występowania zarodni. Nie tworzy on kłosów
jak widłak goździsty lub jałowcowaty, ponieważ
zarodnie występują u niego w kątach liści i są
jasno brązowego koloru. Ciemnozielone liście
ustawione są gęsto na łodygach, przez co wroniec wydaje się dość masywny. Na niżu występuje w cienistych lasach, zazwyczaj jodłowych.
Oprócz dwóch gatunków widłaków oraz
wrońca w Polsce występują jeszcze dwa rodzaje
z rodziny widłakowatych. Są to zegleje (zwane
również widliczami) oraz widłaczek. Zegleje
mają drobne i łuskowate liście ustawione w
czterech rzędach, natomiast widłaczek ma liście
dłuższe i szydlaste. Te pierwsze występują najczęściej w borach, tak jak zeglej (widlicz)
spłaszczony (Diphasiastrum complanatum),
natomiast widłaczek torfowy (Lycopodiella
inundata) występuje na torfowiskach lub mokrych
piaszczystych zagłębieniach. Oba gatunki są w
kraju rzadkie i trudniej je spotkać niż oba widłaki
lub wrońca.
Widłakowate nie są roślinami częstymi,
ponieważ ich rozwój trwa wiele lat. Dopiero
po 6-7 latach z zarodników wyrastają drobne
przedrośla, które żyją w mikoryzie z grzybami
należącymi do Phycomycetes. Dojrzałość osiągają po kilkunastu latach i wtedy wytwarzają
płożące lub wzniesione pędy. Mimo iż wszystkie
widłakowate są chronione prawem, to często z
braku wiedzy ludzi ich zielone pędy są zbierane
i używane do wytwarzania wianków świątecznych lub innych rodzajów ozdób. Ograniczanie
tego zjawiska jest trudne, gdyż łamania prawa w
tej sytuacji często się nie egzekwuje, ze względu
na „niewielką” szkodliwość bądź z powodu nieznajomości roślin chronionych. Dlatego czasem
być może warto zwrócić uwagę osobie sprzedającej te rośliny, że są to rośliny chronione i
propagować tę wiedzę również wśród bliskich i
znajomych.
Paulina Gielniak

Widłak goździsty - białe włosy na szczytach liści

Widłak jałowcowaty - odstające prostopadle liście

Polecam: Wójcik H. 2003. Porosty, mszaki,
paprotniki. Flora Polski. MULTICO Oficyna
Wydawnicza, Warszawa.

Wroniec widlasty - zarodnie w kątach liści


Istnieje również możliwość zastosowania
przesadzeń lub nasadzeń zastępczych. Jeżeli
otrzymamy zgodę na takie nasadzenia, to
opłata za usunięcie drzew lub krzewów zostaje
odroczona na okres 3 lat. Jeżeli posadzone w
zamian drzewa, po upływie 3 lat, zachowają
swoją żywotność lub nie zachowają żywotności, ale z przyczyn niezależnych od właściciela
nieruchomości, wtedy opłata za usunięcie drzew
zostaje umorzona.
Zanim więc zechcemy usunąć drzewo,
zastanówmy się, czy naprawdę jest to konieczne?
Czy realnie drzewo to stanowi zagrożenie? Czy
jest chore lub spróchniałe? Czy nie ma innego
rozwiązania konfliktowej sytuacji? Jeśli nie jest to
konieczne, to może warto wstrzymać się z taką
decyzją, choćby dlatego, że nawet największe
opłaty i liczne nasadzenia zastępcze nie zastąpią nam dorodnych drzew, których rozwój jest
bardzo długi, a rola w krajobrazie miast i wsi
niezastąpiona.
Arkadiusz Grzelak, Paulina Gielniak

Sposobem ochrony drzew jest opłata za
ich usuwanie. Naliczana jest ona przez instytucje, które wydają zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów. Ustalana jest na podstawie
obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm
(tzw. pierśnicy drzewa) oraz gatunku drzewa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
13 października 2004 r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew określa współczynniki różnicujące
stawki w zależności od obwodu pnia. Corocznie wydawane są Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni
na dany rok, które zawierają stawki opłat dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.
Ponadto opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
z terenów uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, z terenów nieruchomości wpisanych
do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o
100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek.

Cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi
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Dąb 'Fabrykant' w parku Klepacza w Łodzi
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nie specjalnych stref ochronnych, by jak najskuteczniej chronić najważniejsze i najbardziej
wrażliwe elementy przyrody, z drugiej strony
by zabezpieczyć i zachować zasoby przyrodnicze, które żywią ich od setek lat.
Po sąsiedzku, w tym samym czasie Norwegowie tworzą bliźniaczą siostrę szwedzkiego
parku powstaje Ytre Hvaler National Park,
także morski park narodowy! Oba parki łączy
głęboki rów w dnie morza. Charakter przyrodniczy parków jest podobny, jednak NP Ytre
Hvaler przewyższa swymi podwodnymi walorami przyrodniczymi NP Kosterhavet. Ogromną
zaletą norweskiego parku jest obecność trzech
dużych, żywych raf koralowych budowanych
przez Lophelia pertusa. Po stronie szwedzkiej,
jak dotąd, stwierdzono wyłącznie jedną niewielką żywą rafę. Znajduje się na głębokości:
70 – 160 m n.p.m., jest długa na około 1200
m, szeroka na 200 m.
Oba parki stykają się ze sobą granicami
tworząc morską, transgraniczną przestrzeń
chroniącą unikatowe bogactwo przyrodnicze
tego regionu morza, o powierzchni około 800
km2. Razem stanowią jeden z niewielu międzynarodowych obszarów ochronnych (MPAsMarine Protected Area) w ramach morskiej
sieci Natura 2000.
O doniosłości uroczystości otwarcia
parków świadczy udział najważniejszych

