo-rowerowa prowadzi
przez malownicze tereny
Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego

Parku Krajobrazowego. Całej
inicjatywie patronuje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, którego założycielem był świętym
Zygmunt Szczęsny. Szlak
ma charakter pielgrzymkowo-turystyczny, w związku
z czym przystankami na jego
trasie są kościoły w Komornikach, Konarzewie, Stęszewie, Łodzi, Mosinie, Rogalinku i Rogalinie, w którym
przechowywane będą relikwie Świętego.
Szlak
oznakowany
jest
biało-zielonymi
znakami
w kształcie litery „F”, nawiązującej do pierwszej litery
nazwiska Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Pielgrzym
i turysta będzie także mógł
zapoznać się z krótką sylwetką Świętego, odczytując
opis Szlaku na umieszczonych przy ścieżkach Wielko-
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polskiego Parku Narodowego tablicach informacyjnych.
Zawierają one kody QR, które po zeskanowaniu przy
pomocy telefonu komórkowego umożliwiają odwiedzenie strony internetowej
z dodatkowymi atrakcjami.
Są nimi szczegółowa mapa
Szlaku oraz komiks zatytułowany „Zygmunt Szczęsny
Feliński. Powstaniec, który
został świętym”, autorstwa
Romana Czeskiego oraz
mojej skromnej osoby. Ob-

razkowa opowieść o wielkopolskim powstaniu 1848
ma na celu w przystępny
sposób przedstawić dzieje
w inny sposób niż za pomocą często spotykanej formy
suchego wywodu historycznego. Interaktywna forma
opowiadania o wielkopolskich przygodach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
w zestawieniu z możliwością
obcowania z żywą historią,
ma urozmaicić pielgrzymowanie i podróżowanie każ-

demu, kto znajdzie się na
terenie Szlaku. W przyszłości strona, do której odwołaniem jest wspomniany kod
QR, ma zostać rozszerzona
o dodatkowe, multimedialne
atrakcje.
Trasa Szlaku nie jest dokładnym
odwzorowaniem
ścieżek, którymi wiosną
1848 przemierzał Zygmunt
Szczęsny Feliński. Poszczególne odcinki prowadzą do
parafii, na terenie których
przebywał Święty. Obejmu-
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jący nieco ponad 7 kilometrów
odcinek Szlaku prowadzi na
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego traktem wiodącym z Mosiny do Stęszewa,
który ponad 170 lat temu stanowił arterię komunikacyjną
łączącą te dwa miasta. Po drodze pielgrzym i turysta będzie
mógł odczytać aż 9 tablic informacyjnych na temat Wielkopolskiego Szlaku Świętego
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zgodnie z opisami
pozostawionymi przez Świętego w „Pamiętnikach”, musiał
on maszerować z Trzebawia
i Górki do Mosiny wieczorem
dnia 2 maja 1848 trasą dzisiejszego Szlaku jego imienia.

Podobną trasę w kierunku
Stęszewa musiał też pokonać
10 maja, gdy doszło do pacyfikacji pobliskich miejscowości.
O szczegółowym przebiegu
trasy informuje przewodnik
wraz ze szczegółową mapą w
skali 1:30 000, wydany przed
uroczystą inauguracją Szlaku,
która miała miejsce 19 czerwca 2022 roku. Szlak podzielony został na 6 krótszych odcinków, by ułatwić planowanie
podróży osobom, które nie
mają czasu bądź sił na pokonanie całej 39-kilometrowej
trasy. Serdecznie zachęcamy do wędrowania odcinkiem
przebiegającym przez tereny
Wielkopolskiego Parku Na-

rodowego. Po drodze z Mosiny w kierunku Łodzi i Stęszewa można zatrzymać się
na krótki postój przy głazie
Franciszka Jaśkowiaka czy
położonej wśród malowniczej
przestrzeni wiacie wypoczynkowej we wsi Górka. Wielkopolski Szlak Zygmunta Szczęsnego Felińskiego stanowi
atrakcję dla turystów i amatorów piękna natury, a wyprawa
śladami Patrona to znakomity
pokarm dla duszy i ciała. Jednym słowem – nauka historii
oraz obcowanie z przyrodą
w formie żywej i multimedialnej.
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Odczytaj litery według strzałkowego kodu, zacznij od pola z napisem START.
Zapisz rozwiązania w wyznaczonym miejscu.
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Leśne sudoku
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Do biegu...
gotowi...
PTAK!

