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Od wydawcy

Mieszkańcy gmin Gniewino oraz Wejherowo, a także odwiedzający nas goście, 
doskonale wiedzą, że w naszych stronach nie brak widoków zapierających dech 
w piersiach. Mamy przede wszystkim piękne jeziora – jak choćby Żarnowieckie, 
Salino, Czarne, Dąbrze, Orle, Bieszkowickie, Zawiat i wiele innych. Rzeki zapraszają 
nad swoje brzegi lub do spływów kajakowych, a majestatyczne lasy, kolorowe łąki 
zachęcają do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. 

Jako przedstawiciele Stowarzyszenia działającego w obu wymienionych gmi-
nach jesteśmy dumni z tego piękna i zachęcamy do jego podziwania. Warto jednak 
pamiętać, że okolice Gniewina i Wejherowa są nie tylko naszym domem. Żyją tu 
także przeróżne gatunki roślin i zwierząt, o których często wiemy niezbyt wiele. 
Niniejsza książka ma pomóc w poznaniu niektórych z mieszkańców naszych lasów, 
łąk, jezior, rzek i innych siedlisk. To właśnie oni są bohaterami publikacji „O przy-
rodzie wokół nas”. 

Zależało nam przede wszystkim na przystępnej prezentacji zwierząt i roślin, 
które nas otaczają. Dlatego poprosiliśmy o napisanie tej publikacji prof. Macieja 
Gromadzkiego, który jest wybitnym znawcą fauny i flory, ale także świetnym mów-
cą i autorem popularnych gawęd na temat kaszubskiej przyrody publikowanych 
jako dodatki ekologiczne do miesięcznika „Pomerania”. 

Prof. Gromadzki zawarł w książce nie tylko opisy poszczególnych gatunków za-
mieszkujących m.in. nasze domy, ogrody, lasy, pola, łąki i wody, ale również wiele 
zachęt do większego zainteresowania się przyrodą. Znajdziecie tu praktyczne pora-
dy dotyczące zimowego dokarmiania ptaków, odpowiedniego traktowania piskląt 
lub małych saren znajdowanych w lasach, ostrzeżenia dla miłośników fotografo-
wania lub pływania kajakiem, którzy mogą nieświadomie przyczynić się nawet do 
śmierci niektórych zwierząt.



Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji lepiej poznacie faunę i florę gmin Gnie-
wino i Wejherowo, a przede wszystkim jeszcze bardziej pokochacie kaszubską 
przyrodę.

Chcemy również serdecznie podziękować za wsparcie wydania tej książki ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. 

Członkowie Stowarzyszenia Mòje Stronë



Przedmowa

Ludzie żyją wśród przyrody i bez względu na to, czy ich kontakt ze światem dzikich 
roślin i zwierząt jest bardzo ograniczony, czy też poszukują go aktywnie, zawsze 
w swoim otoczeniu spotykają mniej lub bardziej oczekiwane dzikie gatunki. Przy-
toczę tu cytat ze strony internetowej Platformy Edukacyjnej Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki: „Przyroda jest dobrem całej ludzkości – przede wszystkim źródłem 
zasobów, dzięki którym zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe. Dla wielu 
stanowi także synonim piękna. Z tego powodu pragną ją zachować w jak najmniej 
zmienionej formie”. Według mnie w tej definicji pominięto jedną bardzo ważną 
rzecz – przyroda, i ta dzika, i ta przekształcona, jest środowiskiem życia ludzi. Bez 
przyrody żyć nie możemy i nie potrafimy. 

Wiele elementów składa się na pojęcie „przyroda” i wszystkie są chronione na 
podstawie krajowej ustawy o ochronie przyrody. Oprócz konkretnych występu-
jących w naszym kraju gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ochronie podlegają 
zwierzęta prowadzące wędrowny tryb życia, siedliska przyrodnicze, wytwory przy-
rody ożywionej i nieożywionej, krajobrazy oraz zieleń w miastach i wsiach. Zatrzy-
mam się tu na pojęciu „siedlisko przyrodnicze”, gdyż będzie ono dalej używane, 
a nie jest powszechnie właściwie rozumiane. Według definicji obowiązującej we 
wszystkich państwach Unii Europejskiej, siedlisko przyrodnicze to „obszar lądowy 
lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu 
o cechy geograficzne, biotyczne lub abiotyczne”. Wyodrębnienie wielu dziesiątek 
różnych siedlisk nastąpiło przy udziale naukowców z całej Europy. Ponad 70 rodza-
jów siedlisk jest chronionych w Europie w ramach programu Natura 2000. Natura 
2000 to sieć obszarów chronionych w obrębie państw Unii Europejskiej ustalonych 
wg takich samych kryteriów we wszystkich państwach Unii. W Polsce obowiązuje 
od 2004 r.

W moich opowieściach o przyrodzie będę używał również różnych innych ter-
minów, które są często używane przez biologów, a nie są powszechnie znane. Sta-
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rałem się je na bieżąco wyjaśniać. Często przedmiotem moich opowieści są kon-
kretne gatunki, których prawidłowa nazwa powinna być z reguły dwuwyrazowa. 
W miarę rozwoju różnych dziedzin nauk przyrodniczych zmienia się ciągle definicja 
pojęcia „gatunek”. Ale na użytek popularnej publikacji edukacyjnej wystarczy wie-
dzieć, że jest to najniższa jednostka wskazująca miejsce danego organizmu w całym 
łańcuchu nazw wszystkich poznanych dotąd organizmów. Czasem będę operował 
nazwą rodziny, która – najprościej mówiąc – grupuje podobne do siebie gatunki.

Chcę zwrócić tu uwagę na jeszcze jeden, nie raz użyty przeze mnie termin, 
zwłaszcza przy omawianiu niektórych owadów. Chodzi o słowo „szkodnik” czy 
„owad szkodliwy”. Terminy „pożyteczny” i „szkodliwy” mają znaczenie jedynie 
w odniesieniu do gospodarki człowieka. Dzika przyroda nie zna tych pojęć. W przy-
rodzie każdy organizm jest przystosowany do jakichś warunków i stara się jak naj-
lepiej wykorzystać swoje możliwości.

Szeroką wiedzę przyrodniczą zdobywa się w toku odpowiednich studiów biolo-
gicznych. Jednak poszerzyć swoją wiedzę można również samodzielnie, obserwu-
jąc swoje otoczenie i korzystając z powszechnie dostępnych źródeł wiedzy. Przy-
jemnie jest wiedzieć, „co w trawie piszczy”, dlaczego rosną takie, a nie inne rośliny, 
jakie zwierzęta wokół nas żyją, jak się nazywają, co leci nad głową i dokąd leci. Każ-
dy powinien wiedzieć, dlaczego niektóre elementy przyrody trzeba chronić, jakie 
zwierzęta i rośliny są groźne dla człowieka, a jakich nie należy się bać, choć czasem 
wyglądają groźnie. Bo strach rodzi agresję, a agresja przekreśla możliwość i chęć 
racjonalnego działania. Chodzi też o to, by spotkawszy czasem nieznane zwierzęta, 
nie traktować ich jako niepotrzebnych intruzów i po prostu bezmyślnie zabijać, 
a roślin uważanych za chwasty doszczętnie nie zniszczyć herbicydem. Na szczęście 
coraz więcej ludzi szuka kontaktu z przyrodą i dąży do jej lepszego poznania i zro-
zumienia.

Pochodzę z Mazowsza, ale przez prawie czterdzieści lat pracowałem w Gdań-
sku-Górkach Wschodnich, w Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk, której 
pracami kierowałem aż do przejścia na emeryturę w 2007 roku. Placówkę tę za-
łożono nad morzem, kilka lat po wojnie, w celu badania wędrówek ptaków, gdyż 
przelot wędrownych ptaków jest intensywniejszy wzdłuż wybrzeża niż w głębi lądu 
i dlatego uznano, że najłatwiej będzie go badać właśnie tam. Miłość do ptaków 
zaszczepił we mnie mój Ojciec, który z wykształcenia był leśnikiem. Od dziecka 
interesował się ptakami i zapewne od niego przejąłem te zainteresowania. Przez 
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wiele dziesięcioleci byłem zawodowym ornitologiem, kierowałem placówką na-
ukową i brałem udział w badaniach różnych aspektów życia ptaków. Po przejściu 
na emeryturę zamieszkałem wraz z żoną na kaszubskiej wsi, nadal rozwijając swoje 
przyrodnicze zainteresowania, choćby przez pielęgnację ogrodu, na co dawniej nie 
miałem czasu, czy przyglądaniu się z najwyższym zainteresowaniem skomplikowa-
nej naturze kota – dawniej nie lubiłem tych zwierząt, zawsze miałem psy, bo kot 
i ornitolog to „jak ogień i woda”. Ale gdy ulitowaliśmy się z żoną nad pierwszym 
bezpańskim kotkiem i przyjęliśmy go pod swój dach, po kilku latach zjawił się drugi. 
Dla trzeciego udało się już znaleźć innego opiekuna.

Obecnie staram się te moje zainteresowania i wiedzę przyrodniczą przekazy-
wać innym ludziom. Uważam, że podstawowym błędem w polskim programie na-
uki biologii na poziomie szkolnym jest to, że za duży nacisk kładzie się na naukę 
abstrakcyjnych pojęć ogólnych, a w praktyce absolwenci szkół nie znają przyrody, 
która ich otacza.

Opracowanie niniejsze nie ma charakteru naukowego, nie jest przeznaczone 
dla specjalistów. Zamieszczone tu informacje o roślinach i zwierzętach dotyczą 
przede wszystkim gatunków często spotykanych w naszym otoczeniu, które miesz-
kaniec gmin Gniewino i Wejherowo może spotkać w swoim domu, ogrodzie czy też 
podczas spacerów. Starając się jakoś uporządkować przedstawiane przeze mnie 
informacje, przyjąłem klucz „siedliskowy”. Nazwy wyróżnionych siedlisk nie są jed-
nakże tymi „oficjalnymi”, o których mowa wyżej. Na potrzeby tej popularnej pu-
blikacji użyłem terminów uproszczonych, mam nadzieję zrozumiałych dla każdego, 
kto wygląda przez okno, wychodzi przed swój dom, do ogrodu, do lasu, na łąkę itd. 

Różne teksty czy ich fragmenty tu przedstawione powstały na przestrzeni kilku 
lat w wyniku mojej współpracy z Mayą Gielniak (reporterką, żoną leśniczego) oraz 
z Darkiem Majkowskim (redaktorem „Pomeranii”, członkiem Stowarzyszenia Mòje 
Stronë). Spędziliśmy wiele godzin na rozmowach o przyrodzie Kaszub, które oni 
z kolei „przelali na papier”. Wyniki tych rozmów, poza wspomnianymi na wstępie 
dodatkami do „Pomeranii”, były też publikowane w lokalnej prasie powiatu bytow-
skiego. Większość tekstów na potrzeby niniejszej publikacji musiało zostać prze-
robionych, a wiele z nich to teksty zupełnie nowe. W pracy tej pomogła mi moja 
żona, dr Jadwiga Gromadzka, która pracowała ze mną w tych samych placówkach 
naukowych przez całe nasze zawodowe życie. Jej wkład w powstanie niniejszej pu-
blikacji jest nie do przecenienia. 

Przedmowa
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1. Ogólna charakterystyka przyrodnicza gmin 
Gniewino i Wejherowo
Gminy Gniewino i Wejherowo to dwie sąsiadujące ze sobą gminy, leżące w woje-
wództwie pomorskim i powiecie wejherowskim. Obszar ten znajduje się w bliskim 
sąsiedztwie wybrzeża Bałtyku, w północnej części Kaszub i odznacza się ogromną 
różnorodnością krajobrazową. Jest bardzo silnie urozmaicony geomorfologicznie 
z licznymi rozcięciami erozyjnymi, źródliskami w obniżeniach terenu, głazowiska-
mi. Występują tu znaczne spadki terenu oraz różnice wysokości względnych prze-
kraczające 100 m.

Gminę Gniewino, o powierzchni 176 km2, będącą częścią Pobrzeża Kaszubskie-
go, dzielą zaledwie 4 km od wybrzeża Bałtyku. Główna miejscowość gminy – Gniewi-
no – leży w odległości 20 km do powiatowego Wejherowa, w kierunku wschodnim 
w odległości 44 km do Gdyni i 70 km do Gdańska, a w kierunku zachodnim –  
28 km do stolicy sąsiedniego powiatu Lęborka. Gmina Gniewino z gminą Wejherowo 
graniczy od strony południowo-wschodniej. Obszar tej gminy charakteryzuje 
się bardzo urozmaiconym ukształtowaniem powierzchni. Występują tu płaty 
wysoczyznowe oraz głębokie wąwozy i rynny jezior polodowcowych. Przez teren 
gminy przepływają dwie rzeki – na wschodzie Piaśnica i na zachodzie Bychowska 
Struga. W granicach gminy znajdują się 4 jeziora: największe w północno-wschod-
niej części gminy Jez. Żarnowieckie (pow. 1432 ha), przez które przepływa Pia-
śnica, w części zachodniej dwa jeziora rynnowe połączone ze sobą ciekiem – Jez. 
Salińskie (albo inaczej Salino) (pow. 70 ha) i Jez. Czarne (pow. 60 ha) oraz na 
wschód od Jez. Czarnego, poniżej miejscowości Dąbrówka – Jez. Dąbrze (56 ha). 
Ponad 40% całego terenu gminy zajmują lasy. Dominują w nich łęgi olszowe, za-
rośla wierzbowe, buczyny i brzeziny, wraz z całym bogactwem flory i fauny leśnej. 
W gminie Gniewino występują następujące formy ochrony przyrody:

Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie
Obszar Natura 2000 Opalińskie Buczyny
Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu
Pomniki przyrody.
Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie o powierzchni 2 ha jest 

rezerwatem florystycznym na obszarze torfowiskowym Puszczy Wierzchuciń-
skiej. Znajduje się w południowo-zachodniej części gminy. Został utworzony  
w 1977 r. Oprócz objętego ochroną ścisłą długosza królewskiego występują tu 
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także chronione częściowo: widłak 
jałowcowaty, widłak goździsty oraz 
bagno zwyczajne. Rezerwat jest udo-
stępniony do zwiedzania.

Obszar Natura 2000 Opalińskie 
Buczyny PLH220099 (pow. 355,7 ha) 
to niewielki fragment strefy krawę-
dziowej Wysoczyzny Żarnowieckiej na 
południowym brzegu Jez. Żarnowiec-
kiego. W południowej części obszaru 
znajdują się doliny z dwoma niewielki-
mi strumieniami uchodzącymi do Piaśnicy. Zasila je kilka czynnych źródlisk oraz 
obszarów wysiękowych, częściowo na trawertynach (martwica wapienna). Domi-
nujące są tu układy ekologiczne lasów bukowych – kwaśna buczyna niżowa i żyzna 
buczyna pomorska, obejmujące obszary wokół źródlisk i wododziały. Niewielkie 
fragmenty lasów grądowych i łęgowych zlokalizowane są w dolinach strumieni 
oraz na dość znacznym obszarze wysiękowym we wschodniej części ostoi. Ostoja 
obejmuje unikatowe w skali kraju i niżu europejskiego, a przy tym dobrze zachowa-
ne, zbiorowiska źródliskowe. Bardzo cenne są też łęgi olszowo-jesionowe i jesiono-
wo-wiązowe. Na uwagę zasługuje znaczny obszar niewiele zniekształconych lasów 
bukowych, w tym żyznej buczyny pomorskiej. Omawiany teren jest jednocześnie 
stanowiskiem szeregu rzadkich, ginących i objętych ochroną prawną gatunków ro-
ślin i zwierząt, w tym taksonów o podgórsko-górskim charakterze zasięgu.

Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia całego 
obszaru wynosi 8684 ha, z czego na terenie gminy Gniewino znajduje się część 
południowa z jeziorami Salińskim i Czarnym. Teren ten cechuje się istotnym nagro-
madzeniem walorów przyrodniczych, rzeźba terenu charakteryzuje się znacznym 
zróżnicowaniem. Na terenie tym przeważają zbiorowiska żyznych buczyn i lasów 
bukowo-grabowo-dębowych. Znajduje się tu również zgrupowanie największych 
w województwie jezior lobeliowych: Salińskie, Czarne, Dąbrze oraz w sąsiedniej 
gminie Choczewo Jezioro Choczewskie. 

Jeziora lobeliowe to specyficzny rodzaj jezior w Polsce, występujących przede 
wszystkim na Pojezierzu Pomorskim, w Borach Tucholskich, na Równinie Charzy-
kowskiej i Pojezierzu Kaszubskim. Charakteryzują się małą powierzchnią, niewielką 
głębokością, piaszczystym dnem, małą ilością składników odżywczych oraz wysoką 

Widok z Wieży Widokowej Kaszubskie Oko 
na Opalińskie Buczyny
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czystością wód, w których występuje roślina lobelia jeziorna, od której jeziora te 
wzięły nazwę. 

W gminie istnieje kilkanaście pomników przyrody.
Gmina Wejherowo od północy graniczy z gminą Gniewino. Posiada powierzch-

nię 194,08 km2. Ma kształt wydłużony i składa się z części północno-zachodniej 
i południowo-wschodniej. Urząd gminy znajduje się w Wejherowie, ale miasto to 
do gminy nie należy. Przez teren gminy przepływa kilka rzek, rzeczek i potoków 
(np. rzeka Reda, rzeczki Gościcina i Bolszewka, potok Cedron czy Zagórska Struga) 

oraz znajdują się tu większe i mniejsze jeziora. 
Dziewięć największych jezior ma powierzchnię 
powyżej 2,5 hektarów. Oto one: w północ-
nej części gminy mamy duże jez. Orle (pow.  
64,7 ha, przez to jezioro przepływa rzeka Reda, 
a wokół znajduje się kilka sztucznych stawów 
rybnych), w środkowej części gminy – jez. 
Ustarbowo (5,3 ha), na południowy zachód 
od niego – rynnowe jez. Borowo (15,4 ha), na 
wschód od niego – jez. Pałsznik (9,7 ha) i małe 
jez. Krypko (2,9 ha), poniżej – jez. Wygoda 
(10,6 ha), na północny wschód od ostatnich 

jezior – jez. Wyspowo (23,1 ha) i na południowy zachód od niego – jeziora Zawiat 
(18,6 ha) i Bieszkowice (11,33 ha). Ponad połowę powierzchni gminy pokrywają 
lasy. Zalesiony obszar północno-wschodniej części gminy to zachodni kraniec Pusz-
czy Darżlubskiej. Natomiast w części południowo-wschodniej zalesione powierzch-
nie należą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W gminie Wejherowo występują następujące formy ochrony przyrody:
Rezerwaty przyrody: Gałęźna Góra, Lewice, Pełcznica, Cisowa Obszary Natura 

2000: Biała PLH220016, Orle PLH220019, Pełcznica PLH220020, Bezlist koło Gnie-
wowa PLH220009, Puszcza Darżlubska PLB220007

Park Krajobrazowy: Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK)
Obszary Chronionego Krajobrazu: OCK Pradoliny Łeby-Redy, OCK Puszczy Dar-

żlubskiej.
Rezerwat Gałęźna Góra (34 ha) położony około 2,5 km na południe od centrum 

Wejherowa jest rezerwatem leśnym, który oprócz dobrze zachowanych zbioro-
wisk leśnych, chroni również pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska 

Jezioro Orle w gminie Wejherowo
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i cmentarzyska kurhanowe Zamkowej Góry. Utworzony w 1990 roku w granicach 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Las rosnący w obrębie rezerwatu to głów-
nie kwaśna i żyzna buczyna niżowa oraz lasy łęgowe z przewagą łęgu jesionowego. 
Spośród występujących tu 250 gatunków roślin naczyniowych, 9 podlega ochronie 
częściowej: centuria pospolita, storczyki: gnieźnik leśny, listera jajowata, podko-
lan zielonawy, storczyk plamisty, paproć podrzeń żebrowiec, wawrzynek wilcze-
łyko, oraz widłaki – widłak jałowcowaty i wroniec widlasty. Występuje tu także 
m.in. jaskier kaszubski, który znajduje się na liście zagrożonych gatunków Pomorza 
Zachodniego.

Rezerwat Lewice (23 ha, zwany też Bagno Biała). Znajduje się w niewielkiej 
odległości od rezerwatu poprzedniego, w kierunku południowo-zachodnim. Jest 
rezerwatem torfowiskowym utworzonym w granicach Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego w celu ochrony dobrze zachowanych torfowisk wysokich i przejścio-
wych z roślinnością mszarną, położonych w wytopiskach moreny dennej. Torfo-
wiska te otacza bór bagienny i brzezina bagienna. Najcenniejszym elementem 
powołanego w 1988 roku rezerwatu są trzy zespoły roślinne na niezadrzewionej 
części torfowiska z klasy mszarów: mszar dolinkowy, mszar przygiełkowy oraz 
wysokotorfowiskowy mszar kępowy. Na terenie rezerwatu stwierdzono ponad  
190 gatunków roślin naczyniowych, 27 gatunków mszaków i 43 gatunki poro-
stów. Występują tu 3 gatunki roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej 
(rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny) oraz 4 gatunki 
podlegające ochronie częściowej (bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, widłak 
jałowcowaty, widłak goździsty). Stwierdzono także 2 gatunki mszaków podlega-
jące ochronie ścisłej, 20 gatunków mszaków podlegających ochronie częściowej,

Rezerwaty Lewice i Gałęźna Góra wchodzą w skład obszaru Natura 2000 Biała 
PLH 220016.

Rezerwat Pełcznica (62,21 ha) jest rezerwatem wodnym, w granicach Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony w roku 1999 na powierzchni  
57,3 ha. Obecnie zajmuje powierzchnię 62,21 ha. Obejmuje jeziora Pałsznik, Wygo-
da i Krypko oraz przylegające szuwary, torfowiska i zbiorowiska leśne. Dwa pierw-
sze jeziora to jeziora lobeliowe, zaś najmniejsze jezioro Krypko jest przykładem 
jeziora dystroficznego. Na obszarze rezerwatu stwierdzono 240 gatunków roślin 
naczyniowych, blisko 50 gatunków mszaków i ponad 40 gatunków porostów. 
Z roślin naczyniowych 7 gatunków podlega ochronie ścisłej (grążel drobny, lobe-
lia jeziorna, poryblin jeziorny, poryblin kolczasty, rosiczka długolistna, rosiczka 
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okrągłolistna, storczyk błotny) i 4 ochronie częściowej (bagno zwyczajne, kukułka 
szerokolistna, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty), zaś z mszaków 17 gatun-
ków podlega ochronie gatunkowej. Za najcenniejszy z tutejszych gatunków roślin 
związanych z jeziorami lobeliowymi należy uznać poryblin kolczasty (znany z zale-
dwie kilku stanowisk w Polsce). Wśród stwierdzonych tu ważek, warto wymienić 
rzadkie ważki – żagnicę torfowiskową oraz zalotkę białoczelną, umieszczone na 
polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych.

Rezerwat Cisowa został założony w 1983 roku na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Obejmuje obszar 24,76 ha głównie doliny potoku Cisówki wraz 
z przylegającymi zboczami. Rezerwat leży głównie na terenie Gdyni, niewielki jego 
fragment położony jest w gminie Wejherowo (0,55 ha). Na ogólną liczbę 217 ga-
tunków roślin naczyniowych występujących w rezerwacie 3 podlegają ochronie 
częściowej: wawrzynek wilczełyko, storczyk gnieźnik leśny i widłak wroniec wi-
dlasty. Ochronie podlega także naturalna rzeźba terenu strefy krawędziowej wyso-
czyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego wraz z kompleksami roślinnymi żyznej 
buczyny pomorskiej, łęgu jesionowo-olszowego i roślinności źródliskowej.

Obszar Natura 2000 Biała PLH220016 (490 ha)
Siedliska przyrodnicze: naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wy-

sokie z roślinnością torfotwórczą, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, kwaśne 
buczyny, żyzne buczyny, grąd subatlantycki, kwaśne dąbrowy, bory i lasy bagienne, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe. W obrębie tego 
obszaru znajdują się rezerwaty Lewice i Gałęźna Góra.

Gatunki roślin: bezlist okrywowy (mszak).
Obszar Natura 2000 Orle PLH220019 (270 ha)
Siedliska przyrodnicze: torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzyco-

wisk i mechowisk. Gatunki roślin: storczyk lipiennik Loesela, mech sierpowiec 
błyszczący.

Obszar Natura 2000 Pełcznica PLH220020 (253,1 ha)
Siedliska przyrodnicze: jeziora lobeliowe, torfowiska wysokie z roślinnością tor-

fotwórczą, obniżenia na podłożu torfowym, kwaśne buczyny, bory i lasy bagienne.
Gatunki roślin: storczyk lipiennik Loesela, mech sierpowiec błyszczący.
Obszar Natura 2000 Bezlist koło Gniewowa PLH220009 (20,0 ha)
Siedliska przyrodnicze: kwaśne buczyny, żyzne buczyny.
Gatunki roślin: bezlist okrywowy (mszak).
Obszar Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007
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Ostoja leśna, z dominującymi lasami bukowymi. Jedna z ważniejszych w kraju 
ostoi lęgowych sowy włochatki. W gminie Wejherowo znajduje się południowo-za-
chodni skraj tej ostoi (12,9 km2 z 64,5 km2).

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) – w gminie znajduje się fragment północ-
nej części Parku (76,7 km2 z 199,3 km2).

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Łeby-Redy – w gminie znajduje się 
fragment tego OCK (31,6 km2 z 195,2 km2).

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej – w gminie znajduje się 
fragment tego OCK (41,1 km2 z 159 km2).

Ponadto przygotowywane jest powołanie nowych rezerwatów, a więc:
„Dolina Radości” – proponowany do objęcia ochroną jako rezerwat lub użytek 

ekologiczny, o powierzchni od 2,7 ha do ok. 26 ha. Jest to fragment doliny Dziczego 
Potoku w zachodniej części Doliny Radości, obejmujący wilgotną łąkę z porośnięty-
mi łęgiem obrzeżami w terenie źródliskowym i zboczami. Głównym przedmiotem 
ochrony jest flora zawierająca gatunki chronione (13) i rzadkie. Szczególnie cenne 
są populacje pełnika europejskiego (jedyna w TPK), wielosiłu błękitnego (jedna 
z dwóch w TPK) i nasięźrzału pospolitego. Występują tu też różne storczyki. Po-
tencjalnym zagrożeniem dla planowanego rezerwatu może być obniżenie poziomu 
wody gruntowej i ekspansja lasu na łąkę.

„Bieszkowickie Moczary” – rezerwat torfowiskowy, mający chronić położone 
na wysoczyźnie w krajobrazie leśnym niewielkie jeziorka oraz torfowiska, z dobrze 
wykształconymi zbiorowiskami roślinnymi i stanowiskami rzadkich roślin (m.in. 
maliny moroszki i elismy wodnej).

„Nadrzeczne” – planowany na powierzchni 44 ha rezerwat florystyczny, obej-
mujący dno i zbocza doliny Cedronu, z otoczonymi przez różne zbiorowiska leśne 
bardzo cennymi mokrymi łąkami, ziołoroślami i turzycowiskami, z bogatą i ciekawą 
florą (m.in. wielosił błękitny) oraz interesującą entomofauną.

„Dolina Pieleszewska” – planowany w całości na leśnej powierzchni 261 ha re-
zerwat geomorfologiczny, mający chronić rozczłonkowany system dolin i porozci-
nanych przez nie zboczy na krawędzi wysoczyzny, z charakterystycznymi zbiorowi-
skami leśnymi oraz florą obfitującą w gatunki chronione i rzadkie (m.in. podejźrzon 
marunowy).

Wszystkie te obszary mieszczą się w granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego. 



14

Przyroda w naszym najbliższym otoczeniu

Ponadto proponowane jest utworzenie nowego obszaru Natura 2000 o nazwie 
Lasy koło Wejherowa (pow. 119 km2), w obrębie którego znalazłyby się wymie-
nione rezerwaty. Występują tu różne cenne leśne siedliska roślinne (naturalne, 
dystroficzne zbiorniki wodne, żywe torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane eks-
tensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, 
grąd subatlantycki, dąbrowy acidofilne, bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-jesionowe. Najważniejsze gatunki roślin: gatunki ściśle chronio-
ne w Polsce, wymienione przy poszczególnych planowanych rezerwatach oraz bez-
list okrywowy. Najważniejsze gatunki zwierząt: chrząszcz pachnica dębowa, ptaki 
– bocian czarny, muchołówka mała, włochatka, ssaki – nietoperz nocek duży. 

2. Przyroda w naszym najbliższym otoczeniu
W domach i w najbliższym sąsiedztwie człowieka żyje wiele gatunków roślin i zwie-
rząt, które z takim właśnie siedliskiem są ściśle związane i poza nim nie występują, 
lub tu właśnie znajdują lepsze warunki życia i osiągają większą liczebność albo lep-
szy sukces życiowy niż gdzie indziej. Gatunki takie nazywamy synantropijnymi. Cza-
sem są to gatunki obce (tzw. zawleczone), niepochodzące z rodzimej flory i fauny, 
które w nowym otoczeniu wypierają gatunki rodzime. Wiele z nich zadomowiło się 
u nas od wieków i obecnie są powszechnie traktowane jako nasze gatunki rodzime. 
Występuje tu też szereg organizmów żyjących również w innych siedliskach.

2.1. W domu
Istnieje takie powiedzenie: „czuć się jak u siebie w domu”. W domu chcemy czuć 
się wyłącznymi użytkownikami i nie dzielić przestrzeni mieszkalnej z nikim innym. 
Tymczasem w naszych domach spotykamy wiele organizmów, które mogą tu być 
stałymi mieszkańcami, albo pojawiają się przypadkowo (ja takie z domu po prostu 
wyrzucam). Te pierwsze mogą być dla nas ze względu na swój tryb życia obojętne, 
ale mogą też być bardzo uciążliwe. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

ZWIERZĘTA
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Pajęczaki

W naszych domach występuje wiele zwierząt z grupy pajęczaków. Najczęściej po-
jawiają się tu pająki. Wspólną cechą wszystkich pajęczaków jest posiadanie 8 nóg 
(4 par). Te wchodzące do domu przypadkowo (np. pająki krzyżaki) wyrzucam. Ale 
są wśród nich takie, które wykorzystując różne zakamarki, próbują tu żyć na stałe. 
Niezbyt sympatyczne są kątniki, duże, ciemne pająki, szybko biegające po podło-
dze. Na moje szczęście, jest nimi zainteresowany nasz kot, który chyba je w domu 
wytępił. Ale żyje tu również wiele innych gatunków pająków, z których dokładniej 
opiszę nasosznika.

Nasosznik trzęś
Nasosznik trzęś jest niepozornie wyglądającym pająkiem Z wyglądu może być po-
mylony z kosarzem, ale o ile kosarze wchodzą do naszych domów raczej przypad-
kowo, mieszkając w zasadzie poza nimi, o tyle nasoszniki są w naszym klimacie 
związane wyłącznie z siedzibami ludzkimi. Mają prawie przeźroczyste ciało  
(7-9 mm długości) i – jak u wszystkich pajęczaków – 4 pary nóg, bardzo długich 
i cienkich. Zjadają wszystkie stawonogi, które znajdą w domu, nie wyłączając więk-
szych i zapewne silniejszych od siebie innych gatunków pająków, których pokona-
nie umożliwiają im długie odnóża. Samce nasoszników często przypłacają życiem 
spotkanie samicy, gdyż nie zawsze jest ona gotowa do przyjęcia zalotów. Gdy doj-
dzie do zapłodnienia, samica składa 30-40 jaj, które powiązane nicią w pakiet nosi 
ze sobą aż do wylęgnięcia się młodych. W ciągu swego życia samica nasosznika 
składa do 4 kokonów z jajami.

Nasosznik buduje gęstą sieć w zacisznych zakamarkach budynków. Na sieci tej 
czeka cierpliwie na zdobycz, którą unieruchamia, oplątując ją sprawnie pajęczyną, 
a następnie zabija jadowitym ukąszeniem. W razie niebezpieczeństwa wprawia 
swe ciało, a wraz z nim całą sieć, w szybkie drgawki (stąd nazwa tego gatunku), co 
zamazuje jego obraz w oczach potencjalnego agresora, który zniechęcony zosta-
wia pająka. Ponieważ w mieszkaniach podstawowym – a właściwie jedynym – wro-
giem pająków jest sprzątający człowiek, strategia ta najczęściej jest nieskuteczna. 
Gdy zdobyczy jest mało lub gdy samce szukają samic, nasoszniki opuszczają sieć 
i wędrują, najczęściej nocą, po mieszkaniu. Mogą wtedy pozostawiać w różnych 
miejscach gęste nitki pajęczyny, co bywa dla mieszkańców bardzo irytujące. 

Ponieważ w Ameryce Północnej nasoszniki zjadają bardzo jadowite pająki, np. 
czarne wdowy, utarło się przekonanie, że ich jad musi być bardzo silny, a człowie-
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kowi nie szkodzą tylko dlatego, że nie są w stanie przebić jego skóry. Oba te twier-
dzenia są nieprawdą. Jad nasoszników jest bardzo słaby, a skórę ludzką mogą prze-
bić, ale w zasadzie tego nie czynią, mając naturę płochliwą i nieagresywną. Zresztą 
nawet ich ugryzienie nie jest dla człowieka ani szkodliwe, ani specjalnie bolesne.

Zaleszczotek
Zaleszczotek książkowy (fot. 1) jest czasami nazywany małym skorpionem, bo 
z wyglądu bardzo przypomina te pajęczaki cieplejszego klimatu (brak mu jedy-
nie wydłużonego odwłoka z kolcem jadowym). Zaleszczotki zamieszkują lasy, ule, 
domy, w tym biblioteki, gdzie łowią maleńkie owady żywiące się papierem. U nas 
najczęściej występuje zaleszczotek książkowy, zwany także zaleszczotkiem pospo-
litym. Jest brązowy, ma czerwonawe nogi i nogogłaszczki, na których umieszczone 
są szczypce zawierające gruczoły jadowe. Mierzy ok. 2-4 mm długości.

Zaleszczotki bardzo cenią pszczelarze, bo jeśli zamieszkają w ulach, żywią się 
m.in. prawdziwą „zmorą” pszczół miodnych – roztoczami powodującymi warrozę, 
śmiertelną chorobę, szerzącą wielkie zniszczenia w pasiekach. Ponieważ jeden za-
leszczotek jest w stanie złowić i zjeść do dziewięciu roztoczy dziennie, prowadzone 
są prace nad wykorzystaniem tych pajęczaków do biologicznego zwalczania war-
rozy.

U zaleszczotków nie występuje kopulacja. Samiec i samica wykonują coś 
w rodzaju tańca godowego, w czasie którego samiec przekazuje samicy woreczek 
z plemnikami, który ona wkłada do swoich dróg rodnych. Jaja składane są też do 
woreczka, w którym wylęgają się larwy mające narządy ssące służące do pobiera-
nia płynu odżywczego produkowanego przez jajniki i wstrzykiwanego do woreczka.

Owady

Owady to najliczniejsza na całej kuli ziemskiej grupa zwierząt, licząca setki tysięcy 
gatunków. W zasadzie są to zwierzęta niewielkie, których rozmiary wyrażane są 
w milimetrach lub w centymetrach. Cechą charakterystyczną owadów jest to, że 
formy dorosłe mają zawsze 6 nóg, czyli 3 pary. Większość owadów bardzo spraw-
nie lata (latają tylko postacie dorosłe). Owady żyją we wszystkich siedliskach wy-
korzystywanych przez człowieka, często wchodząc w kolizję z jego interesami i wy-
rządzając szkody, nieraz bardzo dotkliwe.
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Muchówki

To owady o bardzo zróżnicowanym wyglądzie i biologii. Ich wspólną cechą jest po-
siadanie tylko dwóch delikatnych, przezroczystych skrzydeł (jednej pary). Druga para 
pozostaje w postaci szczątkowej. Ich narządy gębowe, w zależności od pobieranego 
pokarmu, mogą być kłujące, liżące, gryzące lub ssące. W swoim rozwoju mają sta-
dium beznogiej larwy i poczwarki. Zapewne nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, 
że muchówki to bardzo pożyteczne organizmy, a w przyrodzie są wręcz niezbędne. 
W pewnych sytuacjach muchy potrafią uratować człowiekowi życie. W czasie wo-
jen znane są sytuacje, gdy w ropiejących ranach poniesionych przez żołnierzy na 
polu walki, muchy składały jaja i wylęgnięte z nich larwy zjadały gnijącą tkankę wraz 
z bakteriami, ratując w ten sposób rannych przed gangreną. Metody używania larw 
pewnych gatunków much w leczeniu trudno gojących się ran znane są od dawnych 
czasów. Z usług tych korzysta czasem współczesna medycyna.

Muchy
W domu szczególnym utrapieniem jest mucha domowa, która choć rozradza się 
poza domami (w różnych gnijących substancjach uznawanych za nieczystości lub 
odpadki), to dorosłe życie stara się spędzić w domu, szukając tu pożywienia i przy 
okazji przenosząc zarazki różnych chorób oraz zanieczyszczając odchodami wszyst-
ko, na czym siada. Mucha domowa człowieka nie gryzie, jest po prostu uciążliwa. 
Za to bardzo boleśnie kłuje niezwykle podobna do niej bolimuszka, na szczęście 
pojawiająca się raczej nielicznie. W ciepłej porze roku mięso pozostawione bez od-
powiedniej osłony zwabia muchy szukające padliny, takie jak ścierwnice mięsówki 
lub błyszczące muchy zielone czy muchy plujki, które na mięsie składają pakiety 
jaj, a z nich bardzo szybko wylęgają się beznogie larwy zwane czerwiami.

Komary
Komary są to drobne i delikatne muchówki, w Polsce żyje ich około 50 gatunków. 
Kilka gatunków komarów, szczególnie w tropikach, jest nośnikami różnych patoge-
nów wywołujących groźne choroby u ludzi, takich jak malaria, gorączka zachodnie-
go Nilu, żółta febra, denga. Najbardziej znanym z tej grupy jest komar widliszek. 
W przypadku ukąszenia może przenieść na człowieka zdrowego zarodźce mala-
ryczne i spowodować, że zachoruje on na tę groźną chorobę. Choć komar ten żyje 
w Polsce, z jego strony nam raczej nic nie grozi, gdyż w Europie w 1975 r. malarię 
uznano za zlikwidowaną.
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Komar najczęściej u nas spotykany to komar brzęczący. Pod wieczór utrud-
nia on pracę w ogrodzie, nocami wchodzi do domu i kłuje śpiących ludzi. Tak jak 
w przypadku innych gatunków wysysających krew, w ten sposób odżywiają się 
tylko samice, którym białko krwi potrzebne jest do wyprodukowania jaj. Samce 
karmią się tylko nektarem kwiatowym. Złożywszy jaja (do kilkuset) na powierzchni 
wody (wszelkie zbiorniki naturalne i sztuczne, nawet podeszczowe kałuże), samica 
jest gotowa do nowego pobrania krwi. Z jaj wylęgają się larwy żyjące w wodzie, 
żywiące się bakteriami i różnymi drobnymi resztkami organicznymi. Oddychają po-
wietrzem czerpanym znad powierzchni wody. Larwy przekształcają się w wodzie 
w ruchliwe poczwarki, również oddychające powietrzem atmosferycznym, ale nie-
pobierające pokarmu. Z nich wychodzą, już nad powierzchnię wody, uskrzydlone 
postacie dorosłe. Cały rozwój trwa do 10 dni, w jednym sezonie może pojawić się 
4-5 pokoleń, a gdy lato jest bardzo ciepłe, nawet 6-7 pokoleń. Zimują zapłodnione 
samice. Komary są chętnie zjadane przez inne zwierzęta. W wodzie ich larwami od-
żywiają się ryby i larwy niektórych owadów przechodzących swój rozwój okresowo 
w wodzie, np. ważki lub niektóre wodne chrząszcze. Poza wodą zjadane są przez 
ptaki, szczególnie jaskółki i jerzyki oraz nietoperze.

Komary zazwyczaj atakują swoich żywicieli po ciemku, poczynając od zmroku 
do paru chwil po wschodzie słońca. Potrafią występować w ilościach wręcz niewy-
obrażalnych. W czasie swych ornitologicznych wyjazdów w tundry dalekiej północy 
(tundra – bezdrzewna formacja roślinna, przechodząca stopniowo w arktyczną pu-
stynię) spotykałem się z sytuacją, w której bez wysmarowania odzieży i wszystkich 
nieokrytych części ciała specjalną substancją odstraszającą praca byłaby niemożli-
wa, komary atakowały zarówno w dzień, jak i w nocy. 

Przebywając w sąsiedztwie zbiorników wodnych można czasem wiosną i latem 
zauważyć ogromne chmary muszek do złudzenia przypominających komary. Owa-
dy te należą do innej grupy muchówek zwanych ochotkami. Wiem, że potocznie 
również nazywane są komarami. Są one jednak zupełnie niekłopotliwe dla człowie-
ka i nie żywią się krwią. Są natomiast chętnie zjadane przez ptaki łowiące je w locie 
lub zbierające z powierzchni roślin.

Pchły
Z pchłami zetknął się każdy, kto posiada psa czy kota. Dorosłe postacie pcheł żywią 
się krwią ptaków i ssaków. W zależności od żywiciela mamy do czynienia z pchłą 
domową, pchłą psią, pchłą kocią, pchłą szczurzą czy pchłą ptasią. Pchły potrafią 
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przechodzić z jednego żywiciela na innego, w Polsce występuje około 70 ich gatun-
ków. Pchły posiadają narząd gębowy ssąco-gryzący, w ciągu doby potrafią wypić 
20 razy więcej krwi niż same ważą. Jaja (600-2000 na jedną samicę) składają w sier-
ści lub piórach zwierzęcia, na którym żyją, po czym jaja spadają, a wyklute larwy 
chowają się w miejscach ciemnych i żywią się szczątkami organicznymi, a także 
odchodami osobników dorosłych. Larwy przepoczwarczają się w jasnych kokonach 
i w nich, po przeobrażeniu się, owady dorosłe czekają na pojawienie się zwierzęcia 
żywicielskiego. W razie braku żywiciela w pobliżu, czekać tak mogą nawet przez 
kilka miesięcy, ale ich cykl rozwojowy trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie.

Wymienione wyżej gatunki pcheł, niezależnie od nazwy sugerującej głównego 
żywiciela, mogą atakować różne zwierzęta.

Pchły drażnią swoich żywicieli, miejsca ich ukąszeń mogą dokuczliwie swędzieć, 
powodując alergiczne zapalenie skóry, mogą doprowadzać – zwłaszcza u młodych 
zwierząt – do znacznej utraty krwi i anemii, przenosić pasożyty (np. tasiemca psie-
go czy tasiemca kociego), a także przenosić zarazki groźnych chorób – m.in. dżumy, 
wąglika, salmonellozy, brucelozy, duru mysiego czy wirusa białaczki kociej. Mogą 
roznosić dwoinkę zapalenia płuc i gronkowca złocistego. Z niektórymi z tych cho-
rób medycyna potrafi sobie skutecznie radzić, ale niebezpieczeństwo zachorowa-
nia zawsze istnieje i lepiej go unikać.

Łuskoskrzydłe
W domostwach nie brakuje także przedstawicieli owadów łuskoskrzydłych, zwa-
nych potocznie „motylami”, jeśli są to owady latające w dzień, lub „ćmami”, jeśli 
są to owady aktywne nocą.

Mole
Mole to niewielkie ćmy barwy białawej, szarej lub brunatnej, o rozpiętości skrzy-
deł 12-25 mm. Larwy ich żyją w rurkowatych osłonkach zbudowanych z resztek 
pożywienia i wydzielanej przez larwę przędzy. Żywią się materiałami włókien-
niczymi (głównie pochodzenia naturalnego, ale i sztucznego) – wtedy mamy do 
czynienia z molem odzieżowym (zwanym też molem włosienniczkiem lub molem 
ubraniowym) albo zjadające różne substancje pochodzenie roślinnego – zbożem 
(i wszelkimi jego produktami), innymi nasionami, suchymi grzybami, orzechami, 
cukrem – wtedy w domu naszym grasuje omacnica spichrzanka lub mklik mączny, 
normalnie określane mianem moli spożywczych. Bez względu na to, jakie mole 
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zadomowią się w naszym domu, zawsze są to bardzo uciążliwi współmieszkańcy 
i istnieje wiele sposobów pozbywania się ich.

Chrząszcze

Kołatki
„Kupię meble z kornikami” – przed laty mój teść, wykładowca w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Poznaniu, dał tak brzmiące ogłoszenie w gazecie. Otrzymał mnóstwo 
ofert, w których mógł przebierać. W rzeczywistości nie chodziło o korniki, lecz o ko-
łatki – drobne chrząszcze żyjące w suchym, martwym drewnie. Do celów dydak-
tycznych potrzebował owadów oraz ich żerowisk. Chcąc jednak drogą ogłoszenia 
w gazecie uzyskać potrzebny materiał miał świadomość, że nazwa kołatki nie jest 
powszechnie znana, a wszystkie owady żyjące w starych meblach są potocznie 
zwane kornikami.

Kołatki to niewielkie chrząszcze z rodziny kołatkowatych, żyjące w martwym 
drewnie, w którym drążą chodniki. W ich jelitach żyją bakterie pomocne przy tra-
wieniu celulozy, przekazywane kolejnym pokoleniom przy składaniu jaj. Niektóre 
gatunki żyją w suchym drewnie, inne w bardziej wilgotnym i zagrzybionym, jeszcze 
inne w przechowalniach żywności czy w hubach drzewnych. W warunkach natu-
ralnych kołatki żyją w pozbawionych kory martwych pniach, choć są też gatunki 
czujące się doskonale w korze i pod nią. Ale zawsze w drzewach już martwych. 
Wszystkie kołatki mogą czynić poważne szkody. Nazwę swą wzięły od odgłosów 
godowych, powstających w wyniku stukania głową lub przedpleczem o twarde 
drewno.

