pozyskanym w obrębie torfowiska. W Nadleśnictwie Wałbrzych wykonano 13 zastawek
drewnianych i drewniano-kamiennych spowalniających odpływ wody na niewielkich ciekach.
Ponadto przygotowano do druku i
wydano książkę „Poradnik ochrony mokradeł
w górach”.
4. „Czynna ochrona najcenniejszych torfowisk w Polsce północnej i zachodniej”. Projekt
obejmował działania polegające na hamowaniu
ekspansji drzew na otwarte torfowiska alkaliczne
w dolinie Ilanki i Pliszki, torfowiska przejściowe w
Rynnie Jezior Rzepińskich i Torzymskich, torfowiska w Nadleśnictwie Świebodzin oraz torfowiska
przejściowe z przygiełką brunatną i woskownicą
europejską w Borach Dolnośląskich. W sumie
wycięto naloty drzew z powierzchni 40 ha. W
ramach projektu prowadzono wykaszanie torfowisk w dolinie Ilanki i Pliszki na łącznej pow. ok.
38 ha, wyremontowano 50 zastawek w rezerwacie Dolina Ilanki, dokonano odcinkowej likwidacji rowów w 4 punktach na torfowiskach Zacisze
i Rosiczka w Borach Dolnośląskich oraz zablokowano rowy w szesnastu punktach na torfowisku
Reptowo w N-ctwie Kliniska. Projekt obejmował
również zakup 2 komputerów polowych zintegrowanych z odbiornikiem GPS wraz z oprogramowaniem GIS oraz zakup profesjonalnego
świdra torfowego.
5. „Czynna ochrona ślimaków z Załącznika

Fot. Katarzyna Kiaszewicz

Warsztaty ochrony
poczwarówek i ich siedlisk

Fot. Andrzej Jermaczek

Badanie stratygrafii torfowiska w Sudetach

II Dyrektywy Siedliskowej: poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior) i poczwarówki jajowatej
(Vertigo moulinsiana) w północno-zachodniej
Polsce”. W ramach projektu wykonano m.in.
następujące zadania: wykoszono roślinność na
20 powierzchniach - łącznie 35,4 ha, usunięto
naloty drzew oraz krzewy z obiektów o łącznej powierzchni 18,35 ha, sporządzono 10
dokumentacji przyrodniczych dla planowanych
użytków ekologicznych, zakupiono mikroskop
stereoskopowy z możliwością fotografowania
oraz drobny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań poczwarówek, zorganizowano warsztaty dotyczące poczwarówek i ich ochrony
dla pięciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP Zielona Góra, Piła, Szczecin,
Toruń, Szczecinek), wydano ulotkę propagującą
ochronę poczwarówek.
6. „Programy ochrony: torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków - skalnicy torfowiskowej,
lipiennika Loesela, miodokwiatu krzyżowego i
gwiazdnicy grubolistnej” (projekt realizowany
wspólnie z Centrum Ochrony Mokradeł). W
ramach projektu zorganizowano jeden ogólnopolski i jeden regionalny warsztat dotyczący
ochrony torfowisk alkalicznych i związanych z
nimi gatunków. Przystąpiono do inwentaryzacji
terenowej oraz przeprowadzono demonstracyjne działania czynnej ochrony w dolinie Ilanki,
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Warsztaty w projekcie ochrony torfowisk alkalicznych

Fot. Robert Stańko

Pliszki i Biebrzy. W roku 2009, na potrzeby projektu zakupiono samochód, 3 komputery polowe
oraz 25 automatycznych rejestratorów poziomu
wód gruntowych, które zostaną zainstalowane
na torfowiskach w całej Polsce. Projekt będzie
kontynuowany do końca roku 2011.
7. „Kontynuacja ochrony torfowisk bałtyckich na Pomorzu” - prowadzono biurowe prace
przygotowawcze do realizacji projektu w 2010
r. Jako wspólny element tego projektu i projektu
„Ochrona najcenniejszych torfowisk w Polsce
N-W”, na Torfowisku Reptowo zbudowano 16
progów piętrzących i 4 przepusty.
8. „Aktywna ochrona żółwia błotnego,
kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej na terenie Polski zachodniej”. W ramach projektu zbudowano katalog stanowisk gatunków objętych
projektem (żółwia błotnego, traszki grzebieniastej
i kumaka nizinnego) w formie cyfrowego systemu
informacji przestrzennej oraz katalogu osobników
żółwia błotnego w formie bazy danych powiązanych z mapą cyfrową. Dla każdego z obszarów
objętych projektem przygotowano plan zarządzania i ochrony ukierunkowany na ochronę
populacji żółwia. W trzech obszarach Natura
2000 (na terenie N-ctw Rzepin, Cybinka, Smolarz) wykonano ścieżki edukacyjne służące propagowaniu wiedzy o biologii i potrzebach tych
gatunków. Każda ze ścieżek składa się z tablicy
informacyjnej z planem oraz skrzynką zawie-