MOSINA - NATURALNIE PIĘKNE MIEJSCE
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Katarzyna Leszczyńska
Referat Promocji i Kultury, Gmina Mosina
Rafał Kurczewski str. 42, Katarzyna Leszczyńska str. 45, 47

3:30 nad ranem. Właściwie środek nocy.
Jest ciemno, chłodno,
wsiadam do auta i włączam
energiczną muzykę na dobudzenie.
Z każdym przejechanym
kilometrem, nocna czerń
przechodzi w atramentowo-bladą,
gęstą mgłę, unoszącą się lekko nad ziemią.
Pełna tarcza księżyca wisi jeszcze
nad horyzontem, gdy różowy świt zapowiada
wschód słońca.
W umówionym miejscu czekają Błażej i Kamil.
To najlepsza pora na spotkanie
z żurawiem.
WPN
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Czas na żurawie
Wszystko idzie zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Spotkaliśmy się z Błażejem Nowakiem kilka miesięcy wcześniej
w siedzibie Wielkopolskiego
Parku Narodowego, ponieważ
szukaliśmy tematu na kolejny odcinek cyklu filmowego
„Mosina – NATURAlnie piękne
miejsce”. Wcześniej robiliśmy
wspólnie z WPN film o budkach lęgowych dla ptaków oraz
o gęsiach – tym razem miał
przyjść czas na żurawie.
Zależało nam na tym, by pokazać obszary ciekawe przyrodniczo, leżące w obrębie
Gminy Mosina. W kręgu naszych zainteresowań – były
ptaki. Niewątpliwie zafascynowała nas wiadomość, że
w Parku prowadzone są bardzo szczegółowe badania nad
żurawiami, a do tego działa nieformalna grupa Polish
Crane Research Group, której
członkowie, w tym badacze
i ornitolodzy wiedzą o tym gatunku DOSŁOWNIE WSZYSTKO.
Zajmują się głównie poznaniem biologii i ekologii gatunku,
biologią lęgów, indywidualnym
znakowaniem, zbieraniem całościowych danych o populacji
lęgowej i nielęgowej, podstawowymi parametrami populacyjnymi.
Żuraw...coś kojarzę...
Żurawie przylatują do Polski
bardzo wcześnie, bo już od połowy lutego. W wielu regionach
kraju słychać ich charaktery-

Zachęcamy Was
do odwiedzenia
strony facebook
Polish Crane
Research Group,
na której znajdziecie filmy z wielu
obserwacji żurawi
w WPN, nagranych
przez fotopułapki.