Najczęściej występującym w Polsce przedstawicielem kołatków jest kołatek 
domowy. Ten niewielki owad (2-4 mm długości) żyje przede wszystkim w drewnie 
przetworzonym, drąży w nim chodniki i może zniszczyć całkowicie drewniane kon-
strukcje, meble i inne przedmioty wykonane z drewna. Stanowi duże zagrożenie 
dla zabytkowych drewnianych przedmiotów i zbiorów muzealnych. Z jaj złożonych 
przez samice w szparach czy otworach w drewnie, po 4-6 tygodniach wylęgają się 
larwy, które wgryzają się w drewno. Po osiągnięciu dojrzałości do przepoczwarze-
nia wygryzają się blisko powierzchni obiektu, w którym żerowały, by ułatwić do-
rosłym chrząszczom wydostanie się na powierzchnię. Owady dorosłe żyją około 
miesiąca i w tym czasie każda samica składa około 30 jaj.
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Spuszczel
Mieszkańcy drewnianych domów mogą usłyszeć czasem odgłosy chrobotania do-
chodzące z różnych części budynku. Mogą to być odgłosy żerowania larw chrząsz-
cza o nazwie spuszczel pospolity z rodziny kózkowatych, najgroźniejszego w Euro-
pie wroga wszelkich budowli drewnianych, wykonanych z drewna drzew iglastych. 
Dość duży dorosły owad (20-30 mm długości) jest szarobrunatny i ma dość miękkie 
ciało. Samice za pomocą tzw. pokładełka składają jaja w drewnie na głębokości 
nawet do 30 mm. Spuszczel atakuje najchętniej nasłonecznione konstrukcje drew-
niane. Jego larwy żyją w belkach dachowych, różnego rodzaju słupach, ogrodze-
niach, parapetach, podłogach, a także w meblach drążąc – wraz ze swym wzrostem 
– coraz szersze (do 8 mm) chodniki. W zależności od temperatury (spuszczel jest 
gatunkiem ciepłolubnym) i zasobności drewna w białko larwy rozwijają się od 2 do 
kilkunastu lat, przeciętnie 3-5 lat. Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia rozwoju 
larwy przepoczwarczają się i po krótkim czasie wylęgają się z nich dorosłe chrzą-
szcze. Obecność spuszczela w budynku można wykryć bądź na podstawie odgło-
sów żerowania larw, bądź obecności w drewnianych elementach domu owalnych 
otworów o długości do 12 mm, z których wysypują się trocinki. Otworami tymi 
wydostały się na zewnątrz dorosłe chrząszcze.

Naturalnym wrogiem spuszczela jest drapieżny chrząszcz o nazwie pasterek 
domowy (7-12 mm długości). Jego larwy dostawszy się do chodników spuszczela 
skutecznie go likwidują. 

W przetworzonym drewnie żyją też inne gatunki chrząszczy o mało znanych, 
a czasem wręcz zabawnych nazwach, np. kołatek uparty, wyschlik grzebykorożny, 
krokwiowiec piłkorożny, tykotek rudowłos, tykotek pstry czy miazgowce.

Ssaki

Niewiele ssaków żyje w domach, ale te, które takie miejsce życia zaadoptowały, 
są często bardzo uciążliwe. Wymienię tu mysz domową i szczura wędrownego, 
których zwalczaniu służą różne metody i nawet specjalne organizacje. Potrafią tu 
mieszkać także kuny domowe, które czasem budynki uszkadzają (opiszę je w in-
nym miejscu). W budynkach mogą też mieszkać nietoperze, ale te są dla nas zupeł-
nie nieszkodliwe.
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2.2. Wśród zabudowań

System ludzkich zabudowań ewoluował w ciągu wieków, a i obecnie pojęcie 
„wśród zabudowań” może być różnie rozumiane. Pierwotnie zabudowania usytu-
owane były blisko siebie, tworząc swego rodzaju obiekt obronny. Jak to wyglądało, 
możemy zobaczyć na starych rycinach lub w skansenach. Obecnie budynki są roz-
mieszczane luźniej, przedzielane często płatami zieleni, a z niektórych ich rodzajów 
wręcz zrezygnowano (np. z budowy stodół na wsiach). Ma to swój wpływ przede 
wszystkim na życie niejednych zwierząt, ale i obecnie istnieje cały szereg gatunków 
roślin i zwierząt, które trzymają się tego siedliska. 

ROŚLINY

Pokrzywa pospolita
Roślina synantropijna. Występuje w całym kraju na przychaciach, pastwiskach, po-
lanach, w wilgotnych lasach i zaroślach, jako chwast w ogrodach. Lubi glebę boga-
tą w azot i próchniczną. Wyrasta do wysokości ok. 1 m, a czasem i wyżej. Łodygi 
i liście pokryte są gęsto parzącymi włoskami – kontakt z nimi powoduje bolesne 
podrażnienie skóry u ludzi i zwierząt. Kwiaty niepozorne, żółtawozielone, do 1,5 
mm średnicy, zebrane w groniaste kwiatostany (fot. 2). Jest cenioną rośliną lecz-
niczą (ziele), jadalną i paszową. Jest też rośliną żywicielską dla niektórych owadów 
(np. gąsienic rusałek).

Żmijowiec zwyczajny
Jest rośliną pospolitą w całej niżowej części kraju. Gatunek ciepłolubny, rośnie na 
nieużytkach, suchych łąkach, skarpach. Rośnie do wysokości około 100 cm. Cała 
roślina pokryta jest włoskami. Liście podłużne, lancetowate do 20 cm długości. 
Kwiaty występują w podłużnych kwiatostanach, rozmieszczonych w górnej części 
łodygi, w kolorze najpierw purpurowym, później niebieskim (fot. 3). Jest rośliną 
trującą, choć dla owadów jest miododajna oraz jest rośliną żywicielską dla niektó-
rych owadów, np. gąsienic motyla rusałki osetnika oraz larw i owadów dorosłych 
niektórych gatunków chrząszczy i pluskwiaków. Ma zastosowanie w farmacji (ziele 
i korzeń). Dawniej roślina używana jako trutka na szczury.
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Babka zwyczajna
Gatunek pospolity w całym kraju, nazywany też babką większą czy babką szeroko-
listną. Toleruje bardzo ubogą w składniki glebę. Rośnie na drogach, przydrożach, 
wysypiskach, rowach, polach uprawnych, łąkach, ogrodach. Roślina osiąga bardzo 
zmienną wysokość (w zależności od urodzajności gleby) – 5-30 cm. Prosto wznie-
siona, nierozgałęziona łodyga występuje tylko w okresie kwitnienia. Liście mają 
kształt jajowaty, z kilkoma (najczęściej 5-7) wyraźnymi, równoległymi nerwami na 
każdym liściu i występują w postaci przyziemnej rozetki (fot. 4). Kwiaty w postaci 
kłosów, niepozorne, małe (do 2 mm długości), żółtawozielone. Babka zwyczajna 
jest od dawna znaną rośliną leczniczą (liście). Inny gatunek – babka lancetowata 
występuje w podobnych siedliskach, ma równo wąskie liście do 30 cm długości 
i ma również zastosowanie w zielarstwie.

Szczeć pospolita
Jest rośliną występującą w całym kraju, choć na południu spotykana jest częściej. 
Ma bardzo małe wymagania glebowe. Występuje na śmietnikach, przydrożach, 
nieużytkach, pastwiskach, brzegach lasów. Jest rośliną dwuletnią, o sztywnej kol-
czastej łodydze, osiągającej wysokość do 2 m. Liście przyziemne (czyli odziomko-
we) tworzą rozetę, na głównych nerwach liściowych wyrastają kolce. Liście znaj-
dujące się na łodydze są lancetowate, ostro zakończone. Kwiatostan szczeci ma 
postać podłużnie jajowatej główki (do ok. 8 cm długości), pokrytej krótkimi, z cza-
sem twardniejącymi kolcami. Kwiatki są drobne, liliowe, otaczające pierścieniem 
główkę kwiatostanową. W miarę kwitnienia pierścień ten posuwa się ku górze 
i wreszcie zanika. Na kwitnącej szczeci chętnie żerują motyle, trzmiele, pszczoły 
i inne błonkówki, a z kolei dojrzałe nasiona są wyjadane z szyszkowych owoco-
stanów przez ptaki (np. szczygły). Jest zadziwiające, że na tej sztywnej, kolczastej 
roślinie żeruje ponad 100 różnych gatunków owadów. Szczeć jest rośliną leczniczą 
(korzeń), stosowaną między innymi w leczeniu boreliozy (groźnej choroby przeno-
szonej przez kleszcze). Nasiona szczeci, która rośnie w moim ogrodzie, zebrałem 
przed laty na Żuławach Wiślanych i od tamtej pory roślina wysiewa się co roku 
sama (fot. 5).

Podbiał pospolity
Kolejna pospolita w całym kraju roślina. Preferuje gleby gliniaste, kamieniste. Spo-
tkać ją można przy płotach, na brzegach dróg, kamienistych skarpach, nad brzega-
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mi wód. Ze swoimi złocistożółtymi kwiatkami jest jedną z pierwszych zakwitających 
wiosną roślin (fot. 6). Zakwita, zanim pojawiają się liście. Łodyżki kwiatowe mają 
do 30 cm wysokości i na szczycie każdej znajduje się pojedynczy, koszyczkowaty 
kwiatek o średnicy 17-22 mm. Liście są okrągło-sercowate, od spodu srebrzyste. 
Podbiał jest rośliną leczniczą.

ZWIERZĘTA

Owady

Szerszeń
Szerszeń europejski (fot. 7) jest błonkówką z rodziny osowatych, największą z os 
występujących w Europie Środkowej. Czy jest niebezpieczny? W prasie lokalnej 
dość często pojawiają się informacje o zniszczeniu przez straż pożarną kolejnego 
gniazda szerszeni. Czy zawsze działanie takie jest uzasadnione? Odwołam się tu 
do moich własnych doświadczeń. Gdy byłem małym chłopcem, lubiłem wchodzić 
na drzewa. Pewnego razu wlazłem na starą jabłoń i będąc już na drzewie zobaczy-
łem, że w drzewie tym jest dziupla, a w dziupli gniazdo szerszeni. Zszedłem z tego 
drzewa, a szerszenie nie zwróciły na mnie uwagi. Będąc młodym człowiekiem 
obrączkowałem ptaki w lasach, w budkach lęgowych rozwieszonych wzdłuż 
leśnych dróg. Odbywało się to w ten sposób, że wędrowałem leśną drogą z drabiną 
na ramionach wzdłuż linii budek, przystawiałem drabinę do drzewa, na którym wi-
siała budka, wchodziłem na nią i otwierałem, by zaobrączkować siedzące w budce 
pisklęta. Co jakiś czas w budce spotykałem nie ptaki, ale szerszenie. Po ruszeniu 
wieka takiej budki w jej otworze pojawiały się małe, owadzie głowy patrzące z za-
ciekawieniem, kto zakłóca im spokój. Bałem się wtedy szerszeni, skakałem z drabi-
ny w dół i z ziemi obserwowałem dalszy przebieg zdarzeń. Nigdy nie zdarzyło się, 
by szerszenie wyleciały z budki i zaatakowały mnie, tak jak uczyniłyby to osy. Nigdy 
mnie szerszeń nie użądlił.

W ostatnich latach pod dachem mojego domu przez dwa lata z rzędu było 
gniazdo szerszeni. Na ziemi, w pobliżu miejsca przeznaczonego na ognisko, leżał 
suchy pień drzewa. Lubiłem obserwować, nieraz z odległości jednego metra, jak 
na pień ten przylatują szerszenie, by skrobać z niego drewno, przerabiane następ-
nie na masę papierową, z której szerszenie budują gniazdo. Nie namawiam tu do 
lekceważenia sąsiedztwa szerszeni. To dzikie zwierzęta i nigdy nie wiadomo, jaką 
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sytuację uznają za zagrożenie. Tam, gdzie są dzieci, gdzie drogi ludzi i szerszeni się 
krzyżują, gdzie przychodzą one wieczorem do oświetlonego okna – owady muszą 
ustąpić. Ale nie powinno być tak, że hasło „szerszeń” zawsze kojarzymy ze słowem 
„zniszczyć”.

Szerszeń pierwotnie występował w lasach, przede wszystkim liściastych, gdzie 
gnieździł się w dziuplach drzew. Obecnie, w związku z brakiem dziuplastych du-
żych drzew, częściej jest spotykany w pobliżu siedzib ludzkich. Szerszenie co roku 
budują nowe gniazda z materiału podobnego do papieru (mieszanina spróchnia-
łego drewna, zeskrobanej kory i śliny), mogące osiągnąć rozmiar do 50 cm wyso-
kości i szerokości. Gniazda budowane są w miejscach osłoniętych (np. pod okapa-
mi dachów, w dziurach i zagłębieniach w ścianach budynków, czasem w budkach 
lęgowych dla ptaków). W gnieździe, podobnie jak w pszczelim ulu, znajdują się 
oddzielne komórki, w których rozwijają się larwy. W każdym gnieździe znajduje 
się samica, zwana często „królową”, której głównym zadaniem jest znoszenie jaj. 
Opiekę nad larwami podejmują tzw. robotnice. Długość ciała królowej dochodzi do 
35 mm. Samce i robotnice są mniejsze, ich długość nie przekracza 24 mm. Tułów 
szerszeni jest czarny w rude plamy, odwłok żółty w czarne pasy. Owad ten ma silne 
żuwaczki, czarne z żółtym rysunkiem. Żywi się przede wszystkim owadami, także 
tymi uznanymi przez człowieka za szkodliwe, ale potrafi wyrządzić poważne szkody 
w pasiekach, łowiąc pszczoły. Lubi także owoce i sok niektórych drzew.

Jad szerszeni, wstrzykiwany do rany po wbiciu żądła, różni się nieco składem 
chemicznym od jadu pszczół, co powoduje, że użądlenie szerszenia jest bardziej 
bolesne niż użądlenie pszczoły, ale z drugiej strony jest słabszy od jadu pszcze-
lego (przeznaczonego do obrony gniazda przed dużymi ssakami). Opowiadania 
o wielkim niebezpieczeństwie grożącym ludziom w wyniku użądlenia przez kilka 
szerszeni są często przesadzone. Oczywiście to nie dotyczy przypadków, w których 
dochodzi do reakcji uczuleniowej (wstrząs anafilaktyczny), ale w takich sytuacjach 
reakcja ogólnoustrojowa może wystąpić w wyniku użądlenia przez jednego owada 
również innych gatunków.

Ptaki

Ptaki bardzo chętnie zamieszkują zabudowania, wykorzystując ich podobieństwo 
do swych pierwotnych siedlisk.
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Bociany
W Polsce mamy bardzo dużo gniazd bocianich. Jesteśmy krajem, który do niedaw-
na gościł jedną czwartą całej światowej populacji bociana białego. Jeszcze w 2005 
roku jego liczebność oceniana była na 53 000 par. W ciągu kolejnych lat nastąpił 
powolny spadek liczebności i obecnie liczebność nie przekracza 45 000 par. Na 
pierwsze miejsce wysunęła się Hiszpania z prawie 50 000 par. Przyczyny spadku 
liczebności bociana są z pewnością złożone, ale niewątpliwie można tu wymienić 
zmiany, jakie następują w kraju w sposobie zagospodarowania terenów rolniczych, 
oraz zmniejszanie się powierzchni śródpolnych terenów wilgotnych.

Mówiąc słowo „bocian” mamy zwykle na myśli powszechnie znanego bociana 
białego. Dorosłe ptaki są całe białe, a kolor czarny widoczny z ich boku to kolor ich 
końców skrzydeł. Nogi i dziób są czerwone. Pamiętajmy jednak, że w Polsce oprócz 
tego gatunku mamy drugi gatunek – bociana czarnego. Oba gatunki różnią się mię-
dzy sobą wyglądem, trybem życia i stosunkiem do człowieka.

Bocian biały gniazduje przede wszystkim w pobliżu zabudowań ludzkich. Gniaz-
da buduje na dachach, słupach drewnianych, słupach linii elektrycznych, specjalnie 
dla bocianów budowanych platformach, rzadko na drzewach. Natomiast pokarmu 
szuka poza zabudowaniami, najczęściej na łąkach, pastwiskach, nad różnymi zbior-
nikami wodnymi, a także na polach uprawnych (fot.  8). Pokarm bocianów składa 
się z różnej wielkości zwierząt. Zjadają wszystko, co się rusza i co są w stanie po-
łknąć. Nie pogardzą pijawką, dżdżownicą, zjedzą węża, mysz, żabę, a także ptasie 
pisklę. Zdarzają się sytuacje, kiedy bocian zjada małe kurczaki gospodarzowi, który 
na swoim dachu toleruje jego gniazdo. 

Opowiadając o bocianim pożywieniu, warto przytoczyć legendę o tym ptaku, za-
pisaną w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” ks. Bernarda Sychty:

Gdy Pan Bóg stworzył świat i wszystkie żyjące stworzenia, zawołał bociana i tak 
powiedział: „Tu masz ten worek i zanieś go za dziesiątą górę, a nie waż się zajrzeć 
do niego”. Bocian obiecał być posłusznym, wziął worek na plecy i poleciał w drogę. 
„Co by tam mogło być?” – myślał. „Coś jakby się tam roiło i jest bardzo ciężkie, ale 
zaglądać mi nie wolno, więc trzeba lecieć dalej”. Leciał, leciał, aż dotarł do połowy 
drogi. „Trzeba sobie odpocząć” – pomyślał i spuścił się na ziemię. Teraz jeszcze 
bardziej dręczyła go ciekawość i medytował, jakby tam zajrzeć. Zaczął powoli od-
wiązywać sznurek, żeby stworzyć choćby małą dziurkę do podglądania. Aż tu od 
razu coś podskoczyło, worek się szeroko otwarł i wysypało się na ziemię przeróżne 
robactwo, żaby, żmije, padalce… Bocian podskoczył, żeby je z powrotem nagnać 
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do worka, ale zanim się obejrzał, to się wszystko gdzieś porozsypywało, porozłaziło 
i wsiąkło jak woda w piasek. Bocianisko stanęło przestraszone, a łzy jak grochy 
spadały na pusty worek. „Co ja, nieborak, mam teraz zrobić?” – pomyślał. „Najle-
piej polecę z powrotem i nikomu nic nie powiem, może się nie wyda”. Poleciał więc, 
a Pan Bóg go zapytał: „Zrobiłeś to, co ci kazałem?” A bocian ze strachu nie mógł 
wydobyć z siebie ani słowa, ale głową kiwnął, że wykonał Boży rozkaz. Wtedy Pan 
Bóg się rozzłościł, aż ptak się zrobił czerwony ze wstydu. A Bóg powiedział: „Za karę 
za twoją ciekawość, zatrzymasz czerwony dziób i nogi do końca świata. A twoim 
pożywieniem będą te żaby i żmije, co je po świecie rozsypałeś”.

Na zimę bociany odlatują na południe. Ptaki z Kaszub docierają do Afryki, na-
wet na południe tego kontynentu. Tam spędzają jakiś czas i wiosną wracają naj-
częściej do gniazda, w którym wyprowadziły już lęgi w poprzednich latach. Co roku 
gniazda są dobudowywane, konstrukcja ich jest wzmacniana i zdarza się, że po 
latach takie gniazdo waży tonę. Bociany po raz pierwszy przystępują do lęgów za-
zwyczaj w wieku 4-5 lat. Najpierw wiosną (na Kaszubach zwykle druga lub trzecia 
dekada marca) do gniazda przylatuje samiec. Po pewnym czasie przylatuje samica 
i para ptaków wspólnie pielęgnuje gniazdo i lęg. Czasem się zdarzy atak obcego 
pojedynczego bociana, który próbuje opanować gniazdo. Wywiązuje się walka 
z właścicielami, której skutkiem może być nawet zniszczenie lęgu – pobicie jaj czy 
wyrzucenie z gniazda młodych. Młode bociany mają czarne, a w starszym wieku 
ciemnopopielate dzioby i szare nogi. Po wylocie z gniazda kręcą się w jego oko-
licy wraz z rodzicami, nabierając sił przed czekającą je wędrówką na zimowisko. 
W sierpniu zbierają się całymi rodzinami w miejscach zwanych bocianimi sejmika-
mi i z naszego krajobrazu znikają pod koniec miesiąca.

Wspomniany wyżej bocian czarny jest ptakiem bardzo płochliwym, żyjącym 
w lasach. Duże gniazda buduje na drzewach. Ptaki dorosłe mają czarną głowę, szy-
ję i grzbiet, spód ciała jest czysto biały, dziób i nogi są czerwone. Natomiast pisklęta 
po wylęgu pokryte są białym puchem, a dzioby i nogi mają czarne. Bocian czarny 
żywi się przede wszystkim różnymi zwierzętami, jakie znajduje na terenach pod-
mokłych. Potrafi też łapać małe ryby. Jest gatunkiem nielicznym w naszym kraju. 
O ile bociana białego mamy w Polsce około 45000 par, to czarnego zaledwie koło 
tysiąca.

Wróble
Wokół nas żyją dwa gatunki wróbli – wróbel domowy (zwany też wróblem pospo-
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litym, wróblem zwyczajnym lub po prostu wróblem) i blisko z nim spokrewniony 
mazurek (zwany też wróblem polnym). Oba gatunki dla zupełnego laika wyglądają 
tak samo, ale gdy ktoś z uwagą przyjrzy się zimą stadu wróbli zauważy, że jedne 
ptaki są dość jednolicie szare, inne mają czarne podgardle, a z boku głowy i na 
grzbiecie są brązowe, a jeszcze inne są nieco mniejsze, mają wyraźną brązowocze-
koladową „czapeczkę”, czarną plamkę na białym policzku i na skrzydłach dwie ja-
sne pręgi. Te dwa pierwsze opisy zawierają główne cechy wyglądu samicy i samca 
wróbla domowego (fot. 9), a trzeci charakteryzuje mazurka (fot. 10).

Wróbel domowy to jeden z najliczniejszych i najbardziej znanych ptaków żyjących 
bezpośrednio w sąsiedztwie człowieka. Występuje wszędzie tam, gdzie żyje czło-
wiek, zarówno we wsiach, jak i w miastach. Najchętniej jednak wybiera tereny 
z uprawą zboża i hodowlą zwierząt. Ze względu na swoją powszechność wystę-
powania i dużą liczebność do 1995 roku był jednym z nielicznych ptaków, nieob-
jętych w naszym kraju ochroną prawną. Ale pod koniec XX wieku zauważono dość 
gwałtowny spadek liczebności tych ptaków i wróbel domowy dostał się na listę 
ptaków chronionych. Ten spadek trwał do połowy pierwszej dekady XXI wieku, 
potem liczebność trochę wzrosła i znów zaczęła nieco spadać.

Głównym pożywieniem wróbla są najrozmaitsze nasiona. Bardzo chętnie zjada 
pszenicę, jęczmień i owies (dawniej często widziało się na drogach i ulicach wró-
ble rozgrzebujące odchody końskie w poszukiwaniu niestrawionego owsa), ale lubi 
też drobne nasiona maku (potrafi wydziobać mak z makówki), słonecznika i wielu 
chwastów. Lubi kiełkujące groch i kapustę, a także czereśnie i wiśnie i potrafi wię-
cej ich rozdziobać niż jest w stanie zjeść. Na wiosnę zjada też różne owady i ich lar-
wy i karmi nimi pisklęta. Gniazda zakłada wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań w różnych szczelinach i zakamarkach budynków mieszkalnych i zabu-
dowań gospodarskich, rzadko buduje gniazdo wśród gałęzi krzewów. Przyczyną 
spadku liczebności wróbla najprawdopodobniej są zmiany cywilizacyjne, jakie 
następują i na wsiach, i w miastach naszego kraju, w wyniku których drastycznie 
zmniejsza się ilość dostępnego dla wróbli pokarmu i kurczą się możliwości znalezie-
nia wystarczającej liczby odpowiednich miejsc do założenia gniazda. Na wsi zmienił 
się sposób zbierania i przechowywania ziarna, chwasty niszczone są herbicydami, 
a często koszone trawniki nie dają możliwości wyprodukowania nasion, koni na 
drogach i ulicach prawie się już nie spotyka, zmniejsza się intensywność przydo-
mowej hodowli drobiu, zwłaszcza kur karmionych odpadami ziaren zbóż. Odpadki 
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spożywcze pakowane są powszechnie do szczelnych worków foliowych – dawniej 
w tego rodzaju odpadkach wróble znajdowały dużo pokarmu. Na wsiach zniknęły 
strzechy, indywidualni rolnicy hodują mniej zwierząt, więc znikają stajnie i obory. 
Budynki murowane i na wsi, i w mieście są ocieplane i przy tej okazji likwidowa-
ne są różne szczeliny w ścianach, które dawniej mogły być wykorzystywane przez 
wróble.

Wróble to ptaki osiadłe, poza okresem lęgów żyją w stadach i cały rok spędzają 
w tej samej okolicy. W stadzie zachowują się głośno, bardzo lubią kąpać się w wo-
dzie (np. w kałużach po deszczu) lub w suchym piasku. Oprócz ćwierkania wyda-
ją dość skrzekliwe odgłosy. Po ziemi poruszają się charakterystycznymi skokami. 
Są zadziorne, w karmniku ze słonecznikiem, który instaluję każdej zimy w swoim 
ogrodzie, zachowują się agresywnie w stosunku do innych ptaków, a mniejsze od 
siebie przepędzają. Na wróble najczęściej polują koty i ptaki szponiaste (szczegól-
nie krogulec).

Wróble już w lutym zaczynają przygotowywać się do budowy gniazda. Po wy-
szukaniu odpowiedniego miejsca zaczynają znosić rożnego rodzaju włókna, które 
stanowią wyściółkę gniazda, a więc suche źdźbła trawy, pierze, delikatne korzonki 
i inne włókniste materiały. Wysiadywanie kilku jaj trwa około dwóch tygodni. Oby-
dwoje rodziców wysiaduje jaja i karmi pisklęta. Te wykluwają się zupełnie gołe, co 
jest wyjątkiem wśród większości drobnych ptaków, pokrytych po wykluciu się z jaj 
gęstszym lub rzadszym puchem. Gdy opierzą się, po około 3 tygodniach wylatują 
z gniazda i przez kilka dni latają za rodzicami, żebrząc o pożywienie. Młode ptaki 
mają ubarwienie podobne do samic, czyli dość jednolicie szare. Wkrótce przyłącza-
ją się do młodzieży z innych gniazd i już samodzielnie zdobywają pokarm. Rodzice 
natomiast przystępują do kolejnego lęgu. Rocznie wyprowadzają co najmniej 3 se-
rie (a bywa, że i 5) młodych.

Wróbel, pewnie na skutek ogólnej sympatii, jaką wywołuje u ludzi jego obec-
ność, zapewnił sobie miejsce w literaturze pięknej. Przykładem jest np. wiersz 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Wróbelek” czy książeczka dla dzieci Hanny 
Łachockiej o przygodach wróbelka Elemelka.

Mazurek pod różnymi względami jest podobny do wróbla domowego, ale pod 
wieloma różni się od niego. Oba gatunki są podobnej wielkości, z tym że mazurek 
od wróbla jest nieco mniejszy. Odzywa się podobnie do wróbla, ale jego głosy są 
bardziej urozmaicone, śpiewniejsze i dźwięczniejsze i w sumie jest mniej hałaśli-
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wy. Nie zachowuje się agresywnie w stosunku do ptaków innych gatunków, jak to 
czyni wróbel domowy. Żywi się głównie nasionami chwastów i owadami (bardzo 
lubi mszyce). Najchętniej gnieździ się przy samotnych zabudowaniach na skraju 
lasu. Przeważnie większość mazurków (poza okresem zimowym) żyje w pewnym 
oddaleniu od osiedli. Gniazda zakładają najchętniej w dziuplach lub szczelinach 
w murze, starannie wyścielając ich wnętrze miękkim materiałem. Chętnie zajmują 
skrzynki lęgowe wieszane dla sikor. Podobnie jak wróble, korzystają także ze szpar 
znajdujących się w bocianich gniazdach. Oboje rodziców mazurka budują gniazdo 
i zajmują się pisklętami. Gniazdo służy mazurkom nie tylko do odbycia lęgów, ale 
też jako miejsce do schowania się przed zimnem poza okresem lęgowym. W cią-
gu roku wyprowadzają co najmniej dwa lęgi. Liczebność mazurków w porównaniu 
z wróblami jest niższa i dość stabilna.

Kopciuszek
Kopciuszek zwyczajny lub po prostu kopciuszek to mały ruchliwy ptak mniej więcej 
wielkości wróbla, trzymający się blisko zabudowań, zwłaszcza w okresie budowy 
czy jakiegoś remontu, kiedy w budynku ma do dyspozycji różne szpary, w których 
może zbudować gniazdo. Nie potrzebuje roślin w swoim otoczeniu. Może zamiesz-
kać na placu budowy, betonowym osiedlu lub obiekcie przemysłowym. Jest pta-
kiem owadożernym.

Samce kopciuszka są czarne z rudym ogonem, a samica również posiada rudy 
ogon, ale jest szara (fot. 11). Kopciuszki potrafią zagnieździć się w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań lub nawet w ich wnętrzu. Wiosną samiec lubi siadać na 
widocznym, wysokim miejscu i śpiewa. Zaczyna o trzeciej nad ranem i często budzi 
śpiących ludzi. Ale jednocześnie są to ptaki bardzo skryte i szczególnie w okresie 
budowy gniazda trudno je zauważyć. U mnie na ganku kopciuszki gnieździły się 
kiedyś przez szereg lat z rzędu. Zwykle obecność gniazda stwierdzałem dopiero, 
kiedy wylęgły się pisklęta, bardzo intensywnie karmione przez rodziców. Niestety, 
któregoś dnia wszystko się zmieniło, rano na ganku zapanowała cisza i zauważyli-
śmy ślady zniszczenia gniazda, a sprawcą mógł być kot, kuna domowa lub sroka.

Śpiew kopciuszka jest bardzo charakterystyczny, powiedziałbym – skrzypiący. 
Słychać go od końca marca, kiedy ptak przylatuje na Kaszuby z afrykańskich 
zimowisk, do początku lata, kiedy kończą się lęgi. Ponownie można go usłyszeć 
jesienią, nim kopciuszek odleci z powrotem na południe.
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Krukowate
Sroka zwyczajna należy do rodziny krukowatych i tak jak inne ptaki z tej rodziny 
doskonale współżyje z człowiekiem – nie boi się ludzi. Żyje m.in. w miastach, gdzie 
jest jej coraz więcej. Jest to jedna z przyczyn zanikania wróbli, których gniazda 
w szczelinach bloków są niszczone właśnie przez sroki. Zresztą sroki potrafią wy-
brać jaja wszystkich drobnych ptaków w okolicy, nie gardząc też dorosłymi, jeśli 
tylko zdołają je schwytać.

Sroka jest czarno-białym ptakiem z długim błyszczącym ogonem. Czarne partie 
jej piór wyraźnie się mienią. Głośno skrzeczy, jest hałaśliwa. Buduje gniazda zakry-
te – jest ono kuliste, zbudowane z patyków, a miękko wyścielona czarka znajduje 
się w środku. Używa tego schronienia tylko w czasie rozrodu. Samica jest mniejsza 
od samca. Sroki nie odlatują na zimę, zimują w naszych stronach.

Często mówi się, że sroka lubi błyskotki i je kradnie. Nie umiem tego potwier-
dzić. Nie zauważyłem, żeby jakoś specjalnie zbierała błyszczące rzeczy czy koloro-
we śmieci. Oczywiście, znosi rozmaitości, bo chce nimi wyścielić gniazdo pisklę-
tom, ale takie zachowanie jest charakterystyczne dla wielu ptaków.

Kawka
Kawka zwyczajna jest również ptakiem z rodziny krukowatych. Jest wielkości go-
łębia, szaroniebieskie (fot. 12), ma charakterystyczne szaro-niebieskie oko. Lubi 
gniazdować w kominach, które czasami zatyka, czym oczywiście stwarza ludziom 
kłopoty. Można się przed tym łatwo zabezpieczyć, umieszczając w kominie siatkę, 
która uniemożliwi wejście nieproszonym gościom. Trudniej za to uchronić się przed 
wrzaskiem i odchodami kawek, jakie ich duże stada zostawiają np. pod drzewami, 
na których nocują. W okresie lęgowym główny pokarm kawek to owady, ślimaki, 
owoce. W zimie wiejskie kawki jedzą głównie ziarno, a miejskie są wszystkożerne.

Zazwyczaj kawki, kiedy tylko rozpoczyna się wiosna, wędrują do wiosek, gdzie 
gniazdują. Po zakończeniu lęgów zbierają się w dużej liczbie w miastach, gdzie ich 
stada potrafią być bardzo uciążliwe. Od pewnego czasu dostrzegam jednak pewne 
zmiany w ich zachowaniu. Mianowicie część kawek zostaje we wioskach przez cały 
rok. Za wcześnie, aby mówić o tym, czy jest to zmiana stała i jakie są jej przyczyny.

Wrona
Wrona siwa to kolejny ptak z rodziny krukowatych, który świetnie się czuje mię-
dzy zabudowaniami. Dla laika może się wydawać podobna nieco do kawki – jest 
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również czarno-szaro ubarwiona, ale od kawki jest większa i prowadzi inny tryb 
życia. Najdobitniejszym przykładem, jaki przed laty widziałem, to Moskwa, gdzie 
prawie nie ma innych ptaków, za to wrony siwe opanowały całe miasto. Ale i u nas 
ten gatunek dobrze współżyje z człowiekiem. Przy okazji taka ciekawostka – ta 
sama wrona, która u nas ma szare fragmenty upierzenia, na zachodzie Europy jest 
zupełnie czarna.

Wrona żywi się tym, co złowi, oraz padliną. Przede wszystkim lubi pokarm biał-
kowy, mięsny. Jeżeli widzimy, że gdzieś występuje wrona, to znaczy, że w pobliżu 
nie ma jastrzębia gołębiarza, bo on chętnie poluje na wrony. Na zimę wrony odla-
tują na zachód, nie tak wielkimi stadami jak gawrony i kawki. Część zimuje u nas. 
Nie do końca wiemy, czy to zostają te nasze, czy przylatują inne ze wschodu.

Wrony nie polują w pobliżu swojego gniazda. Mieliśmy przy Stacji Ornitologicz-
nej takie gniazdo na wysokiej sośnie. A na dole chodziły m.in. kwoki z kurczętami, 
które hodowaliśmy. I te wrony naszych piskląt nigdy nie atakowały. Drapieżnik nie 
poluje pod swoim gniazdem i w dodatku pilnuje, żeby inne też nie polowały.

Jaskółki
Na Pomorzu, tak jak i w całej Polsce, występują trzy gatunki jaskółek: dymówka, 
o lśniąco czarnym upierzeniu wierzchu ciała, białym brzuszku, czerwonym podgar-
dlu i silnie rozwidlonym ogonie (fot. 13), oknówka, o czarnym upierzeniu wierzchu 
ciała, białym brzuszku (fot. 14) i białej plamie na kuprze oraz słabo rozwidlonym 
ogonie, i najmniejsza z nich brzegówka – jasnobrunatna, o jasnym spodzie ciała 
z ciemną przepaską w górnej części piersi oraz o słabo rozwidlonym ogonie. Jaskół-
ki należą do rodziny jaskółkowatych. W tym miejscu zajmę się dwoma pierwszymi 
z wymienionych gatunków, gatunkami synantropijnymi, związanymi z siedliskiem 
zagospodarowanym przez człowieka.

Dymówka występuje najczęściej na wsi, najchętniej gniazdując w budynkach 
gospodarskich, w których mieszkają zwierzęta. Buduje gniazdo z gliny, wyścielone 
w środku i otwarte z wierzchu.

Oknówka to ptak miast i osiedli. Gniazdo buduje też z gliny, lecz umieszcza je na 
zewnątrz budynku, w rogu okna lub w podobnym miejscu. Gniazdo jest zamknię-
te, w górnej części posiadając otwór wejściowy. Nie jest specjalnie lubiana, gdyż 
młode, wychylając się z otworu wejściowego, brudzą odchodami okna i balkony.

Wszystkie jaskółki to ptaki wędrowne, zimują w Afryce, w czasie przelotu na 
zimowiska muszą pokonać Morze Śródziemne i przelecieć nad Saharą. Nocują gro-
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madnie w trzcinach, porastających bagna i brzegi jezior lub stawów. W podobnym 
siedlisku nocują też na zimowiskach. Tam są obiektem dość brutalnych polowań ze 
strony ludności tubylczej, stanowiąc dla niej ważny składnik pożywienia.

Wszystkie jaskółki żerują w powietrzu, żywiąc się wyłącznie schwytanymi owa-
dami. Szczebiotem swym i ruchliwością bardzo ożywiają nasz wiejski i miejski kra-
jobraz. W końcu sierpnia, rankami siadają gromadami na drutach – znak to, że 
wkrótce odlecą na południe. 

Jerzyk
Gdy w letni pogodny dzień spojrzymy w niebo, być może zobaczymy sylwet-
ki śmigających w powietrzu ptaków i usłyszymy ich świdrujące głosiki. Są to je-
rzyki, ptaki z rodziny jerzykowatych, zwykle mylone z jaskółkami i tak nazywane  
(fot. 15). Upierzenie jerzyka zwyczajnego jest czarno-szare, w powietrzu wyda-
ją się być zupełnie czarne, choć ptak posiada jasne podgardle. Ma długie wąskie 
skrzydła, którymi czasem porusza, większość czasu spędza jednak w locie ślizgo-
wym. Jerzyki są jednymi z najszybciej latających ptaków, w locie poziomym ich 
szybkość może dochodzić do 170-180 km/godz. Gniazdują w szczelinach wysokich 
budynków, w dziuplach wysokich drzew, ale mogą też gniazdować pod dachów-
kami parterowych budynków lub w budkach lęgowych powieszonych na niezbyt 
dużej wysokości. Moim marzeniem jest, by jerzyki zagnieździły się na mojej po-
sesji, powiesiłem dla nich specjalne budki lęgowe, ale na razie gniazdują w nich 
tylko szpaki. Jerzyki są ptakami wędrownymi, zimę, a właściwie większość roku, 
spędzają w Afryce Południowej. Na Pomorze przylatują mniej więcej w połowie 
maja, odlatują od nas w połowie sierpnia. Większą część życia spędzają w powie-
trzu. Te, które już gniazdowały, po odlocie usiądą dopiero za rok, w miejscu, które 
wybrały na założenie gniazda, młode spędzą w powietrzu 2-3 lata, siadając „na 
ziemi” dopiero po uzyskaniu dojrzałości płciowej. W powietrzu jerzyki żerują, piją, 
śpią. Lubię je obserwować, jak w pogodne letnie wieczory latają coraz wyżej i wy-
żej, osiągając taką wysokość, że tracę je z oczu, słysząc tylko dochodzące z góry 
głosiki, wreszcie i te milkną, a jerzyki gdzieś tam w górze spędzają noc. W razie 
złej pogody jerzyki mogą przemieszczać się setki kilometrów na południe, szukając 
pokarmu, młode ich obniżają wtedy temperaturę ciała i mogą przez szereg dni 
nie jeść. W Gdańsku-Górkach Wschodnich wielokrotnie obserwowałem masowy 
pojaw jerzyków w czasie ochłodzenia obejmującego Skandynawię. Gdy zrobiło się 
cieplej, jerzyki znikały.
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Ssaki
Pojawiające się w zabudowaniach ssaki, to zwykle te, które związane są z domo-
stwami. Wyjątek stanowią nietoperze, które odwiedzają nas nocą (choć mogą 
mieszkać w budynkach) i między budynkami polują.

Nietoperze
Występujące w naszej strefie klimatycznej nietoperze żywią się wyłącznie owa-
dami. Są to z naszego punktu widzenia zwierzęta pożyteczne, ale uprzedzam, że 
nie należy ich brać do rąk, gdyż są nosicielami wirusa wścieklizny. Kiedy nietoperz 
ugryzie człowieka, to może spowodować tę śmiertelną chorobę.

Nietoperze namierzają swoje ofiary dzięki rozwiniętej u nich zdolności echolo-
kacji. Wysyłają ultradźwięki, które odbijają się od latających owadów i są jako echo 
wyłapywane przez czułe uszy nietoperzy. Ludzie młodzi słyszą wysokie tony dźwię-
ków wydawanych przez te ssaki, ale z wiekiem ta zdolność zanika. Niestety, ja od 
pewnego momentu pisków nietoperzy już nie słyszę i mogę je tylko obserwować.

Zimą nietoperze szukają schronienia w różnych miejscach, w jakich znajdują 
odpowiednie dla siebie warunki. Niektóre gatunki odlatują do cieplejszych regio-
nów Europy. Zimują pojedynczo, a niekiedy gromadzą się w dużych stadach (pa-
miętajmy, że w Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy i każdy ma specyficzne 
dla siebie zwyczaje). Na Pomorzu nie są znane miejsca gromadnego zimowania, ale 
przypuszczam, że nasze nietoperze spędzają zimę m.in. w starych poniemieckich 
bunkrach tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego na pograniczu Wielkopolski 
i Ziemi Lubuskiej.

Kuna
W Polsce występują dwa gatunki kun – kuna domowa i kuna leśna. Są to drapieżni-
ki z rodziny łasicowatych. Kuna leśna, nazywana również tumakiem, żyje w lasach, 
jest wielkim wrogiem wiewiórek, ale zjada także owoce. Ma żółtawą, pomarańczo-
wą kryzę z przodu, co odróżnia ją od kuny domowej, której kryza jest biała (fot. 16).
Kuna domowa, zwana też kamionką, żyje m.in. w moim dachu i niszczy izolację 
cieplną. Podejrzewałem jej obecność, widząc kawałki wyrzuconej mineralnej waty, 
aż w końcu, o zmroku, zobaczyłem tego drapieżnika o wydłużonym ciele i krótkich 
nóżkach na dachu. Czasem na podwórzu znajduję skorupy jaja kurzego, a nawet 
zbite całe jajo (nie hoduję kur, a więc jaja są podbierane sąsiadom). W wielu miej-
scach ogrodu widać kunie odchody.
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Nie udało mi się pozbyć kamionki, kiedy jeszcze mieszkałem w Gdańsku, 
w domu, który stał na skraju lasu. Kuny mieszkały między deskami, którymi był 
podbity dach, a dachówkami. Ich galopady po strychu i głosy, zwłaszcza piski, sły-
szeliśmy bardzo często. Załatwiały się na strychu, więc roznosił się stamtąd niemiły 
zapach. Gryzły niektóre przechowywane tam przedmioty, szczególnie skórzane, 
objadały winogrona rosnące przy ścianie. Niestety, zdarzało się im pożerać rów-
nież zwierzęta, m.in. gołębie, które hodowaliśmy w budynku gospodarczym, oraz 
kury.

Lubię kuny, ale nie lubię, gdy wyrządzają mi szkody, a przecież potrafią też 
przegryzać okablowanie w samochodach. Ale jak je wypędzić bez rozbierania da-
chu? Handel oferuje różne odstraszające substancje i urządzenia. Wypróbowuję je, 
ale jeszcze nie potrafię ocenić ich skuteczności.

2.3. W ogrodzie
Ogród to przestrzeń przydomowa o bardzo różnej wielkości, pełniąca wiele funkcji. 
Bardzo mały ogród to przedogródek, przestrzeń ciągnąca się od drzwi wejściowych 
domu do ulicy. Trudno od przedogródka wymagać czegoś więcej niż względów es-
tetycznych. Ale ogród to także ogród warzywny, gdzie wszystkie działania ogrod-
nika są podporządkowane celowi uzyskania jak najlepszych plonów, bądź ogród 
ozdobny, w którym hodujemy rośliny zdobiące nasze otoczenie swoimi kwiatami 
lub barwnymi liśćmi. Ogród to także sad, w którym sadownik kieruje się podobny-
mi względami co ogrodnik warzywny, ale przez wiele roślin i zwierząt to siedlisko 
jest traktowane jako namiastka lasu. Wiele z tych organizmów pełni role pożytecz-
ne dla sadownika i powinny być przez niego doceniane i wspierane. Mniej oczy-
wiste jest to w przypadku ogrodu ozdobnego, którego wygląd zazwyczaj zależy 
od indywidualnych upodobań właściciela. Jeżeli hołduje on panującej modzie, to 
może otoczyć się strzyżonym krótko trawnikiem, urozmaiconym miejscami igla-
kami. W takim ogrodzie nie ma już miejsca dla zwierząt, bez względu na to, czy 
są one pożyteczne, czy szkodliwe. Namawiam do tego, by w ogrodzie, w miarę 
możliwości, sadzić bardzo różne rośliny dostarczające od wiosny do jesieni, a także 
i w zimie, pożywienia i schronienia różnym zwierzętom, od najróżnorodniejszych 
owadów do ptaków i ssaków. Za nimi przyjdą inne zwierzęta i ogród stanie się 
pełną życia przestrzenią, wzbogacającą bioróżnorodność. To słowo słyszymy z róż-
nych stron coraz częściej. Wobec degradacji wielu siedlisk na skutek gospodarki 
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ludzkiej na całym świecie wzrasta świadomość, że brak troski o bioróżnorodność 
może zagrozić egzystencji człowieka.

Nie będę tu opisywał, co powinno w ogrodzie rosnąć. Ograniczę się tylko do 
tego, by zwracać uwagę np. na to, czy kwiaty danej rośliny ozdobnej są odwie-
dzane przez owady, czy owoce sadzonych krzewów przywabiają ptaki. Zależnie od 
wielkości ogrodu, namawiam do tego, by zostawiać miejsce dla rodzimych, dzikich 
roślin, dostarczających pożywienia wielu ciekawym i pięknym zwierzętom, które 
bez tego typu „zaplecza” istnieć nie mogą. Przecież od posiadacza ogrodu zależy, 
czy motyle rusałek znajdą gdzieś w kącie trochę pokrzyw, na których będą mogły 
złożyć jaja, a jeśli zawita do naszego ogrodu jeż – czy znajdzie w nim materiał do 
zbudowania zimowego schronienia. Namawiam też, by w ogrodzie zostawić miej-
sce dla dzikich roślin, które najczęściej są traktowane jako chwasty, a które mogą 
nam samym przynieść korzyść (np. pokrzywa, wrotycz, bez czarny itd.), a poza tym 
dostarczają pożywienia wielu ciekawym zwierzętom, które bez tego typu „zaple-
cza” istnieć nie mogą.

ROŚLINY

Szczawik rożkowaty
Roślina jednoroczna lub krótko żyjąca bylina. Zawleczona z obszaru śródziemno-
morskiego i Azji Mniejszej. Stała się bardzo uciążliwym chwastem w ogrodach 
przydomowych, w uprawach ogrodniczych, bardzo trudnym do wytępienia. Ro-
śnie też na polach, przydrożach, parkach i nieużytkach. Niewielka roślina (do 10 cm 
wysokości) o płożących się pędach. Blaszki liściowe trójlistkowe o średnicy do 2,5 
cm, zielone, bardzo często bordowo nabiegłe. Kwiaty żółte (kwitnie od czerwca do 
października), gwiaździste, o pięciu płatkach (fot. 17). W całości jest rośliną jadalną 
(ma kwaśny smak).

