
wyrastające po jednym ĺa kaŻdym głąbiku (pustej

w środku łodyżce)' IIeŻ rozmaiĘch owadów stołuje

się na j e go miododaj nych kwiatach . P szczoĘ, trzmie-

|e czy muchówki nie są jednak darmozjadami, bo

Tacząc się nektarem z kwiatów przy okazjĺje zapyla-
ją. Mniszek lekarski wydaje niez|iczonę ilości owo-

c o stanów, zwy czaj ow o ĺanJw any ch dmuchaw c am i'

Pojedynczy owoc jest niełupką z puchem będącym

resztką kielicha, gwarantującym wiatrosiewność'

Jedni w mniszkach widzą chwasĘ a inni lekaĺstwo'
'IN ziołolecznictwie mniszek stosowany jest jako śro-

dek moczopędny, pomagający w niestrawności' w le-

czeniu miażdĘ cy,cukĺzycy' reumatyzmu, reguĘący
pracę wątľoby. ZLiścimniszka można robić wiosenne

sałatki.
Najzdľowiej, gdyby byĘ zrywaĺę z da|a od te-

renów upĺzemysłowionych oÍaz szos. Dzisiaj mało

kto ĺobi ,,mniszkową'' sałaĘ. Zazwyczaj w sklepie

kupujemy zieloĺąsaŁatę, choć liście mniszka mamy

,,pod nosem" i za datmo.
Cieszymy się z roślin pięknie rosnących w naszych

ogrodach pĺzydomowych i na działkach z wodnyrni

oczkami. Podziwiamy kolory i kształty ich kwiatów'

Pielęgnuj emy w arzyw a, niszczy my szkod nik i' Gĺly

zobaczymy ropuchę, to chcielibyśmy się jej szybko

pozbyć,, bo bľzydka i na dodatek trująca. Ropucha

szaru(Bufo bufo) jestnajwiększą z kĺajowych ropuch'

Spotkamy ją blisko domostw człowieka, w ogĺodach

i w parkach (Ryc. 14). Porusza się kĺocząc' Samice

osiągają do 13 cm długości zaś samce Są ÍrnleJsze'

nie przekľaczają IO cm' Gľzbiet ĺopuchy szarej ma

barwę brązową z brodawkami ciemnobĺązowymi
albo czerwonymi, choć by*ują ropuchy szaro-oliw-

kowe. Po bokach głołvy występują półksięĄcowate
jadowe gruczoĘ pÍt;wszne (parotydy). Zrenice oczu

ropuchy są poziome, e|ipĘczne, a tęczowkĺ złote'

Wszystkie ropuchy (mamy ich trzy gatunki: szarą,

zie|oĺą i paskówkę) są naszymi sprzymierzeńcami

w walce ze szkodnikami, żn.wią się między innymi

ślimakami, ale nade wszystko poŻerają ogromne ilo-
ści owadów. Niech w naszym otoczeniu będzie ich
jak najwięcej'

Aby podziwiać naturę, nie musimy wyjeŻďŻać'

z miejsca zamięszkania.-V'ĺystarczy wyjść z domu i ze-

chcieć zobaczyć, to' co do tej pory nam umykało, choó

było w zasięgu wzľoku' Bądźmy świadomi piękna,

które nas otacza, doceńmy je i chĺońmy, bo opłaca się

nam Ży cie bl isko natury'..

E_ľnzYRoDNIK: BIonoŻľoRoDNoŚĆ zpsPoŁÓw
DUŻYCII SSAKow LEŚNYcH PoŁUDNIowEGo PoDLASIA

W województwie Podlaskim prowadzono przez

ostatnie pőłtoruroku niezwykle innowacyjne zajęcia,

organizowane przez InsĘrtut Biologii Ssaków PAN
w BiałowieĘ,w ramach sponsorowanego przezMi-
nisteĺstwo Nauki i Szkolnictwa 

-V'ĺyŻszego projektu

Ryc. 1. Praca w terenie objęła wszystkie cztery pory roku' Fot Liceum

Plastyczne w Supĺaślu.