lekie i wyczekiwane przyjście
wiosny. Kto z was nie widział
do tej pory zdjęcia tańczącej
pary żurawi w późnozimowych płatkach śniegu, niech
koniecznie wygoogluje ten
niesamowity widok. Mnie się
on do tej pory kojarzył głównie
z krajami Azji wschodniej
i Japonią, gdzie temu ptakowi przypisywana jest szeroka
symbolika i często występuje on w elementach jej kultury np. na drzeworytach czy na
kimonach. Żurawie są symbolem długowieczności, lojalności, wdzięczności, to również
ptaki przynoszące szczęście,
a najskuteczniejszą metodą
zapewnienia sobie spełnienia
marzenia jest podobno złożenie tysiąca żurawich origami
(chętnych do działań w nadchodzące długie jesienne wieczory odsyłam do instrukcji na
kanale youtube „How To Fold
a Paper Crane | Orizuru).
Wracając do medialnej obecności żurawi, ponownie wszędzie zaczyna wrzeć, gdy te
styczny odgłos, tzw. klangor, ptaki zwiastują w sierpniu
za pomocą którego utrzymują i wrześniu koniec lata, szykuspójność gromady na liczącym jąc się i gromadząc do odlotu.
tysiące kilometrów powrotnym Miejscem takim w WPN jest
szlaku migracyjnym. Wracają teren obszaru ochrony ścisłej
głównie z Półwyspu Iberyjskie- „Trzcielińskie Bagno”. W sierpgo, gdzie od października zimu- niu ubiegłego roku zaobserwoją i żerują w dużych grupach. wano tu przeszło 250 żurawi.
Nagłówki gazet i portali inter- Zachęcamy Was do odwiedzenetowych prześcigają się, któ- nia strony na facebooku: Pory jako pierwszy poda wiado- lish Crane Research Group, na
mość o przybyciu pary żurawi, której znajdziecie filmy z wieby ogłosić wszystkim nieda- lu obserwacji w WPN nagra-
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[...] liczy się czas,
refleks,
a każdy zbędny
ruch lub działanie
spowoduje, że bardzo czujne żurawie
najzwyczajniej
w świecie
zorientują się,
że są przez nas
obserwowane [...]
nych przez fotopułapki. Dzięki
nim będziecie mogli zobaczyć
ujęcia, których nam zwykłym
„kamerzystom” nie było dane
sfilmować. Ponadto: wiele ciekawostek, danych o migracji,
statystyk i co najważniejsze
informacji o obrączkowaniu.
Wracając do tematu, wyruszyliśmy z kamerami tak wcześnie
w teren, właśnie po to, by nakręcić film m.in. o tym, jak wygląda obrączkowanie żurawi
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Plan był z pozoru prosty – chłopaki obrączkują, ja
kręcę materiał filmowy...
Złapać żurawia
Miejsc wczesno-porannego żerowania żurawi w WPN jest kilka.
Sztuką jest jednak znaleźć się

w nich najlepiej w jednym czasie i o tej samej porze - bo czas
na schwytanie żurawia jest ściśle ograniczony. Ptaki zaraz po
napełnieniu brzuchów wracają
w bezpieczne tereny leśno-bagiennej gęstwiny. Jak dokonać
niemożliwego? Po pierwsze
ornitolog musi zaprzyjaźnić się
z leśniczym. Zgrany zespół
specjalistów znających się na
swoich dziedzinach w sposób
totalny to połowa sukcesu.
Leśniczy Kamil Karaśkiewicz
zna każdy centymetr terenu, każdy zakręt, każdy uskok
i doskonale zna też miejsca
bytowania zwierząt w Parku.
Po drugie perfekcyjnie wypracowana komunikacja. Nie ma
zbędnych minut na szczegółowe omawianie planu. Błażej
i Kamil wypracowali szczególny i bardzo dopracowany
schemat pracy. Oboje doskonale wiedzą, że liczy się czas,
refleks i każdy zbędny ruch
lub działanie spowoduje, że
bardzo czujne żurawie najzwyczajniej w świecie zorientują się, że są obserwowane i w "te pędy" skierują się
w stronę kryjówki, z której już nikt ich nie przekona do wyjścia. I tak będąc świadkiem kilku prób,
w tym także przechytrzenia ornitologów przez ptaki, udaje się
złapać młodego żurawia. Samo
obrączkowanie i zebranie pomiarów zajmuje Błażejowi
około 10 minut. Przez dwa lata
prowadzenia badań na terenie
WPN udało się zaobrączkować