Podagrycznik zwyczajny
Bardzo pospolita roślina w całym kraju. Jest uporczywym, bardzo ekspansywnym 
chwastem w ogrodach, tworząc zwarte łany (fot. 18). Spośród siedlisk naturalnych 
wybiera przede wszystkim wilgotne zarośla, lasy liściaste, łęgowe, brzegi wód. Ma 
wiele nazw ludowych (np. barszlica, giersz, kozia stopa, snitka itp.). Dorasta do 
wysokości 50-100 cm. Pod ziemią ma silne czołgające się kłącze z rozłogami. Liście 
trójdzielne o podłużnych listkach. Kwiaty drobne, białe, tworzące baldachy, chęt-
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nie odwiedzane przez owady. Podagrycznik od starożytności w Europie był używa-
ny jako roślina jadalna (również w Polsce). Jest rośliną leczniczą (ziele i korzeń).

Ogórecznik lekarski
Pochodzi z krajów śródziemnomorskich. W Polsce bywa uprawiany jako rośli-
na przyprawowa, lecznicza i ozdobna. Jest rośliną miododajną. Występuje też 
w formie zdziczałej i jako chwast w ogrodzie. Cała roślina (rośnie do wysokości ok.  
60 cm) jest szorstko owłosiona, posiada duże, eliptyczne dolne liście oraz mniej-
sze górne. Ma też charakterystyczny ogórkowy zapach. Kwiaty zwisają na szczycie 
łodygi, na luźno rozgałęzionych łodyżkach. Są gwiaździste, pięciopłatkowe (o śred-
nicy do 3 cm) w kolorze intensywnie niebieskim (fot. 19). Ogórecznik ma zasto-
sowanie w zielarstwie (ziele), w kosmetyce (olej), służy też do aromatyzowania 
niektórych napojów.

Bluszczyk kurdybanek
Jest zimozieloną, płożącą się rośliną, pospolitą w całym kraju. Lubi żyzne, dobrze 
nawodnione gleby. Rośnie jako pospolity chwast w ogrodach, na przydrożach, 
skrajach pól, na łąkach, zaroślach. Roślina osiąga 10-20 cm wysokości, posiada ser-
cowato-okrągłe, karbowane, drobne liście (fot. 20) oraz niebiesko-fioletowe kwia-
ty. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Jest rośliną leczniczą, przyprawową, pastewną.

Jasnota biała
Jest rośliną synantropijną, podobną do pokrzywy zwyczajnej (przez bardzo podob-
ny kształt liści), ale nie parzy. Nazywana jest też pokrzywą głuchą lub pokrzywą 
białą. Podobnie jak pokrzywa lubi glebę zasobną w azot i próchnicę. Kwitnie od 
wczesnej wiosny. Jej białe lub kremowe kwiaty (fot. 21) bardzo chętnie odwiedzają 
owady. Jest wykorzystywana w ziołolecznictwie (kwiaty).

Barwinek pospolity
W Polsce w stanie dzikim gatunek dość rzadko spotykany w lasach liściastych i za-
roślach. Pospolity w ogrodach, w różnych odmianach kolorystycznych (niebieskie, 
różowe, białe), stosowany jako roślina okrywowa, ze względu na płożące się po 
ziemi pędy (do 2 m długości), łatwo ukorzeniające się. Roślina zimozielona, liście 
są skórzaste, eliptyczne (fot. 22), do 2-3 cm długości. Typowe kwiaty są błękitne, 
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pięciopłatkowe, do 2,5 cm średnicy. Cała roślina jest trująca, suche liście mają za-
stosowanie w zielarstwie.

Wrotycz pospolity
Roślina pospolita w całym kraju. Rośnie jako chwast w ogrodach, przy drogach, 
na miedzach. Rozrasta się w duże kępy osiągając wysokość do 1,5 m. Posiada cha-
rakterystyczny zapach. Ma pierzaste liście, kwiatostany jaskrawo żółte w postaci 
baldachów (fot. 23), składających się ze spłaszczonych koszyczków o średnicy kilku 
milimetrów. Kwitnie od czerwca do jesieni. Cała roślina jest toksyczna, trująca dla 
bydła, ale jest cenioną rośliną leczniczą (kwiaty, liście). Zapach wrotyczu odstrasza 
niektóre owady (np. muchy, komary, mrówki, mole) i kleszcze.

ZWIERZĘTA

Ślimaki

W ogrodach spotykamy różne gatunki ślimaków: i tych skorupowych, i tych bezsko-
rupowych. Przykładem pierwszych mogą być ślimak winniczek, ślimak ogrodowy 
i ślimak zaroślowy. Przykładem drugich może być pomrów szary. Ale poniżej chcę 
się skupić na śliniku luzytańskim, gatunku zawleczonym, inwazyjnym, który dla 
mojego ogrodu stanowi poważny problem.

Ślinik luzytański
Rośliny i zwierzęta są przewożone przez człowieka celowo lub nieświadomie. Przy-
kładem tej drugiej sytuacji mogą być śliniki luzytańskie, które w Polsce pojawiły się 
w latach 80. XX wieku. W moim ogrodzie zjawiły się około 2015 roku i od tamtej 
pory jest ich coraz więcej. Występują ich obecnie niesłychane ilości. Kiedy z żoną 
zbieramy je w ogrodzie (wczesnym rankiem lub pod wieczór), to „urobek dzienny” 
dochodzi czasem do tysiąca sztuk. I tak dzień w dzień.

Dorosły ślinik ma ciało długości 7-15 cm, różnie zabarwione: od koloru miodo-
wego przez odcienie brązu do czarnego (fot. 24). Zjada różne żywe rośliny, a także 
rośliny gnijące oraz martwe ślimaki. Każdy ślinik może złożyć w sezonie do 400 
jaj. Prawdopodobnie śliniki zostały zawleczone do reszty Europy z Półwyspu Ibe-
ryjskiego z materiałem roślinnym. Okazały się bardzo niebezpiecznym gatunkiem 
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inwazyjnym i dużym problemem w wielu uprawach. Wydaje się, że na razie bra-
kuje u nas drapieżników czy pasożytów, które mogłyby ograniczać liczebność tego 
ślimaka. Można żartobliwie powiedzieć, że jedynym jego wrogiem jest ogrodnik. 
który stosuje różne środki. Jeśli zwalcza je chemicznie, zabija przy okazji, często 
niepotrzebnie, rodzime gatunki. Jeśli zbiera je ręcznie, a następnie takim czy innym 
sposobem uśmierca, często może to być przysłowiowa walka z wiatrakami.

Pajęczaki

Ta grupa bezkręgowców bardzo licznie występuje w ogrodach, pokazując bogac-
two gatunków i osobników. Spotykamy tu kleszcze, kosarze, pająki. Są to w za-
sadzie organizmy pasożytnicze lub drapieżne. Te pierwsze są dla nas co najmniej 
nieprzyjemne, a drugie pożyteczne lub obojętne.

Kleszcze
Wśród małych zwierzątek żyjących blisko ludzi i cieszących się u nich złą sławą znaj-
dują się kleszcze. To pajęczaki z grupy zwanej roztoczami, które piją krew zwierzę-
cą i ludzką. Wszystkie kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców. Są niebez-
pieczne przede wszystkim dlatego, że przenoszą różne choroby, m.in. boreliozę, 
kleszczowe zapalenie mózgu czy babeszjozę, występującą zwłaszcza wśród psów. 
Mogą też wywoływać groźne choroby u bydła. W Polsce występuje 19 gatunków 
kleszczy, najczęściej: kleszcz pospolity, kleszcz łąkowy, kleszcz psi i kleszcz jeżowy.

W cyklu rozwojowym kleszczy wyróżnia się od 1 do 8 stadiów larwalnych. Larwy 
w okresie swojego rozwoju korzystają z kilku żywicieli. Kształt kleszczy jest okrągła-
wy lub owalny. Jak każdy pajęczak mają cztery pary nóg, co odróżnia je od owadów 
posiadających zawsze trzy pary. Głowa jest wydłużona w ryjek przystosowany do 
wczepienia się w ciało żywiciela i wysysania krwi. Osobniki głodne są spłaszczone, 
wypełnione krwią stają się wypukłe i błyszczące. Samica składa jaja, z nich wylęgają 
się larwy, które wchodzą na rośliny i czekają na żywiciela.

Często spotykany kleszcz pospolity zwany też pastwiskowym żyje głównie w la-
sach na paprociach i innych roślinach leśnych, ale spotykamy go także poza lasem 
od marca do października. Atakuje liczne ptaki i ssaki (w tym człowieka). Nienas-
sana, czerwonawobrunatna samica ma długość do 3,5 mm. Po nassaniu się krwi 
może zwiększyć długość do powyżej 10 mm.
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Tygrzyk
W ogrodach spotkać można interesującego kolorowego pająka – tygrzyka pasko-
wanego, zwanego też pająkiem tygrysim. Nazwę swą zawdzięcza ubarwieniu, któ-
re może kojarzyć się z ubarwieniem tygrysa. Gatunek ten dotarł do nas z południa 
Europy, przez długi czas był bardzo rzadki i objęty ścisłą ochroną gatunkową. Gdy 
na dobre zaaklimatyzował się w naszym kraju i licznie rozmnożył, w 2011 roku zo-
stał spod ochrony wyjęty. Tygrzyk, podobnie jak powszechnie znany pająk krzyżak, 
należy do grupy pająków sieciowych, czyli budujących misterną sieć i oczekujących 
w niej na swoją zdobycz. Samica tygrzyka to jeden z największych pająków żyjących 
w Polsce – jej ciało (bez nóg) osiąga długość do 25 mm. Jest też niewątpliwie bardzo 
ładnym pająkiem. Na jaskrawożółtym odwłoku posiada wyraźne czarne (i nieliczne 
białe) poprzeczne paski, co na pierwszy rzut oka upodabnia tego pająka do osy 
(fot. 25). Samiec jest znacznie mniejszy, jego odwłok nie jest taki „okazały” i osiąga 
długość do 7 mm. Całe ciało tygrzyków, zwłaszcza kończyny, pokrywają srebrzyste 
włoski. Lubią przebywać w miejscach nasłonecznionych, w siedliskach trawiastych, 
na miedzach, skrajach lasów, a także w ogrodach. Pomiędzy gałązkami roślin bu-
dują kolistą sieć, z charakterystycznym zygzakowatym szwem wzmacniającym po-
środku. Szew ten jest bardzo dobrze widoczny na tle sieci, gęsto utkany z białych 
nici pajęczyny. Sieć umożliwia tygrzykom zdobywanie pożywienia, którym są prze-
ważnie różne gatunki owadów i pająków (są np. wrogami pająka krzyżaka). Owad 
czy pająk, który wpada do sieci i przykleja się do niej, jest natychmiast omotywany 
dodatkowo pajęczyną i tygrzyk wstrzykuje w ciało ofiary swój paraliżujący jad, po 
czym powoli wysysa swą zdobycz. Czy tygrzyk może ugryźć człowieka? Może, jeśli 
zostanie np. przygnieciony, gdy przypadkiem dostanie się pod ubranie. Ale jad ty-
grzyka nie jest dla nas niebezpieczny (poza alergikami). Okres godowy tygrzyków 
ma miejsce pod koniec lata. Drapieżna samica nierzadko tuż po kopulacji lub w jej 
trakcie zjada samca. Jaja w ilości 300-400 sztuk składa do specjalnych, kulistych 
kokonów o średnicy około 10-15 mm (fot. 26). Po 4 tygodniach wylęgają się małe 
pajączki i zapadając w sen zimowy czekają w kokonie. Wiosną opuszczają kokon 
i przy pomocy kawałków produkowanej pajęczyny z wiatrem oddalają się z miejsca 
wylęgu.

Niestety, niektórzy ludzie cierpią na arachnofobię (czyli panicznie boją się pa-
jąków) i nie jest miłe dla nich oglądanie jakiegokolwiek pająka. Czasami, zwłaszcza 
wśród dzieci, lęk przed pająkami jest efektem wzajemnego „nakręcania się”. Ale 
taki strach może też mieć inne podłoże. Dodajmy, że niektórzy boją się, gdyż zo-
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stali po prostu kiedyś boleśnie ugryzieni przez pająka. Niektórzy alergicy mogą być 
uczuleni na minimalne ilości pajęczego jadu. Oczywiście tacy ludzie muszą unikać 
kontaktów z pająkami, które ze swej natury nie atakują człowieka. Powszechny 
strach przed pająkami mogą pogłębiać różne nieprawdziwe informacje w naszych 
publikatorach, np. w Internecie można spotkać takie tytuły (o tygrzyku) „…to naj-
groźniejsze pająki w Polsce” czy „pająk tygrysi – jadowity pająk”.

Owady

Ogród jest miejscem występowania wielu różnych owadów: i tych korzystnych dla 
upraw, i tych dla nich szkodliwych, a także dla upraw obojętnych. I tych, o których 
niewiele wiemy, i tych, których życie jest niezwykle ciekawe.

Skorek
Skorek pospolity to jeden z owadów często spotykanych w naszym otoczeniu. Nie 
jest on obdarzony naszą sympatią, przede wszystkim z powodu swojego wyglądu 
i krążącego o nim mitu. Skorek na końcu odwłoka posiada charakterystyczne wy-
rostki, nazywane szczypcami lub cęgami. Gdy skorek dla postraszenia potencjalne-
go drapieżnika uniesie do góry odwłok ze szczypcami, podobny jest nieco do jado-
witego skorpiona. Przekaz tradycyjny głosi, że skorki wchodzą do uszu, przebijają 
się przez błonę bębenkową i dostają się do mózgu. Z wymienionych wyżej powo-
dów skorki nazywa się szczypawkami, korcami lub zausznikami. Ich rosyjska nazwa 
to „uchowiertki”. Nawet nazwa łacińska wskazuje na jakiś związek tych owadów 
z uszami. Tymczasem są to owady zupełnie dla człowieka nieszkodliwe. Oczywiście 
można sobie wyobrazić, że skorek w poszukiwaniu ciemnej kryjówki może wejść 
komuś do ucha – na pewno nie będzie to miłe uczucie.

Skorek pospolity ma płaskie, rudobrązowe ciało, a długość dorosłego osobnika 
wynosi średnio 9-14 mm. Posiada dwie pary skrzydeł – pierwsza para jest krótka 
i skórzasta, a druga delikatna, błoniasta, misternie złożona i służy do latania. Jed-
nakże skorki rzadko używają skrzydeł, poruszając się zazwyczaj szybkim biegiem. 
Nie do końca wiadomo, do czego służą skorkom szczypce, którymi zakończony jest 
odwłok (fot. 27). Prawdopodobnie samce używają ich podczas godów. Mogą ich 
również używać do pomocy przy misternym składaniu błoniastych skrzydeł pod 
krótkie pokrywy. W przypadku zagrożenia skorki z uniesionymi do góry cęgami 
przyjmują postawę wizualnie obronną lub po prostu uciekają. Należą do owadów 
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o nocnym trybie życia, dzień spędzają w ukryciu – pod kamieniem, leżącym pniem 
drzewa lub w innym zakamarku. Pozbawione tego ukrycia szybko biegają i próbują 
się pod czymś schronić.

Bardzo ciekawe są zwyczaje rodzinne skorków – opiekują się bardzo troskliwie 
swoim potomstwem. Na wiosnę samica w podziemnej jamce składa od 20 do 40 
perłowo-białych jaj i opiekuje się nimi – nie tylko chroni je przed drapieżnikami, 
ale obraca je oraz smaruje specjalną wydzieliną zapobiegającą rozwojowi grzybów. 
Jaja bez matki szybko pleśnieją i giną. Po wykluciu się larw samica nie opuszcza 
ich – karmi je i strzeże przed wrogami, tak długo aż larwy dorosną. Larwy podczas 
wzrostu zrzucają pięciokrotnie swój chitynowy szkielet. Jeszcze przed uzyskaniem 
dorosłości młode wychodzą nocą z gniazda i samodzielnie żerują, ale na dzień wra-
cają do gniazda, gdzie siedzi ich matka. Po pięciu wylinkach (po około 10 tygo-
dniach) młode uzyskują dorosłość, opuszczają rodzinne gniazdo i rozpoczynają sa-
modzielne życie. Zjawisko opiekowania się dziećmi w świecie owadów występuje 
bardzo rzadko.

Skorek pospolity jest przykładem zwierzęcia wszystkożernego. Żywi się pokar-
mem i zwierzęcym, i roślinnym. W ogrodzie szczególnie licznie może wystąpić póź-
nym latem, w okresie zdobywania samodzielności przez ostatnie stadia larwalne.

OWADY ZAPYLAJĄCE

W ogrodzie możemy obserwować cały szereg owadów, które umożliwiają zapy-
lenie roślin, co jest ważnym procesem biologicznym, którego właściwy przebieg 
warunkuje powstanie owoców i nasion. Owady te odżywiają się pyłkiem i nekta-
rem, ale odwiedzając kolejne kwiaty przenoszą na swym ciele pyłek „z kwiatka na 
kwiatek”. Oczywiście jest to proces ważny nie tylko w przydomowym ogródku, ale 
i na dużych powierzchniach sadów i innych upraw. Od owadów zapylających zale-
ży znacząca część produkcji naszego pożywienia. Do grona owadów zapylających 
zaliczamy przede wszystkim różne gatunki błonkówek, muchówek, motyli, a także 
chrząszczy.

Pszczołowate
Rodzina pszczołowatych to rodzina błonkówek, licząca w Polsce co najmniej  
474 gatunki. Są wśród nich tzw. owady społeczne, ale większość to tzw. pszczoły 
samotnice. Są też gatunki, które prowadzą pasożytniczy tryb życia.
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Pszczoła miodna
Wśród owadów zapylających największe znaczenie dla gospodarki człowieka ma 
pszczoła miodna. W stanie dzikim gnieździ się (zakłada barcie) w dziuplach. Jako 
zwierzę hodowane roje pszczele trzymane są w ulach. Rój pszczeli jest społeczno-
ścią liczącą wiele tysięcy osobników, których większość stanowią tzw. robotnice. 
Rolą robotnic jest wykonywanie w ulu wszelkich czynności związanych z życiem 
roju oraz zbieranie pokarmu na zewnątrz ula. Funkcja, jaką w danym momencie 
pełni w ulu robotnica, zależy od jej wieku. Oprócz robotnic w roju istnieje tzw. kró-
lowa, czyli zapłodniona samica, większa od robotnic, której jedynym zajęciem jest 
znoszenie jaj. Od momentu zniesienia jaja do wylęgu dorosłej pszczoły z poczwar-
ki całkowitą opiekę nad potomstwem pełnią robotnice. Oprócz robotnic i królo-
wej w roju istnieją również trutnie, czyli samce, których jedynym zadaniem jest 
zapłodnienie młodych samic w czasie lotu godowego. Po locie godowym trutnie 
giną, a te, które przeżyją, pozostają w ulu do jesieni, są karmione przez robotnice, 
a potem wyganiane z ula. Zbierając pokarm (nektar i pyłek) pszczoły odwiedza-
ją kwiaty (fot. 28), a przemieszczając się „z kwiatka na kwiatek” przenoszą pyłek 
i w ten sposób je zapylają. Z działalności pszczół korzyść odnoszą one same, pozy-
skując dla siebie pokarm, korzyść odnoszą zapylane rośliny, korzyści odnosi także 
człowiek, podbierając pszczołom wytwarzany przez nie z nektaru miód oraz inne 
ich wytwory i odnosząc znacznie większe korzyści z efektów ich zapylającej dzia-
łalności. Obecnie na całym świecie pszczoły giną. Przyczyna tego zjawiska nie jest 
dokładnie znana. Na pewno dużą negatywną rolę odgrywa ogólne zanieczyszcze-
nie i chemizacja środowiska. Dodatkowo w Polsce sprowadzając z Kaukazu tamtej-
sze pszczoły jednocześnie ściągnięto roztocze, powodujące najgroźniejszą obecnie 
chorobę pszczół – warrozę. Teraz nasi pszczelarze stosują najróżniejsze sposoby, 
żeby bronić przed nią pszczoły.

Pszczoły samotnice
Pszczoły samotnice to błonkówki, które mogą żyć we wspólnych gniazdach lub ko-
loniach, liczących nieraz tysiące samic, ale nigdy nie tworzą społeczności. Należą 
tu takie grupy jak lepiarki, pszczolinki, smukliki, miesierki, murarki i inne. Niektó-
re gatunki żerują (zbierają nektar i pyłek) tylko na kwiatach jednego gatunku lub 
kwiatach jednej rodziny roślin. Są i takie, które zakładają gniazda wyłącznie w pu-
stych muszlach ślimaków. Wiele z nich nie jest jednak związanych z ogrodami, lecz 
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nieużytkami, poboczami dróg i podobnymi siedliskami. Niżej opiszę jeden z gatun-
ków – murarkę ogrodową.

Murarka ogrodowa, zwana także murarką rudą, to ciemnobrązowy, owłosiony 
owad (fot. 29), którego samice mają 10-12 mm długości, a nieco mniejsze samce 
mogą mierzyć tylko 8 mm. Samce pojawiają się około dwóch tygodni przed samica-
mi, których lot zaczyna się już w marcu i trwa do czerwca. Po kopulacji i zapłodnie-
niu samic samce giną, zaś samice przystępują do zakładania gniazd. Gniazda budo-
wane są w różnych pustych przedmiotach (np. w pęknięciach ścian, w szczelinach 
nasłonecznionych spróchniałych drzew itp.), lecz szczególnie chętnie zajmowane 
są przedmioty mające kształt rurki, np. puste łodygi roślin. Jeśli taka rurka była już 
wcześniej wykorzystywana, samica ją czyści, po czym buduje ścianę tylną i w ten 
sposób tworzy zaczątek pierwszej komory gniazdowej. Materiałem budulcowym 
jest glina, zmieszana ze śliną, a może i z wodą. Wybudowawszy ścianę, samica gro-
madzi pokarm dla larwy, składający się z pyłku zmieszanego z nektarem. Pokarmu 
dostarczają murarce kwiaty bardzo wielu gatunków roślin, zarówno dziko rosną-
cych jak i uprawnych (w tym wszystkie gatunki drzew i krzewów owocowych). Sa-
mica, uznawszy, że zgromadziła już wystarczającą dla larwy ilość pokarmu, składa 
jajo, po czym zasklepia komorę tym samym materiałem budulcowym, który stoso-
wała wcześniej, i przystępuje do gromadzenia pokarmu dla następnej larwy. Bu-
dowane w ten sposób gniazdo może zawierać kilkanaście komór. Ostatnia komora 
znajduje się w pewnej odległości od wejścia, które jest zasklepiane wyjątkowo sil-
ną przegrodą. Ze złożonych jaj wylęgają się larwy, rosną korzystając ze zgromadzo-
nego pokarmu, a po dorośnięciu budują w komorze kokon i przepoczwarczają się 
w nim. Poczwarka przekształca się w dorosłą murarkę, która czeka z opuszczeniem 
komory gniazdowej do następnej wiosny. Gniazdo pierwsze opuszczają samce, 
wylęgające się w komorach usytuowanych najbliżej wyjścia. Samce rozwijają się 
z jaj niezapłodnionych. Samice opuszczają gniazdo po samcach, rozwijają się z jaj 
zapłodnionych, składanych jako pierwsze w gnieździe, w głęboko położonych ko-
morach. Wskazane jest umieszczanie w ogrodzie specjalnych domków, w których 
pszczoły samotnice mogą założyć gniazda.

Trzmiele
Ważnymi zapylaczami roślin są również trzmiele (fot. 30). Większość gatunków 
trzmieli to duże owady – długość ich ciała dochodzi do 3 cm. W Polsce występuje 
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około trzydziestu gatunków trzmieli. Trzmiele, podobnie jak mrówki, pszczoły i osy, 
należą do grupy zwanej żądłówkami, ponieważ mają żądło, dzięki któremu mogą 
użądlić wroga. Jednak trzmiele, mimo że dla kogoś ich wygląd może wydawać się 
groźny (są stosunkowo duże, brzęczą i są włochate), są wyjątkowo nieagresywne. 
Nie bronią gniazd jak pszczoły czy osy żyjące w rojach. Przyznam, że nie spotkałem 
nikogo, kogo użądliłby trzmiel.

Samice trzmieli wczesną wiosną żerują na kwiatach i jednocześnie budują 
gniazdo. Karmią młode, dopóki nie wylęgnie się pierwsze pokolenie robotnic. Taki 
rój ma kilkaset trzmieli. Mieszka w norach lub innych podobnych miejscach, cza-
sem w specjalnych, zbudowanych ręką ludzką, domkach. Trzmiele nie zbierają za-
pasów na zimę, gdyż – podobnie jak szerszenie, a inaczej niż pszczoły miodne – nie 
funkcjonują zimą jako roje. Jesienią owady giną, a zimują tylko młode zapłodnione 
samice, które wiosną założą gniazda. Trzmiele są znacznie efektywniejszymi za-
pylaczami niż pszczoły. Owady te bardzo szybko pracują. W ciągu minuty potra-
fią odwiedzić dwa razy więcej kwiatów niż pszczoły, a w dodatku mogą przenosić 
większe ładunki pyłku, co pozwala na dłuższe loty i odwiedzenie większej liczby 
kwiatów. Dzięki temu, że są włochate, potrafią latać w niższych temperaturach niż 
pszczoły. Często wcześnie rano widzę trzmiele na kwiatach, a pszczoły jeszcze nie 
są wtedy aktywne. Podobnie jest wieczorami. Trzmiele nie są również tak wrażliwe 
na wiatr jak pszczoły i inne mniejsze zapylacze.

Najliczniejsze gatunki i najszerzej w kraju rozprzestrzenione to trzmiel ziem-
ny i trzmiel kamiennik. Trzmiele żyją w rodzinach i tworzą społeczności podobne 
do pszczelich. Każda rodzina ma swoją królową matkę i robotnice. Jednak ich ży-
cie zorganizowane jest inaczej niż u pszczół. W naszych europejskich warunkach 
trzmiele zakładają kolonie jednoroczne. Zimują wyłącznie samice zapadając w stan 
hibernacji. Kryją się w szczelinach drzew, w stertach liści, zagrzebują się w glebie 
(potrafią zakopać się nawet na głębokość 2 m!). Są do przezimowania dobrze przy-
gotowane: w wolu mają zapas nektaru, a w odwłoku zapas tłuszczu. Wczesną wio-
sną wychodzą ze swych kryjówek i zaczynają rozglądać się za miejscem na gniazdo. 
Najchętniej osiedlają się w ziemi. Bardzo odpowiadają im nory opuszczone przez 
gryzonie czy krecie korytarze. Na początku z suchych liści i źdźbeł traw samica mo-
ści gniazdo. Wewnątrz niego buduje komórkę, napełnia ją nektarem oraz pyłkiem, 
po czym składa do niej jaja. Zasklepia ją i – co niebywałe – ogrzewa własnym cia-
łem. Jeżeli odlatuje, to tylko na chwilę, by uzupełnić zapas pyłku. Przygotowuje 
również drugą komórkę i napełnia ją miodem, który służy jako zapas na wypadek 
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złej pogody. Z jaj wylęgają się nagie larwy zwane czerwiem. Troskliwa matka cały 
czas dba o nie i dokarmia pyłkiem zmieszanym z miodem. Po 10 dniach spore już 
larwy przepoczwarzają się. Samica ciepłem swego ciała dalej ogrzewa poczwarki. 
Ich przemiana w owady dorosłe trwa jeszcze 14 dni. Z jaj składanych przez samice 
trzmiela od wiosny do połowy lata wylęgają się tylko robotnice, które natychmiast 
pomagają matce rozbudowywać gniazdo, ogrzewać i karmić larwy, dostarczając 
pyłku i nektaru. Teraz samica zajmuje się już wyłącznie opieką nad potomstwem 
i składaniem jaj, rzadko opuszcza gniazdo. Jaja składa do końca lata. Samce wy-
legają się dopiero pod koniec lata i zaraz po przepoczwarczeniu się opuszczają 
gniazdo. Prawie równocześnie z samcami przychodzą na świat w pełni rozwinięte 
samice zdolne do składania jaj. W czasie lotu godowego kopulują z kilkoma sam-
cami, co zwiększa różnorodność genetyczną potomstwa. Z nastaniem chłodu, już 
zapłodnione samice zimują, by wiosną założyć własne kolonie. Robotnice i samce 
giną jesienią, a opuszczone gniazda zanikają.

OWADY LIŚCIOŻERNE
 

Wśród owadów zapylających są takie, których larwy odżywiają się wyłącznie liść-
mi. Zależnie od tego, jakie liście zjadają, są uznawane przez człowieka za szkodniki 
lub owady obojętne.

Bielinek kapustnik
Te popularne motyle w ciepłe dni odwiedzają kwiaty, ciesząc oczy jasnymi plama-
mi. Podobnie jak u innych motyli na głowie bielinka znajdują się stosunkowo duże, 
złożone oczy, długie czułki (na nich są umieszczone receptory węchu) oraz bardzo 
specyficzny aparat gębowy typu ssącego. Motyle pobierają pokarm (nektar kwia-
towy) przy pomocy ssawki, czyli długiej rurki, która jest zwinięta na spodzie głowy 
i rozwijana podczas posiłku. Z tułowia wyrastają dwie pary skrzydeł pokrytych de-
likatnymi łuseczkami, które bardzo łatwo otrzepują się, np. gdy motyla trzyma-
my w ręku. Odwłok jest segmentowany, stosunkowo długi, na jego końcu u samic 
znajduje się tzw. pokładełko, służące do składania jaj.

Bielinek kapustnik to może nie najliczniejszy, ale z pewnością najgroźniejszy 
szkodnik niszczący uprawy roślin kapustnych. Podobny do niego jest bielinek rzep-
nik, nieco mniejszy, ale też o dominującej białej barwie skrzydeł. To również szko-
dnik roślin kapustnych. W naszym kraju występują także inne gatunki bielinków, 



47

W ogrodzie. Zwierzęta

jak np. bytomkowiec czy białawiec rukiewnik, ale nie mają one znaczenia gospo-
darczego.

Bielinki to owady o przeobrażeniu zupełnym, tzn. z jaj wylęgają się gąsienice, 
rosną, przechodzą w stadium poczwarki, a z nich dopiero wychodzą postacie doro-
słe – motyle. Gąsienice bielinka kapustnika oprócz roślin kapustnych objadają liście 
innych roślin, a wśród roślin ozdobnych lubią szczególnie nasturcje. Gdy gąsienice 
dorosną, schodzą z roślin pokarmowych i szukają miejsca do przepoczwarczenia 
się – w ogródkach przydomowych są to często ściany domów. Ruchliwa, twarda, 
kolczasta poczwarka jest przytwierdzona do podłoża zawsze pionowo – głową 
w górę. Bielinek kapustnik ma zwykle dwa pokolenia w roku. Pierwsze żeruje na 
dzikich roślinach z rodziny krzyżowych, a dopiero drugie atakuje uprawy roślin ka-
pustnych. A jeśli lato jest bardzo ciepłe, w październiku pojawia się trzecie pokole-
nie. Zimują poczwarki, które jednak nie przeżywają dużych mrozów.

Gdy zauważymy koło poczwarki lub obok zdychającej gąsienicy żółty, gruzeł-
kowaty oprzęd – nie niszczmy go. To oprzęd pasożytniczej błonkówki o nazwie 
baryłkarz (rodzina mączelkowate), zawierający wiele poczwarek. Larwy mączelko-
watych żyją w gąsienicach wielu gatunków motyli.

Rusałki
Kilka gatunków rusałek to najbardziej kolorowe motyle w naszych ogrodach. Wszyst-
kie są podobnych rozmiarów. Największą jest rusałka żałobnik o rozpiętości skrzydeł 
do 9 cm, a inne, nieco mniejsze, to rusałka admirał, wierzbowiec, osetnik, pawik, 
pokrzywnik i ceik. Rośliną żywicielską większości rusałek jest pokrzywa.

Rusałka osetnik jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych owadów na kuli 
ziemskiej. Nie można go spotkać jedynie w lasach deszczowych i na biegunach. 
W naszym kraju występuje bardzo licznie. Dobrze się czuje w ogrodach (fot. 31), 
na miedzach, ugorach, przydrożach, łąkach. Jak wszystkie rusałki jest pożytecznym 
dla człowieka owadem. Oprócz oczywistego zapylania jest znakomitym „środkiem 
chwastobójczym”. Jego gąsienice żywią się ostami, popłochem, łopianem, pod-
białem, a przede wszystkim pokrzywą. Mało kto wie, że te delikatne stworzenia 
większą część swego krótkiego życia spędzają w podróży. Osetniki przemierzają 
każdego roku ogromne odległości. Przychodzą na świat w Afryce Północnej, na 
skraju pustyni, wczesną wiosną. Zanim stanie się tam gorąco i sucho, jednocześnie, 
masowo, całymi tysiącami wyruszają na północ, w kierunku Europy. Jak podaje 
„Zielona Kamera” (www.zielonakamera.pl): „Rusałki osetniki wędrują dokładnie 
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tak samo jak bociany. (...) Po opuszczeniu poczwarki, motyle ruszają w podróż 
praktycznie natychmiast, by w ciągu kilkudziesięciu godzin (przy sprzyjających wia-
trach) znaleźć się na drugim brzegu Morza Śródziemnego. Tam, podobnie jak szla-
ki bocianów, trasy ich migracji rozdzielają się na poszczególne europejskie kraje”. 
Druga fala migracji następuje z końcem lata. Wtedy miliony tych owadów lecą na 
południe. Trudno je z ziemi zauważyć, gdyż lecą około 500 m nad ziemią. Czekają 
na sprzyjające prądy powietrza, dzięki którym osiągają prędkość nawet do 45 km/
godz. Cała trasa migracji osetników liczy ponad 14 000 kilometrów! To gigantyczna 
międzykontynentalna pętla z początkiem i metą w Afryce. To oczywiste, że jeden 
motyl nie pokona tak długiej trasy. Podróż motyli składa się z kilku etapów. Po każ-
dym z przystanków w dalszą drogę wyrusza kolejne pokolenie rusałek. Na ojczyste 
ziemie przodków wracają ich pra-pra-prawnuki. To inaczej niż u ptaków, u których 
te same osobniki odbywają kilka podróży do „ciepłych” krajów i młode mogą się 
„uczyć życia” od starszych. U rusałek pełny cykl migracyjny obejmuje kilka poko-
leń. Każde pokolenie „popycha” do wędrówki jakiś wewnętrzny nakaz. Celem jest 
zapewnienie potomstwu jak najlepszych warunków rozwoju. Podobnie jak ptaki 
motyle wytworzyły sobie własne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, sposoby 
nawigacji. W przeciwieństwie jednak do dość dobrze zbadanych migracji ptaków, 
wędrówki motyli pozostają zagadnieniem jeszcze mało poznanym.

OWADY DRAPIEŻNE

Takie owady, które zjadają inne organizmy zwierzęce, nazywamy owadami dra-
pieżnymi. Należą do tej grupy przedstawiciele licznych grup owadzich, przede 
wszystkim muchówki, błonkówki i chrząszcze. Ale należą tu też niektóre gatunki 
pluskwiaków czy mniej licznych grup, np. sieciarek.

Bzygi
Bzygi to muchówki z rodziny bzygowatych, z wyglądu najczęściej przypominające 
osy (fot. 32) – jest to rodzaj ubarwienia ochronnego. Oczywiście nie posiadają żą-
dła i są bardzo pożyteczne – osobniki dorosłe żywią się nektarem, pyłkiem i spadzią 
(spadź, zwana inaczej rosą miodową, to słodka ciecz występująca w postaci kro-
pel na igłach drzew iglastych oraz na liściach drzew liściastych, wydzielana przez 
mszyce usuwające w ten sposób nadmiar cukrów wypitych w wyssanym przez nie 
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soku), ale larwy ich są bardzo drapieżne i zjadają przede wszystkim mszyce. Bzygi 
można spotkać na różnych uprawach, w ogrodach, w parkach, w lesie, na polach. 
Pojawiają się bardzo wcześnie, już w kwietniu oblatują pierwsze kwiaty i są aktyw-
ne do końca października. Przez swoją liczebność i ruchliwość owady dorosłe mają 
bardzo znaczący udział w zapylaniu roślin.

Najpopularniejszy w Polsce jest bzyg prążkowany. Dorosły owad ma długość 
ok. 1 cm, a jego cechą charakterystyczną jest prążkowany, czarno-żółty odwłok, 
na pierwszy rzut oka do złudzenia przypominający osę. Dorosłe życie tego owada 
toczy się głównie wokół różnych kwiatów, a czasem po prostu wygrzewa się na 
liściach. Jaja składa na liściach, w pobliżu kolonii mszyc, z których bardzo szybko po 
złożeniu wylęgają się larwy. Pełen cykl rozwojowy tego gatunku trwa zaledwie ok. 
3 tygodni i w ciągu sezonu wegetacyjnego pojawia się jego kilka pokoleń.

Spotykając w przyrodzie owada, który kojarzy nam się z osą, należy policzyć, ile 
ma skrzydeł. Jeśli ma dwa skrzydła to zapewne będzie bzyg, czyli nie musimy się 
jego obawiać.

Mrówki 
Mrówki, które najczęściej widzimy (należą do błonkówek), nie mają skrzydeł. Po-
siadają je tylko samce i samice w okresie godowym. Mrówki, podobnie jak niektóre 
pszczołowate, są zwierzętami społecznymi, żyją czasem w ogromnych, doskonale 
funkcjonujących długowiecznych społecznościach. Budują gniazda, które nazywamy 
mrowiskami. Mogą mieć one postać kopców zbudowanych z igliwia i drobnych 
gałązek. Takie mrowiska spotkamy w lesie. Mrowiska ogrodowe mają inny wygląd. 
W ogrodzie niektóre gatunki budują gniazda pod ziemią i na zewnątrz prawie 
nie widać ich śladów. Inne budują gniazda pod kamieniami, kawałkami leżących 
na ziemi desek czy innych obiektów. Samo gniazdo jest umiejscowione również 
w ziemi, w jej zewnętrznej warstwie. Są też gatunki, których gniazda składają się 
z części nadziemnej i podziemnej. Część nadziemną stanowi kopiec z ziemi, często 
widoczny pomiędzy kępami roślin, czy wręcz w środku jakiejś kępy. Nie lubimy 
mrówek w ogrodzie. Budując gniazda pomiędzy korzeniami hodowanych roślin nie 
raz powodują ich usychanie. Co prawda nie zjadają korzeni, ale tworząc swoiste 
kanały pomiędzy nimi wynoszą dużo ziemi na zewnątrz, zaburzając tym normalny 
kontakt korzeni z glebą. Jeśli mrowiska zostaną zbudowane w ogrodzie pod 
nawierzchniami wyłożonymi płytkami, kostką itp., z czasem w niektórych miejscach 
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takie powierzchnie potrafią się nieco zapaść, gdyż mrówki rozbudowując swoje 
podziemne mrowiska wynoszą powoli, ale skutecznie dużą objętość ziemi spod 
takich nawierzchni.

Społeczności mrówek funkcjonują nieco podobnie jak roje pszczół. W centrum 
mrowiska znajduje się królowa, której podstawowym zadaniem jest składanie jaj. 
Królową i jej potomstwem opiekują się robotnice. One też utrzymują w czystości 
mrowisko, znoszą do niego jedzenie i bronią go przez intruzami. Podstawowym 
narzędziem obrony u mrówek są mocne żuwaczki, u niektórych gatunków żądła 
oraz jad zawierający kwas mrówkowy, czyli organiczny związek chemiczny, silnie 
żrący. Dlatego ugryzienia czy użądlenia przez mrówki są dla człowieka bolesne 
i mogą wywołać dodatkowe reakcje jak obrzęk wokół ugryzienia i swędzenie. Przez 
krótki okres w mrowisku są również samce, ale ich rola ogranicza się tylko do za-
płodnienia samic. Gdy kolonia mrówek osiągnie swoją dojrzałość i odpowiednią 
liczbę robotnic, wtedy pojawiają się w mrowisku uskrzydlone mrówki. Są wśród 
nich samce i samice. Opuszczają one mrowisko i wtedy mówimy o rójce mrówek. 
Podczas lotów godowych samice zostają zapłodnione, samce zdychają, a samice 
tracą skrzydła i szukają miejsca do założenia nowego gniazda jako nowe królowe.

Jednym z najczęściej występujących w otoczenia człowieka gatunków mrówek 
jest pospolita w całym kraju hurtnica zwyczajna. Występuje na terenach zabudo-
wanych, a gniazda buduje najchętniej w miejscach o piaszczystym podłożu i ni-
skiej roślinności, także np. we wnętrzu próchniejących pni. Gniazda, w zależności 
od miejsca ich położenia, mogą posiadać część nadziemną lub nie. Robotnice są 
koloru od żółtobrązowego do czarnego, mają długość 3,5-5 mm (królowa mierzy  
9 mm). Rójka hurtnicy odbywa się późnym latem lub wczesną jesienią. Zapłod-
niona samica, znalazłszy odpowiednie miejsce na gniazdo, kopie tunel zakończony 
mała komorą, do której składa pierwsze jaja. Pierwsze pokolenie larw karmi sama 
królowa, ale gdy tylko wylęgną się robotnice, one przejmują opiekę nad kolejnymi 
pokoleniami. Po dziesięciu latach liczebność mrówek w mrowisku może liczyć na-
wet około 100 000 robotnic. Mrówki są organizmami drapieżnymi, zjadają różne 
drobne bezkręgowce, przede wszystkim owady: żywe i martwe. Bardzo lubią spadź 
produkowaną przez mszyce i potrafią nawet ochraniać mszyce przed innymi owa-
dami, które się nimi żywią (np. przed larwami biedronek, złotooków czy bzygów). 
Nie raz hurtnice dostają się do domów i wyjadają słodkie produkty (dżemy, soki, 
miód). Dostają się też do uli i zjadają produkowany przez pszczoły miód.
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Osy samotnice
Wśród owadzich drapieżników występują rozmaite osy samotnice, czyli błonków-
ki, które poszukują gąsienic, pająków i innych ofiar. Różne gatunki specjalizują się 
w różnych zdobyczach. Kiedy dopadną ofiarę, żądlą ją i wstrzykują jad, co powo-
duje paraliż ofiary. Zdobycz pozostaje żywa, ale nie ma możliwości poruszania się. 
Następnie osa przenosi swoją ofiarę do norki gniazdowej, składa jajeczko i więcej 
się tą sprawą nie interesuje. Z jaja wylęga się larwa osy i ma stale świeży pokarm. 
To dość drastyczny z ludzkiego punktu widzenia sposób drapieżnictwa.

Grzebacze
Grzebacze to grupa błonkówek, należąca do żądłówek. Cóż łączy owady z tej grupy, 
zaliczane obecnie do różnych rodzin i mające różną budowę ciała? Wszak jedne są 
smukłe, inne krępe, niektóre są czarne z pomarańczową plamą na odwłoku, inne 
zaś czarne, lecz mają żółte nogi, są i takie bardzo przypominające osy – mają żół-
to-czarno paskowany odwłok. Otóż wszystkie grzebacze jako owady dorosłe żywią 
się pyłkiem i nektarem zbieranymi na różnych kwiatach, lecz ich larwy są drapież-
ne. Żyją w gniazdach, które samice budują zwykle w postaci norki, nieraz bardzo 
długiej, dochodzącej nawet do jednego metra (u niektórych gatunków gniazdo nie 
mieści się w norce, lecz jest wybudowane osobno). Norka kończy się jedną lub 
kilkoma komorami jajowymi. W komorach tych samice magazynują sparaliżowane 
stawonogi i składają na nich pojedyncze jaja. Po wylęgnięciu się larwy zjadają cią-
gle żywą ofiarę.

Poszczególne gatunki specjalizują się w łowieniu różnych stawonogów. Jedne 
łowią gąsienice, inne rozmaite pająki, inne wreszcie łapią szarańczaki lub muchy. 
Jest gatunek grzebacza, który specjalizuje się w chwytaniu pszczół miodnych. To 
taszczyn pszczeli, zwany także wilkiem pszczelim. Nic dziwnego, że owada tego 
bardzo nie lubią pszczelarze.

W Polsce najpospolitszym i najliczniej występującym przedstawicielem grze-
baczy jest szczerklina piaskowa. Ma ona smukłą sylwetkę, o długości około  
1,5 cm. Wszystkie części jej ciała są czarne z wyjątkiem kilku jaskrawo pomarańczo-
wych segmentów odwłoka. Samica przed złożeniem jaja wykopuje w ziemi kulistą 
komorę gniazdową z krótkim kanalikiem wejściowym, wyszukuje odpowiedniej 
wielkości gąsienicę (zdarza się, że ofiara bywa większa od drapieżnika), paraliżuje 
ją swoim jadem (przy pomocy żądła) i zaciąga do przygotowanej norki. Następnie 
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składa na gąsienicy jajo, opuszcza norkę, zamyka ją ziarenkami piasku i kamycz-
kami i już nie interesuje się dalszym losem swojego potomstwa. Z jaja po krótkim 
czasie wylęga się larwa, która w ciągu kilkunastu dni zjada sparaliżowaną gąsie-
nicę, przepoczwarcza się i po kolejnych kilkunastu dniach z norki wychodzi nowy 
owad dorosły. Jeżeli nadepnie się przypadkiem bosą stopą na szczerklinę, może 
ona bardzo boleśnie użądlić, znacznie boleśniej niż pszczoła czy osa. Jednakże nie 
jest to niebezpieczne dla człowieka i silny ból dość szybko mija. Nieraz obserwowa-
łem te owady w swoim ogrodzie, jak biegały nerwowo po ziemi, budowały norki, 
wynosząc z nich pojedyncze ziarenka żwiru, jak ciągnęły po ziemi sparaliżowane 
gąsienice, a po ich wciągnięciu do norki jej otwór starannie „zamykały” odpowied-
niej wielkości kamyczkami.

Jest to nazwa dość licznej w gatunki rodziny chrząszczy (w Polsce reprezentowa-
nej przez ponad 500 gatunków), charakteryzującej się bardzo różną wielkością (od 
1,8 mm do 40 mm), wydłużonym kształtem ciała, małą głową, silnymi żuwaczkami 
i mocnymi nogami. To typowe drapieżniki wśród chrząszczy. Poruszają się przede 
wszystkim po ziemi i tutaj łapią swoje ofiary. Często są nazywane szczypawkami. 
Dzień spędzają w ukryciu, a nocą polują na różne bezkręgowce (dżdżownice, śli-
maki, pajęczaki, owady). Drapieżne są zarówno dorosłe chrząszcze, jak i ich larwy. 
Nikomu nie polecam łapania i przyglądania się np. biegaczom, bo mogą prysnąć 
z odwłoka dość piekącym płynem (na odległość nawet 1 metra). Jeśli płyn trafi 
w oczy, to będzie bardzo nieprzyjemne. Barwy tych owadów są różne w zależno-
ści od gatunku: czarne, złoto-zielone, miedziane czy fioletowawe. Wiele gatunków 
żyje w lasach (i na dalszych stronach jeszcze do biegaczowatych wrócę), ale nie-
które gatunki żyją też w ogrodach. W moim ogrodzie spotykam przede wszystkim 
duże biegacze fioletowe, które często można też spotykać w lesie. Nazwa pochodzi 
od koloru pokryw – czarnych z dodatkiem koloru fioletowego na brzegach. Także 
często widuję biegacza wręgatego, którego pokrywy z wyraźnymi podłużnymi że-
berkami i rzędami guzków mają metalicznie miedziany kolor, a nogi są częściowo 
czerwonawe. Ten gatunek preferuje siedliska polne i łąkowe. Czasami znajduję te 
biegacze w mojej piwnicy. Zabieram je wtedy i wypuszczam na zewnątrz (uważa-
jąc by nie opryskały mnie wspomnianym piekącym płynem), bo inaczej zginęłyby 
z głodu. Zachęcam, żeby czynić podobnie. Te owady są pożyteczne, a do naszych 
domów wchodzą dlatego, że szukają bezpiecznej kryjówki.