rającą foldery opisujące poszczególne punkty
ścieżki. W 5 obszarach przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla zarządzających nimi leśników oraz młodzieży szkół średnich i gimnazjów.
Ich tematem była ochrona populacji żółwia błotnego i płazów oraz ich siedlisk, a także szerzej
pojęta ochrona ekosystemów mokradłowych. W
zajęciach uczestniczyło kilkaset osób. W jednym
z obszarów, w maju 2009 r. wypuściliśmy 30
młodych żółwi błotnych wyhodowanych z jaj
zebranych jesienią 2008 r.
9. „Czynna ochrona stanowisk rzadkich
gatunków roślin kserotermicznych w Polsce”.
Projekt obejmował głównie działania polegające na powstrzymaniu procesu zarastania oraz
przywróceniu odpowiednich warunków siedliskowych na 46 płatach muraw kserotermicznych, o
łącznej powierzchni 100,52 ha. Uzyskane efekty
to polepszenie stanu siedliska na wszystkich
znanych stanowiskach ostnicy piaskowej oraz
na większości znanych stanowisk pajęcznicy
liliowatej, polepszenie stanu siedliska na kilku
ważniejszych nad Odrą i Wartą stanowiskach
takich gatunków jak mikołajek polny, ożota zwyczajna, zaraza przytuliowa, ostnica Jana, ostnica
włosowata, turzyca delikatna, a także ślimak
żeberkowany, gryziel stepowy, poskocz krasny,
gniewosz plamisty, przywróceniu użytkowania
wypasowego na blisko 50 ha izolowanych
płatach muraw kserotermicznych (na części z
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Sowich i Kamiennych oraz sąsiadujących z nimi
mniejszych pasmach górskich, przy współpracy
Parku Narodowego Gór Stołowych (10 objętych
działaniami obiektów) oraz 4 Nadleśnictw RDLP
Wrocław - Jugów (6 obiektów), Kamienna Góra
(7 obiektów), Świdnica (2 obiekty) i Wałbrzych
(7 obiektów). Większość objętych projektem
mokradeł leży na obszarach chronionych, w tym
sieci Natura 2000.
2. „Ochrona muraw kserotermicznych w
Polsce – teoria i praktyka”. Projekt realizowany
od 1 stycznia 2010 r. Współfinansowany przez
Life+ i NFOŚiGW. Ważniejsze planowane
działania to: ochrona i poprawa jakości blisko
225 ha kompleksów roślinności kserotermicznej,
usunięcie z pow. 77 ha inwazyjnej roślinności
drzewiastej i krzewiastej, odtworzenie 12 ha
zdegenerowanych muraw, przywrócenie ekstensywnego wypasu na blisko 50 ha muraw
kserotermicznych, reintrodukcja żmijowca czerwonego, przygotowanie 9 planów ochrony i
14 dokumentacji przyrodniczych, sporządzenie
Habitat Action Plan dla siedliska 6210 w Polsce
oraz wykup ok. 30 ha muraw położonych na
terenie całej Polski.
3. „Kontynuacja ochrony ekosystemów
mokradłowych w Puszczy Drawskiej”. Projekt
uzyskał pozytywną ocenę formalną w ramach
organizowanego konkursu przez CKPŚ i znalazł
się na liście rankingowej projektów planowanych do finansowania w ramach POIiŚ. Projekt
– przewidywany do realizacji w partnerstwie
Klubu Przyrodników i Nadleśnictwa Głusko - jest
kontynuacją działań prowadzonych przez Klub
Przyrodników na rzecz ochrony torfowisk w
Puszczy Drawskiej, wcześniej finansowanych w
ramach dwóch projektów EkoFunduszu. Celem
strategicznym projektu jest powstrzymanie procesów degeneracji torfowisk rozproszonych w
kompleksie leśnym Puszczy Drawskiej i będących
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000
Uroczyska Puszczy Drawskiej. Projekt skupia się
na problemach związanych z ochroną torfowisk
przejściowych i łęgów źródliskowych.