40 żurawi. Tym razem jestem
świadkiem nie tylko obrączkowania, ale i pierwszego
w historii Parku użycia telemetrii satelitarnej, która stanowi nową jakość do
gromadzenia danych przyrodniczych i możliwości "na
bieżąco" monitorowania lokalizacji żurawia. Dzięki nożnemu loggerowi, który został
zamontowany ptakowi o imieniu "DOP", otworzą się możliwości odkrycia nieznanych
nauce faktów, co przyczynić
się może do lepszej ochrony
gatunku. Godzina 7:20, 7 lipca
2022, żuraw wykluty w WPN
i mający 75 dni ma przez kolejne 19 dni nadawać sygnały "na
piechotę", po to, by 26 lipca br.
wzbić się do swojego pierwszego lotu. A po dwóch tygodniach razem ze swoimi rodzicami wybrać się na pierwszą
dłuższą wycieczkę nad zbiornik
Wonieść w okolice Leszna. Co
z nim będzie dalej? Dokąd poleci
i jak długo zajmie mu przemierzenie Europy w celu udania się
na zimowisko? Czy w kolejnym
roku ponownie spotkamy go
w WPN i czy uda mu się założyć
żurawią rodzinę? Śledźcie te
wszystkie doniesienia razem
z Grupą Polish Crane Research Group na ich facebookowym profilu! A my zapraszamy
do odwiedzania mediów społecznościowych Gminy Mosina, na których obejrzeć będzie
można film o żurawiach, który
przygotowaliśmy razem z Parkiem Narodowym.
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Zaczytaj się w przyrodzie
Barbara Chmielewska-Brzostowska
Biblioteka Publiczna w Stęszewie

Anioły czy demony, czyli jak
to z wilkami było…
„Moda” na ekologię i dbanie
o naturalne zasoby zatacza coraz szersze i głębsze
kręgi w społeczeństwie ludzi cywilizowanych, a jednak
pewien gatunek wciąż budzi kontrowersje i wymyka
się jednoznacznym ocenom
w świadomości osób niezaangażowanych
bezpo-

średnio w pracę na rzecz
ochrony przyrody. Chodzi,
rzecz jasna, o wilka: apele
o konieczne zabiegi w celu restytuowania przetrzebionego
liczebnie gatunku zderzają
się z doniesieniami o poważnych szkodach, jakie wyrządza on w pogłowiu zwierząt
hodowanych przez człowieka
i – co gorsza – ze stereotypami, które ten sam człowiek
przez stulecia na jego temat
stworzył. Bo, co prawda, bajka o Czerwonym Kapturku
i horrory o wilkołakach to jedynie czysty wytwór ludzkiej
fantazji, ale odwieczne przypisywanie wilkom pewnych
cech charakteru i czynienie
z nich alegorii okrucieństwa w literaturze „wyższych
lotów”, musiało odcisnąć
piętno na wizerunku wilka
w naszych oczach. Tak długo
widzieliśmy w wilku wroga,
że trudno pozbyć się teraz
tego przekonania.

Wszystkim zdecydowanym
i niezdecydowanym, co myśleć o tej sprawie polecam
książkę Anny Maziuk: Instynkt. O wilkach w polskich
lasach. Autorka tego reportażu spogląda na kwestię ochrony gatunku z różnych perspektyw: zarówno
od strony prawnej, leśników
i pracowników parków narodowych oraz organizacji
podejmujących próby zwiększenia liczebności tego gatunku, przez relacje hodowców owiec, czy innych
zwierząt, aż po opisy aktywności myśliwych na tym
polu, a wszystko to opisane
okiem obserwatora z dość
szczegółowymi
relacjami
i danymi statystycznymi.
Czyni to z książki idealną pozycję dla czytelników nie do
końca zorientowanych w realnym stanie rzeczy, chociaż
ci zaangażowani (nawet tylko
emocjonalnie) również będą