Biegaczowate



53

W ogrodzie. Zwierzęta

Biedronki
Te powszechnie znane i lubiane owady są drapieżnikami. Najczęściej odżywiają 
się mszycami – zarówno dorosłe postacie, jak i ich larwy. Larwy to podłużne, szyb-
ko biegające niebieskaworude „robaczki”, zupełnie niepodobne do czerwonych 
owadów z kropkami. Są bardzo żarłoczne, larwa potrafi zjeść ponad tysiąc mszyc 
dziennie, a dorosły chrząszcz kilkaset. Na Kaszubach najliczniejsze są biedronka 
dwukropka i siedmiokropka. Niestety, pojawiły się również u nas inwazyjne bie-
dronki azjatyckie będące zagrożeniem dla rodzimych gatunków.

Płazy

Ogród jest miejscem życia różnych płazów, najczęściej żyją tu ropuchy. Ale że są to 
zwierzęta o przeważnie nocnym trybie życia, więc zwykle nie mamy świadomości 
o ich istnieniu. Czasem ogrody odwiedzają też żaby, którym poświęcę trochę miej-
sca na dalszych stronach.

Ropuchy
W ogrodach spotykamy ropuchy, czasem słyszymy ich tajemnicze głosy, ale dzieje 
się to bardzo rzadko. Największa z nich ropucha szara (fot. 33), tak jak i nieco 
mniejsza od niej ropucha zielona i najmniejsza z polskich ropuch ropucha pasków-
ka, to płazy należące do rodziny ropuchowatych. Ropuchy są zwierzętami lądowy-
mi, do wody schodzą tylko w okresie rozrodu. Prowadzą nocny tryb życia, dzień 
spędzając w różnego rodzaju norach i innych ukryciach, zajmowanych tradycyj-
nie, do których ropuchy wracają po łowach lub zagrzebują się w ziemi (pasków-
ka). Żywią się różnymi bezkręgowcami, które łowią w czasie nocnych wędrówek. 
W odróżnieniu od żab ropuchy nie poruszają się skokami, lecz chodzą lub biegają 
i nawet w ucieczce przed wrogiem poruszają się w ten sposób. Ich skóra obfituje 
w gruczoły jadowe, najlepiej rozwinięte u ropuchy szarej, najsłabiej u paskówki. 
Wydzielany jad stanowi obronę tych zwierząt przed ich wrogami, nie zawsze sku-
teczną. Dość makabrycznym wrogiem ropuch jest mucha ropuszanka, składająca 
jaja do nozdrzy ropuchy. Wylęgające się larwy-czerwie zjadają ją żywcem w ciągu 
kilkunastu dni, nie uszkadzając jej ważnych narządów wewnętrznych. Spotkałem 
kiedyś taką ropuchę i nie był to miły widok. Wiosną, dla odbycia rozrodu, ropu-
chy schodzą do różnych zbiorników wodnych, składają tam jaja (zwane skrzekiem), 
w różnej u różnych gatunków postaci, z których wylęgają się kijanki i po odbytym 
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Fot. 1. Zaleszczotek książkowy Fot. 2. Pokrzywa pospolita

Fot. 5. Szczeć pospolita

1 mm

Fot. 3. Żmijowiec zwyczajny Fot. 4. Babka zwyczajna

Fot. 6. Podbiał pospolity
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Fot. 7. Szerszeń europejski Fot. 8. Bociany w krajobrazie rolnym

Fot. 9. Para wróbli domowych (z lewej samica) Fot. 10. Mazurek

Fot. 11. Samica kopciuszka i młody ptak tuż po 
wylocie z gniazda Fot. 12. Kawka zwyczajna
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Fot. 13. Jaskółka dymówka

Fot. 15. Jerzyk zwyczajny (u góry)  
i jaskółka dymówka (na dole) Fot. 16. Kuna domowa

Fot. 14. Jaskółki oknówki

Fot. 17. Szczawik rożkowaty Fot. 18. Podagrycznik zwyczajny
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Fot. 19. Ogórecznik lekarski – liście i kwiat Fot. 20. Bluszczyk kurdybanek

Fot. 21. Jasnota biała – liście i kwiaty
Fot. 22. Barwinek pospolity

Fot. 23. Wrotycz pospolity

Fot. 24. Ślinik luzytański
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Fot. 25. Tygrzyk na charakterystycznej pajęczynie Fot. 26. Tygrzyk, kokon z jajami

Fot. 27. Skorek pospolity Fot. 28. Pszczoła miodna

Fot. 29. Murarka ogrodowa Fot. 30. Trzmiel
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Fot. 26. Tygrzyk, kokon z jajami Fot. 31. Rusałka osetnik Fot. 32. Bzyg – mucha podobna do osy 

Fot. 33. Ropucha szara Fot. 34. Szpak w świeżej szacie godowej

Fot. 35. Bogatka Fot. 36. Jeż europejski
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Fot. 28. Skorek pospolity

Fot. 37. Modrzew Fot. 38. Brzoza brodawkowata

Fot. 39. Olsza (olcha) czarna

Fot. 41. Kiełkujące nasiona buka

Fot. 40. Buczyna

Fot. 42. Liście dębu szypułkowego
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Fot. 43. Galasy na liściu dębu Fot. 44. Liście klonu zwyczajnego

Fot. 45. Porównanie liści dwóch 
gatunków lip – lipy drobnolistnej  
(z lewej) i szerokolistnej (z prawej)

Fot. 46. Jesion wyniosły – młode drzewo

Fot. 47. Jesion wyniosły 
– owocostany

Fot. 48. Kalina koralowa w jesiennych barwach
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Fot. 49. Bez czarny – kiście owoców

Fot. 51. Długosz królewski z dojrzałymi 
(rudymi) kłosami zarodnionośnymi

Fot. 50. Długosz królewski – liście

Fot. 52. Gwiazdnica wielkokwiatowa

Fot. 53.  Zawilec gajowy Fot. 54.  Fiołek Rivina
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Fot. 55.  Żarnowiec miotlasty
Fot. 56. Wawrzynek wilczełyko 
– liście i kwiaty

Fot. 57. Szczawik zajęczy Fot. 58. Bodziszek cuchnący

Fot. 59. Wrzos zwyczajny Fot. 60. Lebiodka pospolita – kwiaty i liście
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Fot. 61. Macierzanka piaskowa Fot. 62. Biegowiec osowaty

Fot. 63. Baldurek  
pręgowany

Fot. 64. Różne gatunki biegaczy oraz tęcznik liszkarz (z prawej).

Fot. 65. Mucha trupożerna Fot. 66. Żmija zygzakowata 
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Fot. 67. Padalec

Fot. 68. Zięba – samica po lewej i samiec po prawej

Fot. 69. Włochatka wy-
glądająca z dziupli

Fot. 70. Modraszka Fot. 71. Żuraw
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Fot. 72. Bocian biały Fot. 73. Sarny w krajobrazie rolnym

Fot. 74. Stonka ziemniaczana – dorosły 
chrząszcz

Fot. 75. Stonka ziemniaczana – larwy

Fot. 76. Skowronek Fot. 77. Kret europejski
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Fot. 78. Jesienne kretowiny na polu  
z oziminą

Fot. 79. Pięciornik gęsi

Fot. 80. Nostrzyk żółty

Fot. 82. Nawłoć kanadyjska

Fot. 81. Nawłoć pospolita

Fot. 83. Dziewanna pospolita
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Fot. 84. Świerzbnica polna

Fot. 86. Cykoria podróżnik

Fot. 88. Rosiczka okrągłolistna Fot. 89. Lobelia jeziorna

Fot. 85. Kocanka piaskowa

Fot. 87. Świerszcz polny – larwa
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Fot. 90. Sadziec konopiasty

Fot. 91. Perkoz dwuczuby 
na gnieździe

Fot. 95. Tracz nurogęś – samica prowadząca 
„przedszkole” Fot. 96. Bielik

Fot. 92. Łabędź niemy z pisklętami
Fot. 93. Łabędź krzykliwy

Fot. 94. Kaczki krzyżówki – samiec po lewej, samica po 
prawej
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w wodzie okresie wzrostu przeobrażają się w małe ropuszki, wychodzące na ląd. 
I tu kończy się ich wodny okres życia. Samice ropuch są większe od samców, te zaś 
odzywają się: głosem słabym u ropuchy szarej, bardziej dźwięcznym u zielonej, 
a najbardziej dźwięcznym i silnym u paskówki. Przez wiele lat lubiłem słuchać gło-
sów paskówek dochodzących wiosną z bliskiego mojemu domowi bagienka. Ostat-
nio ta przyjemność się skończyła – właściciele pola zasypali bagienko.

Gady

W ogrodzie możemy spotkać kilka gatunków gadów. Np. jaszczurki (w tym padal-
ca) i węże, np. zaskrońca, czy nawet żmiję. O niektórych z nich opowiem więcej na 
dalszych stronach tej książki. A w tym miejscu napiszę o jaszczurkach, które chyba 
najczęściej możemy spotkać, zwłaszcza w tych najcieplejszych częściach ogrodu. 

Jaszczurki
Tak jak wszystkie gady, jaszczurki są jajorodne i zmiennocieplne, tzn. nie utrzymują 
stałej temperatury ciała. Kiedy jest chłodno w otoczeniu, ich aktywność ulega spo-
wolnieniu. Dlatego najczęściej możemy zobaczyć je wygrzewające się na słońcu, 
np. na kamieniach czy w innych ciepłych miejscach. Wtedy nabierają energii, in-
tensywnie odżywiają się – łapią różne owady, pająki, stonogi, wije, ślimaki i wtedy 
możemy podziwiać ich błyskawiczne ruchy. Zimę jaszczurki przesypiają zagrzebane 
w bezpiecznych kryjówkach pod liśćmi, pod krzakami, między korzeniami itp. Zna-
ną cechą jaszczurek jest gubienie ogona podczas ataków drapieżników. W czasie, 
kiedy napastnik zajmuje się wciąż ruszającą się końcówką ich ciała, gady mogą spo-
kojnie uciec, a ogon po pewnym czasie im odrośnie, choć niestety nie tak długi 
i giętki jak poprzedni. Nie próbujmy więc dla zabawy odrywać ogonów jaszczur-
kom, bo to męczenie zwierząt. Naturalnym wrogiem jaszczurek są jeże, żmije i pta-
ki drapieżne, a także koty.

Najczęściej spotykaną jaszczurką jest jaszczurka żyworodna. Długość jej cia-
ła wynosi do 14-16 cm. Zasiedla bardzo różne siedliska, w tym również wilgotne 
(np. wilgotne łąki, torfowiska wysokie, skraje cienistych lasów, także nad wodami). 
W ubarwieniu grzbietu dominują różne odcienie brązu i szarości, układające się 
w pasy wzdłuż całego ciała. Wzdłuż kręgosłupa widoczna jest ciemna linia. U tego 
gatunku młode przychodzą na świat jako malutkie jaszczurki. Dzieje się tak dlate-
go, że w jajowodach samicy rozwijają się w miękkich skorupkach zapłodnione jaja. 
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Ich wyklucie odbywa się w chwili składania jaj, co ma miejsce latem. Zwykle rodzi 
się od kilku do 10-11 jaszczurek. Dlatego o tym gatunku mówi się, że rozmnaża 
się przez jajożyworodność. Drugim, również często spotykanym gatunkiem, jest 
większa od poprzedniej jaszczurka zwinka, dorastająca do około 24 cm długości. 
Występuje na ciepłych terenach trawiastych, kamienistych, nasypach kolejowych, 
ogrodach, w nasłonecznionych fragmentach lasów. Jej nazwa pochodzi od zwin-
nego zmieniania kierunku ucieczki. A ucieka często, bo jest bardzo płochliwym 
gadem. Jej ubarwienie bywa zmienne, najczęściej wzdłuż grzbietu widoczna jest 
pręga oraz 2 pręgi z boków ciała w kolorach brązowym, beżowym z ciemniejszy-
mi plamkami. Samca od samicy odróżnia zielonkawy kolor podbrzusza. W okresie 
godowym samce stają się intensywnie zielone. Oba gatunki w Polsce objęte są 
ochroną częściową.

Ptaki

Ogrody są miejscem gniazdowania i miejscem „odwiedzin” wielu gatunków pta-
ków. Jeśli lubimy słuchać wiosennego śpiewu ptaków, powinniśmy zadbać, by one 
czuły się w naszym ogrodzie dobrze, np. poprzez staranne dobieranie roślin, które 
posadzimy, czy poprzez powieszenie jednej lub kilku budek lęgowych, czy zorgani-
zowanie na swoim terenie zimowego dokarmiania.

Szpak
Szpak zwyczajny jest ulubieńcem niektórych ludzi, ale inni uważają go za bardzo 
kłopotliwego szkodnika. Komu szpak kojarzy się tylko z faktem objadania czere-
śni i wiśni w przydomowym ogrodzie, ten nie lubi tego ptaka. Co roku, gdy słyszę 
próby płoszenia – okrzyki, klaskania, imitacje strzałów, uświadamiam sobie, że 
moich sąsiadów, którzy mają w ogrodzie drzewa czereśniowe, szpaki bardzo de-
nerwują. Rozumiem złość właścicieli sadów, którzy muszą szukać coraz to nowych 
sposobów odstraszania, bo do starych ptaki już się przyzwyczaiły i nie reagują na 
nie ucieczką. Ale wydaje mi się, że na obszarach, gdzie występują takie problemy, 
pewnych roślin nie opłaca się amatorsko uprawiać. Przekonałem się o tym, gdy 
sam posadziłem u siebie czereśnie i wiśnie. Lubię te owoce, ale nie będę przecież 
siedział i pilnował cały dzień pojedynczych drzewek. Szpaki zjadły mi owoce raz 
i drugi, więc wyciąłem drzewa. Jeśli ktoś ma duży sad, to jemu opłaca się pilnować 
drzew i stosować najróżniejsze metody zabezpieczenia owoców. 
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Czasami sadownicy oburzają się – „Po co wieszać budki dla szpaków, skoro one 
zjadają czereśnie?” Nie są oni zupełnie świadomi tego, że szpaki, które zagnieżdżą 
się w budkach, wiosną wprowadzają dużo urozmaicenia w naszym otoczeniu – swoją 
ruchliwością, swoim śpiewem, a potem świergotem młodych. A zadając takie py-
tanie nie pomyśleli o ilości gąsienic i innych owadów, które mogą zagrażać niektó-
rym uprawom, a zostaną zjedzone przez szpaki. Zazwyczaj nie mają też świadomo-
ści, że ptaki, które czekają, aż ich sad obrodzi, to nie te same ptaki, które wylęgną 
się w powieszonych dla nich budkach lęgowych. Szpaki gnieżdżące się w północnej 
Polsce charakteryzuje tzw. międzywędrówka, czyli wędrówka wczesnoletnia. Bez-
pośrednio po lęgach, w czerwcu, szpaki odlatują na zachód i tam zjadają owoce, ku 
utrapieniu niemieckich czy francuskich sadowników. A te wielkie stada, jakie wyjada-
ją m.in. nasze czereśnie i wiśnie, przylatują do nas z północy oraz północnego wscho-
du i zostają do późnej jesieni, do października czy listopada.

Skoro mówimy o szpakach, to warto powiedzieć, że w Polsce wyróżnia się kilka 
grup tych ptaków, tzw. populacji, między którymi występują pewne różnice. Nie 
da się wykreślić wyraźnych granic między tymi grupami, bo w przyrodzie zazwyczaj 
różne zjawiska nachodzą na siebie. Różnice te dotyczą przede wszystkim miejsc 
zimowania. Ptaki z północy, w tym oczywiście z gmin Gniewino i Wejherowo, zimu-
ją na północy Europy Zachodniej, zahaczając częściowo o Hiszpanię, ale głównie 
na Wyspach Brytyjskich. Szpaki gniazdujące w różnych częściach Polski różnią się 
jednak nie tylko zwyczajami wędrówkowymi, co zostało zbadane dzięki obrączko-
waniu. Okazało się, że różnią się także pewnymi cechami biologii. Nasza popula-
cja bardzo zmniejszyła swoją liczebność w ostatnich dekadach. Kiedy zaczynałem 
pracę w Stacji Ornitologicznej, na początku lat 70. XX wieku, w budkach lęgowych 
rozlokowanych wokół Stacji gnieździło się 30 par szpaków. Obecnie nie ma żadnej. 
Dlaczego do tego doszło? Nie bardzo wiadomo, ale wśród wielu przyczyn wymie-
nia się zmiany w gospodarce człowieka oraz bardzo intensywne trucie szpaków na 
zimowiskach.

Generalnie szpaki to ptaki przede wszystkim owadożerne i żerują na łąkach 
z niską roślinnością, gdzie szukają różnych owadów i ich larw, dżdżownic itp., ale 
doskonale wiedzą, gdzie mogą sobie urozmaicić dietę. Obok wiśni i czereśni zjadają 
m.in. porzeczki, truskawki czy czarny bez. U szpaków jest bardzo widoczny tzw. dy-
morfizm wiekowy. Młode są zupełnie szare. Dopiero jesienią wyrasta im tzw. upie-
rzenie godowe. Wówczas stają się czarne, ślicznie metalicznie mieniące się, biało 
nakrapiane, a większość piór ma charakterystyczną białą perełkę (fot. 34). Wiosną 
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wszystkie szpaki są już jednolicie ciemne, gdyż białe perełki w ciągu zimy wycierają 
się. Samce mają wyraźnie żółty dziób, a samice blady, żółtawy. Pierwotne siedli-
sko gniazdowania szpaków to skraj lasu, gdzie gniazdują w dziuplach. Nie robią 
ich same, tylko zamieszkują dziuple po dzięciołach. Trwa to do momentu, kiedy 
zapchają je całe starymi gniazdami. Zazwyczaj po dwóch, trzech latach dziupla nie 
nadaje się już do zamieszkania. Bardzo chętnie zasiedlają budki lęgowe. 

Obserwuję czasem w lasach budki powieszone w złym miejscu i o złej kon-
strukcji. Np. nie ma sensu wieszanie budek dla szpaków w głębi lasu, daleko od 
żerowisk. Poza tym budka powinna być tak skonstruowana, by uniemożliwić się-
gnięcie drapieżnika do jej wnętrza, gdy w środku są ptaki. Drapieżnikiem tym może 
być kot, kuna czy łasica. Otwór budki powinien posiadać tzw. kominek albo budka 
powinna być odpowiednio głęboka, co uniemożliwi potencjalnemu drapieżniko-
wi sięgnięcie łapą do jej wnętrza. Jeżeli budki nie mają zabezpieczeń przed dra-
pieżnikami, powieszone rzędem w lesie mogą stać się wygodnym żerowiskiem dla 
kuny czy norki, które potrafią po kolei odwiedzać wszystkie budki i wyjeść czy zabić 
wszystko, co jest w środku. W Stacji Ornitologicznej te nieodpowiednio skonstru-
owane budki nazywane były „karmidełkami dla kun”. Budki dla ptaków są robione 
przez różnych wytwórców. Czasem wytwórcy zwracają uwagę przede wszystkim 
na estetyczny wygląd budek, niepotrzebnie je upiększając, nadając im ozdobne 
kształty, a uniemożliwiając np. łatwe wyczyszczenie, czy nie zwracając uwagi na 
zabezpieczenia przed drapieżnikami.

Jeżeli ktoś w swoim otoczeniu wiesza budki dla ptaków, powinien zwrócić uwa-
gę, czy wybrał odpowiednie budki – o odpowiednim rozmiarze i odpowiedniej kon-
strukcji. Co roku przed sezonem lęgowym ptaków, budki należy wyczyścić i usu-
nąć całą zawartość. Obecnie prawo zabrania czyszczenia budek latem, ale jeżeli to 
czynimy bezpośrednio po wylocie piskląt, należy robić to ostrożnie – w budkach 
czasem budują gniazda osy albo po otwarciu budki może z niej wyskoczyć „stado” 
ptasich pcheł. Przekonałem się kiedyś o tym sam na własnej skórze.

Ja w moim ogrodzie wieszam budki dla ptaków. W różnych latach mam jedną 
do trzech par szpaków. Czasem w jednej budce zakłada gniazdo bogatka.

Bogatka
Bogatka zwyczajna to największa z sikor (20-30 g), jakie spotkamy na Kaszubach. 
Bogatka – ponieważ ma bardzo bogate ubarwienie. Wierzch jej ciała jest oliwkowy, 
pokrywy skrzydłowe szaroniebieskie z białym prążkiem, spód ciała żółty z czarną 
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podłużną pręgą, pióra skrzydeł i ogona czarnoszare, górna część głowy czarna, po-
liczki białe. Samca od samicy wyróżnia bardziej wyrazista i szersza czarna pręga na 
żółtym tle spodu ciała, biegnąca od nasady dzioba. Młode mają ubarwienie mniej 
kontrastowe od dorosłych (np. kolor czarny ma odcień brązowy).

Bogatka gniazduje w lasach liściastych, iglastych i mieszanych, w ogrodach, 
parkach, często zbliża się do sadyb ludzkich. Jest dziuplakiem – gniazdo buduje 
w dziuplach, budkach lęgowych lub różnych kryjówkach, takich jak stara dziurawa 
rura, stanowiąca np. słupek ogrodzenia. Bogatka wyprowadza dwa lęgi w roku. 
W pierwszym może wyprowadzić do dwunastu piskląt, lęg drugi jest mniej liczny. 
W sumie daje to do około 20 sztuk przychówku, plus dwa osobniki dorosłe. Czy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że aby liczebność bogatki utrzymała się na mniej 
więcej zbilansowanym, jednakowym poziomie, to do następnego sezonu około 
90% przychówku musi zginąć? Brzmi to bardzo brutalnie, ale takie są nieubłagane 
prawa przyrody.

Bogatka to jeden z najliczniejszych gości zimowych przy karmnikach. Chęt-
nie zjada wykładane nasiona, np. ziarno słonecznika, a także niesolony smalec  
(fot. 35). Za oknem mojego domu zimą wisi kostka smalcu w siatkowym woreczku 
– potrafi się na niej zawiesić kilkanaście bogatek jednocześnie. 

Jest ptakiem częściowo wędrownym – część naszej populacji odlatuje na zimę 
głównie do zachodniej części Niemiec, natomiast do nas na zimę przylatują bogatki 
gnieżdżące się na północny wschód od Polski. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, 
że bogatki licznie odwiedzające nasze zimowe karmniki to przybysze z zagranicy, 
którzy pewnego dnia kwietniowego nas opuszczą. Doświadczam tego corocznie 
przy swoim karmniku. Na przedwiośniu, gdy tylko mocniej przygrzeje słońce, bo-
gatki zaczynają śpiewać i świat rozbrzmiewa ich dzwoniącymi głosikami.

Ssaki

W ogrodach, zwłaszcza tych większych, spotykamy wiele gatunków ssaków. Nie-
które z nich lubimy, innych nie cierpimy, bo czynią nam szkody. Jeszcze inne są 
nam obojętne. Do tych pierwszych, spotykanych w moim ogrodzie, zaliczam jeża. 
Do tych drugich kreta (opisanego w innym rozdziale) i różne gatunki gryzoni. Spo-
tkane ssaki dla mojego ogrodu obojętne to lis, tchórz, ryjówki i odwiedzające nas 
nocą nietoperze. Na szczęście mój ogród jest ogrodzony i nie wchodzą do niego 
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dziki, sarny, zające, potrafiące sprawić wiele kłopotów, zwłaszcza jeśli ogród jest 
usytuowany w pobliżu lasu.

Jeż
Jeżeli wieczorem siedzimy cicho w ogrodzie i posłyszymy w krzakach wyraźne 
szelesty, możemy być pewni, że tuż obok poluje jeż europejski (fot. 36). Często 
pojawia się on w naszym pobliżu i jeśli uzna, że nie jesteśmy wobec niego zbyt 
nachalni, przycupnie na chwilę, fuknie i powędruje dalej. Jeżeli będziemy starali 
się go w jakiś sposób zaczepić, to zwinie się w kulkę, czasem wyda „groźny głos” 
i nastroszy kolce, którymi pokryty jest wierzch jego ciała. To sposób obrony jeża 
przed drapieżnikami – na ogół dość skuteczny. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to 
pojawi się cała rodzina – mama krocząca na przedzie, a za nią szereg maluchów.

Jeż to przedstawiciel rodziny jeżowatych – największy europejski ssak owado-
żerny (długość jego ciała dochodzi do 30 cm). Zasiedla siedliska leśne, trawiaste, 
a nawet pustynne. W okresie wegetacyjnym dzień przesypia w ukryciu, a nocą 
poluje na wszelkie bezkręgowce, które spotyka na swojej drodze, a więc przede 
wszystkim owady (dorosłe i larwy), ślimaki i dżdżownice. Jeż podczas jednej nocy 
może zjeść około 200 g owadów. Kiedy jednak spożyje te zatrute pestycydami, sam 
może się śmiertelnie zatruć. W diecie jeży mogą też znaleźć się płazy, gady, drobne 
ssaki oraz ptasie jaja.

Jeże są niewrażliwe na jad żmij i mogą je bezpiecznie zjadać. Istnieje nawet 
pogląd, że jeż zawdzięcza żmijom swoją nazwę – jeż, czyli „jedzący żmije”. Ponie-
waż aktywność tych dwóch różnych zwierząt wymija się – jeże są aktywne w nocy, 
a żmije noc przesypiają w ukryciu – nie należy przeceniać roli jeży w tępieniu tych 
gadów. Zdarza się, że jeże nie pogardzą padliną. Niektórzy twierdzą, że to jej po-
szukują w okolicy ruchliwych dróg, narażając się na śmierć pod kołami aut (w Pol-
sce na drogach rocznie traci życie około 9 tys. jeży). Czy jedzą owoce? Opinie na 
ten temat są skrajnie różne. W każdym razie nikt nie stwierdził, by jeż zbierał na 
zimę jabłka, nabijając je na swe kolce, a tak zwierzęta te są często przedstawiane 
na stylizowanych rysunkach.

Jeże są szczególnie żarłoczne jesienią, przybierają wtedy znacznie na wadze, 
osiągając masę prawie 2 kg. Zimę przesypiają w specjalnie na ten czas zbudowa-
nym gnieździe, usytuowanym w stercie gałęzi, kompoście lub kupie liści. Zimą ich 
metabolizm znacznie się obniża – zmniejsza się częstotliwość uderzeń ich serca, 
a temperatura ciała spada do 5-6oC. Niebezpieczne są dla jeży zimowe ocieplenia, 
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kiedy zwierzęta te budzą się i tracą zmagazynowaną energię, potrzebną im do bez-
piecznego przeżycia całej zimy.

Jeże nie są zwierzętami terytorialnymi, obszary penetrowane przez różne osob-
niki mogą się ze sobą pokrywać i w razie spotkania nie dochodzi między nimi do 
konfliktów. Wyjątkiem są walki samców o samicę, ale kończą się one bezkrwawo. 
Samica rodzi młode raz lub dwa razy w roku.

Ponieważ obserwowany jest ogólny spadek liczebności jeży w środowisku ota-
czającym człowieka, przyrodnicy alarmują, że za kilka lat jeże mogą stać się gatun-
kiem zagrożonym wyginięciem.

3. W lesie

„O, polski lesie, dlaczego tak kochamy ciebie, bo w twoim gąszczu jest nam bezpiecz-
nie tak jak w niebie…”. Co prawda jest to fragment jednej z partyzanckich piose-
nek z okresu II wojny światowej, ale przez wiele dziesięcioleci las był dla mnie takim 
właśnie symbolem bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa prysnęło w jednej 
chwili, gdy w sierpniu 2017 roku huragan zmiótł wokół mojej wsi setki hektarów wy-
sokopiennego lasu. Dziwne, nieporównywalne z niczym innym uczucie.

W potocznym rozumieniu las kojarzy się z nagromadzeniem wysokich drzew, 
pod nimi gęściejszym lub rzadszym podszytem, śpiewem ptaków wiosną, jagodami 
latem, grzybami jesienią. Wiemy, że w lesie żyją czworonożne zwierzęta, niektóre 
duże jak jelenie, sarny i dziki, niektóre bardzo „groźne” jak wilki… Ale przyrodnicy 
patrzą na las jako na bardzo skomplikowany, uporządkowany „organizm”, skła-
dający się z mnóstwa bardzo różnych organizmów, często znajdujących się mię-
dzy sobą w różnych relacjach zależności, będący też w ścisłej zależności od strefy 
klimatycznej, dostępu do światła, rodzaju gleby i uwodnienia. Leśnicy zawodowo 
związani z lasem, spędzając wiele czasu w lesie, dobrze rozumieją zachodzące tam 
różne procesy. W lasach mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w rolnictwie, 
tyle że rolnik sieje jesienią albo wiosną i zbiera w krótkim czasie plony swojej pracy. 
A leśnik sadzi las, żeby jego wnuk mógł ściąć drzewa i sprzedać je np. na deski. 
Ciągle jest to jednak hodowla roślin.

Las jest układem bardzo dynamicznym – zmienia się wraz ze wzrostem drzew, 
ze sposobem prowadzenia gospodarki leśnej, ze zmianami klimatycznymi, ze 
zmianami uwodnienia, ze zmianami pór roku, ze zmianami wywołanymi rozwo-
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jem ludzkiej cywilizacji itp. Ponad połowa znanych w naszym kraju gatunków ro-
ślin i zwierząt związana jest z siedliskami leśnymi. Ale las ma jeszcze jedną istotną 
cechę – jest to mianowicie roślinna formacja piętrowa, w której często, ale nie 
zawsze, poszczególne warstwy są budowane przez odmienne gatunki roślin. Oczy-
wiście mowa o lesie dojrzałym. Warstwą, która jest decydująca o tym, czy jesteśmy 
w lesie czy poza nim, jest piętro drzew, warstwa najwyższa, tworząca szczyt lasu. 
W niektórych lasach mamy jeszcze jedną warstwę – piętro runa budowanego przez 
różne rośliny zielne, niewielkie krzewinki (np. borówkę czernicę), a czasem tylko 
przez trawy. W innych lasach (np. buczyny) piętro to występuje niezwykle bogato 
tylko wiosną, a potem zanika w wyniku zacienienia związanego z rozwojem liści 
piętra drzew. Ale w jeszcze innych lasach, o silniej wykształconej warstwowości, 
pod drzewami możemy zobaczyć jeszcze dwie warstwy – piętro podszytu i piętro 
podrostu. Podszyt jest budowany przez różne gatunki krzewów. W naszych lasach 
to np. kalina, kruszyna, leszczyna czy bez czarny. Piętro podrostu to młode drze-
wa, które jeszcze nie dorosły do piętra koron lub czekają, aż zrobi się tam dla nich 
miejsce.

W omawianych tu gminach występują różne typy lasu. Generalnie siedliska 
leśne można podzielić na lasowe i borowe, a o rodzaju siedliska leśnego decydu-
je jego rodzaj gleby i uwodnienie. Siedliska borowe występują zwykle na glebach 
uboższych, o różnym stopniu uwilgotnienia. Te najsuchsze są porośnięte przez bory 
wydmowe, te najwilgotniejsze przez bory bagienne. Bory budowane są wyłącznie 
lub w przewadze przez drzewa iglaste, w naszych warunkach przede wszystkim 
przez sosnę. Siedliska lasowe zajmują gleby bogatsze, w warunkach naszych gmin 
przede wszystkim wzgórza morenowe, ale również brzegi rzek i otoczenie jezior. 
Ich stopień uwilgocenia jest różny – te najwilgotniejsze, okresowo zalewane lub 
stale zalane wodą, zajęte są przez olsy – w których rośnie olsza czarna, a w miej-
scach nieco suchszych – jesion wyniosły. Na niezalewowym terenie rośnie las mie-
szany, zależnie od uwilgocenia klasyfikowany jako świeży, wilgotny lub bagnisty, 
w którym dominującą rolę odgrywają sosna i dąb, a wspomniane wyżej rodzaje 
lasu mieszanego wyróżniane są na podstawie roślinności zielnej runa. Znaczne po-
łacie lasów liściastych, klasyfikowanych też jako lasy świeże, buduje na Pomorzu 
buk, tworzący często drzewostany jednogatunkowe. Te drzewostany, charakte-
rystyczne dla Pomorza, chronione są w rezerwatach i na obszarach Natura 2000 
naszych gmin. 

Las zamieszkuje wielka liczba gatunków roślin i zwierząt. Niektóre z nich są 
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specyficznie leśne i poza obręb lasu nie wychodzą. Ale większość roślin leśnych 
występuje również poza lasem, a wiele z nich jest uprawianych w ogrodach lub 
dało początek odmianom uprawnym. To większość roślin ozdobnych. Z lasu wy-
chodzą także gatunki zwierząt, zasiedlając te tereny (parki, ogrody), na których 
znajdują większą liczbę drzew. Niektóre z nich (np. kos) wytworzyły nawet specy-
ficzne miejskie populacje, które cechuje swoisty sposób życia i które nie mieszają 
się z populacjami leśnymi.

Na przykładzie lasu można łatwiej niż w innych siedliskach prześledzić tzw. łań-
cuch pokarmowy, czyli sieć zależności pokarmowych, jakie obserwujemy w przyro-
dzie, i w której sam człowiek stanowi jedno z jej ogniw. Przypomnijmy, że łańcuch 
ten ma 3 podstawowe składniki: są to tzw. producenci, czyli organizmy produkują-
ce pokarm dla tzw. konsumentów (te z kolei stanowią pokarm dla grupy drapież-
ców, którzy stają się łupem kolejnej grupy drapieżców itd.), a na końcu tej pirami-
dy znajdują się tzw. reducenci, czyli organizmy które wszystko, co wyprodukują 
poprzednie dwa poziomy w postaci martwej materii (nieżywych organizmów ro-
ślinnych i zwierzęcych) oraz odchodów zwierzęcych, przerabiają na proste związki 
organiczne i mineralne trafiające do gleby. A więc obrazując łańcuch pokarmowy 
na konkretach: w lesie rośliny (drzewa, krzewy i rośliny zielne) produkują liście, 
kwiaty, owoce, pnie (= producenci). Żywi się nimi cała rzesza bezkręgowców, głów-
nie owadów, ale również niektóre kręgowce. Te zwierzęta zjadane są przez inne 
zwierzęta (bezkręgowce i kręgowce) (= konsumenci), a wszystkie resztki po tych 
ostatnich i martwych producentach zagospodarowują drobne bezkręgowce (= re-
ducenci) – wiele z nich żyje w wierzchnich warstwach gleby i praktycznie ich nie 
widzimy.

Poniżej omówię szereg gatunków lub ich grup, które są specyficznie leśne lub 
które w przewadze są związane z lasem.

ROŚLINY

Sosna 
Sosna zwyczajna (inaczej sosna pospolita) to drzewo iglaste, zimozielone, będące 
podstawowym gatunkiem lasotwórczym w borach suchych, świeżych, mieszanych 
i bagiennych. Posiada luźną koronę z konarami rosnącymi w okółkach. Rosnące sa-
motnie sosny mają rozłożyste, dosyć gęste korony. Rosnąc w zwarciu w skupiskach 
leśnych, drzewa tracą dolne gałęzie i wykształcają prosty pień o wysoko położonej 
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koronie. Sosna może rosnąć na bardzo różnych glebach – od suchych piasków do 
torfowisk i bagien. Dorasta przeważnie do około 30 m wysokości. Kora pni jest 
ceglasta, łuszcząca się, u dołu szarobrązowa, spękana. Liście maję postać podwój-
nych długich igieł (3-7 mm). Sosna zwyczajna wytwarza 2 rodzaje kwiatów. Kwiaty 
męskie skupione są u podstawy młodych pędów, są to żółte, jajowate skupiska 
pręcików. Kwiaty żeńskie, w postaci zielonkawych lub czerwonawych łusek, są 
zebrane w stojące, szyszeczkowate kwiatostany, wyrastające na końcach młodych 
pędów. Dojrzałe szyszki są niewielkie (do 7 cm długości), a skrywane w nich nasio-
na (4-5 mm) stanowią cenny pokarm wielu różnych gatunków zwierząt. Drewno 
sosny zwyczajnej stanowi jeden z najważniejszych materiałów budulcowych i wy-
korzystywane jest powszechnie w meblarstwie oraz stolarstwie. Służy także do po-
zyskiwania celulozy i jako opał. Sosna wykorzystywana była od dawna jako roślina 
lecznicza. Surowiec zielarski: młode pędy sosny, igliwie.

Modrzew
Na obszarze Polski znaczenie lasotwórcze mają dwa podgatunki modrzewia: mod-
rzew europejski i modrzew polski. Modrzew – kolejne drzewo iglaste – jako drzewo 
szybko rosnące ma na ogół charakter domieszki uszlachetniającej w drzewostanach 
wielogatunkowych, na siedliskach lasu mieszanego. Jest jak sosna drzewem igla-
stym, choć na zimę traci swoje liście (igły). Modrzew polski posiada luźną stożkowatą 
koronę. Górne gałęzie są poziome, niższe coraz bardziej zwisające (fot. 37). Na drze-
wach rosnących w zwarciu dolne gałęzie usychają do znacznej nieraz wysokości. Pień 
osiąga wysokość do około 30 m. Młode drzewa mają korę gładką, zielonobrązową, 
złuszczającą się, starsze – ciemnobrązową, głęboko spękaną. Igły są jasnozielone, 
delikatne, niekłujące, co roku wyrastają nowe na krótkopędach, pęczkami po 15-40 
sztuk. Jesienią, przed opadnięciem, igły przebarwiają się na żółto. Kwiaty rozwijają 
się wczesną wiosną, równocześnie z igłami. Szyszki mają okrągławy kształt (do 3 cm 
długości). Młode szyszki są zielone, dojrzałe jasnobrunatne.

Drewno modrzewiowe jest cenione już od czasów antycznych za wyjątkową od-
porność na gnicie. Wykorzystywane jest w budownictwie i meblarstwie. Modrzew 
jest cenionym drzewem ozdobnym w parkach i ogrodach (dnadaje się na żywopłoty).

Świerk
Świerk pospolity, również drzewo iglaste, posiada smukłą stożkowatą koronę, jest 
zimozielony. Dolne konary z wiekiem zwieszają się. Świerk ma większe wymagania 
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glebowe aniżeli sosna. Lepiej rośnie na glebach gliniasto-piaszczystych i piaszczy-
sto-gliniastych. Wymaga większej wilgotności gleby i powietrza. Jest mało odporny 
na działanie silnych wiatrów. Pień osiąga wysokość ok. 40 m. Kora świerka jest 
czerwonobrązowa lub szarobrązowa, początkowo gładka, z wiekiem łuskowata. 
Dość wiotkie gałązki porośnięte są równomiernie krótkimi (1-3 cm), zaostrzonymi 
igłami. Szyszeczkowate kwiaty żeńskie, długości 2 cm, wyrastają pionowo na koń-
cach pędów (2 cm długości). Dojrzałe szyszki są stosunkowo duże, podłużne (10-
15 cm długości), zwisające. Nasiona świerka są cennym źródłem pożywienia dla 
różnych zwierząt leśnych. Świerk jest ważnym źródłem drewna używanego w bu-
downictwie i do pozyskiwania celulozy. W różnych odmianach jest powszechnie 
sadzony w parkach i ogrodach.

Brzoza
Brzoza to drzewo liściaste. Dwa najpospolitsze gatunki występujące w naszym kra-
ju to brzoza brodawkowata i brzoza omszona. Oba gatunki są do siebie podob-
ne – mają charakterystyczną białą korę i osiągają podobną wysokość (do 30 m). 
Kwiaty ich mają postać tzw. kotków. Oba gatunki preferują nieco inne siedliska. 
Generalnie rosną na ubogich glebach i są często gatunkami pionierskimi. Brzoza 
brodawkowata jest drzewem typowym dla terenów suchych, piaszczystych, czę-
sto rośnie w borach sosnowych, ale również w borach mieszanych i lasach liścia-
stych. Charakterystyczny pokrój zawdzięcza długim i cienkim gałązkom zwisającym 
z konarów (fot. 38). Brzoza omszona ma gęstszą koronę i bardziej wzniesione ku 
górze gałęzie. Spotkamy ją na glebach wilgotniejszych, mokrych i podmokłych, 
w towarzystwie olszy czarnej, czeremchy czy kaliny koralowej. Brzozy są cennym 
surowcem zielarskim (liście, kora, sok). Drewno brzozowe ma zastosowanie w me-
blarstwie. Brzozy są chętnie sadzone w parkach i ogrodach jako drzewa ozdobne.

Grab
Grab pospolity występuje w lasach mieszanych i liściastych. Lubi gleby nie za su-
che, ale i nie podmokłe. Należy do drzew najbardziej odpornych na zacienienie. 
Dorasta do 25 m wysokości, jego korona jest gęsta, miotlasta. Liście jajowate  
(5-10 cm długości), charakterystycznie harmonijkowato pofałdowane, z brzegu pił-
kowane. Owoc to jednonasienne orzeszki otoczone trójklapową okrywą, służącą 
jako organ lotny (nasiona są roznoszone przez wiatr). Drewno grabu jest bardzo 
twarde, ciężkie, sprężyste i z tej racji używane do wyrobu specyficznych przedmio-
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tów (np. młotków drewnianych, pałeczek perkusyjnych, młoteczków fortepiano-
wych). Ma dużą wartość opałową.

Olsza
Olsza (olcha) czarna (rodzina brzozowate) to światłolubne drzewo osiągające 
wysokość 10-30 m, które rośnie w miejscach wilgotnych. Występuje w mokrych 
lasach, porasta brzegi rzek, rowów melioracyjnych i stawów oraz bagna. Tworzy 
czyste lub mieszane drzewostany o nazwie olsy. Posiada zdolność wiązania azotu 
z atmosfery, dzięki czemu dobrze znosi bytowanie na glebach ubogich w składniki 
pokarmowe. Olsza czarna wyróżnia się bardzo ciemną (prawie czarną – stąd na-
zwa) korą. Ma okrągławe lub odwrotnie jajowate liście (fot. 39) długości 4-10 cm. 
Najbardziej charakterystyczną cechą olszy czarnej są niewielkie, szyszeczkowate 
owocostany osadzone na trzoneczkach i utrzymujące się na drzewie nawet przez 
kilka lat. Kotki męskie w okresie kwitnienia wiosną, przed pojawieniem się liści, 
wydłużają się do 5-10 cm, wytwarzając duże ilości pyłku. Kotki żeńskie o długości 
ok. 1,5 cm występują w pęczkach po 3-5 osadzone na wyraźnych szypułkach. Po 
przekwitnięciu kotki żeńskie silnie drewnieją tworząc czarne owocostany o długo-
ści do 3 cm, przypominające wyglądem małe szyszki. Drewno olszy czarnej, lekkie 
i miękkie, łatwe do obróbki, znajduje zastosowanie w stolarstwie i w przemyśle 
sklejkowym, celulozowo-papierniczym, jako drewno konstrukcyjne w budowlach 
wodnych, do wyrobu instrumentów muzycznych, w modelarstwie, do wyrobu 
sprzętów domowych (przedmioty kuchenne, ołówki, ramy, zabawki) oraz w rzeź-
biarstwie. Stosowane jest też podczas wędzenia wyrobów mięsnych oraz ryb.

Buk
Buk zwyczajny, inaczej buk pospolity, jest gatunkiem drzewa liściastego. W Pol-
sce występuje pospolicie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i na południu kraju. 
Odznacza się dość wysokimi wymaganiami glebowymi. Rośnie na glebach żyznych, 
napowietrzonych i wilgotnych, ale nie podmokłych. Lubi dość wysoką wilgotność 
powietrza. Charakteryzuje się dużą tolerancją poziomu zakwaszenia gleby – wystę-
puje zarówno na glebach silnie kwaśnych, jak i o odczynie zasadowym. Na Pomo-
rzu tworzy formację leśną zwaną buczyną pomorską (w której dominuje) lub żyzną 
buczyną pomorską albo też żyzną buczyną niżową. Rośnie też licznie w grądach 
(wielogatunkowy las liściasty) i mniej licznie w łęgach (zbiorowiska leśne występu-
jące nad rzekami i potokami) i dąbrowach (las liściasty z przewagą dębu). Dorasta 
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do ok. 25-30 m wysokości. U drzew rosnących w zwartych drzewostanach pnie 
są wysokie, bez bocznych gałęzi (fot. 40). Konary i większe gałęzie zwykle stromo 
wzniesione, na końcach nieznacznie zwisające. Kora cienka, gładka, popielatosza-
ra. Z wiekiem staje się nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa spękana. Liście jajo-
wate lub eliptyczne dorastające do 10 cm długości, jesienią przybierają rdzawo-
żółte barwy. Owoce mają postać trójgraniastych, brązowych, miękko owłosionych 
orzeszków, nazywanych bukwią, pękających na drzewie (do 2 cm długości). Buk 
nie co roku obficie owocuje. Wczesną wiosną, będąc na spacerze w lesie buko-
wym, gdy drzewa są jeszcze bezlistne, na poboczu drogi można czasem zobaczyć 
bardzo charakterystyczne małe rośliny wyglądające jak zielone kwiatki. Są to kieł-
kujące młode buki (fot. 41). Buk jest rośliną leczniczą (liście). Młode liście są jadal-
ne – i przez ludzi, i jako pasza przez zwierzęta hodowlane. Jadalne są też nasiona. 
W latach urodzajnych w przeszłości owoce buka stanowiły ważny składnik paszy 
dla świń. Orzeszki są ulubionym pokarmem różnych zwierząt leśnych (np. niektó-
re ptaki, myszy, wiewiórki, dziki). Twarde drewno bukowe jest cenionym surow-
cem w przemyśle drzewnym (meble, parkiety, sklejki) i do wytwarzania różnych 
trwałych przedmiotów (np. przyrządy sportowe). Przemysł chemiczny używa tego 
drewna m.in. do wyrobu papieru, octu drzewnego oraz węgla drzewnego (buk ma 
dużą wartość opałową).