nich ochrona będzie kontynuowana w ramach
PROW), przetestowaniu i udoskonaleniu metody
wypasu obwoźnego, który od tej pory stanie
się narzędziem Klubu Przyrodników w ochronie
niewielkich i izolowanych płatów muraw kserotermicznych, ograniczenie lokalnych populacji obcych i inwazyjnych gatunków, takich jak
robinia akacjowa i mahonia pospolita. Projekt
obejmował również wydanie książki „Poradnik
utrzymania i ochrony siedliska przyrodniczego
6210 murawy kserotermiczne” oraz przewodnika „Murawy kserotermiczne Gorzowa Wielkopolskiego”. W ramach projektu opracowano
dokumentacje przyrodnicze dla 3 planowanych
rezerwatów przyrody i 7 planowanych użytków
ekologicznych obejmujących cenne płaty muraw
kserotermicznych. Zorganizowano 5-dniowe warsztaty w Stacji Terenowej KP w Owczarach na
temat rozpoznawania i ochrony muraw kserotermicznych i związanych z nimi rzadkich gatunków
dla grupy 20 osób.
Projekty finansowane były głównie przez
Fundację EkoFundusz, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (w ramach POIiŚ), Life+.
Projekty przygotowane,
planowane do realizacji od 2010 r.:
1. „Ochrona i odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych”. Projekt
uzyskał pozytywną ocenę formalną w ramach
organizowanego konkursu przez CKPŚ i został
wpisany na listę rankingową projektów planowanych do finansowania w ramach POIiŚ.
Projekt dotyczy odtwarzania i czynnej
ochrony najsilniej zagrożonych w kraju i Unii
Europejskiej przyrodniczych siedlisk hydrogenicznych – torfowisk przejściowych (kod 7140),
wysokich (7120) i alkalicznych (7230), łąk
trzęślicowych (6410), łęgów źródliskowych
(91E0) i innych zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk zagrożonych gatunków,
przede wszystkim płazów i owadów. Realizowany będzie w 32 obiektach zlokalizowanych
w Sudetach Środkowych - Górach Stołowych,
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Fot. Katarzyna Barańska
Fot. Katarzyna Barańska

Wypas muraw kserotermicznych nad środkową Odrą

4. „Wypromowanie dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego obszarów Natura
2000 pogranicza polsko-czeskiego jako wspólnego produktu turystycznego”. Planowany do
realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska. W
ramach projektu przewidziano: odrestaurowanie
dwóch zabytków (w tym zakupionej przez Klub
karczmy w Uniemyślu) i ich adaptację na Centra
Edukacji Ekologicznej z punktem informacji turystycznej po polskiej i czeskiej stronie, stworzenie
infrastruktury opartej na turystyce przyrodniczokulturowej w postaci bazy noclegowej, szlaków
turystycznych, ścieżki przyrodniczej - szlak
Natura 2000 łączący obydwa ośrodki, na
bazie którego zostaną opracowane scenariusze
wycieczek, a także szkolenia i warsztaty polskoczeskie o tematyce związanej głównie z Naturą
2000. Dodatkowo zaplanowano wydanie map,
folderu do ścieżki, przewodników i różnych
materiałów promocyjnych.
5. „Kontynuacja czynnej ochrony muraw
kserotermicznych nad Odrą i Wartą”. Projekt
uzyskał pozytywną decyzję finansowania przez
Fundację EkoFundusz w ramach ostatniego konkursu pt. „Utrwalanie efektów ekologicznych w
projektach ochrony przyrody realizowanych
z udziałem dotacji Ekofunduszu”. W ramach
projektu przewidziano odkrzaczenie ponad
13 ha muraw kserotermicznych, usprawnienie

Sianokosy na murawach

wypasu muraw poprzez wykonanie grodzeń,
budowę wiat dla owiec oraz działania przyczyniające się do ograniczenia zużycia wody
pitnej do nawadniania szkółki (budowa zbiornika na deszczówkę oraz systemu nawadniania szkółki). W ramach projektu zaplanowano
również wymianę, w tym demontaż i utylizację,
pokrycia eternitowego na wszystkich budynkach gospodarczych w Owczarach (łącznie ok.
1500 m2) oraz drobne prace konserwatorskie w
tych budynkach. Projekt w całości finansowany
będzie przez EkoFundusz.
6. Złożono do WFOŚiGW w Zielonej
Górze kilka wniosków o dofinansowanie działalności wydawniczej i edukacyjnej.
Działalność rolnośrodowiskowa
Klub kontynuował rozpoczętą przed laty
działalność ochroniarską w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego w Owczarach
oraz posiadanych i dzierżawionych gruntów.
W Owczarach kontynuowano wypas muraw
kserotermicznych i hodowlę owiec, prowadzono
założoną w 2004 roku szkółkę starych odmian
drzew owocowych oraz kolekcję zachowawczą chwastów. W roku 2009 Klub przystąpił
do realizacji programu rolnośrodowiskowego
w ramach różnych wariantów pakietu 4.1 i
5.1 (ochrona siedlisk i zagrożonych gatunków
ptaków) obejmujących murawy kserotermiczne
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Fot. Andrzej Jermaczek
Fot. Katarzyna Kiaszewicz

Sad starych odmian drzew w Owczarach

Szczepienie

w dolinie Odry (głównie w okolicach Owczar),
łąki w Koźminku, łąki nad Obrą, łąki i torfowiska
nad Ilanką k. Torzymia i Rybocic. Łącznie programem rolnośrodowiskowym objęto ponad 80
ha gruntów - głównie muraw kserotermicznych i
różnego typu łąk.

