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W numerze:
Zaproszenie do Bieszczadzkiego
Parku Narodowego
O globalnym ociepleniu klimatu
Jak ptaki chronią swe gniazda,
jaja i pisklęta przed drapieżnikami.
Propozycja jesiennej wędrówki
po gorczańskich szlakach.
O „WędrującYCH owocACH”

G O R C E W O BIE K T Y W IE

Widok z Turbaczyka na Kudłoń
Fot. Marek Ruciński

Koźlarz czarnobrązowy
Fot. Marek Ruciński

Wiewiórka
Fot. Marek Ruciński

O D R e DA K C J I
S erdecznie witam, po wakacyjnej przerwie, Czytelników naszego pisemka. Dzięki wsparciu

finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najbliższe cztery
numery będą miały nową szatę graficzną i zwiększony nakład do 2.000 egzemplarzy. Wszystkich
chętnych - uczniów i nauczycieli zapraszam do włączenia się do współredagowania „Salamandry”.
Każdy może zostać naszym terenowym korespondentem. Czekam na listy z propozycjami tematów, opiniami, opisami przyrodniczych obserwacji. Najciekawsze zamieścimy na łamach kwartalnika.
W kolorowej „Galerii Salamandry” będą prezentowane prace plastyczne oraz fotografie ilustrujące
Wasze spotkania z Gorcami. Na stronach naszego pisma jest również miejsce dla tych, którzy wolą
wyrażać swoje fascynacje słowem /wiersze, opowiadania/. Mam nadzieję, że nowe wydanie „Salamandry” będzie się podobało i poszerzy grono naszych sympatyków.
- Salamandra

co nowego u nas
A

w dniach 5 – 6 września br. w Porębie Wielkiej odbyły się warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów, którzy przystąpili do II edycji programu edukacji ekologicznej dla klas I – III pt. „Czym
skorupka za młodu nasiąknie … czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”. Ogółem
w tegorocznej edycji szkolenia prowadzić będzie 55 koordynatorów z całej Polski. Szczegóły dotyczące realizacji
programu można znaleźć na stronie internetowej: www.czymskorupka.pl

Ćwiczenia z tematu „ Mały świat pod naszymi stopami“- fot. Krystyna Tomasiewicz

A w listopadzie 2007r. w Magurskim Parku Narodowym prezentowana będzie wystawa fotograficzna „25 lat
parku narodowego w Gorcach”
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sZL AKIE M P O L SKICH
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Dotarliśmy

do
Bieszczadzkiego Parku Narodowego położonego na
południowo - wschodnim
krańcu Polski. Zapraszam do
odwiedzenia tego wspaniałego zakątka naszego kraju
i zapoznania się z jego walorami przyrodniczymi oraz
kulturowymi.
Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 r. w celu ochrony dzikiej przyrody
jedynej w Polsce części Karpat Wschodnich. Spośród
naszych gór tylko tutaj spotykamy tak specyficzny piętrowy układ roślinności, gdzie regiel dolny przechodzi
w strefę subalpejską, zwaną połoninami, a kosodrzewinę zastępują zarośla jarzębiny i olszy zielonej.
W Bieszczadach wyróżnia się bowiem trzy piętra roślinno-klimatyczne:
• pogórza - do 500 m n.p.m.,
• regla dolnego – od 500 do 1200 m n.p.m.,
• połonin, występujące powyżej górnej granicy lasu,
aż po najwyższe szczyty (1200 – 1346 m n.p.m.).
Głównymi walorami Parku są:
• naturalne formy krajobrazu Karpat Wschodnich,
• fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej,
• unikatowe zbiorowiska roślinne na połoninach
i w lasach,
• dobrze zachowane torfowiska wysokie,
• liczne gatunki roślin wschodniokarpackich i alpejskich,
• populacje rzadkich i endemicznych bezkręgowców,
• ostoje dużych ssaków i ptaków drapieżnych,
• osobliwości historyczne (opustoszałe wsie, zachowane cerkwiska).
Bieszczady charakteryzuje równoległy (tzw.
rusztowy) układ pasm górskich, poprzedzielanych głębokimi dolinami potoków. Rzeźbę terenu urozmaicają
na połoninach wychodnie piaskowcowe i rumowiska
skalne (zwane grechotami) oraz odsłonięcia fliszu
w dolinach potoków.
Największe powierzchnie w Parku zajmują
lasy dolnoreglowe. Mają one w większości charakter