,,Ścieżki Kopemikď'. Celem była akťywlzacja młodzie-

Ą licealnej i zaaĺgaŻowanie uczniów w prawdziwe

badania naukowe, j akie prowa dzą biolo dzy śro dowi-

skowi.
Podstawowy m załoŻeniem pľoj ektu e-Pĺzyrodnik

było zebranie przez młodz\eŻ z dziesięciu podlaskich

szkół ponad gimnazj a\nych danych doĘ czący ch dzi-

ko Ęjących ssaków (w tym celu wykoľzystano na-

Sieci RozlegĘch Politechniki Białostockiej, Biało-

wieskim Parkiem Narodowym, Re gionalną Dyrekcj ą

Lasów Państwowych w BiĄmstoku oraz starostwa-

mi powiatowymi w BiĄmstoku, Bielsku Podlaskim,

Hajnówce i Siemiatyczach.
Pierwsze spotkanie z tczniami, nattczycielami

i leśnikami odbyło się 12 wľześnia 2013 roku' Pod-

czas warsztatów nauczono mŁoďzieŻ obsługi fotopu-

łapek i odbiorników GPS, a także zaprezentowano

im podstawowe informacje o ssakach, ł:tórych obseľ-

wacje mieli zacząi prowadzĺć,. Zadaniem szkół było

umieszczenie fotopułapek w 9 rőŻnych lokalizacj ach

I



l]/szech'śyĺ'iąt, ĺ' ] ] 5, nr 10-12/20] 4

i pozostawienie ich tam na 10 dni (kaŻda szkoła
otrzymała po 3 fotopułapki, zatem przeprowadzenie
jednej pełnej sesji nagľaniowej zajmowało 30 dni).
Następnie nagľanę filmy i zdjęciazwlerzątbyĘ prze-
noszone do internetowej platformy e-Pľzyĺodnik,
gdzte każdy, nie ýlko uczestnicy pĺojektu, mógł je
obejrzec i oznaczyć gatunek' W sumie uczniowie
przepľowadzíIi cztery sesje nagľań (esienią, zimą'
wiosną i latem), uzyskując dane złącznie 360 loka-
Iizacji z obszaĺl trzech duzych kompleksów leśnych
(Plszcza Białowieska, Ptlszcza Mielnicka i Plszcza
Knyszyńska) oraz mozaiki polno-leśnej (głównie
Wysoczyzny Bielskiej ).

Ryc. 2. Czasami pogoda płatała figle i uczniowie musieli poradzić sobie
np. z zamarzniętymi kłódkami, których użyrľano do pľzymocowania fo-
topułapki do drzewa. Fot Liceum ogólnokształcące w Siemiaýczach.

Zbieranie danych połączono z cyklem sześciu
waľsztatów, podczas których uczniowie mogli wy-
sfuchać wykładów pľezentujących m.in. metody
idenýfikacji rwierząt w StwoľZonympÍzęz IBS PAN
i Politechnikę Białostocką systemie e-Pľzyrodnik,
biologię i ekologię ssaków dľapieżnych oraz ko-

Ryc. 3. Uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach i wykładach na-
ukowych. Fot. T. Kamiński.

pytnych, sposoby opisu ľóŹnoľodności gatunkowej
i wzorce aktywności dobowej ssaków' W tľakcie warsz-
tatów szkoĘ prezentowaĘ równieŻ zgromaďzone

pľZeZ Siebie najciekawsze nagrania i zďjęcia, a tak-
Że opľacowywaĘ wyniki poszczegőLnych, pÍZy-
dzielonych grupom analiz' DoĘczyĘ one m.in.
składu gatunkowego zespołów Ssaków kopytnych
i ľozmieszczenia ptzestľZennego wybranych gatun-
kóq wskaźników względnych ZagęszczeÍ| rőżnych
gatunków, wskaźników różnoľodności gatunków zes-
połów oľaz rytmów dobowej i sezonowej akĘwności
jeleni, saren i dzików.

