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Fundusz ochrony środowiska 
(NFOŚIGW) realizuje program 
„Edukacja ekologiczna”. Dzięki 
niemu zostaną dofinansowa-
ne wydawnictwa prasowe, 
ekologiczne centra edukacyjne 
oraz programy aktywnej edu-
kacji. 
Do 27 grudnia tego roku 
przyjmowane będą wnioski 
dotyczące wydawnictw praso-
wych, poświęconych ochronie 
środowiska i  zrównoważone-
mu rozwojowi. Na ten cel za-
rezerwowano 2 mln zł dotacji 
i 600 tys. zł pożyczek.
Beneficjentami działania mogą 
być osoby prawne lub jednos-
tki organizacyjne, osoby fizycz-
ne prowadzące działalność go-
spodarczą, a także państwowe 
lub samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej.
Z kolei w terminie 1-22 wrześ-
nia 2017 roku będzie można 
zgłaszać projekty w  zakresie 
wyposażenia i  doposażenia 
oraz adaptacji, remontu i  roz-
budowy centrów edukacyj-
nych poświęconych zagadnie-
niom ochrony środowiska 
i  zrównoważonego rozwoju. 
O  wsparcie w  tym zakresie 
mogą ubiegać się m.in.: insty-
tuty badawcze, uczelnie wyż-
sze, jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych i  jedno-
stki samorządu terytorialne-
go. Przeznaczony budżet do 
rozdysponowania to 15 mln 
zł dotacji oraz 1,7 mln zł po-
życzek.
Ostatni z  naborów z  progra-
mu „Edukacja ekologiczna” 
dotyczy projektów związanych 
z  aktywną edukacją, które 
muszą trwać min. 2 lata i być 
prowadzone w oparciu o takie 
formy działań, jak np.: war-
sztaty, konkursy, imprezy edu-
kacyjne czy aplikacje mobilne. 
Aplikować mogą organizacje 
pozarządowe, które zrealizują 
swoje pomysły z: jednostkami 
organizacyjnymi Lasów Pań-
stwowych, regionalnymi dy-
rekcjami ochrony środowiska, 
parkami narodowymi, kra-
jobrazowymi lub uczelniami 
wyższymi. NFOŚiGW czeka na 
wnioski od 1 do 15 września 
2017 roku. Do rozdysponowa-
nia będzie 15 mln zł na dotację 
i 1,7 mln zł na pożyczki. Czyli 
łącznie aż 36 mln złotych.

Tym razem w okolicy Dźwierzut wypuszczono 90 zajęcy Fot. Leszek Mierzejewski

Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu pola na Warmii i Mazu-
rach pełne były drobnej zwie-
rzyny – przede wszystkim 
zajęcy i kuropatw. Z biegiem 
czasu wskutek działania róż-
nych czynników jej populacja 
zaczęła wymierać. Działania 
służące przywróceniu drob-
nej zwierzyny na polach od 
kilku lat prowadzą myśliwi 
z  KŁ „Ryś” Dźwierzuty. Na 
początku sierpnia tego roku 
wypuścili 90 zajęcy.

— Miejsca wsiedlenia za-
jęcy, tak jak w  poprzednich 

latach, zostały odpowiednio 
wytypowane — mówi Fran-
ciszek Malewicz, łowczy KŁ 
„Ryś” Dźwierzuty. — Wcześ-
niej w najbliższej okolicy pro-
wadziliśmy intensywną re-
dukcję drapieżników, przede 
wszystkim lisów. Dodatkowo 
wybraliśmy miejsca oddalone 
od ruchliwych dróg, bo w mi-
nionych latach zdarzało się, 
że pojedyncze sztuki wypusz-
czonej zwierzyny ginęły pod 
kołami samochodów. 

Zające wsiedlono w  okolicy 
Targowa i Olszewki. Zwierzęta 

pochodzą ze sprawdzonej ho-
dowli na Podlasiu. Jest to reko-
mendowana hodowla mająca 
zgodę Ministra Środowiska 
oraz będąca pod stałym nadzo-
rem inspekcji weterynaryjnej. 
Zwierzęta po przetransporto-
waniu w  okolice Dźwierzut, 
przez kilka dni „mieszkały” 
w specjalnie ogrodzonym te-
renie, pełnym krzewów i za-
drzewień. To tu adoptowały 
się do nowego otoczenia. Raz 
dziennie zającom przywożo-
no pożywienie i wodę. Myśli-
wi pełnili dyżury i pilnowali 
woliery, aby nie dostały się do 
niej drapieżniki. 

Myśliwi z  „Rysia” wzorem 
lat ubiegłych przygotowali 
odpowiednio obwody, gdzie 
wypuszczono zające. Założy-
li poletka karmowo-ochronne 
i pasy zakrzewień. Od począt-
ku akcji prowadzili i  nadal 
prowadzą również czaso-
we dokarmianie zwierzyny. 
Wszystko po to, aby stworzyć 

jak najlepsze warunki do od-
tworzenia  ginącej populacji.

— Zakładaliśmy, że idealnie 
byłoby osiągnąć taki stan li-
czebności zajęcy, który umoż-
liwiłby samodzielne odtwarza-
nie tego zagrożonego gatunku  
w  terenie — mówi łowczy Fran-
ciszek Malewicz. — Wszystko 
wskazuje na to, że ten stan 
udało się osiągnąć. Dziś zając 
występuje dosyć licznie i  na-
potkanie go w terenie nie należy 
do rzadkości. Ze swojej strony 
zrobiliśmy wszystko co w naszej 
mocy. Niestety nie jesteśmy 
w stanie obronić zajęcy przed 
skrzydlatymi drapieżnikami 
i natężeniem ruchu samocho-
dów — dodaje. 

W  ciągu minionych pię-
ciu lat na wsiedlenie zaję-
cy w  obwodach KŁ „Ryś” 
Dźwierzuty wydano blisko 
150 tys. zł, z czego ponad 68 
tys. zł pochodziło z  dotacji 
z WFOŚiGW w Olsztynie. 