naturalny lub zbliżony do naturalnego. Duże zróżnicowanie glebowo-siedliskowe przyczynia się do
występowania na terenie Parku 10 różnych zespołów
leśnych. Spośród nich największe powierzchnie zajmuje zespół buczyny karpackiej, w którym runo tworzy
m. in. marzanka wonna, żywiec gruczołowaty i żywokost sercowaty. Miejscami spotykamy też kwaśną
buczynę górską z kosmatką gajową lub trzcinnikiem
leśnym. Cieniste i urwiste stoki porastają jaworzyny,
gdzie występuje m.in. porzeczka skalna i języcznik
zwyczajny. Wzdłuż potoków ciągnie się olszyna karpacka z lepiężnikami, śnieżycą wiosenną i pióropusznikiem
strusim. Natomiast w miejscach bezodpływowych
pojawia się olszyna bagienna z kniecią górską.
Powyżej górnej granicy lasu rozciąga się strefa
połonin. Jej niższe partie zajmują zwykle zarośla jarzębiny i olszy zielonej. W miejscach źródliskowych występują ziołorośla z gatunkami wschodniokarpackimi:
pełnikiem alpejskim, chabrem Kotschyego i ciemiężycą
białą.
Zdecydowaną większość stoków połonin porastają traworośla z trzcinnikiem leśnym
i śmiałkiem darniowym oraz borówczyska. Szczególną rangą przyrodniczą wyróżniają się murawy alpejskie, gdzie występuje kostrzewa niska,
pięciornik złoty i prosienicznik jednogłówkowy.
W obrębie wychodni skalnych rozwinęły się zbiorowiska półek i szczelin skalnych z dzwonkiem wąskolistnym, skalnicą gronkową i rojnikiem górskim.
W dolinach u podnóży połonin, gdzie dawna działalność człowieka odcisnęła swe najsilniejsze
piętno, rozwija się roślinność łąkowa, pastwiskowa,
ziołoroślowa i szuwarowa. W dolinie Sanu i Wołosatego zachowały się także unikatowe torfowiska wysokie
z rosiczką okrągłolistną, bagnem zwyczajnym, żurawiną błotną i modrzewnicą zwyczajną.
W bogatym świecie roślin na szczególną uwagę zasługują endemity Karpat Wschodnich: pszeniec
biały, tojad wschodniokarpacki, tojad bukowiński (jedna
z najrzadszych roślin Polski), tojad wiechowaty, goździk
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PA R K Ó W N A R O D O W Y C H
kartuzek skalny, ostróżka wschodniokarpacka i lepnica
karpacka.
Park jest ostoją niedźwiedzia brunatnego, wilka
i rysia, których bieszczadzkie populacje są najliczniejsze
w Polsce.

okazałe chrząszcze - nadobnicę alpejską i kozioroga
bukowca.
Bieszczady Wysokie są jedynym w swoim rodzaju terenem, gdzie dzika przyroda zajmuje miejsca
dawnych wsi, wyludnionych ponad pół wieku temu
w ramach akcji wysiedleńczych. Roślinność porasta
kamienne podmurówki nie istniejących cerkwi, fundamenty chałup bojkowskich i dworów oraz torowiska
kolejek wąskotorowych. Na terenie Parku takie miejsca
zostały objęte zabiegami ochronnymi.

Ryś - rys. Hanna Juraszyńska

Ponadto występują tu rzadkie w Polsce
ptaki drapieżne i sowy. W zwartych kompleksach
leśnych, bogatych w starodrzewia i urozmaiconych
śródleśnymi polanami, gniazduje trzmielojad. Niżej położone lasy mieszane graniczące z rozległymi łąkami zasiedla orzeł przedni i orlik krzykliwy.
W buczynach z większym udziałem jodły lub świerka
gnieździ się puszczyk uralski, włochatka i sóweczka.

Chata - rys. Hanna Juraszyńska

Wybitne walory przyrodnicze Bieszczadzkiego
PN i otaczających go dwóch parków krajobrazowych
przesądziły o utworzeniu w Bieszczadach trójpaństwowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.
W jego skład oprócz BdPN wchodzą: Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Ciśniańsko-Wetliński PK, Park
Narodowy „Połoniny (Słowacja) i Użański Park Narodowy (Ukraina).
Piękno bieszczadzkiej przyrody i ślady historii
możemy poznać, korzystając z wytyczonych ścieżek
przyrodniczych i przyrodniczo-historycznych, do
których zostały opracowane ilustrowane przewodniki. Można je nabyć w obiektach edukacyjnych Parku
oraz punktach kontrolnych przy wejściach na piesze
szlaki turystyczne. Bieszczadzki Park Narodowy
można przemierzać także konno i na rowerze, tylko
po wyznaczonych trasach. Pamiętajmy, że wszystkich
turystów obowiązuje regulamin zwiedzania. Każda
wycieczka, to wizyta w swoistym „domu przyrody”.
Uszanujmy zwyczaje jego mieszkańców i swoją obecnością nie zakłócajmy ich codziennego życia.
Grażyna Holly
Bieszczadzki Park Narodowy

Orlik krzykliwy
- rys. Hanna Juraszyńska

W faunie bezkręgowców na szczególną uwagę
zasługują endemiczne biegacze, szarańczaki, chruściki, pareczniki i dżdżownice. Wśród bardzo rzadkich
gatunków owadów można spotkać niepozornie
ubarwionego motyla - niepylaka mnemozynę, a także
mieniaki o fioletowo połyskujących skrzydłach oraz
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Globalne zmiany klimatu Ziemi

Do

niedawna żyliśmy w przekonaniu, że
warunki klimatyczne na naszej planecie są w miarę
stabilne. Przywykliśmy też do pór roku, będących dla
naszej szerokości geograficznej, naturalnym zegarem
wskazującym upływ czasu. Ostatnie kilkadziesiąt lat
wprowadziło jednak sporo zamieszania w ustalonym
porządku. Coraz częściej zdarzają się zimy bez śniegu,
katastroficzne powodzie, huraganowe wiatry, a nawet
trąby powietrzne. Są to oznaki zmian klimatycznych zachodzących na całej kuli ziemskiej. Co je powoduje i do
czego mogą doprowadzić? Czy mamy na nie wpływ?
Chcąc odpowiedzieć na te pytania musimy na wstępie
zapoznać się z pewnymi pojęciami i zjawiskami.
Efekt cieplarniany