Dąb
W naszym kraju w stanie dzikim spotkać można 5 gatunków dębu, z czego dwa to 
gatunki rodzime, a pozostałe pochodzą z innych rejonów Europy lub Ameryki Pół-
nocnej. Gatunki rodzime to dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy. Gatunki te są do 
siebie bardzo podobne z tym, że dąb szypułkowy jest częściej spotykany. W lasach 
można też spotkać amerykański dąb czerwony (jesienią liście jego przebarwiają się 
na kolor czerwony), sprowadzony przez leśników około XIX w. jako gatunek pielę-
gnacyjny i ochronny. Bardzo dobrze zaaklimatyzował się w Polsce i rozprzestrzenił 
w całym kraju. Okazał się on jednak rośliną inwazyjną, wypierającą rodzime ga-
tunki. Obecnie zalecane jest usuwanie tego dębu z lasów przy okazji przebudowy 
drzewostanów.

Dąb szypułkowy jest potężnym drzewem osiągającym do 35-40 m wysokości. 
Tworzy najczęściej domieszkę w lasach mieszanych lub występuje samodzielnie, 
tworząc tzw. dąbrowy. Jest gatunkiem światłolubnym, rośnie na glebach żyznych 
i wilgotnych, bogatych w związki mineralne i organiczne, w tzw. grądach. Dobrze 
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znosi okresowe zalewanie. Korona drzewa rosnącego w odosobnieniu jest nisko 
osadzona, szeroka, nieregularna i rozgałęziona, natomiast drzewa rosnące w zwar-
ciu mają koronę węższą, osadzoną wyżej na pniu. Kora ma barwę od bladosza-
rej do ciemnobrązowej, u młodych drzew jest gładka, lecz wcześnie zaczyna być 
pokryta regularnymi, podłużnymi bruzdami. Liście wyrastają w pękach z jednego 
miejsca (fot. 42), są skórzaste, w zarysie odwrotnie jajowate (nieco szersze przy 
wierzchołku), 5-18 cm długości. Posiadają 4-7 par nieregularnych, zaokrąglonych 
klap na brzegu. Ogonek liściowy jest krótki, dwie małe klapy liściowe okalają go. 
Owoce dębu to żołędzie osadzone na długich szypułkach (stąd nazwa gatunku) – 
stanowią cenny pokarm dla różnych ssaków i ptaków. Ta długa szypułka u dębu 
szypułkowego to jedna z różnic w stosunku do dębu bezszypułkowego. Inną pro-
stą do zapamiętania różnicą jest krótki ogonek liściowy u omawianego gatunku 
(nie przekracza 7 mm). Dąb stanowi roślinę żywicielską dla ponad 1200 gatunków 
roślinożernych owadów. Często spotkać można na liściach dębowych intrygujące, 
kuleczkowate narośla (o średnicy do 2 cm), początkowo zielone, a z czasem brą-
zowiejące (fot. 43). Są to tzw. galasy wywołane żerowaniem małych błonkówek 
– galasówek. Dawniej galasy używano do produkcji atramentu. Natomiast żołędzie 
stanowiły bardzo ceniony rodzaj paszy dla trzody chlewnej. Mielonych żołędzi po 
odpowiednim przygotowaniu używano jako namiastki kawy, a w latach nieurodza-
ju dodawano do mąki. Kora dębowa wykorzystywana była w garbarstwie. Obecnie 
dąb dostarcza najcenniejszego drewna, ze względu na jego twardość i trwałość. 
Wykorzystuje się je w budownictwie i stolarstwie. Z racji zawartości garbników 
chroniących drewno przed zgnilizną może długo leżeć w wodzie. Drewno dębowe 
zatopione w bagnach, torfowiskach lub rzekach, po kilkuset latach przybiera czar-
ną matową barwę i staje się bardzo twarde (tzw. czarny dąb). Drewno dębowe uży-
te przy budowie Biskupina zachowało się w bardzo dobrym stanie prawie 3000 lat.

Kora dębu jest cenionym surowcem zielarskim. Różne odmiany dębu sadzone 
są w parkach i ogrodach. Dąb ze względu na długowieczność jest uznawany za 
symbol siły i mocy. Dawno temu stare dęby czczono jako bóstwa – wierzono, że 
mają magiczną moc.

Klon
W naszym kraju występują 3 rodzime gatunki klonu: najpospolitszy klon zwy-
czajny, klon jawor (jawor) oraz klon polny (paklon). Gatunki te różnią się mię-
dzy sobą m.in. kształtem liści. Powszechnie występuje u nas też inny gatunek – 
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zdziczały klon jesionolistny, ale jest to gatunek zawleczony do Polski z Ameryki  
w XVIII-XIX w. i zaliczany jest do gatunków inwazyjnych.

Klon zwyczajny, inaczej klon pospolity, zazwyczaj rośnie w lasach mieszanych 
z bukiem i lipą. Preferuje gleby dobrze przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, ale 
jest gatunkiem bardzo tolerancyjnym względem podłoża.  Najlepiej rośnie w peł-
nym nasłonecznieniu lub półcieniu. Jest bardzo mrozoodporny. Klon dorasta do 
18-27 m wysokości. Ma rozłożysty pokrój, o okrągławej lub parasolowatej koro-
nie. Kora z wiekiem staje się pomarszczona i wzdłużnie popękana. Typ kształtu 
liści nazywa się dłoniasto-klapowany. Liście, osadzone na długim i cienkim ogonku, 
są 5- lub rzadziej 7-klapowane, z ostrymi wierzchołkami. Mają długość do 15 cm, 
a szerokość do 18 cm. Wcięcia między klapami są zaokrąglone. Jesienią liście prze-
barwiają się na żółto, pomarańczowo lub czerwono (fot. 44). Miododajne kwiaty 
zebrane są w baldachogronach. Owoce składają się z dwóch nasion zaopatrzonych 
w „skrzydełka” (ułatwiają rozsiewanie się nasion wraz z ruchami wiatru). Drewno 
klonu jest twarde, sprężyste, o dobrych właściwościach na zginanie. Jest stosowa-
ne między innymi do produkcji mebli oraz w tokarstwie.

Lipa
W Polsce uprawianych jest około 20 gatunków lipy, ale w stanie dzikim występują 
tylko lipa drobnolistna i lipa szerokolistna. Pierwszy z wymienionych gatunków 
występuje pospolicie w całym kraju, natomiast ten drugi w stanie naturalnym jest 
rzadszy, występuje częściej na południu kraju. Oba gatunki różnią się między sobą 
m.in. wielkością liści (fot. 45). Lipa drobnolistna jest dużym drzewem o regular-
nej koronie, dorasta do 30 m wysokości. W stanie naturalnym występuje w lasach 
liściastych, głównie dębowo-grabowych. Często jest sadzona w parkach, wzdłuż 
alej, przy domach i drogach. Liście mają kształt okrągłosercowaty i są szersze niż 
dłuższe (30-70 mm średnicy), charakterystycznie zakończone. Kwiaty wyrastają na 
długich szypułkach pojedynczo lub w pęczkach. W dolnej części szypułki znajduje 
się podłużne „skrzydełko”, tzw. podsadka. Kwiaty rozwijające się w czerwcu i lipcu 
wydzielają bardzo intensywny, przyjemny zapach, zwabiający pszczoły i inne owa-
dy. Owoce mają postać kulistych, twardych orzeszków. Lipa jest bardzo cennym 
surowcem zielarskim (kwiaty), od wieków stosowanym przy przeziębieniach (po-
dobnie jak miód lipowy). Z drewna wypala się węgiel drzewny, stosowany w lecz-
nictwie. Miękkie drewno ma zastosowanie w rzeźbiarstwie. Z nasion można otrzy-
mać dobry olej jadalny.
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Jesion
W Polsce jest pospolity na całym obszarze jeden gatunek jesionu – jesion wynio-
sły. Dorasta do wysokości około 40 m. Najliczniej występuje w wilgotnych lasach 
łęgowych. Wymaga głębokich, żyznych gleb. Jego korona ma kształt jajowatego 
stożka. Pień jesionu często rozwidla się. Kora u młodych drzew jest gładka, jasno 
zielonkawoszara (fot. 46), u starszych spękana, szorstka, ciemnobrązowa. Liście 
złożone są z 9-15 podłużnych listków (ich długość to ok. 6 cm), wyrastających na-
przeciwlegle po obu stronach łodyżki, na szczycie zakończone pojedynczym listkie. 
Kwiaty wyrastają na zeszłorocznych pędach w postaci wiechy i owoce też two-
rzą podobne skupienia w postaci podłużnych orzeszków ze skrzydełkami (fot. 47). 
Drewno jesionowe jest twarde, elastyczne i bardzo wytrzymałe, zatem jest dosko-
nałym surowcem do wyrobu różnych drewnianych elementów (np. trzonki do na-
rzędzi, kije hokejowe, elementy sań, łuki, rakiety tenisowe itp.) oraz w meblarstwie 
(forniry). Jesion jest też rośliną leczniczą (liście).

Kalina koralowa
Gatunek ten jest pospolitym w Polsce krzewem (z wyjątkiem wyższych partii gór). 
W warunkach naturalnych rośnie zwykle na glebach próchnicznych o odczynie 
obojętnym, w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Spotykany jest 
w wilgotnych lub przynajmniej świeżych lasach i zaroślach, zarówno w podszycie, 
jak i na skrajach; często w łęgach wzdłuż rzek, strumieni i nad brzegami jezior, tak-
że w grądach i rzadziej w olsach, nierzadko na brzegach śródleśnych i podleśnych 
torfowisk niskich. Spotykany jest też pod okapem drzewostanów mieszanych 
i sosnowych. Bywa sadzony w pasach zadrzewień śródpolnych, również w celach 
glebochronnych. Kalina koralowa jest krzewem o luźnej koronie i wysokości do 
około 4 m. Liście długości 7-12 cm wyrastają na krótkich ogonkach i są z reguły 
3-klapowe, z klapami ostro zakończonymi. W okresie jesiennym przebarwiają się 
efektownie na kolor szkarłatnopurpurowy (fot. 48). Pięciopłatkowe kwiaty są nie-
wielkie, białe (czasem nieco różowawo nabiegłe), zebrane na szczytach gałązek 
w baldachogrona o średnicy od 5 do 10 cm. W gronach takich dojrzewają owoce 
zawierające pojedynczą pestkę, stają się błyszczące i osiągają kolor intensywnie 
czerwony. Owoce są chętnie zjadane przez ponad 20 gatunków ptaków (np. droz-
dy, rudziki, pokrzewki, muchołówki), mając tym samym udział w rozsiewaniu tego 
gatunku, poprzez pestki wydalane z kałem. Żywią się nimi także wspinające się 
po pędach gryzonie. Kalina dostarcza też pokarmu kilkunastu gatunkom owadów 
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(muchówki, błonkówki, chrząszcze). Korą, pędami, liśćmi i owocami żywi się 11 
gatunków ssaków (m.in. bóbr, kuna leśna). Dla człowieka surowe owoce nie są 
jadalne (szczególnie dzieci są wrażliwe na zawartą w owocach saponinę), ale stają 
się jadalne w przetworach poddanych działaniu wysokiej (a także niskiej) tempera-
tury. Kalina była znana i stosowana jako roślina lecznicza już w starożytności i nadal 
stanowi ceniony surowiec w ziołolecznictwie (kora, owoce, kwiaty). Ze względu na 
efektowne kwiatostany, długo utrzymujące się owoce oraz intensywne przebar-
wianie jesienne liści – kalina jest cenioną rośliną ozdobną.

Bez czarny 
Bez czarny jest gatunkiem pospolitym w całej Polsce w lasach i zaroślach, zwłasz-
cza na terenach wilgotnych, zalewowych, poza tym często spotykanym w pobliżu 
osiedli ludzkich. Na terenach leśnych zasiedla zwykle skraje lasu lub luki leśne. Jest 
dużym krzewem (rzadziej drzewem) o wysokości do 10 m, choć zwykle nie przekra-
cza 7 m, o kulistej i szerokiej koronie. Gałęzie posiadają biały, gąbczasty rdzeń. Li-
ście do 18 cm długości, złożone zwykle z 5 (od 3 do 7) podłużnych, zaostrzonych na 
końcu listków na szypułce. Roztarte liście wydzielają nieprzyjemny zapach. Kwiaty 
są drobne, żółtawobiałe, zebrane w szerokie, płaskie baldachy średnicy 10-20 cm. 
Bez czarny kwitnie w czerwcu. Dojrzałe owoce są błyszczące, fioletowoczarne (fot. 
49), wielkości 5-6 mm, z kilkoma nasionami wewnątrz każdej jagody. Stanowią one 
cenny pokarm dla ptaków. Bez czarny jest popularną rośliną od wieków stosowaną 
w celach leczniczych. Wszystkie części bzu (łącznie z korzeniem) mają właściwości 
lecznicze. Owoce są również użytkowane na konfitury i do wyrobu win. Niedojrza-
łe owoce są trujące, stają się jadalne po wysuszeniu. Z gałązek z liśćmi sporządza 
się wywary do ekologicznego odstraszania kretów norników i owadów (bielinek 
kapustnik, mszyce).

Długosz królewski
Długosz królewski jest dużą paprocią, osiągającą nawet do 2 m wysokości. Jej sie-
dlisko to torfowiska, olsy, zarośla wierzbowe i podmokłe, cieniste lasy, na tere-
nach o łagodnych zimach. W Polsce jest rośliną rzadką, dla której utworzono kilka 
rezerwatów florystycznych, w różnych częściach kraju. W najbardziej południowej 
części gminy Gniewino, koło miejscowości Łęczyno Dolne i Wysoka znajduje się re-
zerwat „Długosz Królewski w Łęczynie”. Jest to jedno z ok. 20 stanowisk tej paproci 
na Pomorzu.
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Liście długosza (podwójnie pierzaste) (fot. 50) są złożone z drobnych listków 
osadzonych na długiej łodydze, co roku po zimie wyrastającej pionowo z podziem-
nego kłącza. Poszczególne listki są podłużne, całobrzegie, postrzępione lub falisto 
karbowane. Występują dwa rodzaje liści: albo tylko zielone – asymilacyjne, albo 
liście, które są podzielone na część asymilującą i część służącą rozmnażaniu. Ta 
druga część produkuje zarodniki (dojrzewają w czerwcu oraz lipcu) i w stanie doj-
rzałym przybiera kolor rdzawobrunatny (fot. 51).

Długosz królewski bywa uprawiany jako roślina ozdobna. Od 1946 roku znajdu-
je się na liście gatunków ściśle chronionych. 

Nerecznica samcza
Jest pospolitą w Polsce paprocią, rosnącą w cienistych lasach liściastych, na siedli-
skach żyznych, wilgotnych, mniej licznie w lasach mieszanych i zaroślach, o wyso-
kości 50-120 cm. Posiada podziemne, płożące kłącze, z którego wyrastają łukowato 
wygięte na zewnątrz pierzaste liście, składające się z licznych podłużnych pierza-
stych listków, ułożonych naprzeciwlegle wzdłuż ogonka liściowego. Rozmnaża się 
przez zarodniki wytwarzane na spodniej stronie listków. Cała roślina jest trująca, 
ale jest też od starożytności znaną rośliną leczniczą (kłącze) – wywar stosowany 
w postaci okładów. W materiałach drukowanych (nawet w botanicznej literaturze 
naukowej) można spotkać błędną nazwę tej paproci – narecznica. Przed laty zda-
rzył się błąd drukarski i następnie był wielokrotnie powielany.

Gwiazdnica wielkokwiatowa
Typowa roślina leśna, pospolita w całym kraju. Rośnie głównie w lasach liściastych, 
nadrzecznych olszynach zaroślach, tworząc luźną darń. Ma do 40 cm wysokości. 
Lancetowate liście są sztywne, do 7 cm długości, trawiasto zielone. Kwiaty białe, 
pięciopłatkowe o średnicy 2-3 cm, zebrane w luźne kwiatostany. Kwitnie od końca 
kwietnia do początku czerwca (fot. 52).

Zawilec gajowy
Jest pospolitą rośliną na całym niżu w lasach liściastych, mniej pospolitą w mie-
szanych, iglastych oraz w zaroślach. Bywa też spotykana na łąkach i pastwiskach. 
Posiada wiele nazw ludowych. Zakwita masowo podczas przedwiośnia, pokrywa-
jąc całymi łanami zajmowaną powierzchnię. Zawilec osiąga wysokość do 20 cm. Ło-
dyga kwiatowa jest prosto wzniesiona, liście są złożone, trójdzielne. Kwiaty białe, 
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składające się zazwyczaj z 6-7 płatków (fot. 53). Po przekwitnieniu zawilec stopnio-
wo zamiera i w ciągu lata aż do następnej wiosny jest w lesie niewidoczny. Roślina 
jest trująca, ale ma właściwości lecznicze (ziele). Jako roślinę ozdobną, w różnych 
odmianach, można zawilec spotkać w ogrodach.

Fiołek Rivina
Jest niską (5-30 cm wysokości) światłolubną byliną, pospolitą na całym niżu. Wy-
stępuje w widnych lasach liściastych i mieszanych. Roślina ta jest bardzo podobna 
do fiołka leśnego, który preferuje lasy bardziej cieniste. Posiada sercowate liście, 
osadzone na długich ogonkach, zwykle ułożone w przyziemną rozetkę. Jasno fiole-
towe kwiaty (fot. 54) pojawiają się w kwietniu i maju (około 2 cm średnicy). Kwiaty 
posiadają tzw. ostrogę, nawet do 1 cm długości. Kwiaty bywają wykorzystywane 
jako aromatyczny dodatek do niektórych potraw.

Żarnowiec miotlasty
Porasta piaszczyste i suche zbocza, ugory, poręby, wrzosowiska, skraje borów so-
snowych, rośnie przy drogach i wzdłuż torów kolejowych. W czasie surowych zim 
pędy nadziemne przemarzają i wtedy w następnym roku nie kwitną. Jest rośliną 
hodowana w ogrodach, także w wielu odmianach barwnych. Jest krzewem osią-
gającym od 1,5 do 2 m wysokości (wyjątkowo do 3 m) o wiotkich, rózgowatych 
pędach, pokrytych drobnymi listkami. Kwiaty są złocistożółte, duże, rozmieszczone 
wzdłuż całych pędów (fot. 55). Owocem jest strąk. Żarnowiec jest żywicielem po-
nad 200 gatunków owadów i roztoczy. Czasem jest podsiewany w lasach na zielo-
ną paszę dla zwierząt. Jest rośliną leczniczą (ziele).

Wawrzynek wilczełyko
Jest słabo rozgałęzionym krzewem o wysokości 30-100 cm, w Polsce dość rzadko 
występującym. Jest rośliną podlegającą od 2014 r. ochronie częściowej (wcześniej 
znajdowała się pod ochroną ścisłą). Rośnie przede wszystkim w cienistych lasach 
grądowych i mieszanych, w niektórych parkach narodowych i wielu rezerwatach 
przyrody. Wawrzynek bywa uprawiany w ogrodach jako roślina ozdobna (kwia-
ty, owoce). Ma liście lancetowate długości 4-8 cm, gęsto skupione na szczytach 
gałązek (fot. 56). Kwiaty bardzo silnie pachnące, różowe, czteropłatkowe, wyra-
stające wzdłuż szczytowych części gałązek po trzy z jednego miejsca, pojawiają się 
na przedwiośniu (najczęściej w marcu) zanim roślina wypuści liście. Owoce mają 
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postać soczystych czerwonych jagód, o średnicy do 8 mm. Cała roślina jest bar-
dzo silnie trująca. Zjedzenie 10-12 dojrzałych owoców może spowodować śmierć 
dorosłego człowieka, dla dziecka nawet 1-2 owoce mogą być śmiertelne. Bogate 
w nektar kwiaty dostarczają wczesną wiosną pokarmu pszczołom i motylom. Jago-
dy są zjadane przez niektóre gatunki ptaków (np. dzwońce, grubodzioby, piegże), 
które dzięki temu rozsiewają roślinę. Dawniej roślina używana była w lecznictwie 
ludowym (okłady z preparatów z kory i jagód).

Szczawik zajęczy
Jest rośliną pospolitą w całym kraju. Występuje w cienistych lasach liściastych 
i iglastych. Ta drobna i delikatna bylina o pełzającej łodydze dorasta do 8-15 cm 
wysokości. Posiada trójlistkowe liście na stosunkowo długich ogonkach, podobne 
do liści koniczyny. Białe, o pięciokrotnej symetrii kwiaty rozwijają się w kwietniu 
i maju. Płatki są delikatnie czerwonawo żyłkowane i posiadają żółtą plamkę u na-
sady (fot. 57). Gatunek ten jest rośliną kwasolubną i miododajną. Jest też rośliną 
leczniczą (liście i kwiaty), a także jadalną o kwaśnym smaku – może być dodawany 
do zup i sałatek.

Bodziszek cuchnący
Występuje pospolicie w siedliskach leśnych na glebach próchnicznych, na obrze-
żach lasów, w zaroślach. Ma nieprzyjemny zapach. Dorasta do wysokości 20-40 
cm. Łodyga jest prosto wzniesiona lub pokładająca się, liście pierzaste, kwiaty pię-
ciopłatkowe, różowe o średnicy 1 cm (fot. 58). Roślina dawniej wykorzystywana 
w lecznictwie ludowym.

Wrzos zwyczajny
Jest gatunkiem pospolitym w całym kraju. Rośnie w różnych zbiorowiskach roślin-
nych i w różnych warunkach wilgotnościowych, zawsze jednak na glebach kwa-
śnych i ubogich. Występuje przede wszystkim w suchych borach sosnowych, chęt-
nie na skrajach, można go spotkać także na torfowiskach. Czasem, tworząc zwartą 
ruń, porasta duże przestrzenie zwane wrzosowiskami. Jest gatunkiem światłolub-
nym. Uprawiany w ogrodach w bardzo licznych odmianach. Jest długowieczną 
krzewinką o zdrewniałych pędach, osiąga wysokość zwykle do 50-60 cm. Głęboko 
korzeni się (do 1 m). Liście są zimozielone, drobne, igiełkowe, gęsto porastające 
szczytowe odcinki pędów. Kwiaty są drobne, dzwonkowate, różowoliliowe, zebra-
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ne w luźne gronka na szczytowej części gałązek (fot. 59). Rośliny kwitną przez ok. 3 
tygodnie, w okresie od końca lipca do końca września. Kwiaty są zarówno wiatro-
pylne, jak i owadopylne, odwiedzane przez wiele gatunków owadów. Wrzos jest 
rośliną miododajną, bardzo cenioną przez pszczelarzy oraz leczniczą (ziele, kwiaty).

Lebiodka pospolita
Pospolita w całej Polsce. Rośnie w świetlistych zaroślach, lasach i innych siedli-
skach w miejscach nasłonecznionych, także w ogrodach. Wyrasta do 80 cm wyso-
kości. Łodyga jest sztywna, liście dość drobne, jajowate, lekko ząbkowane. Drobne, 
różowe kwiaty zebrane są w półkolistych baldaszkach (fot. 60). Kwitnie od czerwca 
do sierpnia.  Podczas kwitnienia lebiodkę odwiedza bardzo dużo różnych owadów. 
Jest rośliną leczniczą (liście, kwiaty) o działaniu wykrztuśnym, a także bardzo 
popularną rośliną przyprawową, znaną jako oregano, o silnym charakterystycznym 
zapachu.

Macierzanka piaskowa
Macierzanka jest krzewinką (ma zdrewniałe łodyżki u nasady), występującą pospo-
licie w całej niżowej części kraju. Rośnie przede wszystkim w widnych lasach so-
snowych, tworząc w nasłonecznionych miejscach rozległe, zwarte kobierce o wy-
sokości 10-30 cm. Po roztarciu pędu roślina wydziela charakterystyczny, przyjemny 
zapach. Łodyga macierzanki jest płożąca lub podnosząca się. Liście drobne, jajowa-
to podłużne. Kwiatostany główkowate na końcu pędów w kolorze różowoliliowym  
(fot. 61), pojawiają się w czerwcu do sierpnia. Macierzanka jest chętnie odwie-
dzana przez różne owady. Jest rośliną leczniczą (ziele) i przyprawową, a także 
stosowaną w przemyśle perfumeryjnym. Chętnie sadzona w ogrodach w różnych 
odmianach.

Przytulia leśna
Występuje najczęściej w borach grądowych i w buczynach zachodniej Pol-
ski. W Polsce przebiega wschodnia granica jej zasięgu. Osiąga wysokość do  
80 (100) cm. Lancetowate liście wyrastają w nibyokółkach, liczących po 8 liści. 
Kwiaty pojawiają się w lipcu-sierpniu w luźnych baldachach na szczycie łodyg. Po-
jedyncze kwiaty niepozorne, białe, o średnicy 2-3 mm.
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ZWIERZĘTA

Owady

OWADY ROŚLINOŻERNE

Kontynuując rozważania dotyczące poszczególnych składników leśnego łańcucha 
pokarmowego (zob. koniec wstępu do rozdziału o lesie), opowiem teraz o jeszcze 
innych organizmach, które zaliczamy do grupy konsumentów. Przy omawianiu wy-
branych gatunków leśnych roślin nie raz wspomniałem o tym, że niektóre z nich 
służą jako pokarm różnym owadom, ptakom czy ssakom. Wszystkie części roślin 
znajdują swoich amatorów. Wiele owadów żywi się pyłkiem, pełniąc przy okazji 
rolę zapylaczy. Inne żerują w korzeniach, jeszcze inne w korze, łyku czy drewnie 
drzew. Szereg gatunków zwierząt (nie tylko owadów) zjada nasiona, ale najbar-
dziej atrakcyjnym pokarmem wydają się liście, o czym świadczą np. długie spisy 
gatunków owadów, które żerują na liściach poszczególnych gatunków drzew, znaj-
dujące się w podręcznikach na temat pielęgnacji lasu. W lesie żyje szereg owadów 
nazywanych szkodnikami, które znajdują się pod regularną obserwacją leśników, 
by nie dopuścić do nadmiernego rozmnożenia się konkretnych gatunków, które 
w przypadku tzw. gradacji, czyli masowego pojawu, mogłyby ogołocić z liści drze-
wa na dużych powierzchniach. A drzewa pozbawione liści giną.

Brudnica mniszka
Brudnica mniszka to leśny motyl nocny (ćma), który jest szkodnikiem pierwotnym 
sosny i świerka. Pamiętam jeszcze jej duże pojawy, ale obecnie one już się nie 
zdarzają. Jako przykład przytacza się gradację (gradacją nazywamy masowy pojaw 
jakiegoś owada) mniszki, jaka miała miejsce w II połowie XIX wieku na terenach 
Warmii i Mazur. W wieku XX, w latach 1978-1980 i 1986-1988, kolejne masowe 
pojawy tego motyla zniszczyły lasy na powierzchni około 10 mln ha. Starsi miesz-
kańcy Pomorza dobrze pamiętają tę ostatnią gradację, gdy motyle mniszki były 
dosłownie wszędzie. Oczywiście, zagrożeniem dla lasu nie są motyle tylko gąsieni-
ce, które żywią się igłami drzew iglastych. Na skutek silnego żeru drzewa usychają, 
a co najmniej zostają osłabione i narażone na różne choroby i żer tzw. szkodni-
ków wtórnych. Przy masowych pojawach, kiedy skończą się igły drzew iglastych, 
gąsienice mogą się przerzucić również na drzewa liściaste. Drzewa iglaste nie są 
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wyłącznymi żywicielami brudnicy mniszki, ale na nich najchętniej żerują gąsienice. 
Gradacje tego motyla zdarzają się co 10-11 lat i wtedy może dochodzić do gołoże-
rów na dużych powierzchniach. Świerk jest bardziej wrażliwy na żerowanie mniszki 
i łatwiej usycha podczas gradacji niż sosna.

Mniszka jest średniej wielkości motylem, samiec i samica są ubarwione podob-
nie – od koloru prawie czarnego, przez szary do białawego. Na pierwszej parze 
skrzydeł widoczne są poprzeczne przepaski. Samice są większe niż samce (rozpię-
tość skrzydeł do 5,5 cm) i mają nitkowate czułki. Samce (rozpiętość skrzydeł do 
 3,5 cm) posiadają czułki grzebykowate (wyglądają one jak podwójny pióropusz), 
a ich odwłok jest zakończony pędzelkowato. Motyle siedząc na pniu przybierają 
kształt trójkąta. Dorosłe osobniki nie odżywiają się.

Zależnie od pogody panującej latem, występuje jedno lub dwa pokolenie mnisz-
ki. Zimują jaja, zniesione latem w dużych pakietach (liczących po kilkadziesiąt jaj), 
w spękaniach kory. Jedna samica składa ponad 200 jaj. Wylęg larw następuje wio-
sną, w końcu kwietnia, przy temperaturze nie niższej niż 10-15oC. Mierzące około  
5 mm długości gąsieniczki są włochate, barwy od szarej do czarnej, na grzbie-
cie mają ciemny pas, przerwany w połowie ciała jasną plamą. Jakiś czas (zwykle  
2-7 dni) siedzą w skupiskach zwanych „lusterkami” i czekają na podmuch wiatru, 
który przenosi je z drzewa na drzewo. Te, które nie zostaną przez wiatr porwane, 
po paru dniach wędrują po pniu do góry, poszukując żeru. Żerują zjadając igły, 
jedna gąsienica w ciągu swego życia zjada około 300 igieł sosny lub około 1000 
igieł świerka. 

Brudnica mniszka ma różnych naturalnych wrogów – są nimi drapieżniki 
i pasożyty. Pasożytami gąsienic są niektóre gatunki muchówek i błonkówek, są one 
także zjadane przez rozmaite drapieżne owady (jak np. zawadzika leśnego i inne 
gatunki drapieżnych pluskwiaków, mrówki czy chrząszcze tęczniki liszkarze). Na 
dorosłe motyle polują ptaki. Jednak najważniejszym wrogiem mniszki jest wirus 
wywołujący u gąsienic śmiertelną chorobę zwaną krysztalicą. Ten właśnie wirus 
używany jest do oprysków w przypadku zagrożenia gradacją.

Liczebność brudnicy mniszki jest monitorowana przez leśników przy pomocy 
pierścieni lepowych, łowiących gąsienice wędrujące po pniach drzew, czy tzw. 
pułapek feromonowych łowiących samce poszukujące samic (feromony to lotne 
substancje wytwarzane i wydzielane przez rośliny i zwierzęta i służące do komuni-
kacji, do przywabiania innych osobników, np. płci przeciwnej; mogą być również 
wytwarzane sztucznie z odpowiednich substancji chemicznych). Pułapki i opaski są 
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sprawdzane pod względem liczby złowionych owadów. Przy odpowiednio wyso-
kich liczbach złowionych owadów uruchamiane są przez leśników jeszcze dodatko-
we metody monitoringu. Decyzja o wykonaniu ewentualnych oprysków przeciwko 
brudnicy zapada po analizie wyników monitoringu.

Szeliniak
Szeliniak sosnowy to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, o bardzo twardym ciele 
długości do 14 mm. Dorosły owad jest koloru brązowego, na pokrywach ma kilka 
jasnych, nieregularnych przepasek. Ma stosunkowo masywny ryjek, na końcu któ-
rego znajdują się kolankowato zgięte czułki (jak u innych ryjkowców) oraz gryzący 
aparat gębowy, umożliwiający zjadania kory i łyka w przyziemnej części młodych 
drzewek. Szeliniaki ogryzają też boczne pędy. Jak wskazuje ich nazwa, najchętniej 
żerują na sosnach, ale pojawiają się również na drzewach liściastych. Zimują doro-
słe chrząszcze i larwy w korzeniach pniaków. Dorosłe żyją 2-3 lata. Samice składają 
jaja na świeżo ściętych pniach drzew. Larwy żerujące w systemach korzeniowych 
pniaków, przyczyniają się do ich szybszego rozkładu.

Szeliniak jest groźnym szkodnikiem w szkółkach i młodnikach leśnych, które 
może całkowicie zniszczyć. Zwalcza się go stosując pułapki zbudowane w ten spo-
sób, że do dołków o pionowych ścianach, wykopanych w uprawie leśnej, wkłada 
się wałki ze świeżo ściętych drzew, częściowo okorowane. Zwabione zapachem 
świeżego drewna szeliniaki wpadają do dołków i nie mogą się z nich wydostać. 
Następnie wybiera się je z dołków ręcznie.

DREWNOJADY

Drzewa dostarczają pokarmu nie tylko tym zwierzętom, które zjadają ich liście, ale 
też dużej liczbie gatunków, przede wszystkim owadów, które odżywiają się zdrew-
niałymi częściami drzew i krzewów, czyli korą i drewnem. Powszechnie znaną na-
zwą owada związanego z drzewami jest kornik, ale jak opowiedziałem wcześniej, 
owady pozostawiające po swoim żerowaniu dziurki czy dziury w drewnie zamie-
nionym na meble czy konstrukcje drewniane, to nie są korniki. Chcę tu opowie-
dzieć o prawdziwych kornikach, ale i zwrócić uwagę na owady mało znane, któ-
re żyją w drzewach żywych, martwych, stojących, przewróconych, w korzeniach, 
pniakach, dużych i małych gałęziach. Niektóre z nich stanowią duże zagrożenie 
dla drzew i przyspieszają ich śmierć, ale inne z kolei przyspieszają rozkład drzew 
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martwych i leżącego w lesie martwego drewna, biorąc udział w ich rozkładzie do 
prostych związków organicznych i mineralnych. A te z kolei, dostawszy się do gle-
by, wzbogacają żyzną warstwę próchniczną, z której korzystają nadal żyjące inne 
drzewa i leśne rośliny.

Korniki
Korniki wbrew temu, co sugeruje ich nazwa, nie zjadają kory, lecz żerują pod korą, 
czyli w łyku. I to jest przyczyna, że korniki przy masowym pojawie powodują śmierć 
drzew. Łyko bowiem jest tą częścią każdej rośliny, która jest odpowiedzialna za 
transport składników organicznych produkowanych przez liście w procesie foto-
syntezy. Jest to bardzo ważna żywa tkanka w każdej roślinie. Jej mocne uszkodze-
nie prowadzi do śmierci rośliny, która umrze z głodu. Korniki żyją pod korą drążąc 
częściowo w wewnętrznej warstwie kory i zewnętrznej warstwie łyka labirynt ko-
rytarzy, w których składają jaja. Wylęgające się z tych jaj larwy żerują, zjadając 
łyko. Jeśli na danym drzewie żeruje niewiele korników, to drzewo jest sobie w sta-
nie poradzić z powodowanymi przez ich żer uszkodzeniami. Broni się zalewając 
miejsca złożenia jaj żywicą i larwy nie mogą się wylęgnąć, ale gdy owadów jest zbyt 
wiele, drzewo nie ma siły walczyć i jest skazane na przegraną. Warto zaznaczyć, że 
kornik jest tzw. szkodnikiem wtórnym, atakującym głównie rośliny osłabione, ale 
w czasie gradacji, czyli masowego pojawu, niszczy także zdrowe drzewa. W Polsce 
żyje nieco ponad 100 gatunków korników, z czego większość żeruje pod korą. Po-
wszechnie znany jest kornik drukarz.

Dorosły kornik drukarz osiąga około pół centymetra długości. Żyje 2-3 lata. 
Wiosną korniki zaczynają szukać osłabionych lub połamanych świerków, które za-
pewniają najlepsze warunki do rozwoju ich potomstwa. Wybierają je samce (tzw. 
chrząszcze pionierskie). Następnie zwabiają zapachem samice. Zapłodnione sami-
ce wgryzają się w korę, drążą chodniki pod korą i składają w nich jaja. Larwy, które 
się z nich wylęgną, drążą coraz szersze korytarze, a gdy dorosną do odpowiedniej 
wielkości, przerywają jedzenie i na końcu swojego korytarza przepoczwarczają się. 
Chrząszcze po opuszczeniu poczwarki wygryzają się na zewnątrz i wylatują, by szu-
kać kolejnych drzew.

Kornik drukarz szczególnie lubi monokultury świerkowe lub sosnowe (mono-
kultura to obszar, na którym uprawiany jest jeden gatunek roślin). Ta forma upra-
wy lasu była w przeszłości bardzo często stosowana ze względu na bardzo wysokie 
walory użytkowe drewna obu tych gatunków oraz ich stosunkowo krótki okres 
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osiągnięcia wieku rębnego. Obecnie monokultury zastępuje się lasem mieszanym, 
bardziej odpornym na gradacje owadów. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że 
jest to proces bardzo powolny i że do ochrony lasu trzeba stosować inne, szybkie 
metody. Metodami takimi, wypróbowanymi przez praktykę leśną, jest usuwanie 
z lasu wiosną drzew masowo zasiedlonych przez korniki, zakładanie pułapek fero-
monowych i pułapek w postaci ściętych i pozostawionych w lesie drzew, które po 
złożeniu jaj przez korniki są pozbawiane kory. Korniki mają swoich wrogów. Są nimi 
inne owady, np. drapieżne chrząszcze przekraski, które dostawszy się pod korę pe-
netrują kanaliki wygryzione przez larwy korników i wyjadają je wraz z poczwarka-
mi. Najbardziej znanymi wrogami korników są oczywiście dzięcioły (opisane nieco 
dokładniej na dalszych stronach). Trzeba tu jednak zdecydowanie powiedzieć, że 
drapieżnictwo zarówno ze strony owadów, jak i ptaków jest skuteczne w lasach 
mieszanych, a zupełnie nieskuteczne w warunkach monokultury, w sytuacji grada-
cji, która wymknęła się spod kontroli leśników.

Skąd nazwa „drukarz”? Stąd, że pomysłodawcy tej nazwy wygląd żerowiska kor-
ników pod korą skojarzył się z wyglądem szpalty tekstu przygotowanej do druku.

W ostatnim dwudziestoleciu nasila się zainteresowanie innym gatunkiem kor-
nika, związanym głównie z sosną. Jest nim kornik ostrozębny. Niektórzy leśnicy 
twierdzą, że może się on stać najgroźniejszym spośród korników szkodnikiem 
upraw sosnowych, gdyż oprócz powodowania uszkodzeń samego drzewa, infekuje 
sosny grzybem, powodującym sinienie drewna, co znacznie obniża jego wartość 
jako surowca dla przemysłu drzewnego. W latach 2015-2017 odnotowano w Pol-
sce po raz pierwszy bardzo wysokie zagrożenie lasów sosnowych ze strony kornika 
ostrozębnego. Świadczyć to może o zachwianiu na terenie Polski kondycji zdro-
wotnej drzewostanów sosnowych. Corocznie odnotowywane są nowe ogniska 
gradacyjne tego gatunku kornika. Dodatkowym utrudnieniem odpowiednio wcze-
snego rozpoznania zagrożenia jest fakt, że w początkowej fazie zasiedlania miejsca 
rozwoju kornika ostrozębnego (górne partie strzał sosen) nie są widoczne, więc są 
bardzo trudne do zidentyfikowania.

Kózkowate
Tą nazwą określa się jedną z rodzin owadów, najliczniejszej na świecie rodziny 
chrząszczy. W porównaniu z innymi rejonami świata fauna kózkowatych w Polsce, 
przez entomologów (biologów badających owady) potocznie nazywanych kózka-
mi, nie jest bogata, żyje tu zaledwie 190 gatunków kózkowatych (na świecie żyje 
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ponad 26 000 gatunków), z czego większość to gatunki rzadko spotykane. Kózki 
to z reguły owady ciepłolubne i klimat nasz nie jest dla nich optymalny. Ale zdecy-
dowana większość tych owadów związana jest z lasami i roślinami drzewiastymi, 
prowadząc rozwój larwalny w korze, pod korą, w łyku i/lub w drewnie, dlatego 
warto w tym miejscu o nich nieco opowiedzieć. Larwy kózek rozwijają się w korze-
niach, pniakach, pniach drzew stojących, w gałęziach, także tych leżących na ziemi. 
Zasiedlają drzewa żywe, osłabione, martwe, spróchniałe, stojące, przewrócone, 
ścięte i czekające na transport do miejsc dalszego przerobu. Ale choć w naszych 
lasach nie ma tylu kózek co np. w lasach tropikalnych, to te które tu żyją, zwłasz-
cza gatunki najliczniejsze, odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu całego 
lasu i obiegu materii organicznej w leśnych siedliskach. Poza tym, co powiedzia-
łem wyżej, chcę podkreślić, że niektóre gatunki kózek są bardzo ładnymi owadami, 
a wiele z nich przyciąga uwagę swoimi kolorami i czułkami, które bywa, że znacznie 
przewyższają długość ciała owada (czułkom, jakie z reguły są u kózek dłuższe niż 
u innych grup owadów, zawdzięczają one nazwę swej rodziny). Cykl rozwojowy 
kózkowatych, w zależności od gatunku i niektórych uwarunkowań zewnętrznych 
(np. wilgotności drewna), trwa od około roku do kilku, a nawet kilkunastu lat. Jaja 
zwykle składane są przez samice w spękaniach kory, larwy najpierw wgryzają się 
w korę i w zależności od gatunku dalszy rozwój odbywają albo nadal w korze, albo 
w głębszych warstwach drzewa. Larwy drążą owalne korytarze, wypełnione odcho-
dami i trocinkami z kory lub drewna. Pod koniec swego rozwoju larwa buduje tzw. 
kolebkę poczwarkową, okrągłą lub owalną, wyścieloną trocinkami (często innego 
kształtu niż trocinki z kresu żerowania) i przepoczwarcza się w niej. Z poczwarek 
wylęgają się dorosłe chrząszcze, wygryzając się na zewnątrz obiektu, w którym żyła 
larwa. I wtedy można spotkać owady dorosłe na porębach, na nasłonecznionych 
częściach pni drzew, na sągach ściętego drewna, a także na różnych kwiatach (nie 
tylko leśnych, ale np. ogrodowych czy łąkowych) – wiele gatunków kózek zjada 
pyłek kwiatowy. Przyjrzyjmy się dokładniej kilku charakterystycznym, spotykanym 
w naszych lasach gatunków.

Tycz cieśla jest jedną z najwcześniej spotykanych w lesie kózek, bowiem można 
go zobaczyć już w marcu, najczęściej na nasłonecznionych pniach sosen. Dzięki 
swojemu szarobrunatnemu ubarwieniu bardzo dobrze wtapia się w ubarwienie 
pnia – w takim przypadku mówimy o ubarwieniu ochronnym, mającym lepiej chro-
nić przed wzrokiem potencjalnego drapieżcy. Innym sposobem ochrony stosowa-
nym przez tycza jest, w razie niebezpieczeństwa, wydawanie dźwięków kojarzą-
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cych się z odgłosem piłowania drewna (stąd nazwa tycza – cieśla). Tycz cieśla ma 
długość ciała 12-20 mm. Samce są większe od samic, a czułki samców mogą być 
aż pięciokrotnie dłuższe od długości ich ciała (czułki samicy są tylko dwukrotnie 
dłuższe). Larwy tycza żerują między korą a drewnem drzew iglastych, najchętniej 
sosen. Cykl rozwojowy trwa 1-2 lata.

Dyląż garbarz oraz borodziej próchnik należą do największych przedstawicieli 
kózkowatych. Oba gatunki są ciemnobrązowe i osiągają długość do 45 i 60 mm. Ich 
larwy żerują w starych martwych drzewach i pniakach.

Kłopotek czarny jest bardzo pospolitą kózką związaną z lasami iglastymi (szcze-
gólnie sosnowymi). Jest cały czarny, jego ciało jest bardzo masywne (długości 
10-25 mm), posiada stosunkowo dużą głowę, duże oczy, masywne żuwaczki, ale 
stosunkowo krótkie czułki. Zasiedla podziemne części pniaków oraz korzenie mar-
twych stojących lub leżących drzew. Chrząszcze potrafią z furkotem masowo przy-
latywać do świeżego, sosnowego drewna. Chrząszcze wzięte nieostrożnie do ręki 
potrafią boleśnie uszczypnąć.

Biegowiec osowaty, inaczej tryk dębowiec zasiedla martwe, ale zdrowe drew-
no drzew liściastych. Preferuje drzewostany nasłonecznione. Ma ciało wydłużone 
(długości 6-15 mm), czarne z poprzecznymi jaskrawożółtymi paskami na pokrywach  
(fot. 62). Nogi są dość masywne, czerwonobrunatne. Ubarwienie tego chrząszcza ko-
jarzy się z ubarwieniem osy, co jest kolejnym przykładem barwy ochronnej. Owady 
dorosłe odżywiają się pyłkiem. Larwy żerują w drewnie do głębokości nawet 10 cm 
w głąb pnia, wygryzając chodniki do 5 cm szerokości. Cykl rozwojowy trwa 1-3 lata.

Baldurek pręgowany albo pętlak czteropaskowy to kolejna kózka ubarwie-
niem przypominającym osę (fot. 63). Ciało ma czarne, tylko na pokrywach posiada  
4 poprzeczne żółte przepaski. Najchętniej wybiera wilgotne siedliska starych lasów 
liściastych (sporadycznie też iglastych) i okolic wód. Larwy żerują w wilgotnym, 
martwym drewnie wielu gatunków drzew. Owady dorosłe odżywiają się pyłkiem. 
Cykl życiowy trwa minimalnie 3 lata.

Zmorsznik czerwony jest pospolitym owadem o długości 10-21 mm. U tego 
gatunku większe samice posiadają czerwony wierzch ciała, a mniejsze samce są 
czarne, a ich pokrywy żółtawobrunatne. Larwy żerują w zagrzybionym i wilgotnym 
drewnie (najchętniej sosnowym) – w drewnie leżącym, w pniakach, ale bywa, że 
również w palach mostów, słupach wież triangulacyjnych i podobnych konstruk-
cjach. Cykl rozwojowy tego gatunku trwa 2-3 lata.
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OWADY DRAPIEŻNE

Mrówki
Będąc w lesie, w borze sosnowym, nie raz spotkamy mniejsze lub większe rudawe 
kopce zbudowane z drobnych gałązek, igieł sosnowych i ziemi, a po nich i wokół 
nich szybko biegające rude mrówki. Te kopce to gniazda mrówek, czyli mrowiska. 
To, co widzimy, to część nadziemna mrowiska. Pod ziemią znajduje się często jesz-
cze większa część tej budowli. Trochę boimy się dużych rudych mrówek, bo wie-
my, że mogą ugryźć. Jeśli na mrowisko położymy chusteczkę do nosa i za chwilę 
ją zabierzemy, poczujemy charakterystyczny, ostry zapach kwasu mrówkowego. 
Taki zabieg podobno przynosi ulgę przy katarze. To kwas mrówkowy powoduje, 
że ugryzienie mrówki jest bolesne. O mrówkach żyjących w bezpośrednim sąsiedz-
twie człowieka opowiedziałem na wcześniejszych stronach.