mogli znaleźć w niej wiele
ciekawych informacji. Reportaż, który z zasady może być
subiektywny, w wykonaniu
Pani Maziuk traci elementy
stronniczości, jako że przedstawia swoich rozmówców
i sytuacje z iście tacytowską
zasadą sine ira et studio, czyli
bez gniewu i zapalczywości.
Fakt ten przemawia z kolei
na korzyść każdej ze stron
dyskusji o wilkach w Polsce,
ponieważ obniża jej temperaturę i łagodzi emocje pozwalając dojść do głosu rozumowi.
Myli się jednak ten, kto
chciałby widzieć w Instynkcie
suchą, naukową pozycję dla
biologów: nie jest to reportaż wolny od osobistych opinii
autorki lub jej rozmówców.
Należącą raczej do kategorii
popularnonaukowych książkę
czyta się potoczyście, niemal
jak beletrystykę i – podobnie
jak w beletrystyce – można
tam spotkać zarówno spokojne opisy, jak i drastyczne
sceny polowań noszących
znamiona zaciekłości charakterystycznej bardziej dla
eksterminacji gatunku, niż dla
działań opisywanych przez
myśliwych jako „regulację liczebności”. Właśnie dlatego
zamieszczam w tym miejscu
ostrzeżenie dla czytelników
o słabszych nerwach! Autorka nie rozstrzyga racji żadnej
ze stron – każdy może wycią-

gnąć własne wnioski, chociaż
jej nastawienie jest widoczne
w sposobie narracji, wyborze
rozmówców (a może to tylko
ci rozmówcy, którzy chcieli
zabrać w tej sprawie głos),
czy wreszcie w samej tematyce książki: ktoś, kto chciałby,
żeby kwestii wilka w Polsce
w ogóle nie było, nie zabierałby się zapewne do pisania
reportażu o nich. Ostatecznie,
jeśli się o czymś nie mówi, to
tak, jakby tego nie było… Być
może właśnie dlatego przypadki wilków z obrożami telemetrycznymi zastrzelonych
przez myśliwych (lub raczej
pseudo-myśliwych), które to
przy zaangażowaniu i uporze
wielu aktywistów, a niechęci
i opieszałości służb doczekały się wreszcie akt sądowych,
pozostają zamknięte w „kolejce” do rozpatrzenia, jakby
ktoś chciał, żeby zostały zapomniane.
Wart docenienia, jako najlepszy naturalny „regulator”
liczebności dużych gatunków roślinożerców żyjących
w polskich lasach, ostoja
i symbol wolności, czy demoniczny pierwowzór wilkołaków – zagrożenie dla
bezpieczeństwa i utrapienie
hodowców, godny wytępienia
przez szanujących się myśliwych? Co sądzić o tych aniołach i demonach? Po lekturze
Instynktu być może wciąż
pozostanie czytelnikowi wie-

le pytań bez odpowiedzi, ale
z pewnością poszerzy się
jego horyzont myślenia i zasób wiedzy na temat wilka,
a przecież im więcej wiemy,
tym łatwiej nam podejmować
decyzje i formułować opinie.
Bez wiedzy i umiejętności logicznego rozumowania człowiek łatwo ulega manipulacji,
a nikt przecież tego nie chce,
ani nie lubi. Zachęcam zatem
do lektury reportażu Anny
Maziuk – co prawda wydanie jest z zeszłego roku, ale
książka wciąż jest dostępna w księgarniach, a jeszcze
dłużej będzie „do wzięcia” na
bibliotecznych półkach.
Dane wydawnicze:
Anna Maziuk : Instynkt. O wilkach w polskich lasach; Wydawnictwo Czarne, Wołowiec,
2021.