przedstawicieli obu rządów, zarówno króla
Szwecji, jak i księcia Norwegii. Uroczystości
inauguracyjne trwały 2 dni, towarzyszyły im
występy artystyczne, liczne przemówienia, a
nawet salwy armatnie wystrzelone z okrętów
królewskich.
Celem powołanych parków jest przede
wszystkim ochrona zróżnicowania biologicznego flory i fauny morskiej oraz całych ekosystemów podwodnych. Teren ten dzięki swojej
budowie geologicznej (duża głębokość, duże
zasolenie = bezpośredni kontakt z oceanem)
stanowi bezcenne miejsce pod względem przyrodniczym w skali całej Europy. Na pewno jest
on najbogatszy pod względem zróżnicowania
gatunkowego w Szwecji. Znajdują się tu nadal
żywe rafy koralowe. Stwierdzono występowanie ponad 6 000 gatunków glonów, ryb,
mięczaków, jeżowców i innych zwierząt morskich, z czego 200 to gatunki nie występujące
nigdzie indziej w kraju, włącznie z zimnowodnym gatunkiem korala – Lophelia petrusa.
Kosterhavet to jedyny obszar w Szwecji cechujący się obecnością rowów poniżej dna basenu
morskiego, o głębokości dochodzącej obecnie
do 200 m. Pierwotnie największa głębokość
rowu dochodziła do 247 m (bez osadów dennych). Rowy oceaniczne tworzą się na styku
dwóch płyt litosferycznych, związane z tym
są ruchy tektoniczne. Rów ten biegnie wzdłuż
wybrzeża Szwecji i Norwegii i łączy się z
Atlantykiem. Wraz z prądem morskim od strony
oceanu napływają tu ogromne ilości drobnych
larw, które osiadają tu i przepoczwarzają się w
formy dorosłe. Czasami przypływają też duże
gatunki waleni, tj. płetwale błękitne. Dzięki
aktywnemu połączeniu z Atlantykiem zasolenie
na dużych głębokościach jest zbliżone do oceanicznego (34-35‰). Wszystkie te czynniki
decydują o wysokim bogactwie przyrodniczym
tego obszaru morskiego.

Statek króla Szewcji, salwy armatnie
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Zachód słońca nad archipelagiem Koster

Kosterhavet oraz Ytre Hvaler to nie tylko morze, ale również archipelagi szkierów i skalistych,
głównie granitowych, wysp położonych na płyciznach, których przyroda kształtowana jest przez
trudne morskie warunki pogodowe. Skaliste brzegi są miejscem wypoczynku oraz lęgu wielu gatunków ptaków morskich (np. wydrzyki, rybitwy popielate) oraz ssaków (bytuje tu jedna z najliczniejszych szwedzkich populacji foki pospolitej). Niektóre z wysp są zamieszkałe, prowadzona jest na
nich normalna gospodarka rolnicza oraz rybacka. Największą powierzchnię pośród ekosystemów
lądowych pokrywających wyspy stanowią zespoły łąkowe oraz wrzosowiska. Wypas oraz koszenie
odgrywają istotną rolę w utrzymaniu tych zbiorowisk będących „domem” dla ponad 200 gatunków
roślin i zwierząt wymienionych w Szwedzkiej Czerwonej Liście Gatunków Chronionych. Inne zbiorowiska roślinne, które można podziwiać na wyspach to solniska, kamieniste plaże czy torfowiska.
Ciekawostką jest, że wszystkie z zamieszkałych wysp są wolne od samochodów. Popularnym środkiem transportu jest rower.
Urszula Biereżnoj
Więcej informacji:
www.kosterhavet.se • www.loven.gu.se • www.marecol.gu.se
www.vattenkikaren.gu.se • www.havetshus.lysekil.se
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dzisiejszego (m. in. Czarci Staw, Stary Załom,
Kuźnik).
Pan Gerhard Frase przyjechał do Piły wraz z
żoną, córką i wnukiem w czwartek – dzień otwarcia wystawy. Trzyosobową delegacją odebraliśmy gości z hotelu i przeszliśmy wzdłuż Gwdy do
położonego nieopodal budynku Muzeum Stanisława Staszica. W czasie spaceru pan Gerhard
wspominał dawną Piłę, którą pamięta z młodości, a którą przypomniał mu widok pilskiej rzeki
– Gwdy. W czasie wernisażu powitany przez
dyrektora Muzeum, pana Józefa Olejniczaka,
pan Gerhard zabrał głos, dziękując za zaproszenie i podkreślając że obecność na pilskiej
wystawie sprawia mu dużą radość, podobnie
jak świadomość, że po wielu latach doceniamy
zasługi jego ojca dla pilskiej przyrody.
Po wernisażu wybraliśmy się na kolację,
przy której mieliśmy okazję posłuchać opowieści
o dzieciństwie pana Gerharda spędzonym w Pile
oraz wspomnień związanych z jego ojcem. Usłyszeliśmy, że Richard Frase wypychał ptaki, a także
preparował motyle. Występował w audycji przyrodniczej w berlińskim radiu, a jednym z nietypowych zleceń, jakie realizował było opracowanie