Parę podstawowych informacji
Kulę ziemską otacza powłoka gazowa zwana
atmosferą. Tworzą ją m.in. tlen, którym oddychamy,
wydychany dwutlenek węgla, para wodna oraz inne
gazy, np. metan czyli gaz ziemny i ozon. Atmosfera,
jak dobry płaszcz, otacza Ziemię chroniąc toczące się
na niej życie przed szkodliwym działaniem kosmosu.
Utrzymuje stan równowagi pomiędzy energią słoneczną docierającą do powierzchni Ziemi, a odprowadzaną
poprzez wypromieniowanie. Niestety, na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat nasiliły się dwa niekorzystne
zjawiska zachodzące w atmosferze. Pierwsze z nich,
znane jako dziura ozonowa, prowadzi do zanikania
powłoki ozonowej. Skutkuje to przenikaniem na powierzchnię Ziemi większej ilości promieniowania ultrafioletowego, mogącego powodować u ludzi między
innymi raka skóry. Drugie, zwane w skrócie efektem
cieplarnianym, uważane jest za główną przyczynę
globalnego ocieplenia. Rozwój przemysłu i transportu
spowodował znaczny wzrost ilości gazów wydzielanych do atmosfery. Zbyt duże stężenie dwutlenku
węgla i metanu (gazów cieplarnianych) skutkuje zaburzeniem równowagi pomiędzy energią docierającą do
powierzchni Ziemi, a oddawaną w kosmos poprzez

wypromieniowanie. Zatrzymywanie ciepła prowadzi
do stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie, a w ślad za tym do zmian klimatu.

Jakie jest tempo zmian klimatycznych?
Głównym wskaźnikiem globalnego ocieplenia jest wzrost średniej temperatury powietrza.
Naukowa opinia na temat zmian klimatu wyrażona
przez Międzyrządowy Zespół d/s Zmian Klimatu
(IPCC) stwierdza, że średnia temperatura powietrza
na Ziemi podniosła się od końca XIX wieku o 0,6°C
i przypuszczalnie do jej wzrostu, w ostatnich 50 latach,
przyczynił się człowiek. Opierając się na obserwacjach
i symulacjach komputerowych naukowcy przewidują,
że pomiędzy 1990 a 2100 rokiem temperatura może
wzrosnąć o 1,4°C do 5,8°C.

Jakie mogą być efekty globalnego ocieplenia?
Globalne ocieplenie klimatu może doprowadzić do topnienia lodowców. Przypuszcza się nawet,
że pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich latach
w pokrywie lodowej Zachodniej Antarktydy jest
właśnie jego wynikiem. Zmniejszanie się pokryw lodowych może spowodować podwyższanie poziomu
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mórz i zagrożenie dla milionów ludzi żyjących na nisko
położonych wybrzeżach i w pobliżu ujść rzek. Jeśli temperatura na Ziemi będzie nadal wzrastać, miasta takie
jak Rotterdam, Londyn, Nowy Orlean czy Wenecja
znajdą się pod wodą. W miarę dalszego ocieplania się
klimatu wiele regionów będą nawiedzać katastrofalne
susze, co doprowadzi do wzrostu powierzchni obszarów pustynnych (w skali globu z 3% do około 30%!)
i zagrożeń pożarami. Przykładem może być trudny do
opanowania pożar Parku Narodowego Yellowstone
w 1992 roku, czy pożary regularnie nawiedzające obszary górskie krajów śródziemnomorskich (potwierdzają to wydarzenia z 2007 roku). W tych regionach
pożary są wprawdzie zjawiskiem naturalnym, ale
w ostatnich latach powierzchnia obszarów suchych
i częstotliwość pożarów wzrasta. Również, nie notowana na taką skalę od kilkuset lat, tegoroczna powódź
w Anglii, upały w naszym kraju z temperaturami przekraczającymi 30°C, katastrofalne huragany oraz burze
zdają się potwierdzać zachodzące zmiany klimatyczne.

z nich uznaje za główny powód działalność człowieka
prowadzącą do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem niektórych podobna sytuacja miała
miejsce kilkakrotnie w dalekiej przeszłości Ziemi (kilkaset tysięcy lat temu) i związana była przede wszystkim ze zmianami kształtu orbity Ziemi wokół Słońca
z kolistej na eliptyczną. Poza tym na warunki klimatyczne w różnych rejonach globu mają duży wpływ prądy
morskie. Przykładowo klimat Europy w dużej mierze
kształtuje ciepły Prąd Zatokowy występujący pomiędzy Europą a Ameryką płynący od równika w stronę
bieguna północnego. Prąd ten w wyniku globalnych
zmian klimatycznych może zmienić bieg (co już stwierdzono w przeszłości) i ochłodzić klimat Europy.

Czy sami możemy łagodzić ocieplanie klimatu?
Naukowcy twierdzą, że poziom stężenia
dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi jest najwyższy
od prawie miliona lat. Zdaje się to potwierdzać hipotezę, że jednak człowiek miał na to duży wpływ. Jeżeli
tak, to oznacza, że ludzkość może również odwrócić
niekorzystne tendencje. Wymagałoby to wielkiego
wysiłku, zmiany świadomości, zdyscyplinowania
i szukania nowych źródeł energii. Co więc sami, we
własnym zakresie, możemy robić? Oszczędzajmy
energię elektryczną, mając świadomość, że wraz z jej
wytwarzaniem emitowane są do atmosfery duże ilości
dwutlenku węgla. Jeżeli jest to możliwe, korzystajmy
z własnych nóg i ze środków lokomocji nie wydzielających spalin. Z pewnością będzie to również z korzyścią dla naszego zdrowia. Nie wypalajmy traw. Nie
spalajmy różnego rodzaju odpadków i śmieci. Mądrze
gospodarujmy wodą.
Jan Loch

Jakich zmian możemy się spodziewać w przyrodzie GPN i w otoczeniu Parku?
Przewidywany wzrost temperatury niewątpliwie pociągnie za sobą zmiany w świecie roślin i zwierząt. Największe zmiany mogą dotyczyć świerczyn
regla górnego. Ich rozpadowi będą sprzyjały częstsze
huraganowe wiatry i gradacje owadów. W wyższych
partiach gór zaczną się osiedlać gatunki drzew rosnące
dotychczas w dolnych partiach. Może dojść do zaniku
źródeł i obniżenia poziomu wody w potokach i rzekach. Niektóre cieki będą pojawiać się tylko okresowo.
Z tego powodu zanikną płaty przypotokowych ziołorośli i zbiorowiska terenów wilgotnych. Zagrożone
będą gatunki roślin i zwierząt typowe dla wyższych
położeń górskich. Z kolei ekosystemy Parku mogą
zasiedlać nowe gatunki typowe dla południowych rejonów Europy.