Sposób na Alcybiadesa, czyli
jak przepędzić nudę z lekcji
przyrody
Niektórzy z nas pamiętają
zapewne książkę o tym tytu-
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le: główna idea uczniów – bohaterów tej lektury polegała
na znalezieniu „sposobów” na
każdego z nauczycieli. Tytułowy Alcybiades, czyli pan od
historii, sprawił im najwięcej
kłopotów, bo był inny, niż pozostali profesorowie. W rezultacie okazało się, że „sposób”
na niego był jeden: nauczyć
się… Koszmar ucznia? Niekoniecznie: podopieczni Alcybiadesa zorientowali się,
że historia jest fascynująca
i naprawdę uczy życia. Dziś
nie trzeba do takiej konkluzji
dochodzić żmudnymi próbami: nowe metody dydaktyczne zapewniają uczniom komfort poznania tej prawdy, że
każda dziedzina wiedzy może
być ciekawa i porywająca.
Dla tych, którzy - pomimo
wdrażania tych metod dydaktycznych - wciąż uważają programy szkolne za zło
konieczne, powstały książki
takie jak cykl autorstwa Tomasza Samojlika o Żubrze
Pompiku. Przeznaczona dla
czytelników w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (również do ćwiczenia
umiejętności czytania) seria
„Wyprawy” zyskała już grono wiernych czytelników. Na
rynku księgarskim pojawiła
się niedawno nowa seria tego
samego autora i z tymi samymi bohaterami, czyli sympatyczną rodziną białowieskich
żubrów w roli głównej, mianowicie „Odkrycia”. Nowa se-

ria pozostaje w tematycznym
kręgu przyrodniczym, jednak
– inaczej niż „Wyprawy”, które
traktowały o bogactwie flory
i fauny polskich parków narodowych – opowiada o zjawiskach przenoszących dzieci
w fascynujący świat biologii,
geografii, fizyki i chemii (nie
używając przy tym tych terminów).
Pierwsza część cyklu, „Kropla wody”, zgodnie z tytułem
opowiada dzieciom o wodzie:
jej obiegu w przyrodzie i znaczeniu dla wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Młody
czytelnik nie usłyszy jednak
skomplikowanych,
naukowych nazw, ani nie zobaczy
trudnych schematów: raczej
pozna wszystkie prawidła
przez zabawną opowieść
wziętą z życia codziennego
rodziny żubrów, które do złudzenia przypomina ludzkie
zwyczaje i charaktery. Publikację, podobnie jak te wcześniejsze, dodatkowo wzbogacają karty z zadaniami,
ilustracją schematów, ciekawostkami i podsumowaniem wiadomości – wszystko
w podobnej formie i grafice
co i sam tekst. Co więcej, Pan
Tomasz jest jednocześnie ilustratorem swoich książek –
człowiek-orkiestra, chciałoby
się rzec! Fakt, że autor jest
naukowcem pracującym na
co dzień w Białowieskim Parku Narodowym, gwarantuje
merytoryczną poprawność

przekazywanych informacji,
natomiast jego życie prywatne – ojca dzieci w wieku
wczesnoszkolnym – sugeruje doświadczenie w oddawaniu swojej wiedzy w sposób
atrakcyjny i zrozumiały dla
młodego odbiorcy. Na potwierdzenie tej teorii mam
wielu czytelników biblioteki
chętnych do wypożyczenia
książek Samojlika i fakt, że
dotychczasowe jego publikacje rzadko „grzeją ławę” na
półkach.
W księgarniach można znaleźć już drugą część cyklu
„Odkrycia”, mianowicie „Pory
roku”, zatem będzie można bawić dzieci kolejnymi
przygodami żubrzej rodzinki,
„przemycając” niepostrzeżenie pokaźną dawkę wiedzy
i świadomości ekologicznej
młodemu pokoleniu. Nasz
tytułowy profesor Alcybiades z pewnością poparłby
projekt Tomasza Samojlika
– sam przecież też przedkładał praktyczne doświadczanie wiedzy nad suchą teorię.
Zachęcam do czytania: przyjemne z pożytecznym gwarantowane! A kto nie chce
tracić majątku w księgarniach, niech odwiedzi bibliotekę w swojej okolicy: tam
z pewnością znajdzie Pompika. Dane wydawnicze:
Samojlik Tomasz: Żubr Pompik. Odkrycia. Kropla wody;
Wydawnictwo Media Rodzina,
2022.
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OKIEM ORNITOLOGA
5 faktów na temat ŻURAWI

1

Polska leży na ważnym szlaku migracyjnym
żurawi. W szczycie przelotu jesiennego
w naszym kraju zatrzymuje się nawet 1/4
całej europejskiej populacji!