- studium optymalizacji warunków wodnych
oraz projekt zabiegów ochrony czynnej obszaru
Natura 2000 „Torfowisko Chłopiny”,
- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenów planowanych pod budowę obwodnicy Wałcza,
- inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport
wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 jako
elementu oceny oddziaływania na środowisko
inwestycji budowy stawów rybnych połączonej z eksploatacją torfu i gytii w miejscowości
Brzeźno gm. Lubiszyn,
- inwentaryzacja ornitologiczna obszaru
inwestycji polegającej na budowie drogi Świdnica-Żarów,
- inwentaryzacja ornitologiczna do oceny
oddziaływania na środowisko budowy kamieniołomu w Grzędach,
- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza okolic Piły,
- ocena stanu zachowania wybranych
siedlisk w kilkunastu obszarach Natura 2000 w
ramach monitoringu siedlisk koordynowanego
przez IOP PAN,
- raporty o przewidywanym oddziaływaniu
na obszary Natura 2000 planowanej inwestycji
polegającej na budowie linii światłowodowej
na terenie gmin Maszewo, Cybinka, Krosno
Odrzańskie i Rzepin,

Opracowania i ekspertyzy
W roku 2009 Klub realizował i wykonał
kilkanaście opracowań na zlecenie różnych
instytucji. Oprócz wykonanych w ramach projektów, Klub sporządził następujące opracowania
i ekspertyzy:
- charakterystyka flory i fauny związanej
ze środowiskiem wodnym oraz charakterystyka
systemów ochrony przyrody wraz z oceną
oddziaływania planu gospodarowania wodami
w 10 dorzeczach obejmujących powierzchnię
całego kraju,
- I etap projektu planu ochrony obszaru
Natura 2000 OSO Puszcza nad Gwdą,
- inwentaryzacja i waloryzacja odcinków
projektowanej drogi ekspresowej S11 między
Manowem a Kołobrzegiem,
- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza jako uzupełnienie do raportu oddziaływania
na środowisko i obszary natura 2000 planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągów i kanalizacji Gorzowa Wlkp. i okolicznych
gmin,
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Warsztat podczas Zjazdu Klubu w Łagowie

Fot. Jerzy Bednarek

poram o przyrodzie Sudetów i koncert zespołu
etnicznego), gościliśmy ok. 80 uczestników,
- „Dzień dziecka” (wycieczka przyrodnicza dla dzieci zakończona ogniskiem, meczem
piłki nożnej na boisku w Okrzeszynie i konkursem plastycznym z nagrodami, we współpracy z
Gimnazjum w Chełmsku Śląskim, Nadleśnictwem
Kamienna Góra oraz sołectwami: Okrzeszyna i
Uniemyśl),
- „Zimujące ptaki wokół nas” (we
współpracy z Centrum Kultury w Kamiennej
Górze przeprowadzono zajęcia na temat zimowania ptaków i ich dokarmiania, zorganizowano
wycieczkę, konkurs plastyczny i prelekcję),
- Obóz obrączkowania ptaków
(obóz trwał dwa tygodnie, a jego celem było
zapoczątkowanie zbierania danych dotyczących wędrówek ptaków przez obszar Sudetów
Środkowych oraz poznanie zgrupowań awifauny. Łącznie zaobrączkowano 136 osobników z 32 gatunków.
W lutym w Łagowie zorganizowano XXVII
Zjazd Klubu. W kwietniu odbyła się sesja
naukowa pt. „Czy udaje się nam powstrzymać
degradację przyrody”, w której uczestniczyło
ok. 80 osób.
Zorganizowano XXVII Lubuski Konkurs
Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, w którym wzięło udział około 130
uczniów.

- ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby
programów rolnośrodowiskowych (łącznie 19
ekspertyz, w tym 2 obszerne, obejmujące tereny
całych Nadleśnictw: Lipki i Nowej Soli).
- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenów planowanych pod budowę żwirowni w Brójcach.
Edukacja i promocja ochrony
przyrody
Klub był organizatorem kilkunastu imprez
i spotkań odbywających się w stacji w Owczarach oraz stacji terenowej w Uniemyślu. W
Owczarach tradycyjnie odbywały się Wiosenne
i Letnie Spotkanie z Łąką oraz Jesienne Spotkanie z Sadem. Stacja gościła 25 grup liczących
po ok. 30 osób, dla których zorganizowano
również zajęcia terenowe. W Stacji odbył się
również warsztat dla liderów Klubu.
Ekspozycję w Owczarach oraz stację
odwiedziło w roku 2009 ok. 1800 osób.
W stacji terenowej w Uniemyślu zorganizowano kilka spotkań i imprez poświęconych
ochronie przyrody:
- „Śnieżyca wita wiosnę” (dwudniowa
impreza we współpracy z N-ctwem Kamienna
Góra i gm. Lubawka, w ramach której odbyły się
wycieczki przyrodnicze po okolicach Uniemyśla
i Bukówki, piknik połączony z konkursami dla
dzieci, kurs pierwszej pomocy, pokaz zdjęć i dia-
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Warsztat dla liderów Klubu w Owczarach

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Owczarach

Fot. Andrzej Jermaczek

Fot. Andrzej Jermaczek

Klub prowadził serwis internetowy. W roku
2009 na stronie zarejestrowaliśmy ok. 79000
odwiedzin pochodzących z 64 krajów. Z terenu
Polski odnotowano ok. 77000 odwiedzin. W
czołówce miast, z których pochodziły osoby
odwiedzające naszą stronę znalazły się: Warszawa (ok. 16 000 odwiedzin) i Poznań (ok.
10 000 odwiedzin).
W serwisie e-mailowym „Wiadomości KP”
ukazało się kilkadziesiąt informacji na temat
aktualnych wydarzeń i problemów ochrony
przyrody. Wiadomości KP prenumerowało ok.
700 osób.
Klub powiększył o kilkaset pozycji zbiory
biblioteczne.
Pracownicy Klubu, jako zaproszeni goście
uczestniczyli w roli prelegentów w kilkunastu
spotkaniach oraz imprezach poświęconych
ochronie przyrody i edukacji przyrodniczej
organizowanych przez różne instytucje oraz
organizacje.
Z uwagi na ograniczenia finansowe Zarząd
podjął decyzję o likwidacji Muzeum w Kostrzynie.

2009. Na bieżąco wydawano zeszyty biuletynu
„Bociek”.
W ramach realizowanych projektów
wydano następujące pozycje książkowe: Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Natura 2000
- Niezbędnik leśnika, Natura 2000 - Niezbędnik urzędnika, Poradnik utrzymania i ochrony
siedliska przyrodniczego 6210 murawy kserotermiczne, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów
mokradłowych Polski, Poradnik ochrony mokradeł w górach, Murawy kserotermiczne Gorzowa
Wielkopolskiego oraz szereg broszur i ulotek.
Prowadzono i na bieżąco uaktualniano
ofertę księgarni wysyłkowej.
Organizacja pracy
Na koniec roku 2009 Klub zatrudniał 13
osób. W ciągu roku w Klubie odbyły staż 3
osoby. W ramach realizowanych zleceń oraz
projektów Klub zatrudniał ok. 30 osób w oparciu o umowę o dzieło. Prace na rzecz Klubu
wykonywało kilku wolontariuszy, w tym osoby z
Francji i Armenii.
W roku 2009 zakończono kompletowanie
niezbędnej dokumentacji technicznej oraz proces
uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń
do generalnego remontu budynku w Uniemyślu
mającego w przyszłości pełnić rolę stacji terenowej i ośrodka edukacji ekologicznej.

Wydawnictwa
Kontynuowano wydawanie kwartalnika
Przegląd Przyrodniczy. Wydano zaległe zeszyty
z roku 2008 oraz zebrano materiały do rocznika

8

Fot. Jerzy Bednarek

XXVII Zjazd Klubu Przyrodników
Do kwietnia 2009 r. pracami Klubu kierował 7-osoby Zarząd. W kwietniu 2009 r. prezes
Klubu Andrzej Jermaczek złożył rezygnację z
pełnionej funkcji, natomiast Pani Zofia Książkiewicz zawiesiła swoje członkostwo w Zarządzie.

Naukowych Parków Narodowych.
Członkowie Klubu i pracownicy brali udział
w wielu seminariach, konferencjach i sesjach
naukowych, w tym międzynarodowych, poświęconych ochronie przyrody.
W roku 2009 interweniowaliśmy w ponad
100 sprawach związanych z ochroną przyrody
na różnych szczeblach administracji. Były to
zarówno sprawy horyzontalne o ogólniejszym
znaczeniu, np. oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasu, minimalne
normy ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie, skuteczna ochrona obszarów Natura
2000, jak też interwencje dotyczące pojedynczych inwestycji, spraw itp. Znacząca część
interwencji skierowanych była do Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Gmin
i dotyczyła opiniowania wydawanych decyzji
środowiskowych. Klub aktywnie włączał się w
różnego rodzaju postępowania administracyjne
jako strona, w tym również jako strona skarżąca
w postępowaniach sądowych. W nielicznych
przypadkach podejmowaliśmy również interwencje w Komisji Europejskiej.
Klub aktywnie włączał się w procesy opiniowania różnych aktów prawnych związanych czy
mających istotny wpływ na ochronę przyrody.
Pracownicy Klubu udzielili telefonicznie,
pocztą elektroniczną lub osobiście kilkuset porad
i wskazówek dotyczących ochrony przyrody.