Czy to tylko wina człowieka?
Opinie naukowców odnośnie przyczyn globalnych zmian klimatycznych są podzielone. Większość
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Gniazdo, jajo i pisklę – czyli ptasie lęgi ( cz. III )

W

gotka drzewnego, mazurka i wróbla zmienna jest nie tylko kolorystyka, ale też kształt wzorków na skorupce. Jaja
gatunków budujących gniazda ukryte i odkryte zamknięte
nie są widoczne z zewnątrz, więc nie muszą mieć maskujących kolorów. Zazwyczaj są jasne, np. białe (np.: u sów,
dzięciołów, zimorodka), niebieskie (np.: u muchołówek,
pleszki) albo białe ze skąpym czerwonawym nakrapianiem (np.: u sikor, świstunki, strzyżyka).

poprzednich numerach „Salamandry” poznaliście tajniki „sztuki budowlanej” ptaków. Dowiedzieliście się jakie miejsca wybierają na gniazdo, jakiego materiału używają do budowy oraz jak powstaje konstrukcja.
Dziś dowiecie się w jaki sposób ptaki chronią swe gniazda, jaja i pisklęta przed drapieżnikami oraz czym różni się
dzieciństwo gniazdowników i zagniazdowników.

Najważniejsze to być niewidocznym …

By ratować dzieci można udawać rannego…

Jednym ze sposobów ochrony gniazda jest jego
ukrycie – np. w norce ziemnej, w dziupli lub w szczelinie
kory. Skuteczną metodą jest też budowanie w miejscach
trudno dostępnych, jak półki skalne, korony wysokich
drzew, końce cienkich gałązek, albo wnętrze kolczastego
krzewu. Ptaki opanowały również sztukę maskowania
gniazda. Aby uczynić je niewidocznym stosują do budowy materiał zbierany w bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki temu „ptasi dom” jest doskonale wtopiony w otoczenie. Zamaskowanie gniazda jest doskonałe u gatunków
gniazdujących na ziemi, np.: u kuraków, świergotków,
skowronków, słonek, ponieważ ich jaja i pisklęta są szczególnie zagrożone. Zdarza się, że doświadczony ornitolog
stoi obok takiego gniazda, patrzy w jego kierunku i nie
dostrzega go wśród traw lub liści. Równie ważną formą
kamuflażu jest ubarwienie ptaków wysiadujących jaja.
U większości gatunków wysiadywaniem zajmują się
samice, dlatego ich upierzenie ma stonowane kolory.
Dominują odcienie szarości i brązu, często z wyraźnym
rysunkiem w postaci plamek i kresek. Dzięki takiemu
ubarwieniu ptak na gnieździe lub poruszający się w jego
sąsiedztwie jest zupełnie niewidoczny. Kolory maskujące
mają również jaja, zwłaszcza u gatunków lęgnących się
na ziemi w gniazdach odkrytych otwartych. Gdy rodzice
na chwilę się oddalają, jaja pozostają niewidoczne na
tle otoczenia. Barwy w odcieniach brązu i zieleni oraz
rozmaite desenie upodabniają je do podłoża i otaczającej
roślinności. Kolor jaj jest charakterystyczny dla gatunku.
Trzeba jednak wiedzieć, że u niektórych bywa zmienny.
Np. u potrzosa, paszkota i gąsiorka zmienia się odcień
od szarozielonego do czerwonawobrązowego, a kształt
deseniu pozostaje niezmienny. U nielicznych, np. u świer-

Jaja oraz pisklęta są atrakcyjnym i łatwym łupem
dla wielu drapieżników np.: lisa, kuny, łasicy, norki amerykańskiej, a także dla innych ptaków np.: kruka, sroki i sójki.
Dlatego równie ważne jak ukrycie i zamaskowanie jest
odpowiednie zachowanie ptasich rodziców. Starają się
oni jak najmniej zwracać na siebie uwagę, by nie zdradzić
miejsca, gdzie znajduje się gniazdo. Wysiadująca samica,
gdy zauważy drapieżnika, nie ucieka w popłochu, ale nieruchomieje i rozpłaszcza się na gnieździe. W takiej pozycji
próbuje przeczekać aż niebezpieczeństwo minie. Nieraz
potrafią w ten sposób wytrwać tak długo, że niemal dają
się dotknąć. Niektóre ptaki, gdy zbliża się intruz, zawczasu niepostrzeżenie oddalają się od gniazda i udają, że są
ranne. Z opuszczonym skrzydłem, chwiejnym krokiem
poruszają się po ziemi, a nawet się przewracają i wydają
płaczliwy głos. Drapieżnik daje się oszukać „łatwym” łupem i podąża za ptakiem. Gdy jest wystarczająco daleko
od gniazda, „ranny” nagle podrywa się do lotu i umyka,
kończąc przedstawienie. Tak zdezorientowany łowca
opuszcza teren lęgowy sprytnej słonki, sieweczki i wielu
innych ptaków stosujących podobną formę oszustwa.
Przy karmieniu piskląt rodzice są również bardzo ostrożni. Ptak z pokarmem podlatując do gniazda najpierw
sprawdza czy nie dzieje się coś podejrzanego w pobliżu,
a następnie powoli zbliża się do celu. Świergotki niosące
pożywienie dla piskląt lądują zazwyczaj kilka metrów od
gniazda i przemykając między trawami docierają pieszo
do swego potomstwa. Podobnie zachowuje się wiele
innych gatunków gniazdujących na ziemi lub nisko wśród
krzewów.
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O P OW I A DA
Ile jaj mieści się w gnieździe?