składu mieszanki traw przewidzianych do obsiania poboczy planowanej autostrady do Gdańska.
Pan Gerhard wspominał wycieczki Hanomagiem
nie tylko po okolicach Piły, ale także różnych krajach Europy, na jakie wybierali się całą rodziną.
W piątek, 11.0.200, udaliśmy się kilkunastoosobową grupą na krótką wycieczkę po
Pile i jej najbliższych okolicach. Pierwszym punktem był rezerwat Kuźnik, w którym pokazaliśmy
najciekawsze fragmenty, korzystając z pomocy
Straży Leśnej, dzięki której sędziwy gość mógł
nie męcząc się obejrzeć ciekawsze i bardziej
odległe fragmenty rezerwatu. Po wizycie w
rezerwacie udaliśmy się do Muzeum Okręgowego, gdzie po wystawach oprowadził nas pan
Marek Fijałkowski, kustosz działu historycznego
tej placówki. Kolejnymi punktami zwiedzania
była ulica Roosvelta, gdzie urodził się pan Gerhard oraz liceum ogólnokształcące, w którym
w latach 30. uczył Richard Frase. W gabinecie
biologicznym znajduje się czapla, która prawdopodobnie była wypchana przez Richarda
Frase. Wycieczkę zakończyliśmy w Pile Kalinie,
popularnym miejscu wycieczkowym dawnej Piły,
dobrze zapamiętanej przez pana Gerharda.

Część historyczna wystawy
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Uczestnicy piątkowego spaceru przy wejściu do rezerwatu Kuźnik

Obejrzeliśmy pozostałości mostu wysadzonego w dniu, w którym zginął Richar Frase. Spotkanie
zakończyliśmy na popularnej polanie przy „Smoku”, gdzie przekazaliśmy naszym gościom porcję
piwa kuźnickiego, dziękując za wzruszające dla obu stron spotkanie.
Wizyta pana Gerharda miała dla nas symboliczne znaczenie. Czujemy się wszak kontynuatorami dzieła Richarda Frase.
Rafał Ruta
Spacer po rezerwacie Kuźnik

23

Liczba ptaków złapanych
podczas obozu obrączkarskiego
w Uniemyślu
(+ - uciekł przed zaobrączkowaniem).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2.
30.
31.
32.

Stanowisko obrączkarskie
rycznych, jak deszcz czy silny wiatr, obchody
zagęszczaliśmy.
W trakcie trwania obozu, czyli przez 11 dni
udało nam się zaobrączkować 136 osobników
z 32 gatunków (patrz tabela). Ponownie złapało
nam się 15 ptaków. Najliczniej łapały się kapturki (23), a także bogatki (1) i modraszki (15).
Ku naszemu zaskoczeniu, stosunkowo dużo złapało się młodych gili, pokrzywnic i muchołówek
żałobnych.
Jako pierwszy do siatki wpadł kwiczoł,
inaugurując to co działo się później. Liczebność
odławianych, obrączkowanych i ponownie
wypuszczanych ptaków z dnia na dzień nas
zadziwiała i ostatecznie przerosła nasze oczekiwania. Oprócz pospolitych, wszędobylskich
gatunków, jak sikorki, rudziki, czy pokrzewki,
zdarzyły się również perełki. Pierwszą z nich
był zimorodek, żartobliwie nazywany „dzięciołem wodnym”, o czym mogli się przekonać
załoganci oglądając z bliska jego silny, duży
dziób. Dla porównania zresztą kilka dni późCzęść ekipy z gilami
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kapturka S. atricapilla
bogatka P. major
modraszka C. caeruleus
szarytka P. palustris
gil P. pyrrhula
pierwiosnek Ph. colybita
piecuszek Ph. trochilus
raniuszek A. caudatus
gajówka S. borin
rudzik E. rubecula
pokrzywnica P. modularis
móchołówka żałobna F. hypoleuca
cierniówka S. communis
kopciuszek P. ochruros
zimorodek A. atthis
kwiczoł T. pilaris
śpiewak T. philomelos
pełzacz leśny C. familiaris
dzięcioł duży D. major
świergotek drzewny A. trivialis
łozówka A. palustris
muchołówka szara M. striata
sosnówka P. ater
kowalik S. europaea
mysikrólik R. regulus
orzechówka N. caryocatactes
trznadel E. citrinella
grzywacz C. palumbus
pliszka górska M. cinerea
kos T. merula
muchołówka mała F. parva
zięba F. coelebs
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