2

Żuraw często pojawia się w kulturze.
W Polsce najbardziej znany jest jako bohater obrazów, m.in. w malarstwie Józefa
Chełmońskiego.

3

Żuraw to jeden z największych gatunków
ptaków występujących w Polsce. Smukła
sylwetka, długie ciemne nogi, charakterystyczne wydłużone lotki drugorzędowe, przykrywające ogon i tworzące pierzasty pióropusz,
karminowa łysinka i biało-czarna szyja sprawiają, że ptak ten jest nie do pomylenia
z żadnym innym.

4
5

Donośny klangor żurawi jest ogólnie
znany - w dobrych warunkach głos pary
nawołujących ptaków jest słyszalny z odległości 3 km!

Jeszcze 50 lat temu żuraw był w Polsce
gatunkiem zagrożonym, występującym
w niedostępnych zalanych lasach. Od tego
czasu nastąpiła eksplozja populacji tego gatunku, a obecnie gniazduje w liczbie ponad 20
000 par, ze stałym trendem wzrostowym ok. 5%
rocznie.

BŁAŻEJ NOWAK
Pasję do przyrody i otaczającego świata zaszczepił we mnie bardzo wcześnie mój nieżyjący dziadek Antoni. Już
od dzieciństwa, kiedy koledzy siedzieli
w domu, ja brałem psa, lornetkę i znikałem na parę godzin na łąkach i polach.
W szkole podstawowej zacząłem prowadzić swój pierwszy notatnik z obserwacjami ptaków. Od tego czasu skupiłem się
już typowo na ptakach, stopniowo zdobywając wiedzę, doświadczenie terenowe.
W międzyczasie ukończyłem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu studia
na kierunkach leśnictwo oraz ochrona
środowiska. Momentem przełomowym
było kupno pierwszej własnej lunety, które otworzyło nowe możliwości. Zacząłem
się również interesować obrączkowaniem oraz metodami znakowania ptaków,
a od 2019 r. rozpocząłem projekty skupione na poznaniu biologii i ekologii żurawia
w Wielkopolsce, a ostatnio doszły tematy związane z ochroną czajki i błotniaka
łąkowego, ponieważ żeby skutecznie coś
chronić, należy to dobrze poznać. I takie
motto przyświeca mi do dziś.
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KONKURS
ORNITOLOGICZNY
Jeśli interesujecie się obserwacją
ptaków lub chcielibyście zacząć swoją
przygodę z ornitologią, przygotowaliśmy dla was coś specjalnego. Nasz
ornitolog Błażej przygotował dla was
konkurs na rozpoznanie piór, które widzicie na zdjęciu obok. Możecie
wygrać album o Wielkopolskim Parku
Narodowym autorstwa Hanny i Jarosława Wyczyńskich, który liczy 304
strony oraz upominki od Gminy Mosina. Przygotowaliśmy dla was aż pięć
takich zestawów.
Co trzeba zrobić?
Przyślijcie do nas pełną nazwę gatunku, do którego należą przedstawione
na zdjęciu pióra i podajcie co najmniej
3 cechy gatunkowe tego ptaka. Regulamin konkursu znajdziecie na stronie
wielkopolskipn.pl, odpowiedzi ślijcie
na maila udostepnianie@wielkopolskipn.pl do 15 grudnia.
Chcecie dowiedzieć się więcej o ptakach Wielkopolskiego Parku Narodowego? Obejrzyjcie
nasz cykl filmowy "Mosina - NATURAlnie piękne miejsce" na kanale
Gminy Mosina.
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BEZPIECZNIE W PARKU JESIEŃ