Gniazdowniki niewłaściwe – po wykluciu pisklęta są
pokryte puchem i mają otwarte oczy, ale są niezdarne
i pozostają w gnieździe dopóki zupełnie nie dorosną.
Przez cały czas muszą być karmione, ale po kilkunastu
dniach potrafią same pobierać
pokarm przyniesiony przez rodziców do gniazda. Przykładem
są ptaki drapieżne (np.: myszołów, orzeł przedni) oraz czaple.
Gniazdowniki właściwe – pisklęta wykluwają się zupełnie
Gniazdownik niewłaściwy niedołężne. Są ślepe i nagie lub
pokryte niewielką ilością puchu.
Muszą być stale karmione przez rodziców, a początkowo
również ogrzewane. Gniazdo opuszczają po osiągnięciu
pełnego wzrostu, ale i wtedy
jeszcze przez pewien czas pozostają pod opieką rodziców.
Do tej grupy należą prawie
wszystkie ptaki wróblowate
(tj. sikory, jaskółki, gawrony,
pokrzewki), dzięcioły, gołębie
Gniazdownik właściwy
i wiele innych.
Dla zagniazdowników i gniazdowników gniazdo
spełnia nieco inne funkcje. Dlatego zaznaczają się pewne
różnice w jego budowie. Zagniazdowniki zwykle budują
gniazda bardzo proste o stosunkowo małych rozmiarach.
Służą one tylko do wysiadywania jaj. Umieszczone są
zwykle na ziemi lub na wodzie. Dzięki temu pisklęta,
które po wykluciu dość szybko opuszczają gniazdo mogą
bez trudu wydostać się i podążać za swoimi rodzicami.
Pisklęta gniazdowników po wykluciu muszą przez dłuższy
czas pozostać w gnieździe, gdzie powoli się rozwijają.
Dlatego konstrukcja musi być solidnie wykonana, wytrzymała i mieć odpowiednie rozmiary, aby dorastające
pisklęta mogły się pomieścić.
W następnym numerze „Salamandry” poznacie
ptaki, które są „leniuchami” i nie pełnią funkcji rodzicielskich – nie budują gniazd, nie wysiadują jaj i nie wychowują swoich piskląt.
Paweł Armatys

Liczba jaj jest stała jedynie u kilku grup. Ptaki
z rodziny siewkowatych zawsze składają 4 jaja, a gołębie
i jerzyki po 2. U większości gatunków liczba jaj jest zmienna. Zależy od wieku i kondycji samicy, a także od tego czy
jest to jej pierwszy czy drugi albo powtarzany lęg. Duże
ptaki drapieżne (orły, orliki) składają tylko 1 lub 2 jaja.
Gołębiarz i myszołów mają zwykle 2-4, a sokoły 3-4 jaj.
Większość ptaków wróblowatych znosi 4-7 jaj, sikory do
12, dzięcioły 5 do 8. Liczne lęgi mają kuraki i kaczki - do
kilkunastu.
Czas wysiadywania w dużej mierze zależy od
wielkości ptaków. Drobne wróblowate ogrzewają jaja
przez 12-16 dni, natomiast duże gatunki znacznie dłużej
np.: bocian biały 33-34, a orzeł przedni 40-45 dni.

Ptasie dzieciństwo…
Ptasie dzieciństwo nie jest łatwe. Pisklęta różnych gatunków przychodzą na świat w różnym stadium
rozwoju. Niektóre w kilka godzin po wykluciu biegają
za matką i od pierwszych chwil życia uczą się unikać
niebezpieczeństwa, a inne są całkowicie niedołężne.Pod
względem tej cechy wśród ptaków wyróżniamy 4 grupy:
Zagniazdowniki właściwe – po wykluciu pisklęta mają
otwarte oczy i pokryte są gęstym puchem. Opuszczają
gniazdo już kilka godzin po
wylęgu, sprawnie się poruszają i mogą same zbierać
pokarm. Do tej grupy należą:
kaczki (np.: kaczka krzyżówka), kuraki (np.: bażant,
Zagniazdownik
kuropatwa), perkozy, nury.
właściwy

Zagniazdowniki niewłaściwe
– pisklęta wykluwają się również pokryte puchem
i z otwartymi oczami, ale przez
pewien czas pozostają w gnieździe
lub w jego pobliżu. Poruszają się
sprawnie, jednakże muszą być
karmione przez swoich rodziców
aż do czasu uzyskania pełnego
wzrostu. Należą tutaj: mewy,
Zagniazdownik
rybitwy, alki.
niewłaściwy
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Z PLEC AKIE M . . .