Grzegorz Siemieniuk

Z barszczem Sosnowskiego wią-
zano duże nadzieje. Roślina ta 
szybko rosła na małej przestrze-
ni i dawała dużo zielonej masy. 
Zwierzęta nie chciały jej jednak 
jeść, więc jej hodowlę zarzuco-
no. Nie przeszkodziło to tej inwa-
zyjnej roślinie w zadomowieniu 
w  naszym kraju. Dziś jej obec-
ność to poważny problem. Jest 
to problem wieloaspektowy, 
ponieważ zagraża ona zdrowiu 
ludzi oraz rodzimej przyrodzie. 
Barszcz Sosnowskiego znajdu-
je się na liście roślin gatunków 
obcych, które w  przypadku 
uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedli-
skom przyrodniczym. Tam gdzie 
inwentaryzowano barszcz Sos-
nowskiego, a  rośnie on w  du-
żych skupiskach, odnotowano 
znaczny spadek zróżnicowania 
gatunkowego w  porównaniu 
do analogicznych siedlisk wol-
nych od barszczu. Występując 
na siedliskach otwartych, po-
wodują ustępowanie gatunków 
światłolubnych. Dodatkowo 
na brzegach cieków wodnych, 
niekorzystnie oddziaływują na 
faunę żyjącą w tym samym sied-
lisku, przy czym przyczyniają się 
do zwiększenia erozji brzegów 
poprzez wypieranie wzmacnia-
jące brzegi roślin kłączowych. 
Istotne zagrożenie stanowią 
także poważne zagrożenie dla 
ludzi. Wszystko przez  zawarte 
w wodnistym soku oraz w wy-
dzielinie włosków gruczołowych 
kumaryny. Związki te w kontak-
cie ze skórą i w obecności świat-
ła słonecznego, powodują opa-
rzenia II i  III stopnia. WFOŚiGW 
w  Olsztynie zdecydował się na 
dofinansowanie działań, które 
pozwolą ograniczyć ekspansję 
barszczu Sosnowskiego w  na-
szym regionie. W  tym roku po 
środki sięgnęło jedynie sześciu 
beneficjentów, ale mamy na-
dzieję, że w 2018 roku dofinan-
sowanie wystąpi znacznie wię-
cej samorządów i  nadleśnictw. 
Prace służące likwidacji tej inwa-
zyjnej rośliny należy rozpocząć 
bowiem wiosną, kiedy zaczyna 
się okres wegetacyjny. Apeluje-
my, aby podejść do tego tematu 
z pełną powagą. Prace związane 
z  inwentaryzacją barszczu Sos-
nowskiego należy podjąć jeszcze 
w  tym roku, aby w  przyszłym 
skutecznie sięgnąć po dofinan-
sowanie z Funduszu.    

Myśliwi zakończyli realizację pięcioletniego programu wsiedlania zwierzyny drobnej

Zające na wolności

450 zajęcy wypuścili na wolność w ciągu 
minionych pięciu lat myśliwi z Koła 
Łowieckiego „Ryś” Dźwierzuty. Kilka dni 
temu zakończono realizację projektu, 
który dofinansował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.
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Zapraszamy na kolejny odcinek „W służbie natury” w TVP 3 Olsztyn o żółwiu błotnym

Prastare gady czekają na naszą pomoc 
Żółw błotny to bez wątpie-
nia jeden z najcenniejszych 
gatunków Warmii i Mazur. 
Przetrwał w Europie od 
czasów dinozaurów, ale teraz 
przegrywa walkę o swoje 
życie z powodu przekształceń 
w środowisku. 

Coraz mniej jest siedlisk, 
w których mógłby z sukcesem 
się rozmnażać i spokojnie że-
rować. Z  krajobrazu Warmii 

i  Mazur znikają bezcenne 
przyrodniczo oczka wodne, 
niszczeją nasłonecznione skar-
py, gdzie składa jaja. Co gor-
sza, niedostępne do tej pory 
enklawy żółwi coraz częściej 
penetrowane są przez ludzi. 
Migrujące żółwie i  ukryte 
w piasku jaja, rozjeżdżane są 
przez samochody i guady, któ-
re bezprawnie poruszają się po 
terenach chronionych. 

W  kolejnym odcinku pro-
gramu edukacyjnego „W służ-
bie natury” pokażemy, jak 
wyglądają naturalne ostoje 
żółwia błotnego i  powiemy, 
dlaczego warto zachowywać 
naturalny krajobraz Warmii 
i Mazur. Ponadto w programie 
będzie o tym, jak działalność 
człowieka szkodzi tym zwie-
rzętom, a  jaka pomaga. Nie 
bez znacznia jest również 

świadomość mieszkańców 
miejscowości zlokalizowa-
nych wokół siedlisk żółwi, ale 
i turystów, którzy odwiedzają 
te tereny. Wiele sołectw, np. 
z okolic Nidzicy, już zaanga-
żowało się w ochronę gatunku 
i informowanie mieszkańców, 
jak nie szkodzić tym zwie-
rzętom. Premiera odcinka 
w TVP 3 Olsztyn w sobotę 16 
września o godz. 18:15, a po-

wtórki w niedzielę 17 wrześ-
nia o godz. 18:15 i w czwartek 
21 września również o godz. 
18:15. Powtórki wszystkich 
odcinków dostępne są na 
stronie www.wsluzbienatury.
pl. Za to w każdą sobotę i nie-
dzielę o godz. 18:15 powtórki 
emitowane są na antenie te-
lewizji regionalnej. Do zoba-
czenia!

Aniela U. Smoczyńska, autorka programu Żółw błotny Fot. Alan Pyrczak

W regionie funkcjonują cztery centra edukacji ekologicznej

Rozbudzić zamiłowanie do środowiska
Przyrodę trzeba zobaczyć 
i dotknąć, wtedy chroni się ją 
najlepiej. Właśnie praktycz-
nym poznawaniem środowi-
ska zajmują się na Warmii 
i Mazurach centra edukacji 
ekologicznej. 