Dawniej leśnicy ogradzali mrowiska drewnianymi płotkami z solidnych palików, 
żeby je chronić przed potencjalnym zniszczeniem, np. przez dziki. Leśnicy wiedzą, 
że mrówki w lesie spełniają bardzo ważną rolę i pomagają utrzymać las w dobrym 
stanie. Im więcej mrówek w lesie, tym zdrowszy las – mawiają leśnicy. Nie wiem, 
dlaczego teraz nie widzę ogrodzonych mrowisk.

Znaczenie mrówek w lesie jest bardzo duże. Te małe, ruchliwe i bardzo pra-
cowite owady silnie oddziałują na różne grupy roślin i zwierząt, wpływają na wła-
ściwości chemiczne i fizyczne gleby, pełnią służbę sanitarną w swoim otoczeniu 
(zjadają wszystkie szczątki organiczne, w tym padlinę), są pokarmem dla ptaków 
i innych zwierząt, a same zjadają wiele bezkręgowców, w tym masowo występu-
jących owadów, które bywają utrapieniem leśników. A nawet rozsiewają rośliny! 
Żyjąc w dużych społecznościach mrówki doskonale porozumiewają się ze sobą. Ro-
bią to przy pomocy odpowiedniej „mimiki” przybierając różne postawy oraz przy 
pomocy feromonów, doskonale rozpoznawalnych przez poszczególne osobniki 
(feromony to lotna mieszanina substancji wytwarzana przez zwierzęta w celu ko-
munikacji czy przywabienia przeciwnej płci).

W lesie spotykamy najczęściej dwa podobne do siebie gatunki dużych, tzw. ru-
dych mrówek. Są to mrówka rudnica i mrówka ćmawa. Przypomnijmy, że należą 
one do błonkówek, czyli do tej samej grupy owadów, do których należą pszczoły, 
osy i szerszenie. Oba gatunki są do siebie bardzo podobne z wyglądu, różnią się 
nieco swoimi zwyczajami. Oba gatunki budują podobne mrowiska, czasem o du-
żych rozmiarach (do 2 m wysokości i 3 m średnicy). Zajmę się dokładniej mrówką 
rudnicą. Jest to dość duża mrówka, długość ciała robotnicy wynosi 6-9 mm, a sam-
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ca i samicy 9-11 mm. Wierzch głowy, odwłok i częściowo nogi są czarnobrązowe, 
a reszta ciała ma kolor rudy. Rudnica ma masywnie zbudowany gryzący aparat gę-
bowy z silnymi żuwaczkami. Nie posiada żądła (bo są mrówki, które mają żądło, np. 
małe mrówki innych gatunków, które również możemy spotkać w lesie). Odnóża są 
mocne i długie, ułatwiające szybkie przemieszczanie się w poszukiwaniu pokarmu 
i wielokrotne w ciągu dnia powroty z pokarmem do gniazda. W Polsce mrówka 
rudnica podlega ochronie częściowej. Ochroną objęte są także gniazda mrówek.

W mrowisku rudnicy znajduje się jedna królowa (w mrowisku mrówki ćmawej 
może być więcej królowych), której jedynym zadaniem jest znoszenie jaj (składa 
ich nawet do 300 dziennie). Królowa i wylęgnięte z jaj larwy karmione są przez 
robotnice pokarmem przynoszonym przez nie do mrowiska. Wewnątrz mrowi-
ska znajdują się komory połączone systemem korytarzy. W zależności od pogody, 
a szczególnie od pory roku, mrówki przebywają w różnych częściach mrowiska; 
w lecie głównie w części nadziemnej, zimą głównie w podziemnej (temperatura tu 
zawsze utrzymuje się w granicach 0-2,5°C, co pozwala mrówkom spokojnie prze-
trwać zimę). Z komór położonych w górnej części mrowiska prowadzą liczne kory-
tarze na jego powierzchnię. W jednym mrowisku może być nawet do 100 tysięcy 
mrówek. Gdy mrowisko osiągnie dostateczną liczbę robotnic, z jaj wylęgają się licz-
ne uskrzydlone samice i samce (od wiosny do września), które opuszczają mrowi-
sko w celu odbycia lotu godowego, w czasie którego samice zostają zapłodnione. 
Samce giną, a samice tracą skrzydła i przystępują do założenia nowego mrowiska. 
W tym celu szukają gniazd łagodnej mrówki o nazwie pierwomrówka łagodna. 
Królowa rudnicy wchodzi do tego gniazda, zabija znajdującą się w nim królową 
pierwomrówki i zaczyna składać jaja, a robotnice pierwomrówki przejmują opiekę 
nad nową królową i jej potomstwem. Z jaj wylęgają się robotnice mrówki rudnicy. 
Z czasem robotnice pierwomrówki stopniowo giną, aż w końcu zostają tylko same 
rudnice. Wszelkie prace, zarówno w mrowisku, jak i poza nim, wykonują robotnice. 
W razie potrzeby bronią mrowiska opryskując intruza żrącym kwasem mrówko-
wym. Część robotnic opiekuje się tylko królową i jej potomstwem, drąży podziem-
ne korytarze, porządkuje wnętrze, inne znoszą budulec mrowiskowy i zdobywają 
pożywienie. Dieta mrówek jest bardzo urozmaicona. Zjadają wszelkie napotkane 
bezkręgowce, szczególnie owady i ich larwy, żywe i martwe. Znoszą do mrowi-
ska również nasiona. Jeśli ofiara jest za ciężka dla jednej mrówki, zaciągają ją do 
mrowiska wspólnie zorganizowaną grupą. Wyliczono, że latem mrówki z jednego 
mrowiska mogą zjeść ok. 50 000 larw owadów. W czasie masowego pojawienia się 
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szkodników mogą zniszczyć ogromne ich ilości. Zjadają padlinę, potrafią w krótkim 
czasie ogołocić z mięsa pokaźnej wielkości padłe zwierzę (dzik, sarna). Odżywiają 
się również wydzielaną przez mszyce słodką wydzieliną zwaną spadzią. Na zimę nie 
robią zapasów pożywienia, gdyż okres ten przeżywają nieaktywnie, w odrętwieniu 
(hibernacja).

Przyglądając się mrówkom zadziwia ich społeczna organizacja, sposób komuni-
kowania się i cały szereg specyficznych zwyczajów. Np. mrówki z różnych mrowisk, 
gdy spotkają się na terenach wspólnych łowów potrafią prowadzić ze sobą zażarte 
walki, „na śmierć i życie”. Zdarza się też, że ze względu na swoje łakomstwo i fakt, 
że bardzo lubią zlizywać z liści słodką spadź produkowaną przez mszyce, mrówki 
w przemyślny sposób chronią mszyce, odganiając (i zjadając) z okolicy ich żero-
wania te owady, które mszycami się żywią. Zdarza się, że na zimę przenoszą do 
mrowiska jaja mszyc i wiosną wynoszą je na liście, żeby jak najszybciej wylęgły się 
mszyce i zaczęły produkować ulubioną spadź.

Mrówki mają swoich wrogów. Są nimi np. dzięcioły zielone, które żywią się 
mrówkami i w poszukiwaniu tłustych larw i poczwarek rozkopują gniazda, co szcze-
gólnie zimą dla mrówek może być niebezpieczne. Zdarza się, że dziki kładą się na 
mrowiskach (niszcząc przy tym ich misterną konstrukcję), by poddać się zabiegowi 
specyficznej kąpieli. Na skórze dzików żyją różne skórne pasożyty i dziki próbują 
czasem pozbyć się ich przy pomocy mrówek. Znany jest też zwyczaj niektórych 
ptaków, które łapią pojedyncze mrówki, rozgniatają je dziobem i uwolnionym kwa-
sem mrówkowym nacierają sobie pióra, też w obronie przed swoimi pasożytami.

O mrówkach można by bez końca… O tym, jak mały niebieski motyl modra-
szek arion swoje larwy podrzuca do mrowiska i tam żywią się one larwami i jajami 
mrówek. Z kolei gąsienice innego gatunku modraszka, żerując na roślinach żywi-
cielskich, są chronione przez mrówki w zamian za słodką wydzielinę produkowa-
ną przez specjalne gruczoły na grzbiecie. Wewnątrz mrowisk żyje czasem larwa 
kruszczycy złotawki (typowy pędrak) – ten gatunek to jeden z naszych najbardziej 
kolorowych, niemałych chrząszczy (ok. 15-20 mm długości). Jego larwy (żyjące 
w próchnie drzew) w mrowisku odżywiają się drewnianymi szczątkami organicz-
nymi przynoszonymi przez mrówki. Ale ramy naszej publikacji są ograniczone...

Biegacze
Przyrodnicy nazwali biegaczami pewną grupę chrząszczy średniej i dużej wielkości, 
posiadających zespół pewnych wspólnych cech. Wszystkie należą do wspomnia-
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nej wcześniej rodziny biegaczowatych, są owadami drapieżnymi – i to zarówno 
postacie dorosłe, jak i ich larwy. Dorosłe biegacze mają wydłużony kształt, stosun-
kowo małą, wydłużoną głowę, ale dobrze rozwinięte duże oczy, dość długie czułki, 
gryzący aparat gębowy, zaopatrzony w masywne żuwaczki służące do chwytania 
i rozdrabiania swoich ofiar (fot. 64). Pokrywy biegaczy mają różną rzeźbę i kolor: 
od czarnego (matowego lub błyszczącego) i brązowego do mieniącej się złotawej 
zieleni, z domieszką innych kolorów. Większość biegaczy ma zredukowaną drugą 
parę błoniastych skrzydeł i te owady są nielotne. Za to mają bardzo dobrze rozwi-
nięte długie nogi. Biegacze więc całe życie spędzają na ziemi, penetrując różne sie-
dliska w poszukiwaniu pokarmu. Są nim przede wszystkim inne owady w różnych 
stadiach, ale także dżdżownice, ślimaki, inne bezkręgowce oraz padlina. U biegaczy 
występuje zjawisko tzw. trawienia pozajelitowego. Polega ono na tym, że owad 
upolowawszy jakąś zdobycz oblewa ją sokiem trawiennym (zawierającym między 
innymi kwas mlekowy). To powoduje, że zdobycz ta ulega nadtrawieniu i w takim 
stanie jest łatwiej biegaczowi ją zjeść. W razie zagrożenia biegacze pryskają z od-
włoka piekącą, trudno zmywalną cieczą o niemiłym zapachu na odległość nawet 
kilkudziesięciu cm. Samice składają jaja do gleby. Larwy są podłużne, masywne, 
zwykle czarne lub brązowe, mają bardzo groźnie wyglądające żuwaczki i podobnie 
jak dorosłe chrząszcze są bardzo drapieżne.

W Polsce żyje około 30 gatunków biegaczy. Należą do rodziny biegaczowatych. 
Występują w różnych siedliskach, ale generalnie preferują lasy. W lasach iglastych 
i mieszanych, szczególnie w północnej części kraju, można spotkać biegacza gład-
kiego (22-32 mm długości). Czarny biegacz skórzasty, największy wśród krajowych 
biegaczy (do 42 mm długości) jest najliczniejszy w lasach mieszanych. Biegacz 
ogrodowy (do 30 mm długości), wbrew nazwie, preferuje lasy wilgotne, zarów-
no liściaste jak i mieszane. Biegacz fioletowy lubi szczególnie lasy wilgotne, ale 
zobaczyć go też można i w parku, i w ogrodzie położonym blisko lasu. Biegacza 
gajowego możemy spotkać w różnego typu lasach, chętnie też zagląda do parków 
i ogrodów. Biegacza wręgatego częściej spotkamy na łące, polu i w ogrodzie niż 
w lesie. Podobnie biegacza granulowanego, jednego z najpospolitszych biegaczy 
w Polsce, zobaczymy przede wszystkim na terenach otwartych, ale także na le-
śnych polanach i na obrzeżach lasów.

Do 2014 roku wszystkie biegacze znajdowały się pod ochroną ścisłą. Zgodnie 
z nową uchwałą owady te podlegają ochronie częściowej.

W lasach żyje inny chrząszcz, należący do tej samej rodziny co biegacze, 
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o nazwie tęcznik liszkarz. Występuje on w różnych lasach, ale preferuje świetli-
ste lasy sosnowe. Specjaliści uważają ten gatunek za jeden z najpożyteczniejszych 
owadów europejskiej fauny. Larwy i owady dorosłe z powodu swej żarłoczności 
niszczą olbrzymie ilości larw, poczwarek i gąsienic takich szkodników leśnych jak 
brudnica mniszka, strzygonia choinówka, barczatka sosnówka i inne gatunki że-
rujące na drzewach. Dorosły chrząszcz żyje 2-3 lata, wyliczono, że w tym czasie 
zjada 200-400 gąsienic i poczwarek gatunków roślinożernych. Tęcznik liszkarz to 
jeden z najładniejszych chrząszczy rodzimej fauny. Jest dość duży (31-35 mm dłu-
gości). Uwagę zwracają jego zielonozłote pokrywy, mieniące się czerwienią i fio-
letem (w zależności od kąta padania światła). Reszta ciała jest granatowoczarna. 
Wyglądem tęcznik jest podobny do biegaczy – podobna wielkość, podobne długie 
nogi, masywne żuwaczki, głównie nocny tryb życia. Ale kto trochę pozna owady, 
zauważy na pierwszy rzut oka, że tęcznik ma szerszą od biegaczy tylną część cia-
ła, tę przykrytą pokrywami. Czyli jest szerszy od biegaczy. W odróżnieniu od nich, 
tęcznik w poszukiwaniu owadów bardzo sprawnie chodzi po drzewach. Poza tym 
ma normalnie rozwiniętą drugą parę skrzydeł, więc równie sprawnie lata. Doro-
słe tęczniki mogą dożywać nawet czterech lat. Natomiast ich okres larwalny trwa 
zaledwie 2-3 tygodnie. Zimują owady dorosłe zagrzebane w ściółce lub glebie (do 
głębokości nawet około 0,5 m), czasem w spróchniałych pniakach. Zimowe kryjów-
ki opuszczają późną wiosną, samice składają jaja płytko w ziemi, a już w sierpniu 
udają się na zimowy spoczynek.

Do 2014 roku objęty był ochroną ścisłą, po czym został włączony do gatunków 
podlegających ochronie częściowej.

Mrówkolew
Gdy idziemy skrajem piaszczystego skraju nagrzanego słońcem lasu, uwagę naszą 
mogą zwrócić bardzo szybko zrywające się sprzed nóg owady w kolorze brunat-
nym z poprzecznymi jasnymi paskami lub nieco metalicznie zielonym z jasnymi 
punktami. Są to trzyszcze, bardzo drapieżne chrząszcze – trzyszcz leśny (do 2 cm 
długości) i nieco mniejszy od niego trzyszcz polny. Trudno im się przyjrzeć, bo pod-
czas słonecznej pogody są bardzo szybkie. Bardzo szybko biegają i szybko zrywają 
się do lotu. I są bardzo drapieżne – zarówno owad dorosły, jak i larwa mają duże 
żuwaczki. Dorosłe chrząszcze atakują wszelkie bezkręgowce, które spotkają na po-
wierzchni ziemi. Larwa żyje w wykopanym w ziemi (najchętniej piaszczystej) kana-
liku i czatuje w nim na odpowiednią zdobycz. Gdy ją złapie, wciąga do jamki i zjada.
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Ale ten rozdział poświęcony jest zupełnie innemu owadowi, którego możemy 
spotkać na tej samej piaszczystej drodze, co trzyszcze. Gdy spojrzymy uważnie pod 
nogi, może tu i tam uda się nam zobaczyć na piasku bardzo regularne lejki. Siedzą 
w nich zakopane brzydkie, niesympatyczne larwy, które mają gruby szary tułów 
zrośnięty z odwłokiem i małą głowę z wielkimi żuwaczkami. Czekają, aż do jamki 
wejdzie mrówka, bo to właśnie te owady najczęściej są ich ofiarami (stąd zresztą 
nazwa tego gatunku: mrówkolew). Mrówka, gdy przypadkiem wpadnie do lejka, 
oczywiście próbuje z niego wyjść, ale strome ściany utrudniają jej to, a larwa swo-
imi żuwaczkami rzuca piasek, żeby dodatkowo utrudnić mrówce wydostanie się. 
W końcu ofiara spada na dół lejka, a mrówkolew ją chwyta i wysysa.

Owad ten należy do grupy owadów, zwanych sieciarkami albo siatkoskrzydły-
mi. Ich skrzydła posiadają bardzo gęstą sieć żyłek, znacznie gęstszą niż np. u ważek 
czy błonkówek. Dorosły mrówkolew ma długość do 35 mm, a rozpiętość skrzydeł 
do 80 mm. Dość trudno go spotkać, gdyż jest aktywny dopiero po zapadnięciu 
zmroku. Jest również owadem drapieżnym, ale zjada drobne bezkręgowce, bardzo 
chętnie mszyce. Dorosła postać wylatuje późną wiosną. Jest to dość ładny, wolno 
latający na skraju lasu owad. Samica składa jaja do rozgrzanego piasku. Wylęgnięte 
larwy budują sobie lejki, żyją w nich 3 lata, opuszczają je, kopią nową norkę i w niej 
przepoczwarczają się. Dorosłe mrówkolwy żyją krótko, zaledwie około miesiąca. 
Najczęściej można je spotkać w lipcu i sierpniu.

OWADY PADLINOŻERNE I KOPROFAGICZNE

W lesie żyją różne bezkręgowce (w większości owady), które zajmują się padli-
ną i odchodami zwierzęcymi – zjadają i zakopują je pod ziemię. Można te wszyst-
kie owady nazwać czyścicielami lasu, służbą sanitarną lub znaleźć inne tego typu 
określenie. Swoją działalnością przyczyniają się do szybszego transportu materii 
organicznej z padłych zwierząt i odchodów do leśnej gleby, z czego skorzystają 
rośliny, tak jak na polach uprawnych korzystają z nawozów (sztucznych i natural-
nych). Z kolei bujniejsze rośliny stanowią bogatszą bazę pokarmową dla zwierząt, 
które się nimi odżywiają – przecież nie wszyscy zjadacze roślin w lesie to szkodniki.

Muchy
W lesie padlinę pierwsze wyczuwają muchy (fot. 65). Są ich różne gatunki, należą 
między innymi do rodziny plujkowatych. Posiadają metalicznie błyszczące ciało, 
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najczęściej zielone lub granatowe. Np. padlinówka cesarska, pospolita w naszym 
kraju, jest metalicznie zielona. Występuje zarówno w lesie, jak i blisko osiedli 
ludzkich. Napotkawszy padlinę, składa na niej jaja (może również złożyć jaja na 
odchodach zwierzęcych), z których szybko wylęgają się beznogie larwy (zwane 
czerwiami). Mają one jasny, białawy kolor, w części głowowej są najwęższe i roz-
szerzają się ku tyłowi. Rozwój padlinówki przebiega bardzo szybko i w zależności 
od temperatury może trwać od 15 do 27 dni. W ciągu roku mucha ta może wydać 
na świat kilka pokoleń. Zimują zarówno muchy dorosłe, jak i larwy oraz poczwarki. 
Ten właśnie gatunek w medycynie bywa czasem pomocny w leczeniu trudno goją-
cych się ran. Ze względu na zdolność osiedlania się w ranach kręgowców mucha ta 
wywołuje chorobę zwaną muszycą (np. u owiec, a także człowieka).

Grabarze i omarlice
Inne owady padlinożerne to chrząszcze grabarze, które znalazłszy padlinę, szyb-
ko starają się ją zakopać. Oczywiście, nie mówimy tu o dużych zwierzętach, ale 
o mniejszych, takich jak ptaki, krety, myszy itp., chociaż znane są przypadki, kiedy 
współpracujące ze sobą grabarze zakopały nawet dużego psa.

Grabarze to chrząszcze należące do rodziny omarlicowatych. Mają około 2 cm 
długości – a przypominam, że potrafią unieść i zakopać kreta. To jeden z przykła-
dów na to, jak silne są owady w porównaniu do swojej wagi. W Polsce występuje 
osiem gatunków grabarzy. Niektóre są całe czarne, ale wiele ma na pokrywach sze-
rokie żółte lub pomarańczowe pasy. Grabarze mają nieco skrócone pokrywy i dla-
tego widoczne są wystające spod pokryw ostatnie segmenty odwłoka. Wygląda to 
tak, jakby te pokrywy były za krótkie (u chrząszczy pokrywy zwykle zakrywają cały 
odwłok). Druga para skrzydeł jest normalnie rozwinięta, dzięki czemu grabarze 
bardzo sprawnie i wytrwale latają. Zapach padliny wyczuwają z dużej odległości. 
Ich nogi są mocno zbudowane, co ułatwia im sprawne zakopywanie padliny w głąb 
ziemi. Dwa najpospolitsze gatunki to grabarz pospolity (12-22 cm długości) i gra-
barz żółtoczarny (10-18 cm). Oba są do siebie bardzo podobne, z żółto-czarnymi 
pokrywami. Ładne są te owady, ale mają wstrętny zapach.

Grabarze znajdują padlinę za pomocą węchu. Samiec potrafi zlokalizować mar-
twe zwierzę już po kilku godzinach od jego śmierci, nawet ze znacznej odległo-
ści. Wzbija się w powietrze i leci do źródła zapachu. W pierwszej kolejności przy 
martwym zwierzęciu gromadzą się samce. Wchodzą pod padlinę i zaczynają roz-
kopywać ziemię. Jednocześnie walczą między sobą o zdobycz, przepychając się 
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wzajemnie i wydzielając feromony wabiące samice. Zwykle „zdobyczą” jest nie-
duży gryzoń lub ptak, który może zaspokoić potrzeby tylko jednej pary, stąd takie 
zawzięte walki o jej utrzymanie. W efekcie słabsze osobniki wycofują się i szukają 
następnej padliny. Zwycięski samiec, wciąż wydzielając feromony, wydaje specy-
ficzne „skrzypiące” dźwięki, by zwabić do siebie samicę. Para już wspólnie koń-
czy zakopywanie trupa, co zabiera zazwyczaj kilka godzin. Po tej czynności owa-
dy kopią ukośny korytarz prowadzący od powierzchni gleby do padliny. Od tego 
korytarza wykopują na boki jamki, w których samica składa około piętnastu jaj. 
Kiedy wylęgną się larwy, samica przez jakiś czas karmi młode wydzieliną z przetra-
wionej padliny, a samiec usuwa odchody młodych i pomaga w ich żywieniu – to 
niezwykłe jak na owady, które najczęściej po złożeniu jaj w ogóle nie troszczą się 
o potomstwo. Gdy larwy podrosną przystępują do samodzielnego odżywiania się, 
przepoczwarczają się i wkrótce z poczwarek wychodzą dorosłe chrząszcze. Przyglą-
dając się grabarzom często widzimy do nich przymocowane roztocze (szczególnie 
na spodzie ciała). Roztocze te bardzo lubią zjadać jaja much złożone w padlinie 
i grabarze traktują jako środek transportu.

Grabarze są bardzo pożytecznymi czyścicielami przyrody. Często przy likwido-
waniu padliny grabarzom towarzyszą inne gatunki z tej samej rodziny omarlico-
watych. Są one płaskie, dość szerokie, owalne, o długości około 10-17 mm, prze-
ważnie całe czarne – jak omarlica ciemna, omarlica smutna czy zaciemka czarna. 
Jeszcze innym przedstawicielem tej rodziny jest omarlica tarczowata (posiada 
czerwone przedplecze).

Żuk gnojowy, zwany popularnie gnojakiem lub gnojarzem powszechnie występu-
je w lasach naszych gmin. Bardzo do niego podobne, zarówno w wyglądzie, jak 
w zwyczajach i upodobaniach pokarmowych, są: żuk leśny i żuk wiosenny. Gatunki 
te różnią się nieco wielkością i tym, że w diecie żuka leśnego więcej jest szcząt-
ków roślinnych. Gnojarz zdecydowanie woli same odchody. Owady te spotkamy 
w lesie, żuka wiosennego częściej na łąkach czy w ogrodach – wszędzie tam, gdzie 
znajdują się zwierzęce odchody. Należą one do rodziny poświętnikowatych.

Żuk gnojowy to spory owad (długość 16-25 mm), krępej budowy, o owalnym 
ciele, z wierzchu czarnym lub czarnozielonym, o błyszczących, nieco mieniących się 
twardych pokrywach. Chronią one jego delikatne skrzydła przed urazami mecha-
nicznymi podczas kopania podziemnych korytarzy. Pożywienie żuków gnojowych 
to głównie odchody zwierzęce: końskie, krowie i wszelakie inne (również ludzkie), 
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które tylko znajdą w swoim otoczeniu. Znajdują je, podobnie jak grabarze, za po-
mocą węchu, który pozwala im namierzyć odchody z bardzo dużej odległości. Spo-
tkawszy się z innymi żukami przy znalezisku, nie walczą o zdobycz jak grabarze. 
Każdy żuk stara się pozyskać ze znaleziska jak najwięcej materii dla siebie i swojej 
rodziny. Często na pozostawionych w lesie przez konia bobkach czy krowich plac-
kach aż roi się od granatowych żuków. Zbijają nawóz w kule, często wielokrotnie 
cięższe od samego chrząszcza i toczą je do gniazda. Odchodami żywią się zarówno 
dorosłe żuki, jak i ich larwy. Menu uzupełniają zbutwiałymi liśćmi i grzybami. Żuki 
te w okresie rozrodczym (wiosna i lato) łączą się w wierne sobie pary. Współpra-
cują przy zapewnieniu potomstwu bezpiecznego rozwoju, dzielą się obowiązkami. 
Czasem wspólnie, a czasem tylko samica, kopią głęboki, pionowy korytarz w głąb 
ziemi (do 50 cm długości). Od głównego korytarza odchodzą boczne odgałęzienia 
do 20 cm długości, każde zakończone sporą jamką – komorą gniazdową, którą sa-
miec zapełnia pokarmem dla larwy – ubitym w kulkę nawozem (żuk leśny upycha 
w gnieździe głównie kiszonkę z liści). Spiżarnia musi być obficie zaopatrzona, gdyż 
pokarm w niej zgromadzony musi wystarczyć potomstwu na prawie dwa sezony – 
tyle czasu przebywają larwy pod ziemią, zanim wyjdą na światło dzienne jako doro-
słe żuki. Gdy jamka jest już pełna pożywienia, samica znosi w niej jedno jajo. Zaraz 
potem żuki przystępują do zapełniania następnej jamki. Samica gnojarza w jednej 
ziemnej budowli znosi około trzydziestu jajek. Nie jest to jak na owada dużo, za to 
larwy, a potem młode żuki, mają zapewnione odpowiednie warunki do bezpiecz-
nego rozwoju. Naukowcy, na podstawie badań przeprowadzonych w Białowieskim 
Parku Narodowym, wyliczyli, że żuki gnojowe i żuki leśne na hektarze powierzchni 
leśnej zakopują w jednym sezonie około 250 kg szczątków roślinnych i odchodów. 
To dzięki tym owadom martwa materia organiczna z powierzchni wędruje głęboko 
pod ziemię. Tak właśnie znikają liście, odchody zwierzęce, tak nawożony jest las.

Szkoda, że nawet te pożyteczne owady padają ofiarą bezmyślności człowieka. 
Śmiertelną pułapką okazują się dla gnojarzy pozostawiane w lesie przez ludzi pu-
ste butelki. Żukowi coś w nich śmierdzi, więc wchodzi do środka i niestety zdycha, 
bo nie potrafi potem wyjść. Zapach zdechłego owada przyciąga kolejne gnojarze. 
Czasami w butelce znajdowałem kilkadziesiąt martwych żuków.

Płazy

Chociaż płazy kojarzą się bardziej ze zbiornikami wodnymi niż z lasem, to jednak 
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istnieją gatunki, które większość życia spędzają na lądzie i w lesie doskonale się 
czują. Tymi lądowymi płazami są żaby brunatne – żaba moczarowa i żaba trawna. 
Kto nie widział setek tych żab wędrujących wczesną wiosną z lasu do najbliższych 
zbiorników wodnych celem odbycia tam rozrodu, ten nie uwierzy w istnienie 
żab lądowych. Ja takie zjawisko widziałem w Puszczy Boreckiej i nie trzeba mnie 
o istnieniu żab lądowych przekonywać. Pierwsza z nich jest aktywna w ciągu dnia, 
więc łatwiej możemy ją zobaczyć, a druga prowadzi nocny tryb życia. Trudno je od 
siebie odróżnić, ponieważ są podobnej wielkości i barwy – brązowe z ciemnymi 
plamami, na grzbiecie jaśniejsze (podczas godów samce żaby moczarowej stają się 
niebieskie, a samce żaby trawnej mają wówczas tylko niebieskie podgardle).

ŻABY BRUNATNE

Nazwa żaby brunatne dotyczy 3 gatunków żab żyjących w naszym kraju. Są to 
żaba trawna, żaba moczarowa i żaba dalmatyńska, zwana inaczej żabą zwinką. Ten 
ostatni gatunek występuje tylko na kilkunastu stanowiskach w południowej Pol-
sce, więc nie będę się nim zajmować. Wszystkie te gatunki łączy kilka wspólnych 
cech, takich jak: obecność ciemnych plam skroniowych z boków głowy, brak koloru 
zielonego w ubarwieniu grzbietu, błona pławna ich tylnych stóp niesięgająca do 
końca palców i co najważniejsze – dorosłe żaby brunatne większość życia spędzają 
na lądzie.

Żaba trawna to płaz o oliwkowej lub brunatnej skórze, bogatej w chromatofory 
(chromatofory to komórki barwnikowe skóry, umożliwiające łatwą zmianę ubar-
wienia ciała na kolor podobny do koloru otoczenia), długości ciała 7-11 cm i sze-
rokim pysku. Boki głowy aż do nasady przednich nóg zdobi ciemna trójkątna pla-
ma. Na spodniej stronie ciała występuje plamkowanie. Żyje wyłącznie na lądzie 
(z wyjątkiem okresu rozrodu i zimowania – zimuje zagrzebana w mule, rozradza 
się w płytkich wodach, składa jaja w kulistych pakietach, liczących do 4500 jaj. 
Skupienia takich pakietów mogą liczyć ich setki). Młode, mające postać kijanki i od-
dychające za pomocą skrzeli, żywią się pokarmem roślinnym z pewną domieszką 
zwierzęcego. Po przeobrażeniu w żabki zaczynają oddychać powietrzem atmosfe-
rycznym i masowo w czerwcu opuszczają zbiorniki wodne, by rozpocząć lądowy 
tryb życia. Pokarmem dorosłych są przede wszystkim stawonogi (pająki, owady). 
Żaba trawna jest pospolita w całej Polsce, zamieszkuje wszystkie siedliska lądowe, 
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lecz preferowanym przez nią siedliskiem jest las. Objęta jest ochroną częściową.
W lesie możemy jeszcze spotkać żabę moczarową, podobnie ubarwioną, lecz 

pozbawioną wyraźnego plamkowania brzucha, o wąskim, ostrym pysku. W okresie 
rozrodu samce stają się niebieskie, barwa ta jest tym intensywniejsza, im cieplej-
sza panuje pogoda. Żaba ta zimuje wyłącznie na lądzie, schowana w jakiejś norze 
lub stercie suchej roślinności. W przeciwieństwie do żaby trawnej, której dorosłe 
postacie żywią się wyłącznie pokarmem zwierzęcym, żaba moczarowa spożywa 
również pokarm roślinny.

Gady

Z racji swego klimatu Polska nie jest obszarem szczególnie dogodnym dla gadów, 
gdyż są one zwierzętami ciepłolubnymi. Występuje ich w Polsce kilkanaście gatun-
ków. Są to: jaszczurki, węże i jeden gatunek żółwia. Nie wszystkie spotykane w kra-
ju gatunki są zwierzętami leśnymi. Wszystkie gady są drapieżcami, ale wszystkie, 
z wyjątkiem żmii zygzakowatej, są niegroźne dla człowieka, choć generalnie nie 
cieszą się one jego sympatią. Węże, a także beznoga jaszczurka – padalec, są zwy-
kle określane mianem żmii i bezlitośnie zabijane.

Żmija
Żmija zygzakowata to wąż dość powszechnie występujący na Pomorzu. Nie jest to 
duży wąż, najdłuższe osobniki mogą mierzyć do 90 cm. Jej ubarwienie jest różne, 
najczęściej szarobrunatne, ale zdarzają się osobniki bardzo ciemne, robiące wra-
żenie czarnych czy granatowych. Najbardziej charakterystycznymi cechami żmii są 
czarny zygzak na grzbiecie, ciągnący się wzdłuż całego ciała (fot. 66), niewidoczny 
u żmij bardzo ciemnych, i pionowo ustawiona źrenica oka. Gad ten często wystę-
puje na terenach wilgotnych, na torfowiskach i bagnach, lubi wygrzewać się na 
słońcu, np. na stercie kamieni, można go spotkać w lesie, ale i na polnej drodze. 
Żywi się gryzoniami lub innymi zwierzętami, które poruszają się po powierzchni 
ziemi. Ofiary zabija jadowitym ukąszeniem, a następnie w całości połyka. Jest zwie-
rzęciem dziennym. Zimę przesypia w ukryciu, nieraz gromadnie. Jest gatunkiem 
jajożyworodnym (gatunek jajożyworodny – młode rozwijają się w jajach pozosta-
jących w ciele samicy, z których wychodzą w momencie składania jaj, co dla obser-
watora wygląda jakby samica młode rodziła). Samica rodzi kilkoro młodych. Okres 
godowy przypada na wiosnę. Żmija nie jest zwierzęciem agresywnym, w razie nie-
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bezpieczeństwa ucieka. Kiedy czuje się osaczona, najpierw odstrasza przeciwnika 
sykiem, a potem dopiero może ukąsić. Około 70% ukąszeń człowieka to tzw. „uką-
szenia suche”, bez wstrzyknięcia jadu. Wstrzyknięcie jadu dla dorosłego człowieka 
nie jest śmiertelnie groźne, choć niewątpliwie powoduje stan chorobowy (ostrzej 
występujący u uczuleniowców), któremu zapobiega się przez wstrzyknięcie odpo-
wiedniej surowicy. Jak się chronić przed ukąszeniem? Uważać, gdzie się chodzi i na 
czym się siada, a poza tym w miejscach, gdzie można spotkać żmije, dobrze jest 
nosić wysokie buty i długie spodnie – takie ubranie praktycznie zabezpiecza przed 
żmiją. Lecz w przypadku ukąszenia należy niezwłocznie skontaktować się z leka-
rzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Moje kontakty ze żmijami? W latach młodości moje spotkania ze żmijami koń-
czyły się dla nich niepomyślnie. Zabijając je byłem potem głupio dumny z siebie 
i swojej rzekomej odwagi. Pamiętam wielką, jasną, prawie niebieską żmiję, która 
mieszkała w kupie suchej trawy tuż za moim namiotem, jesienią 1963 roku, gdy na 
Mierzei Wiślanej obrączkowałem ptaki. W dzień wygrzewała się na słońcu, a gdy 
słońce zachodziło, chowała się w swojej norze. Spotykaliśmy się ze sobą niemal 
każdego dnia, szanowaliśmy swoje terytoria i przyzwyczailiśmy się do siebie. Żmija 
ta nigdy nie próbowała atakować i do niej chyba nabrałem szacunku. Nie czułem 
potrzeby zabijania jej. Ale o moim stosunku do żmij ostatecznie zadecydowało chy-
ba jeszcze inne zdarzenie. Było lato któregoś roku lat osiemdziesiątych XX wieku. 
W tamtym czasie wakacje letnie spędzałem z rodziną w Małych Pieninach, miesz-
kając w Szlachtowej koło Jaworek. Czasem chodziliśmy z dziećmi na spacery na 
górę Repową. Szło się tam dość długo, ostatni odcinek trasy wiódł przez górskie 
pastwiska. Przy drodze rosły pojedyncze świerki, trzymające się ziemi wysokimi ko-
rzeniami. Jedna z moich córek – Bronka miała wtedy 3-4 lata, chodziła w tenisów-
kach. Któregoś dnia zatrzymała się tuż przy pniu jednego ze świerków, przy dość 
stromej drodze. W tym momencie u stóp Bronki dostrzegłem wielką żmiję, która 
leżała zwinięta między korzeniami drzewa i właśnie zaczęła się rozwijać i pełznąć. 
Natychmiast chwyciłem dziecko i odstawiłem je w bezpieczne miejsce. Potem za-
cząłem rozglądać się za kamieniem, którym chciałem wymierzyć żmii „sprawiedli-
wość”. A żmija spokojnie popełzła przez pastwisko. I w tym momencie nastąpiła 
refleksja. Żmija zachowała się przyzwoicie, nie zaatakowała dziecka i uznawszy, że 
nowe towarzystwo jej nie odpowiada popełzła spokojnie w swoją stronę. Od tej 
pory spotkane przeze mnie żmije są bezpieczne. Nie zabijajmy spotkanych węży. 
Te, które są agresywne, jak np. gniewosz (bardzo rzadki) nie są dla nas niebezpiecz-
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ne. Jadowita żmija stara się nas unikać. Pamiętajmy, że spotykamy ją w środowisku 
będącym jej domem.

Padalec
Padalec zwyczajny wygląda jak wąż, ale w rzeczywistości jest po prostu beznogą 
jaszczurką – mniej zwinną od swoich krewniaczek, powolną, ale większą – może 
dorastać nawet do pół metra długości – i dłużej żyjącą (w naturze do 15 lat). Jest 
jajożyworodny. Żyje w lasach i zaroślach, poluje m.in. na ślimaki, larwy owadów 
i dżdżownice, a więc na ofiary jeszcze wolniejsze niż on sam. Padalec jest błyszczą-
cy, metalicznie brązowy (w różnych odcieniach) (Fot. 67).

Dla człowieka jest zupełnie nieszkodliwy, nie umie nawet ugryźć. Niestety, czę-
sto ludzie mylą go z wężami, w tym ze żmiją zygzakowatą i zabijają. A tymczasem 
padalec, zresztą jak wszystkie gady, jest u nas ściśle chroniony. Jego przetrwanie 
jest niepewne, bo cywilizacja wkracza coraz bardziej na jego terytoria, ginie maso-
wo m.in. pod kołami samochodów, zwłaszcza na polnych i leśnych drogach.

Ptaki

Z lasem związanych jest kilka grup ptaków. Liczną część z nich stanowią te, które 
w lesie gnieżdżą się i tu spędzają resztę swojego rocznego cyklu życiowego przed 
udaniem się na tereny zimowiskowe (o ile w lesie nie zimują). Można tu wymienić 
np. bociana czarnego, słonkę, włochatkę, lelka, strzyżyka, pierwiosnka, pokrzywnicę, 
świstunkę, świergotka drzewnego, lerkę, paszkota, muchołówki małą, białoczelną 
i żałobną, rudzika, kowalika, pełzacza leśnego, krzyżodzioba świerkowego czy gila.

Jest grupa ptaków, które mogą się gnieździć w lesie, ale również poza lasem. Są 
to np. żuraw, kaczka krzyżówka, puszczyk, bogatka, modraszka, szpak, zięba, kos 
czy drozd śpiewak.

Niektóre gatunki w lesie mają gniazdo, ale zdobywają pokarm głównie poza 
lasem, np. kormoran, bielik, kobuz, kruk.

Są wreszcie takie gatunki, np. gągoł i nurogęś, które gniazdo mają w lesie 
w dziupli albo w specjalnej budce lęgowej i po wykluciu się piskląt przeprowadzają 
je do najbliższego zbiornika wodnego i tam żerują.
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Zięba
„Usiadła zięba na dębie…” napisał Jan Brzechwa. Oczywiście, poeta może w utwo-
rach swoich posługiwać się różnymi skojarzeniami, ale zięba zwyczajna (fot. 68) 
to najliczniejszy ptak leśny, występujący we wszystkich typach lasu, zamieszkujący 
też zadrzewienia śródpolne, parki, większe ogrody, czyli wszędzie tam, gdzie znaj-
dzie kępę drzew, na których może umieścić gniazdo. Zięba, będąca najliczniejszym 
ptakiem leśnym, jest także jednym z najliczniejszych w Polsce. Jej liczebność w kra-
ju szacuje się na 5-10 milionów par.

Ogólny ton upierzenia tych ptaków jest beżowoszary, samica pozostaje w tym 
tonie przez całe życie. Samiec w okresie lęgowym jest bardzo kolorowy, ubarwio-
ny wręcz jaskrawo, ma niebiesko-szarą czapeczkę i takiż tył szyi, nad dziobem ma 
czarną przepaskę, boki głowy i pierś rdzawoczerwone, wierzch ciała rdzawobrą-
zowy. Obie płci mają szarozielony kuper i dwa białe paski na skrzydłach, szersze 
u samca, węższe u samicy. Zaraz po przylocie z zimowisk zięby rozpoczynają in-
tensywnie śpiewać, a że wydają jeszcze wiele innych głosów, las rozbrzmiewa 
ich głosami. Gniazdo budują na drzewach, przy czym nie są przywiązane ani do 
gatunku drzewa, ani do jego cech strukturalnych. Często umieszczają je bezpo-
średnio na pniu, w jego rozwidleniu lub między pniem a wyrastającą z niego gałę-
zią. Gniazdo ma kształt głębokiej czarki, zbudowanej z mchu i porostów, połączo-
nych pajęczyną, wewnątrz jest ono obficie, miękko wymoszczone, a z zewnątrz 
pracowicie zamaskowane porostami lub jakimiś charakterystycznymi elementami  
(np. płatkami białej kory na brzozach) zbieranymi na gniazdowym drzewie, tak 
że jest prawie niewidoczne. Jaja wysiaduje samica, zmieniana w ciągu dnia przez 
samca. Pisklęta karmią oboje rodzice. Młode zięby opuszczają gniazdo w wieku 
około 2 tygodni. Siedzą wtedy na gałęziach i sygnalizują rodzicom miejsce swego 
przebywania charakterystycznymi głosikami. W okresie lęgowym zięby żywią się 
owadami, którymi karmią też pisklęta. Żerują na ziemi – na dnie lasu lub na przyle-
gających do lasu terenach otwartych. W okresie pozalęgowym jedzą nasiona, które 
zbierają na ziemi, nigdy nie wydziobując nasion będących jeszcze na roślinach, tak 
jak to czynią inne ziarnojady (czyli nasionożerne ptaki). Owady, zwłaszcza nieowło-
sione gąsienice, łowią na drzewach. Po wyprowadzeniu z gniazd piskląt pierwszego 
lęgu, zięby przystępują do następnego. Po zakończeniu drugiego lęgu opuszczają 
lasy i żerują na polach oraz im podobnych terenach otwartych. Gdy zięby opuszczą 
las, ten staje się dziwnie cichy i jakby pusty. Na polach zięby występują w stadach, 
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nieraz bardzo dużych, liczących setki osobników. W październiku odlatują z kraju 
i tylko nieliczne osobniki pozostają na zimę, głównie w południowej i zachodniej 
Polsce. Zimujące osobniki to najczęściej samce. Zięby zimują w Europie Zachodniej, 
Europie Południowej i Afryce Północnej.

SZPONIASTE
Ptaki szponiaste były kiedyś nazywane „ptakami drapieżnymi”, ale w wyniku lep-
szego zrozumienia, czym w świecie zwierząt jest drapieżnictwo, nazwę tę zmienio-
no. Typowo leśne gatunki szponiastych to jastrzębie – większy gołębiarz i mniejszy 
krogulec. Oba te gatunki polują prawie wyłącznie na ptaki, stosownie do swej wiel-
kości większe lub mniejsze. W czasie koczowania lub wędrówek ptaki te wycho-
dzą poza las. Można je wtedy zaobserwować w pobliżu siedzib ludzkich, krogulca 
polującego na wróble, stanowiące jego ulubioną zdobycz i gołębiarza polującego 
na gołębie – w wyniku tego bardzo nielubianego przez hodowców tych ptaków, 
którzy nie zważając na przepisy ochrony przyrody, zwalczają go wszystkimi moż-
liwymi sposobami. W lesie spotkać można jeszcze inne gatunki szponiastych, np. 
myszołowa, trzmielojada, dwa gatunki kań – kanię rudą i kanię czarną, a także 
kobuza, ale żaden z tych ptaków nie jest tak dobrze przystosowany do poruszania 
się i polowania w gąszczu jak jastrzębie.

Krogulec zwyczajny to nieduży ptak szponiasty, z racji swego upodobania do 
wróbli zwany też „jastrzębiem-wróblarzem”. Ma stosunkowo krótkie, szerokie 
skrzydła i długi ogon, co stanowi przystosowanie do poruszania się wśród drzew 
i krzewów i nagłych zwrotów kierunku lotu w czasie ataku na zdobycz. Jego dłu-
gie i cienkie nogi umożliwiają mu wydobywanie zdobyczy ukrywającej się w gę-
stym, a nawet ciernistym krzewie. Poluje zazwyczaj z zasiadki lub atakując z ukry-
cia. Zdobyczy nigdy nie goni na dłuższym dystansie. Ptaka tego cechuje bardzo 
silny dymorfizm (zróżnicowanie) płciowy. Samica jest znacznie większa od samca, 
bywa, że przewyższa go masą ciała aż dwukrotnie. Wierzch ciała krogulca jest sza-
ry, a spód jasny, prawie biały, z bardzo wyraźnymi, poprzecznymi, brunatnymi lub 
szarymi prążkami. Samce wykazują znaczną zmienność ubarwienia, pojawiają się 
w ich upierzeniu tony brązowe, niekiedy, zwłaszcza na bokach ciała, przybierające 
odcień cynamonowobrązowy. Rozpiętość skrzydeł samicy wynosi do 80 cm, sam-
ca do około 60 cm. Krogulec poluje wyłącznie na drobne ptaki (budowa jego nóg 
uniemożliwia mu chwytanie ssaków). Granicą możliwości, i to dużej samicy, jest 
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ptak wielkości dzięcioła pstrego lub gołębia. W okresie wysiadywania przez samicę 
jaj i opieki nad pisklętami, poluje tylko samiec, który przynosi upolowaną i osku-
baną zdobycz w pobliże gniazda. Karmieniem piskląt zajmuje się wyłącznie samica, 
która daje dzieciom miękkie kąski, zaś skórę, twarde części ciała i kości zjada sama. 
Krogulec, podobnie jak gołębiarz, bardzo starannie oskubuje upolowaną zdobycz. 
W tym celu siada na pniaku lub na ziemi i wyskubane pióra rozrzuca dookoła siebie 
– po takich rozrzuconych na ziemi piórach łatwo uznać jego (podobnie jak i gołę-
biarza) obecność na danym terenie. Krogulec jest w zasadzie jedynym szponiastym 
drapieżnikiem, który atakuje ptaki odwiedzające przydomowe karmniki. Gdy wi-
dzę zimą krogulca koło mojego domu i czasem odlatującego z wróblem w kierunku 
lasu, szkoda mi tego wróbla, ale krogulec, aby przetrwać zimę, musi codziennie 
upolować przynajmniej dwa ptaki wielkości wróbla.