To nowy cykl artykułów skierowanych do tych, którzy wędrując po Gorcach chcą odkrywać tajemnice
przyrody oraz poznawać historię i kulturę regionu. W każdym numerze będę proponowała wycieczkę, na którą
możecie wybrać się ze swoją Rodziną lub klasą. A teraz już czas na jesienny spacer. W drogę !
JESIENNE KOLORY GORCZAŃSKICH SZLAKÓW

Rozpieszczeni ciepłem letnich dni, z trudem

przyzwyczajamy się, że stają się one coraz krótsze,
a temperatury coraz niższe. Już wkrótce rozpocznie się
złota polska jesień i gorczańskie buczyny zaczną mienić
się jej kolorami. O tej porze roku równie barwny
jak listowie jest świat grzybów. Dlatego chciałabym
zaprosić Was na wycieczkę podczas, której przyjrzymy
się im bliżej. Zwłaszcza tym, które zazwyczaj mijamy
nie okazując im zainteresowania.
Zapewne wielu z Was pomyśli - kto nie
zna grzybów?! Przecież grzybobranie to polska
tradycja. Któż nie zbierał prawdziwków, rydzów czy
kurek?! A jednak nie wszyscy wiedzą, że królestwo
grzybów liczy kilkaset tysięcy gatunków żyjących we
wszystkich środowiskach. Większość, to organizmy
o mikroskopijnych rozmiarach. Około 6,5 tysiąca
gatunków możemy oglądać gołym okiem.
Życie grzyba rozpoczyna się od zarodnika.
Z niego rozwijają się nitkowate, luźno splecione
strzępki tworzące grzybnię. Zazwyczaj niewidoczna
– ukryta w glebie, ściółce lub pod korą – „sieć” może
mieć nawet do kilkunastu metrów średnicy. Niektóre
gatunki grzybów tworzą owocniki o różnych kształtach
i barwach, w których powstają zarodniki. To właśnie
owocniki borowika szlachetnego, rydza są przysmakiem w polskiej kuchni.
Grzyby - w odróżnieniu od roślin - nie posiadają chlorofilu i nie są samożywne. Wykorzystują
związki wyprodukowane przez rośliny i zwierzęta.
Są saprofitami, czyli żywią się rozkładając szczątki
martwych roślin i zwierząt. Inne mogą być pasożytami
żywych organizmów doprowadzając do wyniszczenia
a nawet ich śmierci. Niektóre z grzybów współżyją
z roślinami świadcząc wzajemne „usługi” pokarmowe.
Zjawisko to nazywamy mikoryzą. Grzybnia oplatając
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i wnikając w korzenie rośliny pobiera wodę i składniki
mineralne, natomiast ona dostarcza mu substancji organicznych, głównie węglowodanów.
Naszą wycieczkę rozpoczniemy w Lubomierzu
– Rzekach na polanie Trusiówka. Ścieżką edukacyjną Dolina Gorcowego Potoku wyjdziemy na polanę
Podskały. Stąd żółty szlak zaprowadzi nas na Gorc
Troszacki. Podczas dalszej wędrówki zejdziemy do
doliny Kamienicy (szlak zielony) i za niebieskimi
znakami powrócimy na Trusiówkę.
Już na początku trasy, na pniach martwych
i zamierających buków spotkamy wrośniaka różnobarwnego. Brązowe, żółtawe, szaroniebieskie, granatowe lub prawie czarne poziome pasy - ułożone jak na
wielobarwnej, pasiastej spódnicy - zawsze kończą się
jaśniejszym brzegiem. Owocniki przyrośnięte bokiem
do podłoża tworzą rozetowe skupienia.

Wrośniak różnobarwny

Na żywych pniach buka lub na kłodach leżących na ziemi zauważymy monetkę kleistą, która wygląda jakby była wykonana z mlecznego, przeświecającego szkła. Parasolowaty kapelusz grzyba, o średnicy
najczęściej do 5 cm, przy mokrej pogodzie jest lepki
(stąd nazwa gatunkowa).

NA SPO TK A NIE Z GORC A MI !

Między polaną Adamówką a Gorcem Troszackim zwróćcie uwagę na liczne butwiejące świerkowe
pniaki. Rośnie na nich niszczyca pachnąca, której
owocniki (wielkość do 15 cm) mają zmienny kształt.
Przypominają kopyto, poduchę lub guza. Często
zdeformowane - pozrastane jak dachówki - tworzą
rudobrunatną powierzchnię o licznych bruzdach
i żółtawym, chropowatym brzegu. Owocnik pachnie
anyżem. Zapewne każdy jadł cukierki anyżowe, więc
skojarzenie tego zapachu będzie proste.
W borze górnoreglowym (powyżej
1000 m n.p.m.) przyciąga wzrok jaskrawo
pomarańczowy pięknoróg lepki. Kształtem
przypomina rogi jelenia
choć w miniaturowych
rozmiarach (2-5 cm).
Pięknoróg lepki

Na wielu, mijanych po drodze
pniach drzew dostrzec można
grzyby żagwiowate tzw. huby.
Wśród nich najczęstszy to hubiak pospolity - o kształcie kopyta, z wierzchu szarobrązowy
Hubiak pospolity z ciemniejszymi pasami i jaśniejszym brzegim. Powoduje on chorobę drzew tzw. białą
zgniliznę. Jest to rozkład drewna, w wyniku którego
nabiera ono jasnego koloru i rozpada się na pojedyncze włókna i płatki. Groźnym pasożytem świerków
w Gorcach jest pniarek obrzeżony. Jego owocnik
ma czerwono-brązową barwę, lśniącą po deszczu,
z jasnym, żółtym brzegiem. Młode owocniki są żółtobrązowe. Pniarek wywołuje brunatną zgniliznę drzew.
W końcowym stadium rozkładu drewno przyjmuje
intensywnie brunatną barwę, rozpada się na nieregularne kostki, a w palcach kruszy się na proszek.
Na wielu gorczańskich świerkach spotkać
można innego wroga tego gatunku - opieńkę miodową. Wytwarza ona charakterystyczne sznury grzybni

tzw. ryzomorfy, które
rozrastają się na znaczą
długość w glebie i ściółce.
To one dokonują zakażenia korzeni. Warto zajrzeć
pod korę drzewa zaatakowanego przez opieńkę.
Zobaczymy tam grube,
białe sznury grzybni, powodującej białą zgniliznę
drewna. Próchno przerośnięte grzybnią opieńki
świeci w ciemności słabym