— Uczymy dzieci nie tylko 
selektywnej zbiórki odpa-
dów, ale też zabieramy je do 
lasu na spotkania z  leśnika-
mi, pokazujemy zwierzęta, 
parki krajobrazowe, aby od 
najmłodszych lat rozbudzać 
zamiłowanie do środowiska, 
w  którym żyjemy — mówi 
Tadeusz Ratyński I z-ca pre-
zesa WFOŚiGW w Olsztynie, 
inicjator utworzenia centrów 
w regionie.  

Na Warmii i  Mazurach 
działają cztery takie centra. 
Pierwsze powstało w Elblągu 
w 1994 roku. Później pojawiły 
się kolejne: w Olsztynie, Giży-
cku i Ełku. Jednym z ich za-
dań są szkolenia pedagogów, 
ale to nie wszystko. 

— Poprzez centra wprowa-
dzamy do szkół dotykową 
tematykę z zakresu ekologii, 
czyli rozszerzamy program 
nauki o przyrodzie i jej ochro-
nie, finansując różne projekty 
pozalekcyjne — tłumaczy pre-
zes Tadeusz Ratyński.  Każ-
dego roku na funkcjonowanie 
wszystkich CEE Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Olsztynie przeznacza po-
nad milion złotych. — Z tych 
pieniędzy organizowane są 
najróżniejsze inicjatywy, m.in. 
wycieczki, na które nie mają 
funduszy szkoły. Co ważne 
prowadzimy też wymianę 
między centrami, na przykład 
dzieci z okolic Ełku, Giżycka 
czy Olecka jadą na Mierzeję 
Wiślaną, by zobaczyć jak jest 
zróżnicowana przyroda w na-
szym regionie, co ma wielki 
walor poznawczy. Przy cen-

trach działają też biblioteki, 
w których jest wiele książek 
i  czasopism o  tematyce eko-
logicznej — dodaje. Mimo, iż 
CEE działają tylko w czerech 
miastach regionu, swym za-
sięgiem obejmują całe woje-
wództwo. Prócz wspólnych 
założeń, każde z nich ma nie-
co inną specyfikę działania.  

Elbląskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej 
Jest najstarszym w naszym 

województwie. Szerokie spek-
trum działań upowszechnia-
jących edukację ekologiczną 
obejmują m.in. szkolenia, 
konkursy i  olimpiady. —  
Szczególną popularnością 
cieszą się warsztaty, zwłasz-
cza te organizowane w tere-
nie, podczas których prezen-
tujemy walory przyrodnicze 
Warmii i Mazur oraz coroczne 
nauczycielskie plenery ma-
larskie w  najpiękniejszych 
zakątkach przyrodniczych na-
szego województwa. Niektóre 
działania na stałe wpisały się 
już do naszego kalendarza.  
Należą do nich m.in.: orga-
nizowane przez nas, co roku 
dwudniowe Forum Młodych 
Ekologów oraz wystawy 
przyrodnicze. Każdego roku 
wiosną organizujemy również 
tematyczne konkursy ekolo-
giczne: plastyczny, multime-
dialny, literacki, a jesienią fo-
tograficzny. Stałym punktem 
jest również konkurs dendro-
logiczny oraz organizowana 
od pięciu lat we współpracy 
z Polskim Związkiem Łowie-
ckim olimpiada wiedzy przy-
rodniczej dla uczniów gimna-
zjum — opowiada Wiesława 
Kamińska kierownik ECEE. 
Warto wspomnieć, że elblą-
ska placówka zajmuje się też 
wydawaniem książek, porad-
ników metodycznych oraz po-
mocy dydaktycznych do zajęć 

przyrodniczych. Przykładem 
są choćby puzzle edukacyjne 
„Ptaki Polski — Sikory” oraz 
„Ptaki Polski — Dzięcioły”. 
W tym roku za sprawą ECEE 
został wydany album poświę-
cony rezerwatowi przyrody 
„Jezioro Drużno”.  

Mazurskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej 
Powstało szesnaście lat 

temu przy Fundacji Ochrony 
Wielkich Jezior Mazurskich 
w Giżycku. Swym zasięgiem 
obejmuje sześć powiatów. 
Z racji położenia główny na-
cisk działalności edukacyjnej 
skupia wokół tematyki Wiel-
kich Jezior Mazurskich. Tyl-
ko w  ubiegłym roku MCEE 
wsparło finansowo projekty 
z zakresu edukacji ekologicz-
nej realizowane przez 52. pla-
cówki oświatowe oraz wzięło 
udział w  różnych przedsię-
wzięciach edukacyjno-przy-
rodniczych. Ubiegły rok ob-
fitował też w wiele inicjatyw 
przeprowadzonych przez 
MCEE. — Niektóre z  nich 
były kontynuacją tych z  lat 
poprzednich, ale nie zabrakło 
też nowości. Prócz szkolnych 
olimpiad i konkursów ekolo-
gicznych warto wymienić ak-
cję „Sprzątania Świata” w re-
gionie WJM, czy „Drzewko za 
makulaturę”. Kolejnym przy-
kładem naszych działań jest 
akcja „Wpłyń na czyste Ma-
zury” oraz pierwszy Mazurski 
„Ekofitnk” zorganizowany 
w Mrągowie. Jego celem było 
promowanie aktywnego trybu 
życia. Na ternie gminy Giży-
cko odbył się również bieg 
„Potrójna Pętla Mazurska”. Po 
raz drugi szlakiem rzeki Pisy, 
ruszył również „Mazurski 
Ekopatrol”. Oprócz tego było 
wiele otwartych seminariów, 
szkoleń i konferencji, w tym, 
przeznaczonej dla nauczy-

cieli pt. „Zielony Kaganek” 
z praktycznymi warsztatami 
zakładania ogródków przy-
szkolnych — wylicza Jolanta 
Piotrowska prezes Fundacji 
Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich. Ciekawą inicja-
tywą Mazurskiego Centrum 
w ramach zielonej szkoły są 
też rejsy dydaktyczne po je-
ziorach w połączeniu z kam-
panią „Czysto i  bezpiecznie 
na szklaku”. 

 Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku
— Ełckie Centrum istnie-

je od 2001 roku. Tak jak 
w  przypadku pozostałych 
naszym głównym zadaniem 
jest prowadzenie edukacji 
ekologicznej i przyrodniczej 
oraz inspirowanie ruchu 
ochrony środowiska. Kła-
dziemy nacisk na turystę 
i krajoznawstwo. Robimy to 
poprzez zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży szkol-
nej. Wspieramy małe pro-
jekty ekologiczne, które re-
alizują placówki oświatowe. 
Organizujemy też wszelakie 
festyny ekologiczne, imprezy 
krajoznawczo-przyrodnicze 
m.in.: spływy kajakowe, 
rajdy rowerowe, wędrów-
ki, spacery ornitologiczne, 
wyjazdy do parków krajo-
brazowych i  narodowych. 
Dużo osób chętnie uczest-
niczy w naszych warsztatach 
tematycznych dotyczących 
m.in. zdrowego odżywiania, 
wykonywania kosmetyków 
z  produktów naturalnych, 
rękodzieła z wykorzystaniem 
materiałów recyklingowych. 
Organizujemy także wystawy 
fotograficzne oraz rzeźbiar-
skie preferujące tematykę 
ekologiczno-przyrodniczą, 
które są ciekawą twórczą 
formą przekazu oraz arty-
styczną wizją uchwycenia 

zjawisk natury — opowiada 
Róża Cimochowska z  CEE 
w Ełku. 

Olsztyńskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej  
Powstało w 2000 roku i dzia-

ła przy Ośrodku Doskonale-
nia Nauczycieli w  Olsztynie. 
Poza rozpowszechnianiem 
i  koordynowaniem eduka-
cji ekologicznej w  szkołach 
i  przedszkolach centrum od 
dziewięciu lat realizuje au-
torski projekt „Georóżnorod-
ność Warmii i Mazur”. W geo-
logiczno-paleontologicznych 
warsztatach wzięło udział 
ponad 1500 dzieci i młodzie-
ży. Pokłosiem programu są 
wydane publikacje np. „Skały 
Warmii i  Mazur”, „Skamie-
niałości Warmii i Mazur”, czy 
„Dary ze Skandynawii. Głazy 
narzutowe Warmii i Mazur”. 
OCEE zainicjowało w  szko-
łach i przedszkolach regionu 
akcją tworzenia kolekcji skał 
na otwartej przestrzeni, czyli 
ogródków petrograficznych 
tzw. lapidariów. W 2008 roku 
Centrum zapoczątkowało 
w naszym województwie ogól-
nopolski i  międzynarodowy 
Program Szkoły dla Ekoroz-
woju (Eco-Schools). Co za 
tym idzie, wspiera placówki 
w staraniu się o krajowy certy-
fikat lokalnego Centrum Ak-
tywności Ekologicznej i mię-
dzynarodowy Zielonej Flagi. 
Olsztyńskie centrum promuje 

też dziedzictwo przyrodnicze 
i  kulturowe Wzgórz Dylew-
skich oraz jako jedyne uczest-
niczy w Europejskich Dniach 
Dziedzictwa. — Od 2014 roku 
z tej okazji organizujemy dla 
nauczycieli warsztaty tereno-
we np. „Z biegiem rzek nieobo-
jętnych. Tożsamości kulturowe 
mieszkańców doliny Drwęcy” 
czy  „Wędrówki z  Pergubrią. 
Pogranicze sasińsko-pome-
zańskie” oraz konkursy dla 
młodzieży np. „Rozstaje i bez-
droża — zapomniane historie 
naszej okolicy. Przykładem 
naszych kolejnych działań jest 
pomoc finansowa w  tworze-
niu  ogrodów dydaktycznych 
w  szkołach i  przedszkolach. 
Już 40 placówek z terenu na-
szego działania posiada takie 
ogródki — mówi Alicja Sza-
rzyńska kierownik OCEE. 

Czy po ponad 20 latach 
można powiedzieć, że idea 
utworzenia Centrów spraw-
dziła się? 

—  W  mojej opinii zdecy-
dowanie tak — odpowiada 
Tadeusz Ratyński. — Miałem 
do czynienia z osobami, które 
jako dzieci uczyły się o  eko-
logii i środowisku właśnie za 
pośrednictwem naszych cen-
trów, a dziś mają po dwadzieś-
cia kilka lat i są pedagogami 
oraz biologami. Wiedzę, którą 
nabywają przekazują następ-
nym pokoleniom. To bardzo 
miłe uczucie.

Wioletta Sawicka

Jednym z elementów edukacji ekologicznej są wyjazdy terenowe
Fot. Alicja Szarzyńska
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Myśliwi z Ełku stawiają na edukację
Myśliwi z Koła Łowieckie-

go „Ryś” w  Ełku postano-
wili wzmocnić współpracę 
z dziećmi i młodzieżą. Swoją 
siedzibę — „Stanicę Myśliw-
ską” położoną nad jeziorem 
Skomętno — chcą zmienić 
w Centrum Edukacji Łowie-
cko-Przyrodniczej. W  ubie-
głym roku zmodernizowano 
budynek, który pochodzi 
jeszcze z  okresu przedwo-
jennego: odizolowano fun-
damenty i  ocieplono ściany. 
Teraz myśliwi postanowili 
sięgnąć po dofinansowanie na 
docieplenie dachu przyszłego 
centrum edukacji.