Interwencje i uczestnictwo
Klub brał aktywny udział w pracach nad
tworzeniem sieci Natura 2000, które istotnie
przyczyniły się do decyzji rządu RP o zwiększeniu liczby obszarów naturowych do 823. Elementem prac nad kształtem sieci Natura 2000
w Polsce był również udział pracowników Klubu
w Seminarium Biogeograficznym dla Morza Bałtyckiego – prawdopodobnym skutkiem będzie
powiększenie 2 morskich obszarów Natura
2000 i utworzenie 1 dodatkowego.
Pracownicy Klubu brali udział w pracach
różnych instytucji, gremiów naukowych czy organizacji pozarządowych, których zadaniem było
m.in. opiniowanie, opracowanie wytycznych i
wskazówek do zarządzania oraz planowania
ochrony w obszarach naturowych. Efektem ich
pracy było m.in. powstanie podręczników pt.
Natura 2000 a gospodarka leśna oraz Natura
2000 a gospodarka wodna.
Klub miał również swoich przedstawicieli
w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Komitecie Ochrony Przyrody PAN, Regionalnych
Komisjach Ochrony Przyrody oraz Radach
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Kącik mikroskopowy na zlocie grzybomaniaków

Podstawowy ekwipunek grzybomaniaka –
pudełko na wędkarskie przynęty

Fot. Małgorzata Przybyt

Fot. Małgorzata Przybyt

Fot. Krzysztof Kujawa

W końcu możemy porozmawiać o ... grzybach
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Jest nawet jeden artykuł o śluzowcach. A o grzybach nic. Postanowiłam więc ten nieco zaniedbany, zapomniany świat odkurzyć, przybliżyć,
może zaciekawić. Skupię się na tym, co najbardziej mnie interesuje – na grzybach wielkoowocnikowych (wytwarzających widoczne gołym
okiem owocniki) i na ich roli w zapełnianiu wolnego czasu rosnącej rzeszy grzybomaniaków,
czyli osób, dla których hobby grzybiarsko-mykologiczne stało się przepisem na życie.

3. Bio-forum (przy www.grzyby.pl) – ma
odmienny charakter – nie klubowy, tu spotyka się
najwięcej „wyalienowanych indywidualistów”,
którzy najczęściej w samotności lub małych
grupach drążą „jak oznaczać samodzielnie
grzyby”, część po kilku latach grzybomaniactwa zaopatruje się w literaturę specjalistyczną,
mikroskopy, odczynniki i rozpoczyna przygodę z
mikroskopowym oznaczaniem grzybów, prowadzeniem badań, publikowaniem ich wyników.
Oczywiście spotkamy osoby, które łączą
wszystkie ośrodki i takie, które nie czują potrzeby
wymiany doświadczeń i nie znalazły sobie miejsca na żadnym z forów grzybowych.
Życie w internecie – konkursy, mapy z
doniesieniami o występowaniu grzybów, prognozy grzybobrań, relacje z wypadów do lasu,
galerie zdjęć, przepisy kulinarne, tworzenie
poradników dla początkujących grzybiarzy,
porady grzyboznawcy, pogaduchy na wszelkie
grzybowe (i nie tylko) tematy, zbieranie danych
o rozmieszczeniu gatunków rzadkich i chronionych itd. – to tylko część „grzybomaniakowej”
aktywności. Spora grupa przenosi swoje wirtualne znajomości w świat realny, bo wtedy można
chyba najlepiej poznawać podmiot wspólnej
pasji – GRZYBY. Każdy z ośrodków ma swoje
„rytuały”, kultywowanie wspólnych wypadów
na grzyby, wycieczki, zjazdy, zloty.
Dla części grzybomaniaków grzyby stają
się podstawą bardzo poważnej działalności
naukowej. Uczestniczą w waloryzacjach mykologicznych różnych terenów, prowadzą badania na temat rozmieszczenia poszczególnych
gatunków, pomagają w zbieraniu danych i
prowadzeniu badań zawodowym mykologom,
współpracują ze specjalistami spoza granic
Polski, publikują wyniki swoich badań, wygłaszają referaty. Wyjątki, najbardziej dotknięte
grzybomaniactwem decydują się na porzucenie
swoich zawodów i przekwalifikowaniu – pracują nad doktoratami z zakresu mykologii.
Grzybiarstwo i mykologia to hobby na całe
lata. Kto spróbuje i rozsmakuje się w pozna-

