Początek lata
w Owczarach
W pierwszą sobotę lipca odbyło się w Owczarach Letnie Spotkanie
z Łąką – nasza cykliczna impreza edukacyjna.

Wycieczka na murawy i opowieść o lodowcu.

Zaglądamy do budki lęgowej bogatki.
Fot. Natalia Janczycka - wszystkie
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Magda opowiada o tajemniczych roślinach.
Tradycyjnie zaczęliśmy od wycieczki na
murawy, prowadzonej przeze mnie, podczas
której opowiedziałam o tym jak powstały
murawy i łąki, o lodowcu sprzed tysięcy lat,
o hodowli owiec, o współczesnych zmianach
gospodarczych, i o tym jak one zmieniają
bezpośrednie otoczenie muraw w Owczarach.
Jagoda i Waldek Gąsiorowscy z pracowni
plastycznej w Łośnie przenieśli nas w świat
marzeń i snów. Robiliśmy amulety – łapacze
snów - którymi wg dawnych wierzeń, zatrzymuje się dobre, a odpędza złe sny. Amulety
robiliśmy z różnych naturalnych materiałów:
roślin, piór, owczej wełny, wikliny i innych.
Każdy zabrał swój amulet ze sobą, a jeden
został w Owczarach i będzie odpędzał złe sny
owiec
Magda Mądrawska z Leśnego Zakątka w
Ownicach, łącząc wątki etnograficzne i botaniczne, opowiedziała o dawnych zwyczajach i
zabawach związanych z roślinami łąkowymi i
nie tylko, o tym jak ważną rolę pełniły w życiu
ludzi. Przypomniała proste dziecięce, kiedyś
codzienne, zabawy z wykorzystaniem roślin,
np. „sekrety” pod szkiełkiem. Okazało się
też, że rosnąca tuż przy wejściu do budynku
naszej Stacji roślina - przestęp biały (Bryonia
alba) – to roślina dość tajemnicza. Kiedyś

uważano, że dom przy którym rośnie, to dom,
w którym mieszka wiedźma… (ta od wiedzy
).
Natalia Duer z Fundacji Dziupla Inicjatyw
Przyrodniczych wciągnęła nas, a zwłaszcza
dzieci, w świat ptaków. Mieliśmy okazję z
bliska obejrzeć gniazda ptaków, wnętrze
budki lęgowej sikory, dotykaliśmy piór różnych ptaków, żeby poczuć różnicę między
miękkimi, cichymi w locie piórami sowimi, a
sztywnymi piórami dzięcioła zielonego, którymi podpiera się chodząc po drzewach.
Imprezę zorganizowaliśmy w ramach
nowego projektu „Przyroda na zboczu
doliny”, finansowanego z programu NOWEFIO NIW. To trzyletni projekt, który realizujemy w partnerstwie z Fundacją Dziupla
Inicjatyw Przyrodniczych.
Ewa Drewniak

Łąkowe łapacze snów.
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