— Chcemy stworzyć kom-
fortowe warunki do prze-
prowadzenia zajęć z  eduka-
cji przyrodniczo-łowieckiej. 
Kilka lat temu nawiązaliśmy 
współpracę z zespołami szkół 
w Pisanicy, w Chełchach oraz 
Liceum Ogólnokształcącym 
ZDZ w Ełku i chcemy ją jesz-
cze bardziej umocnić – mówi 
Kazimierz Raczyński, prezes 
KŁ „Ryś” w Ełku. — Jesienią 
odbędzie się cykl spotkań 
z  uczniami z  zaprzyjaźnio-
nych szkół. Chcemy zaszcze-
pić młodym ludziom ochro-
nę i racjonalne użytkowanie 
zasobów naturalnych oraz 
skuteczną ochronę środowi-
ska naturalnego, obszarów 
chronionego krajobrazu, 
obszarów Natura 2000, po-
nieważ w takim obszarze jest 
położona nasza „Stanica My-
śliwska”.

Budynek położony jest 
wśród kompleksów leśnych 
bogatych w chronione gatunki 
roślin, przy zlewni rzeki Lega, 
Pietrasza i Skomętno. Myśliwi 
planują w  niedalekiej przy-
szłości przeprowadzić cykl 
zajęć terenowych zielonych 
lekcji, wykładów, prelekcji, 
prezentacji multimedialnych, 
a także pokazów filmów.

— I dlatego zależy nam na 
tym, aby nasz budynek kom-
pleksowo zmodernizować, 
w  tym między innymi ocie-
plić dach i strop naszej stani-
cy – wyjaśnia Jerzy Anikiej, 
skarbnik KŁ”Ryś” Ełk. — 
Zajęcia będą mogły odbywać 
się w bardziej komfortowych 
warunkach, a przy okazji bę-
dziemy lepiej chronili środo-
wisko- zmniejszy się bowiem 
emisja zanieczyszczeń wy-

puszczanych do środowiska.
Zanim to jednak nastą-

pi ełccy myśliwi zapraszają 
w sobotę 9 września do Ełku,  
gdzie odbędzie się kolejna 
edycja „Ełkowiska” — fe-
stynu łowieckiego, którego 
głównym celem jest szeroko 
rozumiana edukacja proeko-
logiczna łowiectwa oraz roz-
powszechnienie wśród społe-
czeństwa mało znanej kultury 
i tradycji myśliwskiej. Wyda-
rzenie odbędzie się w  Cen-
trum Edukacji Ekologicznej. 
W  programie festynu nie 
zabraknie m.in. gier i zabaw 
związanych z edukacją ekolo-
giczną, pokazów sokolnictwa 
i psów ras myśliwskich, a tak-
że konkursu wabienia zwie-
rzyny. Festyn poprzedzi msza 
św. w Katedrze św. Wojciecha. 
Początek, godz. 10:00.  sem

Kolejna edycja Święta Mazurskiej Dłubanki już za nami

Łódź wyczarowana z pnia drzewa

W Spychowie odbyła się 
kolejna odsłona Święta Ma-
zurskiej Dłubanki. Tradycyjnie 
finał warsztatów — regaty 
wykonanych łodzi — odbył się 
podczas Mazurskiego Konkur-
su Sygnalistów Myśliwskich.  

Warsztaty odbyły się w 
dniach 8-12 sierpnia, a wzię-
ło w nich udział pięć drużyn. 

— Była to już ósma edycja 
wydarzenia organizowanego 
przez Nadleśnictwo Spycho-
wo, którego celem jest pro-
mocja wartości etnograficz-
nych Mazur oraz pokazanie, 
że drewno jest surowcem 
wszechstronnym, ekologicz-
nym i odnawialnym — mówi 
Adam Gełdon z Nadleśnictwa 
Spychowo. — Tegoroczni 
uczestnicy warsztatów przy-

jechali do Spychowa z War-
szawy, Suwałk oraz okolic 
Torunia i Ostrołęki. Dłubali 
członkowie Państwowego 
Muzeum Archeologicznego, 
Stowarzyszenia Strzelców 
Kurpiowskich, Koła Nauko-
wego Leśników SGGW, gru-
py rekonstrukcyjnej kultury 
Indian Ameryki Północnej 
oraz Jaćwingów z terenu Su-
walszczyzny. 

Przez kilka dni ciężkiej pra-
cy zarówno pilarkami łańcu-
chowymi, jak i tradycyjnymi 
ciosłami, ośnikami i dłutami, 
wszystkim drużynom udało się 
w terminie wykonać upragnio-
ną łódź. W sobotę 12 sierpnia, 
podczas XIII Mazurskiego 
Konkursu Sygnalistów My-
śliwskich im. Tomka Napiór-

kowskiego, uczestnicy wystar-
towali w regatach dłubanek, a 
jury oceniało nie tylko szyb-
kość łodzi, ale również estety-
kę wykonania i styl poruszania 
się dłubanką na wodzie. Tym 
samym za I miejsce w regatach 
oraz za najładniejszą dłubankę 
nagrodzony został Artur Zie-
liński, który wykonał rekon-
strukcję indiańskiej dłubanki 
z okolic Chicago. W kategorii 
„styl machania pagajem” pod-
czas regat najlepsza okazała 
się drużyna studentów z Koła 
Naukowego Leśników SGGW.

Warsztaty odbyły się dzięki 
współfinansowaniu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.

 Oprac.sem 

Pierwsze miejsce w regatach wywalczył Artur Zieliński Fot. Adam Gewartowski

Od lewej: Kazimierz Raczyński i Jerzy Anikiej — myśliwi z KŁ „Ryś” 
Ełk w środę 23 sierpnia podpisali m.in. umowę dofinansowania 
modernizacji „Stanicy Myśliwskiej” Fot. Grzegorz Siemieniuk

Delegacja z Warmii i Mazur z wizytą w Obwodzie Równieńskim

Dzielimy się latami doświadczeń 
Obwód Równieński chce sko-
rzystać z naszych doświadczeń 
dotyczących wdrażanych na 
Warmii i Mazurach projektów 
związanych z ochroną wód — 
realizacji Mastreplanu ochrony 
Wielkich Jezior Mazurskich. 
Efektem jego wdrażania jest 
m.in. likwidacja punktowych 
zrzutów nieoczyszczonych 
ścieków do zbiorników, a przez 
to poprawa przejrzystości wód 
mazurskich akwenów. 