Krogulec buduje gniazdo wśród gęstych gałęzi, młodych drzew, najchętniej 
iglastych. Jako podstawę gniazda wykorzystuje czasem stare gniazda innych pta-
ków. Dla uzyskania czystości gniazda jest ono stale dobudowywane przez samca 
nowymi gałązkami. Ciekawym przystosowaniem jest okres zmiany piór samicy 
(czyli pierzenia), co dokonuje się w czasie jej przebywania na gnieździe, w przeci-
wieństwie do samca, który pierzy się dopiero jesienią.

SOWY
Sowy są ptakami nocnymi i w nocy, a przede wszystkim po zapadnięciu zmroku, po-
lują z reguły na drobne ptaki i ssaki, które lokalizują przy pomocy wzroku i przede 
wszystkim słuchu. Czasem w locie łowią też duże owady. Widzą w ciemności, 
a dzięki licznym przystosowaniom upierzenia potrafią się bezszelestnie poruszać. 
Sowy posiadają pewien specyficzny fragment upierzenia, charakterystyczny dla tej 
grupy ptaków, spotykany poza sowami tylko u niektórych gatunków błotniaków. 
Jest to tzw. szlara, czyli upierzenie przedniej części głowy. Pióra szlary są odmienne 
od piór porastających inne fragmenty ciała. Są one krótsze i sztywniejsze, promie-
niście ułożone wokoło oczu i dzioba. Tworzą wklęsłą nieckę, okrągłą lub sercowatą, 
różnie u różnych sów. Szlara spełnia rolę ekranu akustycznego, skupiającego fale 
dźwiękowe, co pozwala sowie na lepszą nawigację w ciemności i lokalizację ofiary. 
Dodatkowym przystosowaniem zwiększającymi skuteczność sowy jako myśliwego 
polującego w ciemności jest fałd skórny, położony w obrębie otworu usznego, usy-
tuowanego poza szlarą, na boku głowy oraz asymetryczne ustawienie uszu. Obec-
ność szlary, krótki dziób, węższe niż u innych ptaków rozstawienie oczu i bardziej 
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okrągła głowa sprawiają, że przód głowy sowy nabiera charakteru „twarzy”, nie-
spotykanego u innych ptaków.

Są wśród sów gatunki osiadłe i wędrowne, małe i duże. Gniazdo zakładają 
w dziuplach lub w opuszczonych gniazdach innych ptaków. Wysiadywanie jaj roz-
poczynają od zniesienia pierwszego jaja i w kolejnych dniach składają następne, co 
w rezultacie prowadzi do niejednoczesnego wylęgu piskląt i znacznych różnic wiel-
kości i rozwoju między najstarszymi i najmłodszymi członkami rodzeństwa. Jest 
to przystosowanie do obfitości pokarmu – w lata obfitości przeżywają wszystkie 
pisklęta w lęgu, w lata „chude” przeżywają tylko najstarsze. Młode sowy opusz-
czają gniazdo, gdy są jeszcze karmione przez rodziców. Opuściwszy gniazdo sie-
dzą na drzewach i nawołują rodziców specyficznymi głosami, po których ornitolog 
może je łatwo rozpoznać. W lasach naszych gmin gniazduje kilka gatunków sów, 
z których najliczniejszy jest puszczyk, często występujący również w parkach. A na 
szczególną uwagę zasługują bytujące tu włochatka i puchacz.

Włochatka
Sowa włochatka zwyczajna jest w Polsce nielicznym ptakiem lęgowym, w całym 
kraju bardzo nierównomiernie rozmieszczonym. W latach 2013–2018 jej liczeb-
ność na terenie kraju szacowano na 1200–2400 par. W Polsce włochatka zasie-
dla lasy świerkowe i buczyny z domieszką drzew iglastych. Osiedla się najchętniej 
w tych partiach lasu, które sąsiadują z przestrzeniami otwartymi, na których że-
ruje. Żywi się głównie gryzoniami i drobnymi ptakami. Łowi też w locie większe 
owady (ważki, chrząszcze). Jak wszystkie sowy, będąc nocnym drapieżnikiem, ma 
doskonały słuch i wzrok. Jej naturalnymi wrogami są głównie puszczyk i puchacz. 
Włochatka stosunkowo licznie występuje na Kaszubach, gniazdując najchętniej 
w dziuplach dzięcioła czarnego (zajmując też czasem stare gniazda wron czy tego 
typu obiekty na skraju lasu). Jest to mała, szarobrunatna sowa ze stosunkowo dużą 
głową, z licznymi jasnymi perełkowatymi plamkami na skrzydłach i na grzbiecie, 
podłużnymi jasnymi pasami na spodniej stronie ciała oraz z półpierścieniowymi 
białawymi plamami wokół oczu. Ma obficie biało opierzone nogi (od skoku aż po 
pazury), skąd wzięła się nazwa tej sowy. Długość jej ciała wynosi około 25 cm, roz-
piętość skrzydeł do 55 cm, masa ciała 100-200 g. 

Generalnie, sowy są trudne do obserwacji. Włochatkę mamy czasem szansę 
zobaczyć, jeśli przypadkiem natkniemy się na jej gniazdo. Potrafi ona zareagować 
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na intruza, wyciągając głowę na zewnątrz dziupli, a gdy spogląda z góry, jej „mina 
mówi”: „A kto mi tu łazi?” (fot. 69).

Puchacz
Puchacz zwyczajny to rzadko spotykana największa polska sowa. Ale na Kaszubach 
można czasem usłyszeć te ptaki. Nie inaczej jest w okolicach Wejherowa i Gnie-
wina. Puchacze gnieżdżą się w dość dużej odległości para od pary, bo jako duże 
drapieżniki potrzebują sporych ilości pokarmu. Żywi się upolowanymi zwierzętami 
– drobnymi ssakami i ptakami. 

Kiedy puchacz pojawi się w lesie, krajowe prawo wymaga, aby wyznaczyć strefę 
ochronną wokół gniazda, w jakiej nie można zakłócać mu spokoju. Przede wszyst-
kim nie wolno tam wykonywać żadnych prac leśnych. Niewiele jednak takich stref 
się wytycza, bo gniazdo puchacza trudno jest zlokalizować. Najczęściej jedynie go 
słyszymy, bo jest to ptak o skrytym i nocnym trybie życia. Odzywa się rzadko. Ma 
charakterystyczny głos, jest to takie ponure pohukiwanie: „pu-hu” albo „phuoo”. 
Tak woła samiec, a samica odpowiada mu pohukiwaniem o oktawę wyższym. Sa-
miec poza tym potrafi ostrzegawczo krzyknąć. Jest to przeraźliwie głośny krzyk. 
Specyficzny chichot, nazywany „śmiechem wiedźmy” wydaje z siebie samica.

Gniazdo puchacza trudno jest znaleźć. Zdarza się, że ptak ten zajmuje gniazdo 
orła bielika, który musi mu ustąpić i wybudować sobie nowe gniazdo. Taka sytuacja 
ma miejsce w niewielkiej odległości od mojej wsi. Gorzej jest, gdy gniazdo umiesz-
czone jest na ziemi, np. w wykrocie, i lokalizacja gniazda niczym się nie wyróżnia.

DZIĘCIOŁY
Stoi przede mną kubek, który powstał z inicjatywy Ogólnopolskiego Towarzy-
stwa Ochrony Ptaków (OTOP), z widniejącymi na nim rysunkami ośmiu gatunków 
dzięciołów występujących w Polsce. Są to: dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, 
dzięcioł zielony, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł pstry duży, dzięcioł pstry średni, 
dzięcioł trójpalczasty i dzięciołek. Autor tych rysunków, znakomity rysownik i or-
nitolog Tomasz Cofta, nie umieścił na tym kubku jeszcze dwóch gatunków wystę-
pujących w Polsce – dzięcioła białoszyjego i krętogłowa.

Wydawać by się mogło, że nazywanie spotkanych na spacerze dzięciołów to 
bardzo skomplikowana sprawa, możliwa tylko dla specjalistów. Spójrzmy na to 
jednak z innej strony. Na Pomorzu nie występują: dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł 
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białogrzbiety, dzięcioł białoszyi i dzięcioł trójpalczasty. Dzięcioł pstry średni był na 
Pomorzu stwierdzony, ale jest to ptak o tak specyficznych wymaganiach (wyma-
ga dużych połaci starych lasów liściastych, najchętniej dąbrów – nie zamieszku-
je lasów bukowych), że jest u nas bardzo rzadki. Krętogłów nie kojarzy się prze-
ciętnemu spacerowiczowi z dzięciołami – wykrywa się go po specyficznym głosie, 
wydawanym wiosną lub znajdując jego gniazdo w budce lęgowej. Tak więc na 
Pomorzu mamy praktycznie do czynienia z czterema gatunkami dzięciołów – dzię-
ciołem czarnym, zielonym, pstrym dużym (nazywanym dzięciołem dużym – i tak 
go będziemy dalej nazywać) i dzięciołkiem. To ograniczenie znacznie ułatwia nasze 
zadanie.

Jeżeli spotkany przez nas w lesie dzięcioł jest dużym czarnym ptakiem, to 
z pewnością jest to dzięcioł czarny. Jeżeli w ubarwieniu spotkanego przez nas 
ptaka występuje barwa zielona, jest to z pewnością dzięcioł zielony. Ale uwaga 
– dzięcioł zielony występuje przede wszystkim w zalesionych dolinach rzecznych 
lub w ich pobliżu. Jeżeli spotkany przez nas ptak ma upierzenie czarno-białe z lub 
bez pewnej domieszki czerwonego w różnych partiach ciała – jest to dzięcioł duży 
lub dzięciołek. Ale dzięciołek to ptak malutki, wielkości wróbla. Występuje z reguły 
w wilgotnych lasach olszowych lub wierzbowych, choć spotkać go można i w cen-
trum wsi. Tak więc na naszych spacerach w pomorskich lasach możemy się spo-
dziewać przede wszystkim dwóch gatunków dzięciołów – dzięcioła dużego i dzię-
cioła czarnego.

Dzięcioły słychać w lesie już od wczesnej wiosny, zanim inne ptaki zaczną śpie-
wać. Najczęściej wybierają suchą gałąź położoną wysoko, zazwyczaj w koronie 
drzewa i uderzają w nią silnie dziobem, wprawiając ją w drgania. Podczas uderza-
nia gałęzi w dziób dzięcioła powstają głośne dźwięki nazywane „bębnieniem”. Bęb-
nienie, o mocy i długości trwania dźwięku charakterystycznych dla poszczególnych 
gatunków, słychać z dużej odległości. Jest to dźwięk zastępujący dzięciołom śpiew, 
informujący potencjalnych konkurentów, że dany teren jest już zajęty i że w razie 
czego intruz spotka się z należytą odprawą.

A teren ten np. u dzięcioła czarnego sięga kilkudziesięciu hektarów. I gatunek 
ten bębni najgłośniej. Bębnią i samce, i samice. Ornitolog po różnicach w sile, am-
plitudzie serii, długości przerw między seriami stuków, potrafi określić gatunek 
dzięcioła. Bębnieniem dzięcioły ogłaszają również, że czekają na zainteresowanie 
ze strony płci przeciwnej. Inne ptaki w tym celu śpiewają, dzięcioły bębnią. Ryt-
miczne ciche stukanie słychać, gdy dzięcioł wykuwa dziuplę lub szuka pożywienia. 
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Dziuple służą dzięciołom do założenia w nich gniazda i bezpiecznego wykarmienia 
i wyprowadzenia młodych. Co roku wykuwana jest nowa dziupla – starej dziupli 
lub budki lęgowej dzięcioł używa tylko zimą, jako miejsca spędzania nocy.

Dzięcioły, tak jak inne ptaki, wydają oczywiście bardzo różnorodne głosy. Czę-
sto przypominają one śmiech, rżenie konia, niektóre wrzeszczą, ale nigdy nie śpie-
wają. Najbardziej gadatliwym, krzykliwym i hałaśliwym ze wszystkich jest dzięcioł 
duży.

Wykucie dziupli to ciężka praca, ale dzięcioł zazwyczaj buduje ją w chorym 
drzewie, które ma bardziej miękkie drewno, jednak jest on również w stanie wy-
kuć dziuplę w drzewie zupełnie zdrowym. Jak już wspomniałem, dzięcioły co roku 
wykuwają nowe dziuple. Z pozostawionych przez nie dziupli korzysta wiele innych 
gatunków zwierząt (nietoperze, kuny, wiewiórki, ptaki, osy, szerszenie, pszczoły). 
Stare dziuple są przede wszystkim bardzo atrakcyjne dla ptaków. Występowanie 
na danym terenie szeregu gatunków ptaków może wręcz zależeć od dzięcioła czar-
nego i pozostawionych przez niego dziupli. Zależność ta dotyczy np. gągoła (kacz-
ka zakładająca gniazdo w dziupli) czy włochatki (sowa opisana wcześniej). Dziuple 
dzięciole lubi zamieszkiwać między innymi siniak (dziki gołąb), pewne gatunki ka-
czek i sów oraz cały szereg drobnych ptaków (sikory, pleszki, szpaki, muchołówki, 
kowaliki, mazurki).

W budowie ciała dzięciołów występuje szereg przystosowań do ich specyficz-
nego trybu życia. Dzięcioły posiadają bardzo mocne nogi, które pomagają im w peł-
zającym sposobie poruszania się po pniu drzewa i w utrzymaniu pionowej sylwetki 
podczas wykuwania dziupli i szukania owadów, żyjących w drewnie lub pod korą. 
Bardzo sztywne pióra w ogonie (sterówki) stanowią podporę przy utrzymywaniu 
takiej sylwetki. Bardzo specyficzną częścią ciała dzięcioła jest dziób. Z wyglądu 
przypomina dłuto, jest bardzo mocny i może silnie uderzać. Pomaga mu w tym 
specjalny „aparat” mięśni i chrząstek wewnątrz czaszki, który jak poduszka wytłu-
mia wstrząsy. Język dzięciołów jest bardzo długi, może wysuwać się nawet dziesięć 
centymetrów poza koniec dzioba. Gdy dzięcioł nie żeruje, język jest zwinięty we-
wnątrz czaszki, dochodząc aż do jamy nosowej. Język dzięcioła czarnego i dużego 
ma haczykowate wyrostki, a język dzięcioła zielonego jest szeroki i lepki. Główny 
pokarm dzięciołów to owady dorosłe i ich larwy wydłubywane z drewna lub spod 
kory drzew. Pod korą żyją korniki, a także larwy innych owadów drążących swoje 
chodniki pod korą lub w drewnie. Opisane szczegóły budowy dzioba i języka uła-
twiają zdobycie pokarmu.
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Ale w diecie np. dzięcioła dużego znajduje się szereg innych składników – owo-
ce, nasiona, jaja, a nawet pisklęta ptaków i padlina. To jest pokarm ciepłego okresu 
roku. Zimą dzięcioł ten znany jest ze zwyczaju zakładania tzw. kuźni. Nierzadko 
w lesie można zobaczyć sterty rozłupanych szyszek. Jest to dzieło dzięcioła dużego. 
Z szyszek tych dzięcioł wydłubał nasiona w bardzo przemyślny sposób: ptak wy-
biera na pniu drzewa odpowiednie miejsce, w którym może zaklinować szyszkę, 
a następnie wyjeść z niej nasiona. Zużytą szyszkę zrzuca na ziemię i leci po nową, 
pełną nasion. Stąd pod drzewem gromadzi się sterta szyszek.

Najliczniejszy na terenie gminy Wejherowo, Gniewino i na całych Kaszubach 
jest dzięcioł duży, związany głównie z drzewami iglastymi. Często w naszych gmi-
nach, na skrajach lasu lub na łąkach można zobaczyć też dzięcioły zielone. Gatunek 
ten żywi się zbieranymi na ziemi owadami (szczególnie mrówkami) i ich larwami. 
Wiosną i latem zbiera mrówki także z pni drzew. Rzadziej pożywia się innymi bez-
kręgowcami, np. chrząszczami, świerszczami, gąsienicami, a wyjątkowo mięsistymi 
owocami i nasionami. Zimą rozkopuje mrowiska nawet do 1 m głębokości. Potrafi 
też w tym okresie wydłubać dziury w ulach z pszczołami i wyjadać owady.

KRUKOWATE
Nazwa tej rodziny pochodzi od nazwy jej największego przedstawiciela – kruka. 
Kruk zwyczajny to potężny ptak o czarnym, metalicznie lśniącym upierzeniu. Ma 
silne nogi zdolne do chodzenia i do skakania oraz potężny dziób. Masa jego ciała 
osiąga średnio 1 kg, a rozpiętość skrzydeł może sięgnąć 130 cm. Samiec i sami-
ca nie różnią się od siebie. Kruki żyją w stałych parach, trzymających się razem 
przez całe życie, utrzymujących własne terytorium, rozciągające się na dużym 
obszarze, obejmujące również tereny nieleśne. Dlaczego więc zaliczono kruka do 
ptaków leśnych? Stało się tak ze względu na specyfikę jego rozrodu. Otóż kruk 
buduje gniazdo w lesie, wybierając do tego wysokie drzewo. Jeżeli lasu nie ma, 
kruki nie mają się gdzie gnieździć. Czasem wprawdzie budują gniazdo na słupach 
wysokiego napięcia, ale są to sytuacje wyjątkowe, niezmieniające ogólnej reguły 
– miejscem gniazdowania kruka jest las. Do gniazdowania kruki przystępują już na 
początku roku. Styczeń jest okresem toków i zalotów, kiedy czasem możemy po-
dziwiać powietrzne akrobacje tych ptaków. Luty to okres budowy gniazd, do czego 
kruki używają suchych gałązek. Marzec to czas wysiadywania i wylęgu młodych. 
W okresie wysiadywania jaj i opieki nad pisklętami, którą sprawuje samica, głów-
nym żywicielem całej rodziny jest samiec. Na początku lata młode kruki opuszczają 
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gniazdo i początkowo trzymają się razem z całą rodziną – latem można takie rodzi-
ny obserwować. W końcu lata młode kruki usamodzielniają się i do uzyskania doj-
rzałości płciowej nie mają własnego terytorium. Dojrzewanie następuje w wieku 
3-4 lat, wtedy kruki łączą się w pary i próbują zdobyć własne terytoria, w sytuacji 
sukcesu utrzymywane przez całe życie. W okresie młodzieńczym kruki występują 
w stadach. Stada takie, liczące 30-40 kruków, niejednokrotnie spotykałem w czasie 
mych prac terenowych. Ich „grasowanie” jest zabójcze dla wszystkiego, co żywe, 
a co znalazło się w ich zasięgu. Kruk zjada wszystko, co może schwytać i pokonać. 
Nie gardzi także padliną. Zdarza się, że zimą kruki gromadnie nękają silniejsze od 
nich ptaki szponiaste (np. bieliki) żerujące na wyłożonej dla nich padlinie, próbując 
zniechęcić silniejszego od siebie konkurenta lub przynajmniej odwrócić jego uwa-
gę, aby chwilę tę wykorzystać na uszczknięcie dla siebie kęsa pożywienia.

Kruk ma doskonale wykształcone zmysły wzroku i słuchu. Powszechnie ma opi-
nię ptaka bardzo mądrego i zapewne takim jest, choć niektóre, wyrażone w baj-
kach i legendach, opinie o jego zdumiewających zachowaniach i możliwościach 
są mocno przesadzone. Kruk jest doskonałym lotnikiem i lubi krążyć wysoko 
w powietrzu (nie czynią tego inne krukowate), tak jak to czynią ptaki szponiaste.

Kruk objęty jest ochroną prawną. Jego liczebność w Polsce powoli wzrasta, poja-
wia się w okolicach, w których jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku był nieobecny.

Pisząc o leśnych krukowatych trzeba koniecznie wspomnieć jeszcze o dwóch 
gatunkach – sójce i orzechówce. Inne występujące w Polsce gatunki krukowatych 
(sroka, kawka i wrona) zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach tego opra-
cowania. Gawron to jeszcze inny gatunek krukowatych, żeruje na polach i łąkach, 
w terenie otwartym, a gniazda buduje w parkach i blisko siedzib ludzkich, często 
w miastach. Jest to jedyny ptak krukowaty, który gniazduje w koloniach lęgowych.

Sójka zwyczajna to średniej wielkości ptak leśny, występujący w różnych ty-
pach lasu, budujący gniazda otwarte, niezbyt wysoko na drzewach. Jest ptakiem 
osiadłym, to znaczy nie odlatuje na zimę. Jak na ptaka krukowatego ma dość nie-
zwykłe ubarwienie, w którym przeważa kolor różowawo-szarobrązowy, podgar-
dle i podbrzusze są jasne. Ogon czarny, z dużą, białą plamą na kuprze. Skrzydła 
ciemne, z charakterystycznym jasnobłękitnym jaskrawym lusterkiem. Sójka jest 
wszystkożerna, z przewagą pokarmu zwierzęcego w okresie ciepłym (niszczy wte-
dy wiele gniazd ptasich zawierających jaja lub pisklęta), a jesienią i zimą koncen-
truje się przede wszystkim na pokarmie roślinnym, zwłaszcza na bukwi (nasiona 
buka), żołędziach i orzechach. Aby zdobyć te ostatnie, jesienią odwiedza ogrody 



120

W lesie

i jest prawdziwą plagą dla sadowników specjalizujących się w uprawie leszczyny 
czy orzechów włoskich. Jest osiadła, robi zapasy na zimę, utykając orzechy lub żo-
łędzie w ściółce leśnej. Cechuje ją zdumiewająca zdolność zapamiętywania miejsc, 
w których ukryła zapasy i znajduje je nawet wtedy, gdy las pokryty jest śniegiem. 
Oczywiście nie wszystkie chowane żołędzie są zjadane. Część z nich zostaje w ściół-
ce, potem kiełkuje i daje początek nowym drzewom. W ten sposób sójka przyczy-
nia się do rozsiewania drzew i krzewów leśnych, nawet na dystansie kilku kilome-
trów. Sójka jest ptakiem wrzaskliwym. Spotkawszy w lesie drapieżnika (np. sowę, 
kunę czy myszołowa) nęka go głośno wrzeszcząc i alarmując w ten sposób całe oto-
czenie. Dlatego też jest niezbyt lubiana przez myśliwych i obserwatorów przyrody.

A skąd się wzięło powiedzenie: „wybiera się jak sójka za morze”? Jesienią spo-
tyka się w lasach stadka sójek, które robią wrażenie, jakby szykowały się do odlotu. 
W rzeczywistości nigdzie nie lecą, kręcą się tylko po okolicy.

Orzechówka zwyczajna jest znacznie rzadsza od sójki. Zamieszkuje prawie wy-
łącznie świerczyny z obfitością leszczyny. Orzechówka jest również osiadłym pta-
kiem, wielkości podobnej do sójki, z charakterystycznym krótkim ogonem i o ciem-
nym kolorze upierzenia, które jest ciemnobrązowe, z charakterystycznymi białymi 
kropkami. Skrzydła są pozbawione kropek, jednolicie ciemnobrązowe. Podogonie 
i koniec ogona są białe.

Orzechówka buduje gniazdo na niewysokim, gęstym drzewie. Latem jest 
wszystkożerna, ale jej podstawowym pokarmem są orzechy i nasiona drzew igla-
stych. Podobnie jak sójka gromadzi zapasy na zimę i doskonale zapamiętuje miej-
sce, w który ukryła orzechy. W lata nieurodzaju syberyjskich limb duże stada sybe-
ryjskiego podgatunku orzechówki pojawiają się późnym latem w Polsce, jesienią 
i wczesną wiosną.

SIKORY
Spośród sześciu gatunków sikor gniazdujących w naszym kraju, najliczniej i naj-
częściej widywane to bogatka i modraszka. Nieco rzadsze są: sosnówka, sikora 
uboga, czarnogłówka i czubatka.

Sikory różnią się między sobą wielkością, wyglądem, miejscem występowania 
i zachowaniem. Wszystkie sikory są bardzo rodzinne – oboje rodzice wspólnie bu-
dują gniazdo i wspólnie karmią pisklęta. Sikory są dziuplakami, niektóre zajmują 
gotową dziuplę inne budują ją samodzielnie. Jedna z sikor – czubatka – do założe-
nia gniazda wykorzystuje różne inne ukrycia.
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Najbliżej człowieka występuje największa z sikor – bogatka, którą opisałem 
w rozdziale „W ogrodzie”. Ale gatunek ten występuje również licznie w lasach. 
Spotyka się ją także w parkach i wszelkich zadrzewieniach.

Modraszka (inaczej nazywana sikorą modrą) jest nieco mniejsza od bogat-
ki. Ma niebieską „czapeczkę” oraz niebieskie piórka na skrzydłach i w ogonie  
(fot. 70). Białe policzki otoczone są ciemną obwódką. W zaniepokojeniu lub zainte-
resowaniu stroszy pióra głowy, tworząc czubek, nadający jej zawadiacki, czupurny 
wygląd. Ma stosunkowo mały dziób, ale bynajmniej nie jest on słaby. Przekonał się 
o tym niejeden ornitolog – każda akcja wymagająca złapania sikorki modrej w ręce 
podczas obrączkowania, kończy się skatowaniem palców przez tego ptaszka. Lubi 
zakładać gniazda w ogrodach, ale i w lasach, zwłaszcza na drzewach liściastych 
i mieszanych. Można ją spotkać także w innych zadrzewionych miejscach. Podob-
nie jak bogatka, gnieździ się w dziuplach, chętnie zajmuje także budki lęgowe. Zimą 
bardzo chętnie przylatuje do karmników z ziarnem. Modraszka potrafi przegonić 
z karmnika dużo większą bogatkę, a nawet wróbla, któremu inne sikory ustępują. 
Nasze modraszki, podobnie jak bogatki, w zasadzie nie odlatują na zimę, natomiast 
przylatują do nas osobniki ze wschodu i północy.

Sosnówka, zgodnie z nazwą, zamieszkuje drzewostany iglaste, choć nieko-
niecznie sosnowe. Lasów liściastych zdecydowanie nie lubi. Jest najmniejszą z si-
kor występujących w Polsce. Z wyglądu najbardziej przypomina bogatkę, jest tylko 
od niej dużo mniejsza i mniej kolorowa, nie ma też czarnej pręgi na brzuchu. Ktoś 
kiedyś powiedział, że sosnówka wygląda jak bogatka, która się wytarzała w popie-
le. Charakterystyczna dla niej jest biała plamka na potylicy. Bardzo wyraźne są też 
dwa białe paski na skrzydłach. Zimą można sosnówki spotkać w stadach miesza-
nych z innymi sikorami, kowalikami, mysikrólikami, a nawet dzięciołami. Razem 
szukają pokarmu i ostrzegają się przed drapieżnikami.

Sosnówka żywi się żyjącymi na drzewach iglastych owadami, ich gąsienicami 
i jajeczkami. Potrafi zbierać je bezpośrednio z igieł, siadając na najcieńszych gałąz-
kach. Zimą wydziobuje także nasiona z szyszek. Gdy pojawia się przy karmniku i ma 
do wyboru nasiona, słoninę lub żeberka z mięsem – wybiera żeberka.

Czubatka, podobnie jak sosnówka, jest ptakiem typowo leśnym, również za-
mieszkującym lasy iglaste. Poznać ją łatwo, ponieważ ma na głowie czubek z czar-
no-białych piórek, co nadaje jej zadziorny, zawadiacki wygląd. Chociaż nie boi się 
specjalnie człowieka, rzadziej zbliża się do zabudowań ludzkich, chyba, że znajdu-
ją się one na skrajach lasów. Sama buduje sobie gniazdo, wydziobując niewielką 
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dziuplę w spróchniałym pniu drzewa. Zdarza jej się zamieszkiwać budki lęgowe, 
a także opuszczone gniazda wiewiórek. Latem jej główne pożywienie stanowią le-
śne bezkręgowce (pajęczaki, owady). Zimą szuka głównie nasion drzew (świerk, 
sosna i inne).

Sikora uboga i czarnogłówka na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Róż-
nice między nimi są tak subtelne, że łatwo te gatunki pomylić. Łatwiej rozpoznać 
je można po głosie, ale to jest temat dla zaawansowanych obserwatorów ptaków.

Sikora uboga dobrze czuje się na terenach podmokłych, lubi zwłaszcza lasy 
liściaste (z dębem i brzozą). Żywi się najczęściej owadami i ich larwami, a także 
pająkami. Jesienią i zimą jej pokarm stanowią głównie nasiona i owoce. Może się 
zdarzyć, że na krótko przyłączy się do zimowych stad innych ptaków w poszuki-
waniu jedzenia, jednak w porównaniu do bogatki czy modraszki znacznie rzadziej 
przylatuje do karmników.

Czarnogłówkę możemy spotkać w lasach mieszanych i iglastych, raczej stroni 
od towarzystwa ludzi. Sikorka ta sama (podobnie jak czubatka) wydziobuje sobie 
dziuplę w spróchniałym drzewie. Zazwyczaj gniazdo buduje para. Ptaki te łączą się 
w parę na całe życie.

Ciekawostką jest, że sikory robią zapasy na zimę. Utykają je w spękaniach kory 
drzew, między igliwie lub w ziemi. Wszystkie gatunki sikor w Polsce są objęte ścisłą 
ochroną gatunkową.

Ssaki

Grupa, która popularnie nazywana jest „zwierzętami”, a przez biologów „ssaka-
mi”. Lasy zamieszkuje wiele ich gatunków. Są wśród nich maleńkie, owadożerne 
ryjówki (rodzina ryjówkowate – najmniejsze gatunki mają masę ciała nieprzekra-
czającą 7 gramów), nieco większe nornice rude (rodzina chomikowate), myszy le-
śne (rodzina myszowate), czy cały szereg zwierząt drapieżnych, różnej wielkości, 
z rodzin łasicowatych (łasica łaska, kuna leśna, tchórz zwyczajny, borsuk euro-
pejski), psowatych (lis europejski, jenot azjatycki, wilk szary), kotowatych (ryś 
euroazjatycki), są i duże roślinożerce z rodzin świniowatych (dzik euroazjatycki) 
i jeleniowatych (łoś euroazjatycki, sarna europejska i jeleń szlachetny). Gatunki 
wyżej wymienione stanowią część tych, które możemy spotkać w lasach. Przyjrzyj-
my się niektórym z nich.
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Dzik
„Jeśli idziesz na niedźwiedzia szykuj łoże, jeśli na dzika – mary” – to stare myśliw-
skie przysłowie odzwierciedla siłę tego zwierzęcia i grozę zetknięcia się z jego ata-
kiem. A dzik raniony lub samica broniąca młodych mogą być bardzo niebezpieczne. 
Samiec dzika, zwany odyńcem, to potężne zwierzę, osiągające 150 cm długości, 
120 cm wysokości i masę do 350 kilogramów. Pokryty jest twardą, grubą skórą, 
porośniętą sztywnym włosiem, zwanym szczeciną, barwy od ciemnobrunatnej do 
prawie czarnej. Jego bronią są kły – mniejsze, wyrastające ze szczęki górnej, zwane 
fajkami i większe, i bardzo ostre, wyrastające ze szczęki dolnej, zwane szablami. 
Fajki służą do ostrzenia szabli, szable są rzeczywistą i bardzo groźną bronią dzika. 
Wydłużony ryj dzika nazywany jest gwizdem. Samica dzika (locha) jest mniejsza niż 
samiec, osiąga masę do 100 kg i ma znacznie mniejsze kły. Małe dziczki są nazy-
wane pasiakami, gdy stracą paski i przybiorą wygląd dorosłego dzika, nazywane są 
przelatkami. Zdarza się, że 2-3 lochy prowadzące młode łączą się w jedno stado, 
mogące w takiej sytuacji liczyć nawet około 30 sztuk. Ruja dzików ma miejsce póź-
ną jesienią i wczesną zimą (listopad-styczeń) i nosi nazwę „huczki”.

„Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto zobaczy w lesie dzika 
ten na drzewo szybko zmyka” – napisał Jan Brzechwa. Dzik jest rzeczywiście dziki, 
ale z obawą przed nim nie należy przesadzać. Setki razy spotkałem w lesie dziki 
i nigdy nie odczułem z ich strony jakichkolwiek przejawów agresji. Prawdą jest, że 
żyjący samotnie odyniec leży spokojnie i zrywa się ze strasznym łomotem i poryki-
waniem dopiero wtedy, gdy prawie się na niego nadepnie. Nie jest to miłe spotka-
nie i choć odyniec zerwawszy się biegnie w las, człowiek zdąży się przestraszyć. Ale 
stada dzików zawsze schodzą człowiekowi z drogi albo przed nim uciekając, albo 
usuwając się spokojnie w inny fragment lasu. Jednak spotkawszy lochę z maleńki-
mi prosiaczkami zawsze usuwałem się dyskretnie, nie prowokując jej do ewentual-
nej agresji, w myśl obowiązującej w lesie strategii: „Jeśli ktoś nie usuwa się przed 
tobą, to ty spokojnie wycofaj się i wybierz nieco inną drogę”.

Dzik jest zwierzyną łowną, „czarną zwierzyną” jak mówią myśliwi i obecnie wol-
no na niego polować przez cały rok. Takie stanowisko władz ochrony środowiska 
wynikło z tego, że w Europie szerzy się groźna choroba świń – afrykański pomór 
świń, a dziki są uznane za ważny wektor roznoszący tę chorobę. W ostatnich dzie-
sięcioleciach pogłowie dzików w Polsce bardzo wzrosło, za jedną z przyczyn tego 
zjawiska przyjmuje się zmianę struktury upraw (m.in. znaczne zwiększenie areału 
uprawy kukurydzy). Wzmożony obecnie odstrzał ma na celu zmniejszenie ich li-
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czebności. Z rozwiązania tego nie są zadowoleni ani myśliwi (w niektórych obwo-
dach łowieckich dzików już nie ma lub jest ich bardzo mało), ani leśnicy, bowiem 
w gospodarstwie leśnym dzik jest ważnym czynnikiem zwalczania szkodników lasu, 
a ryjąc spulchnia glebę leśną. Dziki weszły do miast, gdzie są elementem zdecy-
dowanie niekorzystnym, niszczącym zieleń miejską, dewastującym pojemniki na 
śmieci, a nieraz bezpardonowo domagają się od ludzi pożywienia (znane są przy-
padki wyrywania przez dziki z rąk ludzi toreb z zakupami). Zgodnie z Prawem Ło-
wieckim do dzików w miastach nie wolno strzelać, a włodarze miast nie znaleźli 
dotąd skutecznego sposobu rozwiązania „dziczego” problemu.

Sarna
Sarna europejska to niewielkie roślinożerne zwierzę parzystokopytne z rodzi-
ny jeleniowatych, smukłe, o długich nogach. Samiec, nazywany kozłem, mierzy  
95-140 cm długości, średnio ma w kłębie 75 cm wysokości, waży średnio 25 kg. 
Samica, nazywana kozą, jest nieco mniejsza. Młode nazywane są koźlętami. Sarna 
jest latem ubarwiona rudobrązowo, zimą staje się szara lub szarobrązowa, brzuch 
ma biały, na zadzie białą plamę wokoło ogona. Sierść jest zmieniana 2 razy w roku. 
Samiec ma na głowie poroże (twardy, kostny twór, wyrastający z kości czołowej, 
w przeciwieństwie do rogów, które są wytworem skórnym), które jest zrzucane je-
sienią, na przełomie października i listopada. Na wiosnę wyrasta mu nowe poroże, 
początkowo okryte miękką skórą, noszącą nazwę scypułu. Poroże jest stosunkowo 
nieduże, ma 25-30 cm długości. Sarna żyje w stadach, szczególnie dużych w okre-
sie jesienno-zimowym, mogących liczyć do kilkudziesięciu osobników. W okresie 
wiosenno-letnim stada są znacznie mniejsze, sarny wtedy mogą się też trzymać 
pojedynczo. Sarna uzyskuje dojrzałość w wieku około dwóch lat, żyje 5-12 lat.

Ruja letnia przypada na czerwiec. Samice wtedy zapłodnione zachodzą w tzw. 
ciążę utajnioną i rodzą młode dopiero wiosną – w sumie ciąża tych samic trwa 
10 miesięcy. Ruja jesienna ma miejsce około listopada, zapładniane są wtedy sami-
ce, które nie zostały zapłodnione latem. Ciąża ich trwa tylko 4,5 miesiąca i młode 
rodzą się wiosną, w tym samym czasie co dzieci samic zapłodnionych w czasie rui 
letniej. W jednym miocie może być 1-3 koźląt. Koźlęta zaraz po urodzeniu nie mają 
zapachu, są opuszczane przez matkę, która trzyma się w pobliżu, lecz podchodzi 
do koźlęcia jedynie w momentach karmienia. Zachowanie takie jest przystosowa-
niem zmniejszającym prawdopodobieństwo znalezienia młodego przez drapieżni-
ka w czasie, gdy jeszcze nie jest ono w stanie ratować się ucieczką. Tragedią dla 
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sarny jest zabranie przez przypadkowego znalazcę malutkiego koźlęcia jako „koź-
lęcia opuszczonego przez matkę”. Takie koźlę należy zawsze zostawić w spokoju 
w miejscu znalezienia.

Sarna jest zwierzyną łowną, polowanie na kozły przypada w innym okresie niż 
na kozy i koźlęta.

Jeleń
Jeleń szlachetny to duże parzystokopytne zwierzę roślinożerne z rodziny jelenio-
watych, występuje w całej Polsce, liczebność jego krajowej populacji wynosi oko-
ło 280 tysięcy sztuk. Samce jelenia nazywamy bykami, a samice noszą miano łań. 
Jeleń porośnięty jest krótkim i przylegającym do ciała włosem. Sierść zmienia dwa 
razy w roku, latem jest ona rdzawobrunatna, a zimą siwobrunatna. Samice i sam-
ce ubarwione są jednakowo, z tym że byki mają ciemny kark i długi włos na szyi, 
tworzący coś w rodzaju grzywy, zachodzącej na kłąb. Młode jelenie mają jasno 
cętkowany grzbiet i boki. Byki noszą na głowie poroże, zwane wieńcem, składające 
się z dwóch tzw. tyk i wyrastających z nich odnóg bocznych. Poroże zrzucane jest 
co roku na przełomie lutego i marca, młode byki zrzucają je dopiero w kwietniu. 
Zaraz po zrzuceniu starego poroża zaczyna odrastać nowe, tak by osiągnąć pełen 
wzrost do okresu rui, zwanej rykowiskiem, zaczynającej się w połowie września 
i trwającej do połowy października. Na porożu z roku na rok zwiększa się liczba 
odnóg, osiągając liczbę maksymalną, gdy byk ma 10-14 lat. U starszych byków 
liczba odnóg z roku na rok maleje, by na koniec dojść do stanu zupełnego ich po-
zbawienia. Takie poroże noszą stare byki, noszące miano szydlarzy. Jelenie żyją  
12-15 lat, maksymalny stwierdzony wiek to 23 lata. Najlepszą kondycję mają jele-
nie będące w wieku 7-12 lat. Najcięższe są te, które mają 11-14 lat, polskie byki 
ważą wtedy średnio około 220 kg, a łanie 130 kg.

Jelenie odmiennej płci żyją osobno, zbliżają się do siebie tylko w czasie rui. 
Łanie trzymają się w stadach, towarzyszą im cielęta i młode byki w wieku mak-
symalnie czterech lat. Starsze byki trzymają się samotnie lub w towarzystwie  
2-3 młodych byków. Młode byki z reguły żyją w stadach.

Rykowisko przypada na wczesną jesień. W czasie tym samce przez całe noce 
ryczą bardzo głośno w lasach, na skrajach lasu, na polanach, a gdy pojawi się rywal, 
to walczą z nim zaciekle o utrzymanie „swojego” stada łań. Po zakończonej rui byki 
i łanie ponownie się rozdzielają, by żyć swoim życiem. W czasie rykowiska byki 
w zasadzie nie pobierają pokarmu i mogą stracić przez ten czas do 25% swej masy.
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Borsuk
Borsuk europejski to największy przedstawiciel rodziny łasicowatych na naszym 
kontynencie. Długość jego ciała może dochodzić do prawie 1 metra, wysokość do 
25-35 cm, masa do 25 kg. Mieszka w lasach, jest wszystkożerny. To szare zwierzę 
z biało-czarnymi pasami na pysku nie pogardzi padliną, zbiera owoce, ale zjada 
również dżdżownice, różne owady i niewielkie ssaki. Aktywny jest głównie w nocy, 
choć latem zdarza mu się wychodzić z nory także w ciągu dnia. Zimą nie zapada 
w sen zimowy, w cieplejsze dni wychodzi z nory i żeruje. Borsuk na ogół boi się 
ludzi i unika spotkań z nimi, a kiedy człowieka zauważy, ukrywa się w bezpiecz-
nym miejscu. Gdy poczuje się przyparty do muru, staje się agresywny i oczywiście 
należy mu wtedy ustąpić. Ostatnio – jak wiele innych zwierząt – borsuki zaczynają 
pojawiać się w miastach, gdzie szukają sobie miejsca np. w ogródkach albo w po-
bliżu śmietników.

Borsuki budują duże systemy nor, zamieszkiwane przez dziesiątki lat przez ro-
dzinę, a następnie jej potomków. System taki obejmuje komory gniazdowe, ko-
mory zapasowe, komory dziennego przebywania, komory dla młodych, komory 
zimowe. Komory połączone są korytarzami, a cała nora ma wiele wyjść. Wyjścia 
nor borsuczych są bardzo charakterystyczne – mają owalny, a nie okrągły kształt, 
jaki mają nory lisie. Nory borsuków są bardzo czyste, wyścielone regularnie wy-
mienianą ściółką z trawy i liści. Zwierzęta te załatwiają się w stałych miejscach, 
usytuowanych poza norą. Okres godowy trwa od lutego do października, samice 
są zapładniane zwykle w październiku, jednakże ciąża, która trwa zwykle 7-8 tygo-
dni, w razie niesprzyjających warunków może być opóźniona, co może trwać do  
15 miesięcy. Młode, których w miocie może być 1-5, rodzone są w specjalnej komo-
rze, w której przebywają 8 tygodni. Karmione są mlekiem matki przez 3 miesiące.

Borsuk jest zwierzęciem łownym, można na niego polować od 1 września do 
końca listopada.

Ryś
13 kwietnia 2021 roku udało się nagrać rysia, który pojawił się w Czymanowie 
w gminie Gniewino, przy elektrowni wodnej. To dowód na to, że ten gatunek roz-
przestrzenia się już na naszym terenie. Widziano go już w wielu miejscach na całych 
Kaszubach. Jest to prawdopodobnie efekt programu reintrodukcji rysia w Polsce, 
trwającego od 2019 roku, kiedy to Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodni-
cze wypuściło na wolność na Pomorzu Zachodnim ponad 50 dorosłych rysi.
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Ryś euroazjatycki to największy przedstawiciel rodziny kotowatych w Europie, 
o długości ciała 80-130 cm, wysokości 55-75 cm, masie 18-30 kg. Jest zwierzęciem 
terytorialnym, samiec zajmuje większe terytorium (ok. 160-340 km2), a samica 
mniejsze (120-190 km2). Żyje generalnie samotnie. Rysica sama hoduje swoje ko-
cięta, które zostają z nią najczęściej do pojawienia się kolejnych. Rysie żywią się 
głównie sarnami. Oczywiście, nie gardzą też mniejszymi zwierzętami – zającami, 
gryzoniami, ptakami. Szukając pożywienia pokonują czasem duże odległości, po-
trafią również pływać. Na razie nic nie wskazuje, żeby ryś stanowił jakikolwiek pro-
blem dla ludzi. Nie znamy żadnych przykładów ataku rysia na ludzi – poza opisami 
literackimi.

Ja osobiście rysia nie spotkałem, widziałem tylko jego ślady na śniegu. Opo-
wiadała mi kiedyś moja znajoma, będąca wojewódzkim konserwatorem przyrody, 
że kiedy chodziła po lesie ze swoją jamniczką, natrafiła nagle na polanie na stado 
dzików. Na szczęście w pobliżu stał jakiś paśnik, więc szybko wdrapała się z psem 
po drabinie, żeby w nim się schować. A w środku, na belce konstrukcyjnej dachu 
karmnika siedział sobie ryś. Zdążyli spojrzeć sobie w oczy, po czym ryś cicho zesko-
czył na ziemię i zniknął.

Lis
Lis rudy lub lis pospolity to gatunek niewielkiego ssaka z rodziny psowatych. Wy-
stępuje na całej półkuli północnej. Jest na tyle plastyczny w swym zachowaniu, że 
potrafi wykorzystać różne formy życia człowieka. U nas jeszcze ich nie ma, ale na 
zachodzie Europy wytworzyły się specjalne populacje miejskie, które żyją w mia-
stach i zdobywają pokarm na śmietnikach. No i oczywiście nie boją się człowieka.

Życie lisów koncentruje się wokoło nory. Nora należy do grupy, na czele której 
stoją samiec i samica alfa. Można grupę nazwać grupą rodzinną. Tylko parze 
rodzicielskiej wolno się w grupie rozmnażać, szczenięta rodzone czasem (rzadko) 
przez inne samice są likwidowane. Resztę grupy, w liczbie 2-8, stanowi potomstwo 
tej pary i ewentualnie osobniki obce, które do grupy się dołączyły. Potomstwo po-
zostające w grupie to przeważnie samice, bowiem samce usamodzielniają się wcze-
śniej niż one. Ruja ma miejsce wiosną, ciąża trwa około 50 dni, po niej samica rodzi 
zwykle 3-6, czasami nawet 13 młodych. Młode po urodzeniu są pokryte sierścią, 
lecz ślepe i głuche, a co ważniejsze nie mają jeszcze rozwiniętej termoregulacji, 
co powoduje, że matka pozostaje w norze z nimi bez przerwy przez 2-3 tygodnie. 
W tym czasie pokarm samicy dostarcza ojciec i reszta grupy. Laktacja (wydzielanie 
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mleka) trwa 7 tygodni. W wieku 3-4 tygodni małe liski zaczynają opuszczać norę, 
lecz chronią się do niej natychmiast w razie niebezpieczeństwa. Samodzielność 
osiągają w wieku 3-4 miesięcy. Dojrzałość płciową samice osiągają w wieku 9-10 
miesięcy. Lis może żyć do 14 lat, lecz średnio długość życia to mniej niż 1,5 roku.