Opieńka miodowa

zielonkawym światłem. W warunkach zwiększonej
wilgotności powietrza świecić mogą również huby.
Sygnalizuje to pogorszenie pogody.
Na naszą wycieczkę połączoną z przyrodniczymi obserwacjami przeznaczyć należy 6 – 7
godzin. Po drodze warto też poznać walory kulturowe szlaku. Na Podskałach znajdują się szałasy
z oryginalnymi detalami architektonicznymi. Z Gorca
Troszackiego możemy podziwiać panoramę Tatr.
W dolinie Kamienicy znajduje się szałas „Papieżówka”,
w którym w sierpniu 1976 roku mieszkał krakowski
kardynał Karol Wojtyła. Na polanie Trusiówka, gdzie
rozpoczynamy i kończymy wycieczkę, istniała w przeszłości huta szkła.

Prawdziwy turysta wie, że
… grzyby dokonują rozkładu martwej materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jaka zalega
dno lasu. Nie niszczmy grzybów, bo mają one bardzo
ważne znaczenie dla lasu, a tym samym i dla nas!

Zgadnij!

Jesienią na wielu liściach klonu jaworu pojawiają się ciemne plamy. Czasami, na jednym liściu
bywa ich kilkanaście. Czy ktoś wie co to jest?
Czekamy na odpowiedzi. Poprawne i ciekawie opisane odpowiedzi nagrodzimy!
Krystyna Popko-Tomasiewicz
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Droga Redakcjo!
Chciałyśmy się podzielić z Czytelnikami „Salamandry” naszymi wrażeniami z pobytu w Białowieży na
Obozie Młodych Naukowców. Uczestniczyłyśmy w nim dzięki konkursowi ekologicznemu „Bioróżnorodność
i formy ochrony przyrody w Polsce” zorganizowanemu przez Białowieski Park Narodowy. Wystarczyło tylko
znaleźć się w gronie laureatów na etapie ogólnopolskim, by stać się jednym z uczestników obozu. My miałyśmy to
szczęście i naprawdę warto było. Pracownicy BPN włożyli dużo wysiłku, starań i czasu by zajęcia przygotowane
dla nas były ciekawe i jedyne w swoim rodzaju.
Już pierwszego dnia musieliśmy się przyzwyczaić do szybkiego tempa pracy. W ciągu pięciu dni wysłuchaliśmy kilku interesujących wykładów o życiu ptaków, ssaków i walorach Puszczy Białowieskiej oraz dziejach parku. Nie myślcie, że mieliśmy tylko zajęcia teoretyczne. Podczas obozu odbywały się także ćwiczenia terenowe.
Byliśmy w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie na własne oczy zobaczyliśmy m.in. żubry, rysie, wilki, łosie,
dziki oraz tarpany. Poznaliśmy wiele szczegółów z życia żubrów w stadzie, ich nawyki i upodobania.
Mocno utkwiły nam wszystkim w pamięci zajęcia z telemetrii. Dr K. Schmidt nauczył nas jak śledzić zwierzę za
pomocą kilku urządzeń. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste jak na początku się nam wydawało.
Mieliśmy również okazję badać stan pogody. Wykorzystując odpowiednie przyrządy odkryliśmy różnicę w temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu oraz sile wiatru pomiędzy otwartą przestrzenią a lasem.
W programie obozu było zwiedzanie wielu interesujących miejsc. Mieliśmy okazję wędrować przez rezerwat
ścisły BPN. Odwiedziliśmy Zakład Badania Ssaków, Stacje Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego, zwiedziliśmy cerkwie w Hajnówce i Białowieży. Kolejną atrakcją była wycieczka kolejką wąskotorową na Topiło.
Bardzo ciekawe było poranne spotkanie z ornitologiem, z którym obserwowaliśmy ptaki i uczyliśmy się je rozpoznawać. Białowieską przyrodę poznawaliśmy także na zajęciach w parkowym muzeum. Ćwiczenia były bardzo
różnorodne. Uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich i plastycznych. Dowiedzieliśmy się na czym polega
praca archeologa, nauczyliśmy się wykonywać zielniki.
Długo by tu jeszcze pisać o tym, co tam zobaczyłyśmy i czego się nauczyłyśmy. Wiemy jedno – czas
spędzony w Białowieży był cudownym przeżyciem i nowym doświadczeniem. Taką niezapomnianą podróż może
odbyć każdy młody miłośnik przyrody - jedynym warunkiem jest udział w kolejnej edycji konkursu. Namawiamy
was do udziału. Przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich Czytelników.
Uczestniczki Obozu Młodych Naukowców - Karolina i Paulina

NIE PRZEGAP !
4 od października do grudnia br. w siedzibie GPN w Porębie Wielkiej prezentowane będą prace p. Izabelli
Ralskiej wykonane techniką origami. Na uroczyste otwarcie wystawy i spotkanie z autorką papierowych „cudeniek” zapraszamy 12. 10. 2007r. na godz. 17.00.

4

w listopadzie 2007 r. - Galeria Biblioteki Powiatowej w Limanowej zaprasza na wystawę fotograficzną
pt. „W gorczańskiej puszczy” ukazującą piękno gorczańskich lasów.
Szczegółowe informacje znajdziecie na plakatach i naszej stronie internetowej www.gpn.pl
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Dzisiejsze zadanie polega na rozpoznaniu liści i owoców 6 gatunków drzew.