W sprawie tej, do Równego 
na Ukrainie, na spotkanie 
z  lokalnymi władzami, udała 
się delegacja z Warmii i Mazur. 
Wyjazd zorganizowała Funda-
cja Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich. Wśród delegatów 
z naszego regionu nie zabrakło 
Adama Krzyśków, Prezesa Za-
rządu WFOŚiGW w Olsztynie.

— Dlaczego delegacja z na-
szego regionu odwiedziła 
akurat Obwód Równieński?
 Adam Krzyśków — Ofi-

cjalna współpraca między 
Obwodem Rówieńskim, 
a  naszym województwem, 
trwa od kilkunastu lat, choć 
ostatnio trochę wyhamowa-
ła. Podczas spotkania Rady 
Fundacji Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich pojawił się 
pomysł, aby podzielić się do-
świadczeniami we wdrażaniu 
Masterplanu ochrony wielkich 
jezior z naszymi partnerami ze 
strony ukraińskiej. Realizując 
Masterplan przez 25 lat naby-
liśmy wielu doświadczeń w re-
alizacji złożonych projektów 
ekologicznych. To dało zaczyn 
wizycie, którą odbyliśmy do 
Równego i podjętych tam roz-
mów. Było to nasze pierwsze 
spotkanie w sprawie ochrony 
zbiorników wodnych w  Ob-
wodzie Równieńskim i  zlew-
niowego zarządzania wodą. 
Poza tym Fundacja Ochrony 
WJM poprzez współpracę 
z ukraińskim partnerem zyska 

dla siebie przestrzeń do nowe-
go wyzwania.

— Możemy już mówić 
o pierwszych, konkret-
nych ustaleniach?
Fundacja we wrześniu or-

ganizuje okolicznościową 
konferencję. Ze strony ukra-
ińskiej będą zaproszeni na 
nią naukowcy z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w  Rów-
nym. Na przełomie września 
i października przygotowuje-
my pierwszą edycję szkolenia 
dla przedstawicieli admini-
stracji ukraińskiej z Obwodu 
Rówieńskiego dotyczącą go-
spodarowania wodami. Pla-
nujemy przeprowadzić dwuty-
godniowy cykl szkoleniowy na 
terenie naszego województwa. 
Wiodącą rolę będzie miała 
tu Fundacja, przy wsparciu 
środowiska naukowego oraz 
praktyków, którzy kierują 
funkcjonowaniem naszych 
oczyszczalni ścieków.

— Czy ta współpraca będzie 
miała wyłącznie charakter 
doradczy, czy przedłoży się 
na finansowanie konkret-
nych projektów z zakresu 
ochrony wód u naszych są-
siadów?
Jako Wojewódzki Fundusz 

nie możemy przekazywać 
środków poza teren Polski. 
Takie uprawnienia posiada 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. Obecnie prowadzo-
ne są intensywne rozmowy 
o  sfinansowanie budowy 
oczyszczalni ścieków w Żółkwi 
w  województwie lwowskim 
i w samym Lwowie. My chce-
my zrobić najpierw szkolenie. 
Jeśli się to sprawdzi, wystąpi-
my do Narodowego Funduszu, 
by potraktował je jako pilota-
żowe i sfinansował ewentualne 
kolejne szkolenia, ale już dla 
innych obwodów Ukrainy.

— Nasi sąsiedzi są rze-

czywiście zainteresowani 
takimi szkoleniami?
— Po to właśnie były nasze 

rozmowy. Chcieliśmy dowie-
dzieć się, czy widzą takie po-
trzeby. Oczywiście, jak wszę-
dzie najchętniej widzieliby 
od razu pieniądze. Natomiast 
w momencie, gdy przechodzi-
my do szczegółów technicz-
nych, o czym mówi Ramowa 
Dyrektywa Wodna, o  zlew-
niowym zarządzaniu, to już 
zaczyna się trochę inna dys-
kusja. Oczyszczalnie w Rów-
nem, które odbierają ścieki 

od ponad 200 tys. mieszkań-
ców, nie zachwycają. Jest to 
przestarzała technologia z lat 
60—tych. Tam naprawdę na-
leży poważnie zająć się ekolo-
gią. Możemy im w tym pomóc, 
poprzez właśnie podzielenie 
się naszymi doświadczeniami. 
Przy okazji chcemy też promo-
wać polskie rozwiązania tech-
nologiczne, a  co za tym idzie 
w przyszłości ułatwić polskim 
firmom możliwość zastosowa-
nia ich na Ukrainie. 

— Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka 

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Olsztynie
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Nowa ścieżka edukacyjna na Wzgórzach Dylewskich już otwarta

Pomostem przez mokradła
To nie lada atrakcja. Każdy, 
kto chciałby zwiedzić pod-
mokły las, a nie ma ochoty 
nakładać kaloszy, może suchą 
stopą przebyć nowopowstałą 
barwną i urozmaiconą trasą 
dydaktyczną w „Uroczysku Na-
promek” niedaleko Lubawy. 

Sporą część trasy można tu 
przejść szerokim, solidnym 
pomostem, przy którym 
umieszczono sporych rozmia-
rów 29 tablic edukacyjnych. 
Czytane po kolei, są dobrym 
przewodnikiem przez tutejszy 
świat roślin, zwierząt i grzy-
bów, charakterystycznych 
dla leśnych mokradeł. Swo-
ją wiedzą i  doświadczeniem 
chętnie dzielą się również 
leśnicy. Zza drewnianych ba-
rierek można zaobserwować 
na przykład mchy torfowce, 
pięknie kwitnącą czermień 
błotną, albo rzadkie poro-
sty. Poza tym leśnicy wzdłuż 
ścieżki pozostawili kłody 

martwego drewna, aby zwie-
dzający mogli zaobserwować 
jak wygląda „życie po życiu” 
i  mogli zrozumieć na czym 
polega obieg materii w lesie. 
Gdzie udać się na ten poucza-
jący spacer? 