I Ty możesz zostać...
„grzybomaniakiem”
Kim jest „grzybomaniak”? Nie ma cech jednoznacznie charakteryzujących takiego osobnika. Wszystkich, od samotnych indywidualistów
spędzających długie godziny na wyczekiwaniu
na najlepsze oświetlenie dla wyrastającego z
mchu kapelusika grzybowego, po miłośników
gromadnych wypadów z koszem po prawdziwki
i rydze, łączy jedno – zamiłowanie do przyrody,
ciekawość i chęć przebywania na łonie natury.
Dla wielu charakterystyczna jest też chęć
wymiany swoich doświadczeń z innymi osobami o podobnych upodobaniach. Grzybomaniacy od kilku lat tworzą w Polsce społeczność
liczącą co najmniej kilkaset dusz. Amatorski ruch
mykologiczny żyje własnym życiem. Zgodnie z
zasadą „gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie”
w internecie znajdziemy 3 duże „ośrodki”.
1. „Darz Grzyb” – istniejący już kilkanaście lat Internetowy Klub Miłośników Grzybów
(www.nagrzyby.pl) i młodsze Stowarzyszenie
o tej samej nazwie (www.darzgrzyb.pl). Z
aktywnymi, działającymi „grzybomaniakami”
spotykającymi się często na wspólnych zjazdach, wypadach do lasu, organizujących pogadanki, wystawy grzybowe. Barwna grupa ludzi
z tysiącami pomysłów.
2. „Grzybland” (www.grzybland.pl) –
odpączkował kilka lat temu od „Darz Grzyba”,
grupuje podobnie aktywne osoby.
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po serkach. Nie dziwi ich to, że mijamy czasem
w pędzie dorodnego prawdziwka zatrzymując
się z wypiekami na twarzy przy fioletowej galaretce na pniaku. Nie tupią z niecierpliwością, jak
przez pół godziny fotografujemy niepozorne
żółte, gumowate rożki wielkości kilku milimetrów,
jak zamiast na „normalny” urlop jedziemy zabierając ze sobą.... mikroskop i skrzynkę książek.
Zapraszam do spróbowania i takiej przygody z
przyrodą. Zachęcam do odwiedzenia któregoś
z linkowanych forów internetowych. Tam znajdziecie zrozumienie dla swoich zainteresowań.
Przestrzegam jednocześnie – to hobby wciąga.
Wciągnięci bez użycia wspomagaczy zatracają
poczucie czasu, widzą, to, czego nie widzą inni,
zachowują się w sposób powodujący zdziwienie u niedotkiętych grzybomaniactwem, rozmawiają hermetycznym językiem, w którym roi się
od dziwnych zwrotów, wydają krocie na aparaty
fotograficzne, szare karty i atlasy, z czasem na
binokulary i mikroskopy. Izolują się od innych w
skupieniu wertując klucze i mrucząc pod nosem
niezrozumiałe słowa. Ostrzegam więc, grzybomaniactwo bywa nieuleczalne.
Anna Kujawa

waniu świata grzybów, prędko dochodzi do
wniosku, że życie jest stanowczo za krótkie na
zrealizowanie swojej pasji. Sezon grzybowy
trwa cały rok, ponieważ owocniki grzybów
różnych gatunków rosną w każdej porze roku.
Co prawda zima, szczególnie mroźna i śnieżna,
daje nieco wytchnienia, ale tylko pozornie. To
czas na porządkowanie materiału fotograficznego, zielnikowego, pogaduszki forumowe
i snucie planów na wiosnę, bo już po stopnieniu pierwszych śniegów życie grzybomaniaka
nabiera nowych barw, wraz z pojawianiem się
nowych owocników pierwszych wiosennych
grzybów.
Jeśli ktoś czuje, że nieodparcie zaciekawia
go różnorodność barw i kształtów grzybowych
owocników, jeśli lubi bezkrwawe polowania na
rzadkie gatunki, jeśli chce poczuć się odkrywcą
(co roku na terenie Polski znajdowane są gatunki,
które nie były do tej pory u nas notowane, ba,
spotykane są gatunki nowe dla nauki), to znak,
że stoi u progu grzybomaniactwa. Szybko
można znaleźć ludzi, którym oczy rozświetlają
się na hasło „grzyb” i nie patrzą z przymrużeniem oka na to, że zabieramy na grzyby wędkarskie pudełka na przynęty, koperty czy kubeczki
Fot. Katarzyna Perz