KWARTALNIK WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
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Bezpiecznie w Parku
Drodzy turyści!
Z początkiem września skończyły się wakacje, rozpoczął
się nowy rok szkolny, a wraz
z nim nowe obowiązki. Mimo
to walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego nie wygasły i w dalszym
ciągu zachęcają do rekreacji
na świeżym powietrzu.
1 września 2022 roku zakończył się sezon kąpielowy na
akwenach Wielkopolskiego
Parku Narodowego – nad
Jeziorem Chomęcickim oraz
Jeziorem Jarosławieckim.
Organizatorem
kąpielisk
był Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Komornikach.
Z powodu bardzo dobrych
warunków
pogodowych
do rekreacji nad wodą, jak
i przepięknych krajobrazów,
kąpieliska cieszyły się w tym
roku bardzo dużą popularnością. Nad bezpieczeństwem
osób korzystających z kąpielisk czuwał zespół ratowników, za co należą się im
szczególne podziękowania.
Przypominamy, że kąpieliska są udostępnione dla rekreacji wyłącznie w sezonie
letnim, w godzinach pracy
ratowników, jednak nawet
w tym okresie niedozwolone
jest korzystanie ze sprzętów pływających takich jak
kajaki, deski sup czy inne.
Zażywanie kąpieli w miej-

scach wyznaczonych na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego poza okresem
udostępnienia
kąpielisk
jest zabronione i zagrożone
mandatem, dotyczy to również coraz bardziej popularnego w ostatnich latach
„morsowania”. Spowodowane jest to głównie względami
bezpieczeństwa nad wodą,
gdyż w razie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia nie
ma tam wykwalifikowanych
osób, które mogłyby udzielić
pomocy, a dostęp dla służb
ratunkowych jest utrudniony
ze względu na ukształtowanie terenu i specyfikę krajobrazu leśnego. Pamiętajmy
też, że jesteśmy na obszarze objętym najwyższą formą ochrony. Pozwólmy więc
przyrodzie odpocząć nieco
od naszego towarzystwa.
Zapraszamy na kąpieliska
w przyszłym roku.
Wrzesień to również czas
początków
grzybobrania.
Przypominamy jednak, że
parki narodowe nie są odpowiednim miejscem do zbiorów grzybów, gdyż wszystkie
gatunki znajdują się tutaj pod
ochroną. Zarówno te jadalne,
jak i trujące, stanowią bazę
pokarmową dla występujących u nas zwierząt leśnych.
Grzyby odgrywają nieocenioną rolę w ekosystemie

Szymon Ferens

Paweł Zaremba

leśnym, są między innymi
pierwszymi
organizmami,
od których rozpoczyna się
proces rozkładu drewna, jak
również są kluczowe w procesach glebotwórczych.
Dlatego tak istotne jest,
aby w parkach narodowych
pozwolić rosnąć grzybom
w ich naturalnych siedliskach. Zbieranie grzybów
wiąże się z zejściem z wyznaczonych szlaków turystycznych, co ma bardzo zły
wpływ na występujące lokalnie i szczególnie chronione
gatunki zwierząt, owadów
i roślin.
Warto zdać sobie sprawę, że
wszystkie 23 parki narodowe
w Polsce zajmują niecały 1%
powierzchni naszego kraju.
To przecież bardzo niewiele.
Możemy więc chyba wszyscy
zgodzić się na to, by choć na
tej tak maleńkiej przestrzeni,
najcenniejszych „świątyń natury”, zrezygnować z naszych
przyjemności w imię ochrony
siedlisk i ich mieszkańców,
w imię ochrony naszego przyrodniczego dziedzictwa.
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