Ścieżka biegnie przez las 
bukowy niedaleko leśniczów-
ki Napromek w Nadleśnictwie 
Olsztynek. Kształt trasy i  jej 
konstrukcja umożliwiają sa-
modzielne odkrywanie przy-
rody. Jest tu też miejsce na 
ognisko: wiata z ławkami oraz 
polana zachęcają do spędze-
nia czasu na pikniku i  zaba-
wach na świeżym powietrzu. 
Leśników w tej wartościowej 
inwestycji wsparł Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie, a uroczystego ot-
warcia trasy dokonał marsza-
łek województwa Gustaw Ma-
rek Brzezin. Towarzyszyli mu 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych — Piotr 
Czyżyk, gospodarz miejsca — 
nadleśniczy Nadleśnictwa Ol-
sztynek Dariusz Krzyżanowski 
oraz inni leśnicy i lokalni samo-
rządowcy. Dlaczego ta ścieżka 
powstała, co warto w lesie po-
kazać mieszkańcom Warmii 
i Mazur oraz turystom? 

— Na terenach zarządza-
nych przez leśników ta róż-
norodność biologiczna jest 
ogromna — mówił podczas 
spaceru ścieżką dyrektor 
RDLP w Olsztynie Piotr Czy-
żyk. — Wiedza, którą mają 
leśnicy wystarcza, żeby po-
pulacje zwierząt i cała różno-
rodność miały się lepiej.  

To bogactwo przyrodnicze 
bardzo dobrze widać pod-
czas spaceru przez Uroczysko 
Napromek. Oficjalne udo-
stępnienie ścieżki zbiegło się 
w czasie z otwarciem Wilczego 
Szlaku w pobliskim Ośrodku 
Rehabilitacji Zwierząt. Był 

czas, aby zaprezentować nie 
tylko nową ścieżkę dydaktycz-
ną, ale i dokonania leśników 
na niwie ratowania, rannych 
dzikich zwierząt. Przez ostat-
nie 16 lat, ponieważ tak dłu-
go działa tu szpital, udało się 
ocalić wielu mieszkańców 
lasów i pól. Co roku trafia tu 
kilkadziesiąt zwierząt, które 
w większości wracają do śro-

dowiska naturalnego. Leczyły 
się tu również dwa wilki, któ-
re z sukcesem już wróciły na 
wolność. Przez kilkanaście lat 
szpital w Napromku bardzo 
się rozbudował. Oprócz wo-
lier dla ptaków, małych ssa-
ków, tych do leczenia dzików, 
saren i innych jeleniowatych, 
zbudowano też dużą, prze-
stronną i bezpieczną wolierę 

dla wilków. Lech Serwot-
ka, leśnik i opiekun ośrodka 
opracował własną metodę re-
habilitacji saren, dzięki której 
łatwiej im wracać do natural-
nego środowiska. Było to nie-
zbędne, ponieważ sarny łatwo 
przywiązują się do człowieka 
i po wyzdrowieniu trudno im 
wrócić na wolność. 

Przed prowadzącym ośro-
dek stoi wiele wyzwań. Wciąż 
trafiają tu ranne zwierzęta, 
często bardzo rzadkie, pod 
całkowitą ochronną gatunko-
wą. Ich rehabilitacja i zwróce-
nie naturze nie jest łatwe, ale 
olsztyneccy leśnicy wiedzą, że 
warto się starać. 

— Ostatnio trafił do na-
szego ośrodka żółw błotny, 
który spacerował jedną z ulic 
w  Olsztynku — mówi Lech 
Serwotka i zarazem uspokaja. 
— Jest już w dobrej kondycji 
i niebawem opuści nasz ośro-
dek.  Aniela U. Smoczyńska  

Zza drewnianych barierek można zaobserwować ciekawy świat 
przyrody Fot. Aniela Smoczyńska

Likwidują barszcz Sosnowskiego na swoim terenie

Fundusz pomaga zwalczać inwazyjną roślinę
Trzysta tysięcy złotych przezna-
czył w tym roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na likwi-
dację barszczu Sosnowskiego 
na Warmii i Mazurach. Z tej 
pomocy skorzystało pięć samo-
rządów i jedno nadleśnictwo. 

Barszcz Sosnowskiego to 
roślina, która jest bardzo nie-
bezpieczna dla ludzi. Kontakt 
z  nią powoduje oparzenie 
skóry, podobne do tych po-
wstałych od oparzenia wrząt-
kiem, czego następstwem 
są ropne pęcherze gojące się 
nawet przez kilka lat. Ten in-
wazyjny chwast przybył do nas 
z  terenów byłego ZSRR jako 
„roślina cud”, która miał roz-
wiązać problemy żywieniowe 
naszego bydła. Zrobiono to bez 
jakichkolwiek badań i ewentu-
alnych konsekwencji. Barszcz 
Sosnowskiego jest szczególnie 
niebezpieczny w okresie kwit-
nienia i owocowania, kiedy to 
odnotowuje się wysoką tem-
peraturę powietrza. Wtedy 
nawet pośredni kontakt z  tą 
rośliną może doprowadzić do 
poparzenia skóry. 

W bieżącym roku WFOŚiGW 
w  Olsztynie ogłosił program 
dotacyjny, w  którym można 
było pozyskać dofinansowa-
nie na likwidację tej groźnej 
rośliny. Alokacja środków 
w  konkursie wyniosła 300 
tys. zł. Z pomocy skorzystało 

pięć samorządów: Sorkwity, 
Jeziorany, Gołdap, Wieliczki, 
Kolno oraz Nadleśnictwo Gó-
rowo Iławeckie. 

W Sorkwitach widać 
już efekty
W gminie Sorkwity działania 

zwalczające tę groźną roślinę 
podjęto już wcześniej. Tego-
roczne prace są kontynuacją 
tych realizowanych w minio-
nych latach. 