Ryc. 4. Konferencja podsumor'ĺ.ująca projekt. Fot. T. Kanliliski'

Podczas ostatnich waľsztatów młodzież pľzygoto-
waŁaprezentację uzyskanych wyników w fbnĺlie pos-
tęľów naukowych, któĺe zostĄ pľzeclstawione na
konfeľencji zorganizowanej 27 listopacla 20l4 roku
w IBS PAN w Białowieży' Na konfeľerlcję zapľoszo-
no pľzedstawicieli wszystkich insĘtucj i paľtlleľskich'
lokalnę władze i ministeľstwo. Pozwoliła olta nrłodym
naukowcom zapoznaó się z atmosfeľą i załoŻeniaml
konfeĺencji naukowych. Spotkanie ľozpoczęto od
dwóch wygłoszonych przez naukowców IBS PAN
wykładów, przedstawi aj ący ch zapr oszo 11 y ln go ściom
projekt e-Przyľodnik. Następnie każda szkoła kĺótko
zaprezentowała wyniki swoich badali, otrrawianych
szerzej w trakcie sesji posteľowej' podczas której
uczniowie odpowiadali na pytania t z zadowoleniem
demonstrowali wykonane postery naukowe.

ostatecznym osiągnięciem pľojektu e-Pr'zyrodnik
będzie wspólne napisanie i wydanie książki' zawíera-
jącej nie ýlko dokładne opľacowanie wyników nauko-
wych pľojektu' ale równieŻ jego załoŻenía, metodykę
naukową i dydakĘczną, do św i adc zenia i wypowiedzi
uczniów, nalczy cieli, l eśni ków i naukowców. Książka,
ktőraukaże się na początku 2015 roku, z pewnością
zainteresuje szeľokie grono odbiorców.

Podsumowanie proj ektu ĺiepodw aŻalnie wskazu-
j e, że ćw iczeni e innowacyj nych meto d nanczania, za-
chęcanie i wdľażanie młoďzíeĘ do pĺacy naukowej,
pokazanie im całego procesu jej twoľzenia jest dużo
lepszą formą niż bierne przyglądanie się kolejnym

li,ť,rll
ŕ,ll l

."$

u
?
,*.

ľí



Stronom podręczników. Niewątpliwie e-Pĺzyĺodnik
okazałsię dużym sukcesem i może stanowić przykład
ciekawych zaj ęć, dy daký czny ch.

Radosław Tarkowski: KonstanĘ Jelski (1837_

1896). Pľzyľodnĺk i badacz Ameľykĺ Południo-
wej. Uniwersýet Pedagogiczny im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Kĺakowie, Prace Monograficznc t'lľ

605. Wydawnictwo Naukowe Uniwersýetu Pedago-

gicznego, Kĺaków, Ż01I,256 str., ó4 ryciny (mapy,

zdjęcia, reprodukcje listów, dokumentów i oklaclck

książek i prac naukolvych). Twarda oprawźl, ĺilľlllat
Ż2,0 x 15,5 cm. Cena: 47 pn. ISSN: 0239-6025',

ISBN: 97 8-83-7 27 I -703-0.

-V,ĺraz z odkryciem AntarkĘdy w kĺllictt tlr'rlgioj

dekady XIX wieku zakohczyła się tľwa.jąca tltl kĺlli-
ca XV stulecia era wielkich odkryć gcogľlrĺiczllych.
Przez ponad dwa wieki rozmalte wypľawy tll'glttti-