Niektórych grzybomania zaprowadza
na sale uczelniane
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Polowanie na dobre zdjęcie

Fot. Sebastian Jezierski

Grzybomaniactwo łączy pokolenia

Fot. Michał Jezierski
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Nowi członkowie Klubu
Agata Basińska, ul. Rzemieślnicza 30, 62-067 Rakoniewice
Agnieszka Buszewska, Narożniki 8, 62-067 Rakoniewice
Dominika Danel, ul. Rakoniewicka 28, 64-050 Wielichowo
Kinga Dziwis, ul. Sadowa 4, 64-200 Wolsztyn
Katarzyna Gajska, Prochy, ul. Szkolna 10,
64-050 Wielichowo
Justyna Glubka, Tuchorza 16, 64-232 Tuchorza
Natalia Gościniak, Reklin 9, 64-212 Siedlec
Emilia Grzędzicka, Jaworze 40A, 26-050 Zagnańsk
Karolina Gubała, ul. Osiedlowa 24, 64-200 Wolsztyn
Lidia Hamrol, Piotrowo Wielkie 4, 64-050 Wielichowo
Jagoda Karczewska, ul. Babimojska 22/6, 66-120 Kargowa
Krystian Kiaszewicz, ul. Saperska 9/19, 66-235 Torzym
Julita Kmiecik, Belęcin 73, 64-231 Belęcin
Ewa Konowalczyk, ul. Gdańska 16 A, 78-550 Czaplinek
Martyna Kostańska, ul. Konopnickiej 5/12, 64-200 Wolsztyn
Malwina Kowalska, Komorowo 22/7, 64-200 Wolsztyn
Karolina Kramarek, ul. Powstańców Wielkopolskich 67,
64-200 Wolsztyn
Katarzyna Kruk, ul. Słowackiego 16/1, 64-200 Wolsztyn
Łukasz Kwaśny, ul. Wypoczynkowa 3/17, 64-360 Zbąszyń
Agata Lisiecka, ul. Polna 35, 64-200 Wolsztyn
Paulina Lorenc, Zakrzewo 44b/4, 64-231 Belęcin
Daniela Łabędź, Perkowo, ul. Jeziorna 20, 64-234 Przemęt
Emilia Łuka, ul. Nowy Świat 13, 64-212 Siedlec
Joanna Maj, Karpicko, ul. Jeziorna 13, 64-200 Wolsztyn

Magdalena Majewska, ul. Stradyńska 49 a, 64-223 Kębłowo
Marta Majkusiak, ul. Garbarska 6/3, 64-200 Wolsztyn
Martyna Mandecka, Komorowo 26a/11, 64-200 Wolsztyn
Kinga Marciniec, Chobienice 136, 64-214 Chobienice
Patrycja Markowska, ul. Wiśniowa 24, 64-200 Wolsztyn
Izabela Maria Mazur, ul. Gajewskich 40/2, 64-200 Wolsztyn
Z uwagi
na Rakoniewice
wprowadzenie
Agnieszka
Mielcarek,
Wieś 26,
ochrony
danych osobowych,
62-067
Rakoniewice
adresy
nowych
Klubu
Barbara
Mrugalska,
Staraczłonków
Tuchorza 102,
64-212 Siedlce
Aleksandra
Paschke,
ul. Poznańska
6, 64-200 Wolsztyn
zostały
uznane
za poufne.
Klaudia Patkowska, ul. Czereśniowa 50, 62-067 Rakoniewice
Natalia Pocentek, ul. Wolsztyńska 7, 62-067 Rakoniewice
Aldona Prządka, ul. Winnice 6, 64-225 Kopanica
Aneta Przybyła, Stodolska 1, 64-200 Wolsztyn
Ilona Ptak, ul. Poniatowskiego 7/8, 64-200 Wolsztyn
Marta Rogozińska, ul. Wolsztyńska 18, 64-211 Obra
Artur Sawicki, ul. Kościuszki 2B/25, 05-820 Piastów
Malwina Siemczyk, ul. Nialecka 30, 64-200 Wolsztyn
Anna Siwińska, Tarnowa 38, 62-067 Rakoniewice
Dominika Sokołowska, ul. Źródlana 39/6, 64-200 Wolsztyn
Roksana Szała, Stary Widzim 108, 64-200 Wolsztyn
Jarosław Szczepkowski, 64-930 Dobrzyca 35/3
Aleksandra Szymańska, ul. Poniatowskiego 7/1,
64-200 Wolsztyn
Zuzanna Wojciechowska, ul. Powstańców Wielkopolskich 22,
64-200 Wolsztyn
Sandra Żak, Chorzemin 17, 64-200 Wolsztyn
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