— Zauważyliśmy, że nasze 
działania, które rozpoczęliśmy 
przed czterema laty przyno-
szą pożądany skutek, ponie-
waż barszcz występuje już na 
znacznie mniejszym obszarze 
— mówi Tomasz Kawałek, 
prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszkaniowej 
w  Warpunach, która zajmuje 
się zwalczaniem barszczu Sos-
nowskiego na terenie gminy 
Sorkwity. — Obecnie na na-
szym terenie zinwentaryzowa-
liśmy około 20 hektarów tej 
rośliny. 

Pierwsze prace związane 
z likwidacją barszczu Sosnow-
skiego rozpoczęto w  okresie 
wiosennym, czyli zanim ro-
śliny osiągną znaczną wyso-
kość. Zabiegi te powtarzano 
w  następnych miesiącach. 
Zastosowano tu zwalczanie 
metodą mechaniczną, która 
polegała na kilkakrotnym wy-
kaszaniu terenów, na których 

rośnie barszcz. Zastosowano 
także metodę chemiczną, do 
której użyto środków przezna-
czonych do zwalczania chwa-
stów. To jednak nie koniec, bo 
akcje likwidowania barszczu 
będą powtarzane w  najbliż-
szych latach. 

Nadleśnictwo Górowo 
Iławeckie
Barszcz Sosnowskiego stano-

wi także bardzo istotne zagro-
żenie dla rodzimej roślinności. 
Dzięki olbrzymiej produkcji 
nasion i  ich bliskiemu roz-
siewowi oraz bardzo gęstego 
i długotrwałego banku nasion 
tworzy gęste skupiska. Ponad-
to przez swoje wysoko uniesio-
ne, płaskie liście zacienia inne 
gatunki roślin, a także wpływa 
na zmianę właściwości fizycz-
nych, chemicznych i biologicz-
nych gleby. 

Barszcz Sosnowskiego wystę-
puje na terenie Nadleśnictwa 
Górowo Iławeckie w  leśni-
ctwach: Jarzeń, Stabławki, 
Mała Wola i  Stejno. Nadleś-
nictwo zdecydowało się na 
likwidację barszczu metodą 
mechaniczną, ponieważ ta jest 
zdecydowanie bardziej przyja-
zna dla środowiska. W okresie 
wegetacyjnym Nadleśnictwo 
Górowo Iławeckie wykonało 
wykaszanie barszczu powta-
rzając ten zabieg trzykrotnie: 
w maju, czerwcu i lipcu. 

Gmina Kolno i Gołdap
Z kolei w gminie Kolno zin-

wentaryzowano barszcz Sos-
nowskiego na powierzchni 
ponad 10 ha. W tym przypad-
ku zdecydowano się na zasto-
sowanie metod mieszanych: 
kosząc oraz stosując opryski. 
Niszczenie mechaniczne prze-
prowadzono na obszarach na, 
których sąsiedztwo ze zbior-
nikami wodnymi i inne uwa-
runkowania uniemożliwiają 
użycie środka chemicznego. 

Z dużo większym problemem 
muszą uporać się samorządow-
cy w gminie Gołdap, gdzie do 
usunięcia jest ponad 30 ha 
barszczu Sosnowskiego. Inwa-
zyjna roślina opanowała tu nie 
tylko grunty gminne, ale także 
tereny prywatne. Zdecydowano 
się na podjęcie działań na ca-
łym terenie jego występowania. 
Największe skupiska barszczu 
Sosnowskiego znajdują się na 

terenach, gdzie funkcjonowały 
dawniej gospodarstwa rolne: 
Niedrzwica i  Kozaki. Nieste-
ty, ta niebezpieczna roślina 
występuje również na obsza-
rach chronionego krajobrazu: 
Wzgórz Szeskich, Doliny Goł-
dapy i Węgorapy, a także w po-
bliżu stref ochrony uzdrowisko-
wej. W Gołdapi zdecydowano 
się na zastosowanie metod 
mieszanych:  mechanicznych 
i  chemicznych. Założono, że 
najlepsze efekty prac zostaną 
osiągnięte wiosną. W tym okre-
sie kaukaskie barszcze mają 
zazwyczaj wysokość 20-50 
cm, co ułatwia do nich dostęp 
i przeprowadzenie niezbędnych 
zabiegów. Podstawową zasadą 
prowadzonej akcji było nie 
dopuszczenie do zakwitnięcia 
rośliny, w czym pomocna oka-
zała się metoda mechaniczna 
— najbardziej przyjazna dla 
środowiska naturalnego. 

Jeziorany i Wieliczki
W  gminie Jeziorany akcje 

likwidacji barszczu Sosnow-
skiego przeprowadzono na 
obszarze blisko 21 ha. Prace 
prowadzone były w  obrębie: 
Tłokowa, Wilkiejm, Modlin, 
Franknowa, Lekit, Studni-
cy, Potryt, Olszewnik oraz 
miasta Jeziorany. Na terenie 
gminy największe skupiska 
barszczu Sosnowskiego wy-
stępują w  otoczeniu szlaków 
komunikacyjnych, na nieużyt-
kach rolnych, na brzegach cie-
ków i zbiorników wodnych, na 
obrzeżach pól uprawnych, łąk 
i pastwisk oraz wzdłuż rowów 
melioracyjnych. Występowanie 
barszczu stwierdzono również 
na terenie rezerwatu przyrody 
„Ustnik” w sąsiedztwie miejsco-
wości Ustnik na śródpolnym 
rozlewisku. Miejsca wegetacji 
barszczu zlokalizowano rów-
nież na części terenu Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Do-
liny Symsarny. Do zwalczania 
inwazyjnej rośliny zdecydowa-
no się na naprzemienne zasto-
sowanie metody mechaniczno-
-chemicznej, czyli  jednokrotny 
oraz dwukrotny oprysk herbi-
cydem. Na terenie rezerwatu 
Ustnik zastosowano jedynie 
metodę mechaniczną. Z kolei 
w  gminie Wieliczki usunięto 
barszcz z  powierzchni 10 ha 
nieopodal wsi Gąsiorówko.  
Grzegorz Siemieniuk

Jedną z metod niszczenia barszczu Sosnowskiego jest systematyczne 
wykaszanie Fot. Grzegorz Siemieniuk