Zowane przez őwczesne morskie potęgi cltlktlllywit-

Ę nowych odkryó nieznanych lądów i wysp, przy-

czynlając się do Znacznego poszerzania hoľyztlllttt

geograficznego Europej czykőw' Ich naturalnyl'll llil-

stępstwem był okĺes wielkiej kolonizacji' w ktĺir'c.j

przew o dz\Ii p oczątkowo Hiszp anie i Portu ga l czy r: y,

apożniej dołączyli do nich Holenďrzy,Ang|icy i F'ľall-

cllzi.Iej głównym celem było zdobycie i wprowadzc-
nie różnych form eksploatacji terytoriów zamorskich,
sfużących nie tylko celom ekonomicznym, ale takŻe

politycznym i strategicznym. Z czasem kolonie za-

częĘ wyb1jaó się na niepodległość i w ten sposób

w pierwszych trzech dekadach XIX wieku padĘ

mgr Joanna Stojak
Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

e-m ail : j s t oj ak@ib s. b ialowiez a. p l

iIllpeľia kolonialne Hiszpanii i Portugalii w Ameryce
I'ołrrdniowej , czyli na kontynencie, który został ĺĄ-
w c ze ś ni ej sko 1o ni z owany pr zez Elr op ej czykow'

Zaĺőwno w okľesie kolonialnym, jak i postkolo-
llialnym, pľowadzono eksploľację zajęĘch teryto-

ľiów, a efektem tych działa'h była m.in. coraz |epsza
z,llaj omość ich środowiska przyrodniczego. Specj al-

Ilą uwagę przykJadano do poznawania egzoĘcznej
ĺ'loľy i fauny, z czym nieľozelwalnie było związane
tlclklywanie wielu nowych i dotąd nieznaĺych ga-

ttlrlków roślin i zllvierząt. W ten sposób rozwinęło się
'/' czasem kolekcjoneľstwo pĺzyrodnicze, które

ttkształtowało zastępy własnych pľofesjonalistów.

t,tlĺlzi ých zatrudĺiały ogrody botaniczne i zoolo-
giczne, towaľzystwa ogrodnicze, prywatne ZÍZesze-

llia ogrodników, muzea przyroďĺilze oraz }vyspe-

c.ializowane firmy, czy wreszcLe władze państwowe

zainteresowane roślinami i zwierzętami, a także mí-
Iloľałami o znaczenil gospodarczym' Na ým polu

ĺ]r,iała\i także \iczni amatotzy, których podstawowym
zajęciem było coś zupełnie innego, a więc misjona-
rr'e, lrzędnicy konsulami' wojskowi, kupcy morscy,

stateczni naukowcy i ludzie mający ambicje nauko-

wc, a także zwykli poszukiwacze przygőd.
Warunki geogľafi.czno-historycme sprawiĘ Źe wiel-

kich odkryó przyrodnicrych dokonywali najczęściej

podróŹnicy z Wajőw władających morzami i koloni_
'ĺ'tljących konĘnený i łvyspy wszystkich części świa-

la. Mimo bardzo niesprzyjających uwarunkowań polĹ
tycznych mviązaĺych z lttaĘ państwowości w końcu

XVIIĺ wieku' Polacy wnieśli pewien wkład do ľoz-

wĺljtl wiedzy przyrodnlczej o kĺajach egzoýcznych.
|'ict'wszym, który dotaľł do najdalszego Wschodu był
pĺllski misjonaru-jezlita Michał Piotr Boym. Na dłu-

gtl pzed A. Davidem i J. Reevęsem, bo już w 1645

ľokLl' przybył on do Chin' gdzie przebywał pĺzez 5 lat,

it o w ĺlc em j e go zainteĺes owań b otani c zny ch byŁa wy da-

lla w l656 ľoku w Wiedniu Fl'ora sinensls, którą Boym
'l,l'ltlczl'ie wyprzedził rnne Flory Dalekiego Wschodu.

w Xx wieku chlubne kaĘ w historii eksploracji

l l l a l o zbadany ch zĺem zapisďo kilku wybitnych Polaków.

C.r'ęśc z nich z koniecmości wybrała kierunek wschod-

ni, gcly jako zesłańcy zĺlaleŻlt się na Syberii i Roýskim
Dalckim Wschodzie, jak Feľdynand Kao, Aleksan-

ĺlcľ Czckanowski, Mikďaj Hartung, Jan Czerski, Józef