Dopasuj liść do właściwego owocu. Uwaga! Psotna salamandra zgubiła po drodze owoce jednego z drzew.
Jakiego?
Na odpowiedzi czekam do 30 października 2007r. Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu
nagród. Zapraszam do zabawy i życzę powodzenia !

Liść

Owoc

Gatunek drzewa

A
B
C
D
E
F

Nagrody za poprawne rozwiązanie zadań z letniego numeru „Salamandry” otrzymują Danuta Misterska
z Warszawy, Anna Maria Bala z Rabki Zdrój oraz Przemek Talar ze Szczawy. Gratuluję!!!
Hasło krzyżówki brzmi: Bartnictwo

przy redagowaniu kwartalnika „salamandra“
korzystano z:
1. J. Mowszowicz – „Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzowanych”, WSiP, Warszawa 1989
2. H. Gilsenbach – „Co i jak”, tom 59 – „Drzewa”, Wyd. ATLAS Sp. z o.o., Wrocław 2003
3. A. Bezpańska-Oglęcka, P. Oglęcki – „Vademecum młodego ekologa”, Wyd. „bis”, Warszawa 2001
4. D. Pegeer – „Grzyby Polski i Europy”, Wyd. Laorusse Polska, Wrocław 2003
5. Praca zbiorowa pod redakcją W. Różańskiego – „Gorczański Park Narodowy – 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców”,
Wyd. Gorczański Park Narodowy 2006
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Lato szybko minęło, kwiaty przekwitły. Początek jesieni to czas owoców. Jedne
są miękkie i soczyste, a inne suche i twarde. Czy zastanawialiście się kiedyś po co rośliny
wytwarzają owoce? Zapewne powiecie: „Po to by mogli je zjeść ludzie lub zwierzęta!”
Owoc pomaga roślinie w rozsiewaniu. Chroni ukryte w nim nasiona i ułatwia im wędrówkę, dzięki której trafiają w nowe miejsca. W jaki sposób podróżują? Środkiem lokomocji
mogą być wiatr lub zwierzęta. Oto kilka przykładów:

Niektóre owoce mają skrzydełka!

Wykorzystują

wiatr by wyruszyć w świat. Np. owoc l ipy to malutki orzeszek w kształcie miniaturowej gruszki o długości ok. 0,5
cm. We wnętrzu każdego ukryte są 1 lub 2 nasiona. Lipowe
orzeszki siedzą sobie – po kilka - na szypułce, wyposażonej
w podłużne skrzydełko. Wiatr wprawia je w ruch wirowy,
dzięki któremu mogą daleko polecieć.

„Latające owoce” wytwarza też grab. Są one
znacznie mniejsze niż u lipy czy klonu. Przyjrzyjmy
im się z bliska, a najlepiej przez lupę! Widać na nich
wzorki - delikatne żeberka. Każdy grabowy orzeszek
jest przyrośnięty do dużego 3-klapowego skrzydełka.
Skrzydlate owocki są zebrane w „kiść”, z której się
odrywają i rozsiewają za pomocą wiatru.

P r zy ro d n i k p a m i ęta …
y
ł
a
M
Dla ptaków, które u nas zimują zbliża się trudny okres zimna i głodu. Czasami mrozy
i śnieg przychodzą w listopadzie. Dlatego już jesienią zaczynamy dokarmianie. Pomagając ptakom możemy obserwować ich życie i uczyć się rozpoznawania gatunków. Jeśli
chcesz się dowiedzieć jak przygotować odpowiednią karmę i jak rozpoznawać ptaki,
zajrzyj na stronę http://gpn.unito.pl/admin/upload/Image/scen1c.pdf
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na jmło dszych
Wędrujące owoce !
klon zwyczajny

Również owoce klonu odbywają podróż
„lotniczą”. Małe kuliste orzeszki rosną i wyruszają w
drogę parami. Jednak każdy ma swoje własne, duże
skrzydełko – ok. 5 cm długości. Klon jawor i klon zwyczajny to drzewa podobne jak bracia. Możecie je
rozróżnić po ułożeniu skrzydełek (rysunek obok).

klon jawor

Dla niektórych owoców środkiem lokomocji są zwierzęta. Na pewno dobrze znacie
kuliste „rzepy” łopianu. Mają one specjalne haczyki, którymi przyczepiają się do sierści zwierząt, albo naszych ubrań i wędrują wraz z nimi.

Są też takie nasiona, które aby wykiełkować muszą być najpierw zjedzone przez
zwierzęta, a następnie wydalone. Dlatego rośliny wytwarzają smaczne i pożywne owoce
np. jarzębina i głóg. Są one przysmakiem kosa,
kwiczoła i jemiołuszki.

Tekst: Mariola Stefanik

Zg a d n i j !
Co przyczepiło się do psiego ogona?
Skojarz z popularnym polskim przysłowiem. Na
odpowiedzi czekam do 30 października 2007r.
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SZLAKIEM POLSKICH
IA SALAMAN DRY
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PARKÓW NARODOWYCH

Wakacyjna wycieczka edukacyjna „Doliną potoku Turbacz”. Pod przewodnictwem p. Marioli Stefanik uczestnicy wędrówki mieli
okazję z bliska podglądać życie toczące się w gorczańskich wodach. Fot. Bartłomiej Michalski – uczestnik wycieczki.

Obóz Młodych Naukowców w Białowieży zorganizowany dla laureatów etapu ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
„Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”. Fot. Karolina i Paulina Dudzik - uczestniczki obozu.
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