Gdy młode uzyskają samodzielność, grupa opuszcza norę i nie wraca do niej aż 
do następnej wiosny. Rozpoczyna się wędrowne, samotnicze życie lisów, cały ten 
czas spędzają one na powierzchni ziemi. Korzystając z gęstego ciepłego futra nie 
szukają one schronienia nawet w czasie największych mrozów. W czasie śnieżyc 
zwijają się w kłębek i śpią zasypane śniegiem. Grupa wraca do nory wiosną, czyści 
norę z niepotrzebnej, osuwającej się ziemi i cykl rozpoczyna się od nowa.

Nora może być użytkowana przez lisy przez dziesiątki lat, zależnie od gleby, 
w jakiej została wykopana. Składa się ona z korytarza głównego, który może mieć 
17 metrów długości, lecz zwykle jest to 5-7 m. Od korytarza głównego odchodzą 
korytarze boczne, które prowadzą do komór mieszkalnych. Nora ma zwykle 0,5-2 
m głębokości, nie schodzi poniżej poziomu wód gruntowych. U wejścia do nory lisy 
pozostawiają resztki niezjedzonej zdobyczy. Nora może być współdzielona z bor-
sukami, które zamieszkują odrębną jej część. W takich sytuacjach resztki pozosta-
wiane przez lisy, są przez borsuki zjadane.

Lisy żywią się pokarmem mięsnym, choć w pewnych okresach roku owoce 
mogą stanowić 100% diety. Łowią przede wszystkim drobne gryzonie, lecz zdobycz 
ich może stanowić każde spotkane na ziemi zwierzę, którego masa nie przekracza 
w zasadzie 3,5 kg. Zdobycz lokalizują głównie słuchem, który mają niezwykle wy-
ostrzony. Wzrok lisów jest nieco słabszy, uwrażliwiony przede wszystkim na ruch. 
Lis doskonale skacze – może schwytać schowanego pod śniegiem gryzonia, skacząc 
na niego z odległości 5 m i spadając z wysokości 2 m.

Lisy cierpią na wiele chorób, atakują je też liczne pasożyty, z których najgroź-
niejszy dla człowieka jest tasiemiec bąblowiec. Główną chorobą redukującą liczbę 
lisów była do niedawna wścieklizna. Obecnie, w wyniku stosowania zrzucanych 
z powietrza szczepionek, zapadalność lisów na tę chorobę znacznie zmalała, 
a w efekcie ich liczebność w Polsce wzrosła wielokrotnie w stosunku do okresu 
„przedszczepionkowego”. Ponieważ lisy są głównym drapieżnikiem dla zajęcy, któ-
rych polska populacja bardzo zmalała, panuje przypuszczenie, że właśnie lisy zna-
cząco przyczyniły się do spadku pogłowia zajęcy.
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Jenot
Jenot azjatycki to niewielkie zwierzę drapieżne, niewiele mniejsze od lisa, z rodzi-
ny psowatych. Jest to typowy gatunek inwazyjny, który pierwotnie występował 
w Azji Południowowschodniej, a do Europy został sprowadzony w roku 1939 i wy-
puszczony na wolność na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy, funkcjonujących wtedy 
jako republiki Związku Sowieckiego. Wypuszczone tam osobniki zaaklimatyzowały 
się i populacja jenota zaczęła się rozprzestrzeniać w kierunku zachodnim, dociera-
jąc do Polski. Pierwsze osobniki tego gatunku stwierdzono w Puszczy Białowieskiej 
w roku 1955. Obecnie występuje w całym kraju. Od roku 1959 hodowany jest na 
fermach futrzarskich.

Zamieszkuje lasy i różnego rodzaju zadrzewienia, lubi sąsiedztwo wody. Młode 
rodzi w norach, które rzadko kopie samodzielnie. Zwykle wykorzystuje nory lisów, 
borsuków, a nawet bobrów.

Jenot nie wykazuje zróżnicowania płciowego. Jego masa waha się w granicach 
3-12,5 kg. Jest pokryty gęstym, puszystym futrem o szarawym zabarwieniu, wzdłuż 
grzbietu ma ciemną pręgę, a po bokach głowy ma dłuższe, odstające włosy, two-
rzące coś na kształt bokobrodów. Młodymi opiekują się oboje rodziców, młode 
towarzyszą matce do jesieni. Jenot jest jedynym gatunkiem z rodziny psowatych, 
który zapada w sen zimowy (trwa u tego gatunku od grudnia do marca). Okres ten 
spędza zazwyczaj w opuszczonej norze lisa, w której ścieli sobie gniazdo, a wejście 
do nory zamyka.

Jenot jest właściwie zwierzęciem wszystkożernym, w którego diecie istotną 
rolę odgrywa pokarm roślinny. Pokarm zwierzęcy to gryzonie, jaja i pisklęta pta-
ków gniazdujących na ziemi oraz wszelkie inne drobne zwierzęta, kręgowce i bez-
kręgowce, które na ziemi może złowić. Dobrze pływa, w wyniku czego żeruje na 
wyspach jeziornych i niszczy gniazda gniazdujących tam ptaków. Potrafi też nur-
kować i łowić ryby.

Jenota cechuje specyficzne zachowanie, jakim czasem reaguje na zaistniałe 
niebezpieczeństwo – udaje wtedy martwego, a do ucieczki zrywa się w momencie, 
który uzna za najdogodniejszy.

Jenot znajdował się na liście gatunków łownych w Polsce, lecz roku 2021 został 
pozbawiony okresu ochronnego, a w roku 2022 skreślony z tej listy. W roku 2019 
został wpisany na listę gatunków inwazyjnych w Unii Europejskiej, lecz szanse zli-
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kwidowania go jako gatunku europejskiego są niewielkie, gdyż zdążył on już do-
brze przystosować się do środowisk, które zamieszkuje w Europie.

Wilk
Wilk jest jedynym dużym występującym na Pomorzu drapieżcą, którego od stuleci 
boi się człowiek. O wilku krąży wiele mitów i opowieści, które mu przypisują z re-
guły negatywną rolę. Na tej podstawie pojawiło się znane przysłowie: „Człowiek 
człowiekowi wilkiem”. Człowiek niewątpliwie często jest drugiemu człowiekowi 
bardzo nieprzyjazny, ale czy wilk jest w dzisiejszych czasach rzeczywiście „wilkiem” 
człowiekowi?

Wilk szary, wilk europejski, czy po prostu wilk, to kolejne zwierzę z rodziny 
psowatych żyjące w naszych lasach. Zwierzę o wysokich nogach i długiej kicie. 
W Polsce samce mają masę 40-45 kg, samice są mniejsze i lżejsze. Wilk porośnięty 
jest gęstym, sztywnym futrem koloru płowobeżowego. Grzbiet ma czarny. Żywi się 
mięsem upolowanych przez siebie zwierząt, w zimie nie gardzi też padliną. Jego 
główną zdobyczą są jelenie, poluje także na sarny, dziki i bobry. Dorosłego, silnego 
odyńca wilki nie zaatakują, nie zaatakują też stada dzików. Ale wilk z powodzeniem 
poluje na młode dziki i młode bobry. Pamiętam ze spotkań z leśnikami na Mazu-
rach, że nie było problemów z bobrami w lasach, w których żyły wilki, ale tam, 
gdzie wilków nie było, tam bobry czyniły w lasach szkody w wyniku zbyt dużego 
ich zagęszczenia.

Wilki żyją w grupach rodzinnych. Na czele takiej grupy stoi para rodzicielska, 
w jej skład wchodzi potomstwo tej pary z dwóch, a rzadziej trzech lat. Czasem do 
grupy dołączają wilki obce, ale są to sytuacje wyjątkowe. Młode wilki opuszczają 
rodzinę w wieku około 3 lat, szukają partnera do założenie pary, a następnie pró-
bują zdobyć dla siebie terytorium. Na terenach już przez wilki zamieszkanych nie 
jest to łatwe, gdyż cały teren jest podzielony między grupy rodzinne, które zdecy-
dowanie bronią swych terytoriów. Te, w warunkach polskich, mierzą średnio 380 
km2. Para rodzicielska kieruje aktywnością całej grupy. W wilczej rodzinie nie ma 
bezwzględnej walki o przywództwo czy też możliwość przystąpienia do rozrodu, 
rozpowszechnione na ten temat poglądy są błędne – uzyskano je na podstawie 
wyników obserwacji prowadzonych nad wilkami trzymanymi w niewoli. Dane te 
zawdzięczam pracom Stowarzyszenia dla Natury Wilk, któremu w tym miejscu 
chciałbym wyrazić uznanie i wdzięczność za wieloletnie konsekwentne i dokładne 
badania.
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W latach osiemdziesiątych wraz z pracownikami Stacji Ornitologicznej w Gdań-
sku prowadziłem obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej i jej okolicach (północ-
no-wschodnia Polska). Wracałem właśnie z rannych obserwacji w Lasach Piłackich. 
Był pogodny majowy dzień. Szedłem cicho, tak jak powinno się chodzić po lesie. 
Wyszliśmy równocześnie z gęstwy młodych świerków na prowadzącą w dół zbocza 
leśną drogę, którą miałem zamiar dojść do samochodu. Wilk i ja. Wyszliśmy i sta-
nęliśmy, patrząc sobie w oczy. Dzieliło nas może 10, może 15 metrów. Jego oczy 
były przenikliwie żółtopomarańczowe. Był to wielki basior, przednią prawą łapę 
miał podkuloną, musiała być skaleczona. Staliśmy i patrzyliśmy na siebie. Trwało 
to chwilę. On ruszył pierwszy. W kierunku swojego marszu. Przeszedł przez drogę, 
małą polankę, a właściwie rozszerzenie drogi i zanim wszedł w gęstwinę świerków 
po drugiej stronie stanął i obejrzał się. Ja nadal stałem nieruchomo. Po chwili wilk 
zniknął w gęstwinie. Ja oniemiały i zachwycony poszedłem w swoją drogę. Wie-
dzieliśmy o tym, że na terenie naszych obserwacji żyje para wilków, spotykaliśmy 
ich ślady przede wszystkim w postaci charakterystycznych odchodów i licznych tro-
pów na piaszczystych leśnych drogach. Ale nie przypuszczałem, że spotkam jedne-
go z nich w tak niewielkiej odległości. Nie było to moje jedyne spotkanie z wilkiem, 
ale nigdy nie spotkałem go tak blisko jak wtedy. Jest pewna charakterystyczna 
sprawa związana z takimi spotkaniami. Otóż w wielu relacjach powtarza się, że 
pierwszym wrażeniem osoby widzącej z pewnej odległości wilka jest skojarzenie, 
że widzi sarnę. Dopiero jako druga przychodzi myśl, że przecież sarna nie ma ta-
kiego ogona. Wilk jest wysoki, ma zupełnie inną sylwetkę niż pies. Odkąd zamiesz-
kałem na Ziemi Bytowskiej uważniej śledzę informacje o spotkaniach wilków na 
Pomorzu. A jest ich coraz więcej. Sam widziałem wilka przeskakującego asfaltową 
drogę niedaleko Bytowa jesienią 2013 roku. Słuchałem z okna swego domu wy-
cia wilka na przedwiośniu, dochodzącego z pobliskiego lasu. Niedawno znajomy 
opowiadał, że widział stado liczące 11 sztuk, przekraczające szosę koło Parcho-
wa. W roku 2020 leśniczy i jego rodzina regularnie spotykali wilki, stare i młode, 
w lasach nadleśnictwa Lipusz. Wilki podchodzą blisko siedzib ludzkich. Zdarzyło 
się, że mieszkaniec jednego z wybudowań w okolicy, w której mieszkam, otworzył 
drzwi swego domu i oko w oko spotkał się z wilkiem, który wyjadał karmę z kociej 
miseczki. Tygodnik „Kurier Bytowski” co raz to donosi o spotkaniach wilków w ob-
rębie wiejskich gospodarstw. Zdarzają się też doniesienia o rozszarpanych zwierzę-
tach gospodarskich. Zwykle o straty takie obwinia się wilki, ale czasem okazuje się, 
że napadu dokonały psy, a czasem zakończenie sprawy jest pomijane milczeniem.
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Najbardziej spektakularnym przykładem roli wilka w przyrodzie jest historia 
pewnego eksperymentu, na jaki zdecydowali się przyrodnicy amerykańscy wraz 
z Indianami z plemienia Nespers, zamieszkującymi tereny dzisiejszego stanu Ida-
ho w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przeprowadzono go na obszarze 
Parku Narodowego Yellowstone, założonego w XIX w., będącego najstarszym par-
kiem narodowym na świecie. Otóż w tym Parku (tak jak w całych Stanach Zjedno-
czonych) zawzięcie tępiono wilki, co doprowadziło w roku 1926 do ich całkowitego 
zniknięcia z tego terenu. Skutki przyrodnicze tego faktu okazały się opłakane. W re-
zultacie braku drapieżców jelenie rozmnożyły się do tego stopnia, że doprowadziły 
do poważnych zmian roślinności. W Parku przestały rosnąć brzozy i osiki, wycofało 
się szereg innych gatunków roślin, w ślad za roślinami wyginęło wiele gatunków 
zwierząt. Zarządzający parkiem byli bezradni. Ograniczanie liczebności jeleni drogą 
odstrzału i odłowów nie przyniosło rezultatu. Dlatego w roku 1995, czyli prawie 
po 70 latach nieobecności wilków na terenie Parku, zdecydowano się na ekspery-
mentalne wpuszczenie 14 wilków. Wyniki przekroczyły najśmielsze oczekiwania. 
Wilki rozmnożyły się i zredukowały liczebność jeleni. W wyniku tego wróciły brzo-
zy i osiki, za nimi powróciło wiele innych gatunków roślin, za roślinami powróciły 
zwierzęta, znowu założyły swe żeremia bobry, co doprowadziło do zmiany charak-
teru biegu rzek. Powrót do pierwotnego układu drapieżca-roślinożerca-roślinność, 
świat zwierzęcy-przyroda nieożywiona okazał się możliwy.

Czy to, co okazało się tak skuteczne w warunkach bardzo słabo zaludnionych 
obszarów Ameryki Północnej, zdałoby egzamin w warunkach Polski? Eksperyment, 
którym było w naszym kraju objęcie wilka całoroczną ochroną w roku 2001, trwa. 
W tym czasie widzimy już jego pierwsze skutki, polegające na rozprzestrzenieniu 
się wilka na cały kraj. Są też i inne widoczne skutki – wg zdania wielu leśników 
z lasów zniknęły watahy wałęsających się psów, tak groźnych dla innych zwierząt 
i dla człowieka.

Cóż możemy powiedzieć po tym wszystkim, co napisałem wyżej? Wilk jest. To 
niewątpliwe. Krwawy i dziki? Dziki z pewnością. Krwawy – dla swych ofiar tak. Dla 
ludzi – nie. Ponieważ wilki występują powszechnie w lasach Pomorza, zawsze bę-
dąc w lesie możemy je spotkać. Nie bójmy się ich, pójdą swoją drogą. Wilk też boi 
się człowieka. Ale jeśli będzie z nami pies – lepiej go trzymać blisko, wilki lubią 
psie mięso. W lesie obowiązuje zasada – rób swoje, idź swoją drogą i nie zaczepiaj 
innych.

Są opracowane i wypróbowane sposoby unikania strat powodowanych przez 
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4.1. Na polu

W gminach Gniewino i Wejherowo pola uprawne zajmują znaczny obszar, choć 
mniejszy procentowo niż średnio w Polsce. Samo pole orne jest obszarem objętym 
działaniami rolnika i całkowicie tym działaniom i ich rytmowi poddane. Zajęte jest 
zwykle przez monokulturę jakiejś rośliny użytkowej i bywa, że staje się w pewnych 
sytuacjach miejscem, gdzie dzikie zwierzęta (np. dziki, sarny, jelenie i polujące na 
nie drapieżniki, np. wilki i rysie) znajdują schronienie i obfitość pokarmu. Różne ro-
śliny próbują opanować pole, ale są traktowane jako chwasty i niszczone chemicz-
nie lub drogą zabiegów agrotechnicznych. Dobrze znanymi chwastami polnymi są 
kolorowe maki i chabry. Dawniej pospolitym chwastem był kąkol, ale na skutek 
chemizacji pół stał się rośliną rzadką. W atlasie chwastów wymienionych jest około 
setki gatunków roślin zielnych, które są traktowane jako chwasty w różnych upra-
wach. Wiele z nich, prócz tych dwóch wymienionych, jest również powszechnie 

wilki wśród zwierząt hodowanych przez człowieka. Wiadomo, że w okolicach wy-
stępowania wilków nie należy pozostawiać zwierząt na pastwisku na noc, że nie 
należy ich na pastwisku wiązać, należy pastwisko lub wybieg, na którym przeby-
wają zwierzęta, otoczyć odpowiednim płotem i/lub fladrami (fladry – paski czer-
wonego materiału, rozwieszone w niewielkich odstępach na linie otaczającej jakiś 
obszar), a w przypadku wypasu większych stad owiec, wraz z owcami hodować psy 
pasterskie. Niedawno Telewizja Polska pokazała bardzo ładny i ciekawy film, które-
go bohaterem był pasterz wypasający 15 tysięcy owiec w Alpach. Pasterz ten miał 
do pomocy przy wypasie i do obrony przed wilkami kilka psów. Sfora ta składała 
się z małych piesków służących do zaganiania owiec i dużych psów, typu owczarka 
podhalańskiego, przeznaczonych do obrony przed wilkami, zaopatrzonych w spe-
cjalne kolczaste obroże. Wilki do tak bronionych stad odnosiły się z dużym respek-
tem i w zasadzie ich nie atakowały. W ciągu całego sezonu spośród tego wielkiego 
stada pasterz stracił jedynie 3 sztuki.

Musimy nauczyć się współżycia z dzikimi zwierzętami. Bez nich nasz świat sta-
nie się pusty.
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znanych, jeśli nie z nazwy to z widzenia, gdyż są to pospolite rośliny spotykane 
w naszych ogrodach, na poboczach dróg, pod płotami czy na łąkach, np. rdest pta-
si, szczaw zwyczajny, pokrzywa żegawka, żółtlica drobnokwiatowa, tasznik po-
spolity, fiołek polny, rumianek pospolity, babka szerokolistna (omówiona wyżej), 
babka lancetowata oraz wiele, wiele innych. 

Flora i fauna polna znajduje środowisko życia na miedzach, które oddzielają lub 
dawniej oddzielały od siebie poszczególne łany. Obecnie, w wyniku mechanizacji 
prac polowych i scalania pól, obserwujemy postępujący proces likwidacji miedz, 
co pociąga za sobą zanik tego środowiska i oczywiście zubaża florę i faunę. Typo-
wo polne owady to przede wszystkim owady roślinożerne, wyrządzające nieraz 
poważne szkody. Ich występowanie zależne jest od tego, co na danym polu jest 
uprawiane. Przykładem takich owadów jest omówiona niżej stonka ziemniaczana 
czy omówiony wcześniej bielinek kapustnik. Każda uprawa ma zespół swoich ro-
ślinożerców i w przypadku zbyt licznego ich wystąpienia konieczne jest zastosowa-
nie środków ograniczających możliwość zniszczenia uprawy. Ale występują tu też 
licznie typowe owady drapieżne – takie jak np. biegacz złocisty czy biegacz wręga-
ty (biegacze omówione są szerzej przy lesie), ograniczające liczebność roślinożer-
ców w uprawach. Z płazów polnych można wymienić grzebiuszkę (inaczej huczek), 
którą czasem spotkamy w ogrodzie, ale nie znajdziemy jej w żadnym innym siedli-
sku. Typowo polne ptaki to kuropatwa i przepiórka, a także powszechnie znany 
skowronek. Trzeba wspomnieć tu błotniaka stawowego, który gniazduje głównie 
w trzcinach, ale od kilku dziesięcioleci coraz częściej jego gniazdowanie jest stwier-
dzane też na polach zbóż i rzepaku. Inne ptaki i ssaki chętnie okresowo korzystają 
z pokarmu, jaki znajdują na polach. Żurawie potrafią być utrapieniem rolników 
wiosną, wydziobując świeżo posadzone ziemniaki czy ziarna posianej kukurydzy. 
Jesienią chętnie zbierają na rżyskach resztki ziarna (fot. 71) pozostawione przez 
kombajny. Podobnie czynią bociany (fot. 72). Bociany i mewy potrafią towarzyszyć 
rolnikowi podczas orki i wyjadać ze świeżo przeoranej ziemi różne bezkręgowce. 
Ptaki szponiaste lubią polować na gryzonie w krajobrazie rolniczym – dla niektó-
rych, jak np. myszołowa czy błotniaka stawowego, jest to podstawowe siedlisko 
żerowania, choć gniazdują w zupełnie innym siedlisku. Łabędzie krzykliwe zimą 
chętnie wychodzą z wody na pola ozimin i rzepaku, podobnie oziminy są odwie-
dzane przez gęsi podczas ich krótkich postojów w naszym kraju w czasie wiosennej 
wędrówki z zachodnich zimowisk na tereny lęgowe, leżące na północ i wschód od 
Polski. Niektóre uprawy, jak np. ziemniaki czy kukurydza, są atrakcyjne dla dzików, 



135

Na polu. Zwierzęta

saren i jeleni. Zimą i wiosną sarny żerują na oziminach i w krajobrazie rolniczym 
można je właściwie spotkać o każdej porze roku (fot. 73).

ZWIERZĘTA

Owady

Stonka ziemniaczana
Stonka ziemniaczana (nazywana inaczej żukiem kolorado) pochodzi z Meksyku, 
gdzie żyła na dzikich roślinach z rodziny psiankowatych (do rodziny tej należą w Pol-
sce takie dzikie rośliny jak psianka i bieluń, a z roślin uprawianych: ziemniak, pomi-
dor i bakłażan). Na początku XIX w stonka została stwierdzona w stanie Kolorado, 
a po rozpoczęciu w całej Ameryce Północnej hodowli ziemniaków w połowie tegoż 
wieku, zaczęła na uprawach tych masowo żerować. Do Europy została zawleczona 
na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce jeszcze tuż przed wojną stonka notowana 
była sporadycznie, natomiast w latach pięćdziesiątych XX wieku zaczęła stanowić 
poważny problem. W wielu rejonach kraju występowała masowo na polach ziem-
niaczanych, niejednokrotnie ogałacając je doszczętnie z liści. Organizowano wtedy 
masowe akcje walki ze stonką, najpierw polegające na zbieraniu z upraw chrząsz-
czy i niemiło pachnących larw, a następnie, gdy do szerokiego użytku weszło DDT, 
duża część społeczeństwa z puszkami azotoksu (zawierającego DDT) wysyłana była 
na pola ziemniaczane i trucizna ta była wysypywana na pola w niekontrolowanych 
ilościach. Sam pamiętam, jak w latach 50. brałem udział w takich akcjach. Często 
latem jeździłem na wakacje na podwarszawską wieś do babci. Gdy przychodziło 
rozporządzenie, że z każdej rodziny danego dnia jedna osoba musiała się stawić 
w wyznaczonym miejscu i wziąć udział w rozsypywaniu azotoksu na wyznaczonym 
polu ziemniaków, jako najmłodszego w domu mnie wysyłano do tej pracy. Dopiero 
po latach okazało się, jakim zabójczym środkiem dla całej przyrody był azotoks. 
Obecnie stonka praktycznie nie stanowi już u nas problemu.

Stonka ziemniaczana to ładny, nieduży chrząszcz (fot. 74, ok. 1 cm długości). 
Ciało tego owada jest owalne, o wypukłym wierzchu i płaskim spodzie. Przedplecze 
jest żółte, z charakterystycznym rysunkiem z czarnych plamek. Żółte są też pokry-
wy z 10 czarnymi paskami – paski czarne i żółte wydają się być podobnej szeroko-
ści. Po opuszczeniu zimowisk (zimują dorosłe chrząszcze zagrzebane w ziemi do 
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głębokości 30-40 cm) chrząszcze najpierw intensywnie najadają się liści ziemnia-
czanych, po czym przystępują do rozrodu. Samice składają pakiety żółtych jaj na 
spodzie liści ziemniaków. Czerwono-pomarańczowe larwy (z nielicznymi czarnymi 
plamkami) zjadają liście, łodygi i kwiaty (fot. 75). Po trzech linieniach larwa schodzi 
do ziemi, tam przepoczwarcza się i przeważnie po kilkunastu dniach z poczwarki 
wychodzi dorosły chrząszcz. Przy sprzyjającej, ciepłej pogodzie w sezonie wegeta-
cyjnym może pojawić się więcej niż jedno pokolenie. 

Płazy

Grzebiuszka
Grzebiuszka ziemna, zwana również huczkiem ziemnym, to niewielki płaz o dłu-
gości 5-8 cm. Skórę ma gładką, wierzch ciała pokryty jest plamami koloru jasnopo-
pielatego, żóltawopopielatego bądź oliwkowego. Brzuch jasny, prawie bez plam. 
Skóra grzebiuszki posiada liczne gruczoły, które w przypadku podrażnienia lub 
zaniepokojenia zwierzęcia wydzielają płyn o silnym zapachu czosnku. Tylne łapy 
silne, na spodniej stronie posiadają modzele (modzele to zgrubienia skóry niektó-
rych zwierząt), ułatwiające grzebiuszce zakopywanie się w ziemi. Preferuje tereny 
z glebą lekką, co ułatwia jej szybkie zakopywanie się w ziemi. Jest zwierzęciem 
o nocnym trybie życia (z wyjątkiem okresu godów, kiedy jest aktywna również 
i w dzień), dzień spędza zakopana w ziemi, jamkę swą traktuje jako schronienie 
jednorazowe i już do niej nie wraca. Zimuje też zakopana głęboko w ziemi. Żywi 
się drobnymi bezkręgowcami, głównie owadami, które łowi na powierzchni ziemi 
w czasie nocnej aktywności. Całe życie, z wyjątkiem okresu rozrodu, spędza na 
lądzie. W razie niebezpieczeństwa nie ucieka, lecz zakopuje się w ziemi, co trwa  
2-5 minut. Do odbycia rozrodu szuka okolicznych zbiorników ze stojącą wodą (sta-
wy, rowy melioracyjne, zalane łąki itp.). Gody odbywają się wcześnie – w marcu lub 
na początku kwietnia. Powtórne gody mogą się odbyć między czerwcem a połową 
sierpnia. W czasie godów grzebiuszki łączą się w pary, które w czasie przebywania 
w wodzie wcale nie pokazują się na jej powierzchni. Nie urządzają głośnych „żabich 
koncertów”, natomiast i samiec, i samica w okresie rozrodczym pod wodą wyda-
ją specyficzne dźwięki, które można nazwać pohukiwaniem, skąd pochodzi jedna 
z nazw grzebiuszki – huczek.

Samica składa jaja w postaci grubego sznura (do 1 m długości i 2 cm szerokości) 
bezpośrednio do wody lub na roślinach wodnych. Z jaj wylęgają się oddychające 
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skrzelami wewnętrznymi kijanki, które osiągają znaczną długość dochodzącą na-
wet do 18 cm, a więc przewyższającą znacznie długość ciała osobnika dorosłego. 
Przeobrażają się w postać dorosłą od połowy lipca do późnej jesieni. Jeżeli przed 
nastaniem zimy nie zdążą się przeobrazić, zimują w wodzie jako kijanki i przeobra-
żają się dopiero wiosną. Gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

Ptaki

Skowronek
Skowronek, a właściwie skowronek polny, bo drugim ptakiem noszącym miano 
skowronka gniazdującym w Polsce jest lerka, zwana też skowronkiem borowym. 
Skowronek to niewielki, wysmukły, bardzo ruchliwy, szary ptak (wielkości wróbla, 
ale na wyższych nogach, fot. 76), żyjący głównie w krajobrazie rolniczym – przede 
wszystkim wśród pól uprawnych (szczególnie ze zbożem) i pastwisk.

Ziemistoszare ubarwienie z ciemnymi kreskami na wierzchu ciała i piersi spra-
wia, że skowronek spędzający dużo czasu na ziemi upodabnia się swoim kolorem 
do barw otoczenia. Brzuch ma jednolicie jasny. Samiec i samica są ubarwione jedna-
kowo. Mogą stroszyć piórka na głowie, tworząc w ten sposób mały czubek. Charak-
terystyczny śpiew skowronka odbywa się w locie. Ptak wzbija się przy tym wysoko 
w powietrze, osiągając pułap 100 lub nawet 150 metrów. Na wysokości tej może 
pozostać do kilkunastu minut, cały czas śpiewając. Utrzymuje się w powietrzu prawie 
w jednym miejscu, lotem trzepoczącym. Gdy opada w dół, cały czas śpiewa i milknie 
dopiero, gdy znajdzie się kilka metrów nad ziemią. Skowronek jest ptakiem wybitnie 
terytorialnym. Samce, „właściciele” sąsiadujących ze sobą terytoriów, w razie prze-
kroczenia przez sąsiada niewidzialnej granicy zaciekle walczą ze sobą i w powietrzu, 
i nawet na ziemi. Skowronek buduje gniazdo na ziemi w wygrzebanym przez siebie 
dołku, słabo wyścielonym źdźbłami roślin, korzonkami i włosiem. Jaja wysiaduje tyl-
ko samica. Opuszcza ona gniazdo nieraz na parę godzin, lecz nie zakłóca to rozwoju 
zarodków w jajach. Wysiadywanie trwa 13-14 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo przed 
uzyskaniem zdolności do lotu, przez pierwsze dni posiadają zdolność skakania, któ-
ra z czasem zanika. Skowronek wyprowadza 2 albo nawet 3 lęgi w roku, Dorosły 
skowronek porusza się po ziemi tylko biegiem. Nigdy nie siada na drzewach. Młode 
karmione są wyłącznie owadami, potem znaczny udział w diecie skowronka mają 
nasiona połykane w całości oraz zielone części roślin.

Skowronek jest ptakiem wędrownym – odlatuje w dużych, luźnych stadach 
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w październiku lub listopadzie, wraca już w lutym i marcu. Zimuje w Europie Za-
chodniej i Południowej (jest tam obiektem masowych polowań) oraz w Afryce 
Północnej. Część skowronków z cieplejszych części Polski, podczas ciepłych zim, 
zimuje w kraju. W latach 2007-2016 w Polsce nastąpił znaczny spadek liczebności 
lęgowej populacji skowronka (około 27%). Podobny, bardzo niekorzystny trend, 
obserwowany jest również w innych krajach europejskich. Przyczyn tego specjaliści 
z jednej strony dopatrują się w intensyfikacji rolnictwa (maszyny, nawozy sztuczne, 
trujące opryski), a z drugiej w zaprzestaniu użytkowania rolniczego na terenach od 
lat zasiedlonych przez skowronki. Niemniej jednak skowronek, spośród gnieżdżą-
cych się ptaków, jest najliczniejszym w Polsce gatunkiem. Według ocen dla okresu 
2008-2013 gnieździło się go u nas 10-10,8 milionów par.

Ludowe porzekadło mówi: „Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z miesz-
ka”. Nie wiem, kiedy ono powstało, ale co roku od imienin Agnieszki, czyli 21 stycz-
nia, pilnie nasłuchuję, kiedy przylecą skowronki – jedne z pierwszych zwiastunów 
zbliżającej się wiosny. Zwykle jest to koniec lutego lub marzec, ale np. w 2016 roku 
pierwszego skowronka usłyszałem już 11 lutego.

Ssaki 

Kret
Kret europejski, jedyny przedstawiciel rodziny kretowatych na terenie gmin Gnie-
wino i Wejherowo, przeciętnie żyje do 4 lat. Ciało kreta jest walcowate, o długości 
17-20 cm, pokryte czarnym, aksamitnym futerkiem, głowa wyciągnięta ryjkowato. 
Kret jest ślepy, choć ma malutkie oczy dokładnie zasłonięte futerkiem oraz uszy 
bez małżowin, przesunięte na tył czaszki, zakryte fałdem skóry, co chroni je przed 
zabrudzeniem ziemią. Jego bardzo krótka, miękka i gęsta sierść układa się zawsze 
zgodnie z kierunkiem ruchu zwierzęcia: do tyłu w czasie kopania tuneli albo do 
przodu, gdy zwierzę wycofuje się. Przednie łapki kreta są bardzo masywne, łopa-
towate (fot. 77), przystosowane do kopania w ziemi wielometrowych tuneli. Krety 
są obdarzone wyśmienitym słuchem oraz dobrym węchem, co ułatwia im wyszu-
kiwanie pokarmu. Krety żyją w ziemi, gdzie kopią tunele. Na powierzchni ziemi 
poruszają się niezdarnie i rzadko się na niej pojawiają. Żywią się dżdżownicami, 
owadami (szczególnie ich larwami) i innymi drobnymi zwierzętami, na które trafią 
w swoich korytarzach.

Krety żyją samotnie, poza krótkim okresem godowym. Każdy kret ma swój 



139

Na łące i wśród nieużytków

rewir, z którego agresywnie przepędza innych przedstawicieli swojego gatunku. 
Samica przez pewien czas żyje z kilkorgiem młodych (rodzi je późną wiosną) w pod-
ziemnym gnieździe.

Kret nie zapada w sen zimowy, tylko schodzi głębiej pod ziemię, poniżej war-
stwy zamarzania gleby. Ponieważ dziennie musi zjeść tyle, ile sam waży, a zimą 
o zdobycz dość trudno, robi zapasy na zimę w postaci żywych dżdżownic, którym 
przegryza odpowiedni zwój nerwowy (w ten sposób unieruchamia je) i umieszcza 
w kilku „spiżarniach” znajdujących się w obrębie sieci podziemnych tuneli. Przygo-
towuje sobie również specjalne „mieszkanie zimowe”, starannie wyścielone mięk-
kim materiałem roślinnym.

Wśród naturalnych wrogów kretów znajdują się m.in. ptaki szponiaste. W la-
tach pięćdziesiątych XX wieku były prowadzone badania nad składem pokarmu 
myszołowa. Okazało się, że ten ptak łowi mnóstwo kretów.

Krety występują w krajobrazie rolniczym, na polach uprawnych, łąkach, na 
terenie upraw ogrodniczych, szkółek, w ogrodach, na terenach sportowych i lot-
niskach. Doprowadzają do rozpaczy ogrodników kopiąc tunele pod rządkami po-
sianych roślin, co powoduje ich usychanie. Poza tym, ze stworzonych przez krety 
podziemnych kanałów korzystają też gryzonie – norniki czy myszy, które w ogro-
dach też potrafią wyrządzać szkody.

A skąd się biorą charakterystyczne kopczyki (nazywane kretowinami), po któ-
rych od razu można rozpoznać, gdzie mieszka kret (fot. 78)? Powstają one, kiedy 
kret kopiąc nowe korytarze wypycha na powierzchnię ziemię wykopaną z koryta-
rzy. Dodajmy, że te korytarze są kopane z prędkością dochodzącą do kilkunastu 
metrów na godzinę – najszybciej we wczesnych godzinach porannych, kiedy krety 
są najbardziej aktywne.

4.2. Na łące i wśród nieużytków

Łąka to obszar ziemi nie porośnięty przez las lub krzewy, pokryty roślinnością zielną, 
z reguły użytkowany kośnie lub jako pastwisko. Zwykle łąkę cechuje wysoki poziom 
wód gruntowych lub obszar jej zalewany jest przez rzekę w czasie wysokiego stanu 
wody. W naszych warunkach klimatycznych łąki nieużytkowane zamieniają się 
w las. Nieużytek to obszar opuszczony przez dotychczasowych użytkowników, 
niezależny od stosunków wodnych, nieraz porośnięty przez rośliny sucholubne 
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takie jak kostrzewa owcza lub jastrzębiec kosmaczek. Z czasem nieużytek nie-
uchronnie zarastają drzewa i powoli staje się on lasem. Istnieje wiele systemów 
klasyfikacji łąk, których nie będę tu opisywać.

Na łąkach naturalnych rosną bardzo ciekawe rośliny, często będące przedmiotem 
ochrony, takie jak pełniki europejskie, kosaćce syberyjskie lub storczyki różnych ga-
tunków. Łąki sztuczne, podsiewane są przyrodniczo uboższe i mniej ciekawe. Gleba 
wilgotnych łąk może być siedliskiem dla larw muchówek z rodziny bąkowatych, ale 
te występują także na mokradłach. Na łąkach bytuje piękny motylek zorzynek rzeżu-
chowiec, którego gąsienica żeruje na rzeżusze łąkowej oraz inne motyle, których gą-
sienice żywią się roślinami łąkowymi. Niżej omówię dokładniej gza, ale to ze względu 
na jego zależność od zwierząt wypasanych, a nie ze względu na siedlisko, w którym 
występuje. Opiszę świerszcza polnego, który najczęściej jest mylony z pasikonikiem 
zielonym. Wspomnę też zająca, który na terenach otwartych szuka przede wszyst-
kim pożywienia, tak jak wiele innych zwierząt roślinożernych.

Dawniej typowymi dla łąk były derkacze i ptaki siewkowe, ale te znikają gwał-
townie w czasie ostatnich dziesięcioleci nie tylko w Polsce, ale i w pozostałej części 
Europy. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy na łąkach w Wielkopolsce gniazdował kulik 
wielki, a nad Wisłą Martwą w Gdańsku gniazdowały czajki, rycyki i krwawodzioby. 
Przyczyny zanikania fauny łąkowej, według specjalistów, są złożone. Często ptaki 
łąkowe wycofują się z lęgowisk z powodu obniżenia poziomu wód gruntowych, 
będącego następstwem np. niewłaściwie przeprowadzanych melioracji, osuszania 
śródpolnych małych zbiorników wodnych, czy wynikiem ogólnego obniżenia pozio-
mu wód w rzekach. Inną przyczyną może być zaprzestanie wypasu bydła – niektóre 
gatunki siewkowych, np. czajki, preferują siedliska z krótką roślinnością trawiastą. 
Czajka, dawniej pospolity gatunek łąkowy, stała się ptakiem wręcz rzadkim. Jesz-
cze inną przyczyną zanikania ptaków łąkowych jest zmiana sposobu gospodarowa-
nia. Ptaki łąkowe gnieżdżą się na ziemi, posiadają wiele cech utrudniających poten-
cjalnym drapieżnikom ich złapanie. Np. pisklęta ptaków łąkowych, w odróżnieniu 
od piskląt ptaków niebudujących gniazd na ziemi, poruszają się samodzielnie od 
razu po wykluciu się z jaj, podobnie jak pisklęta drobiu. Zatem, gdy dawniej łąki 
koszone były kosami, ptaki zdążały uciec przed kosiarzami w bezpieczne miejsce. 
Wprowadzenie maszynowych kosiarek ułatwia bardzo pracę rolnikom, ale bywa 
zabójcze dla ptaków łąkowych. Następuje to wtedy, gdy koszenie odbywa się od 
zewnątrz łanu do środka. Najczęściej takie postępowanie uniemożliwia ucieczkę 
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ptakom nieumiejącym jeszcze latać – uciekają w kierunku środka koszonego łanu, 
który jest koszony na końcu, ale szybko pracujące kosiarki zabijają w końcu wszyst-
ko to, co nie może odlecieć. Działaniem korzystniejszym dla zwierząt łąkowych jest 
koszenie od środka koszonego łanu ku jego brzegom.

Wracamy do naszych gmin Gniewino i Wejherowo. Swoistym nieużytkiem są tu 
pobocza dróg, skłony nasypów kolejowych, skraje lasów. Miejsca te, często dobrze 
nasłonecznione, charakteryzują się dużą różnorodnością występujących tu roślin. 
Jeszcze innym rodzajem krajobrazu niezadrzewionego, otwartego będą stanowiły 
obszary z mozaiką pól, łąk i zakrzaczeń. Na takich terenach spotkamy spośród pta-
ków np. pokrzewki i dzierzby, a jeśli chodzi o ssaki: drobne gryzonie, lisa czy zająca.

ROŚLINY

Pięciornik gęsi
Inne nazwy tej pospolitej rośliny to pięciornik pospolity, srebrnik, gęsie ziele. Ro-
śnie na miejscach wilgotnych: na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nad brzegami 
stawów, rowów itp.  Posiada łodygę pełzającą lub podnoszącą się, o długości 15-
50 cm. Liście pierzaste do 20 cm długości, złożone z 7-21 listków, od spodu są 
jedwabiście, srebrzysto owłosione. Kwiaty na dłuższych szypułkach złocistożółte, 
pojedyncze, pięciopłatkowe (fot. 79), o średnicy 2 cm.  Jest rośliną jadalną (liście, 
korzeń), a także leczniczą (ziele, korzeń). Dawniej używana była w garbarstwie.

Nostrzyk żółty
Znany jest też pod nazwą nostrzyk lekarski. Rośnie na łąkach, miedzach, nieużyt-
kach, w zaroślach, przydrożach, terenach kolejowych, rumowiskach. Jest rośliną 
światłolubną, często rosnącą razem z nostrzykiem białym. Posiada pojedynczą, 
prostą, przeważnie rozgałęzioną łodygę o wysokości do 1 m. Liście są trójlistkowe, 
składające się z równych podłużnych listków długości ok. 3 cm. Kwiatostan jest 
groniasty (fot. 80), z licznymi żółtymi kwiatami (o długości ok. 7 mm), charaktery-
stycznymi dla roślin motylkowych. Nostrzyk jest rośliną trującą dla ludzi i zwierząt 
(posiada związek będący pochodną kumaryny), ale jest jednocześnie rośliną lecz-
niczą (ziele). Bywa czasem uprawiany jako pasza dla zwierząt – jest dla nich jadalny 
tylko przed zawiązaniem kwiatów, jest też uprawiany jako nawóz zielony. Nostrzyk 
to roślina miododajna. Jej zapachu nie lubią mole.
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Nawłoć pospolita
Ten gatunek jest również pospolitą w całym kraju rośliną. Ma wiele nazw ludo-
wych, np. złota rózga, polska mimoza. Rośnie na suchych łąkach, na przydrożach, 
w widnych lasach, na słonecznych polanach. Posiada sztywną, pojedynczą łodygę, 
wzniesioną do wysokości 1 m. Liście dolne (odziomkowe) są jajowate lub eliptycz-
ne, liczne górne – lancetowate. Posiada drobne, żółte kwiaty, rozmieszczone w po-
staci wiechy w górnej części łodygi. Jest rośliną miododajną, leczniczą (ziele, kwia-
ty). Bywa uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna (fot. 81). 

Nawłoć kanadyjska
Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej. Jest jedną z najstarszych roślin spro-
wadzonych celowo do Europy w celach ozdobnych. W Polsce znana jest od XIX 
wieku. Jest rośliną inwazyjną, ekspansywną, bardzo silnie rosnącą, bardzo łatwo 
rozsiewającą się. Posiada sztywne, pojedyncze łodygi do 1,5 m wysokości; liście 
lancetowate, kwiaty żółte, skupione w bardzo licznych koszyczkach rozmieszczo-
nych wzdłuż łodyżek, wyrastających w górnej części pędu głównego (fot. 82). Kwit-
nie od lipca do późnej jesieni. Jest rośliną miododajną. Miejscami porasta bardzo 
duże przestrzenie nieużytków. Widziałem w woj. lubelskim przy łanach nawłoci 
kanadyjskiej poustawiane ule. Miód nawłociowy jest cenionym produktem lecz-
niczym.

Dziewanna pospolita
Roślina ta jest byliną spotykaną często w całej niżowej części naszego kraju. Rośnie 
na glebach piaszczystych, kamienistych, na brzegach lasów, przydrożach, nasypach 
kolejowych. Posiada pojedynczą łodygę wysokości do 1 m. Dolne liście są duże, po-
dłużnie sercowate, górne znacznie mniejsze (fot. 83). Kwiaty żółte, pięciopłatkowe 
z pękiem czerwonych pręcików w środku (o średnicy 1,5-2,5 cm) zebrane są w gro-
na w górnej części łodygi. Przed laty dziewannę tę posadziłem w swoim ogrodzie, 
bardzo często na kwiatach widuję trzmiele. Bardzo ładnie prezentuje się na tle 
innych, niższych bylin, ale ponieważ niezwykle łatwo się rozsiewa, muszę uważać 
i w porę usuwać nadmiar siewek.

Świerzbnica polna
Jest rośliną pospolitą w całym kraju. Występuje na obrzeżach lasów, wśród su-
chych zarośli, na suchych łąkach, przydrożach, na glebach luźnych i gliniastych. 
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Głęboko korzeni się. Jej wysokość wynosi 30-60 cm. Posiada pierzaste liście, sza-
rozielone, gęsto owłosione. Łodyga jest wzniesiona i rozgałęziająca się. Kwiaty są 
niebieskofioletowe, zebrane w półkoliste koszyczki o średnicy 3-4 cm (fot. 84). Jest 
rośliną leczniczą (ziele i korzeń).

Kocanki piaskowe
W Polsce kocanki piaskowe to dość pospolita roślina na glebach piaszczystych i su-
chych, rosnąca na ugorach, nieużytkach, brzegach lasów, przydrożach (fot. 85). Ma  
10-30 cm wysokości, łodygi i liście są popielatoszare, w dotyku filcowate i mięk-
kie – cała roślina jest pokryta srebrzystymi włoskami. Wzdłuż łodygi wyrastają 
wąskie listki, trochę większe liście znajdują się u dołu łodygi. Kwiaty zebrane są 
w pomarańczowe, jaskrawo żółte i cytrynowe koszyczki, tworzące mały baldaszek. 
Często na jednej roślinie występują te wszystkie kolory kwiatów. Gatunek ten jest 
bardzo ceniony w zielarstwie (kwiatostan), stosowany w chorobach wątroby. Od  
1983 roku został objęty częściową ochroną z obawy przed zbyt intensywnym, nie-
kontrolowanym zbieraniem tej rośliny przez zielarzy.

Cykoria podróżnik
Jest pospolitą rośliną w całym kraju. Zwykle rośnie na glebach piaszczystych, kamie-
nistych, na poboczach dróg, nasypach, ugorach, obrzeżach pól uprawnych. Osiąga 
wysokość 30-120 cm. Ma rozgałęzione łodygi, liście niewielkie, podłużne, długości 
10-20 cm. Kwiaty duże, o średnicy 3-4 cm, niebieskie (fot. 86). Kwitnie od lipca do 
jesieni. Jest rośliną leczniczą (ziele, korzeń, płatki kwiatu). Młode liście są jadalne. 
Zmielonego i uprażonego korzenia używa się jako składnika kawy zbożowej.

Jastrzębiec kosmaczek
Występuje pospolicie w całym kraju. Jest gatunkiem światłolubnym. Zasiedla su-
che, piaszczyste miejsca na poboczach dróg, suche łąki i nieużytki, czasem dużym 
łanem pokrywa większą powierzchnię gleby. Posiada prostą łodygę wysokości 
5-30 cm, z pojedynczym żółtym kwiatem na wierzchołku. Liście niebieskawozielo-
ne, jajowate, pod spodem owłosione, wyrastające przy ziemi w postaci „różyczki’. 
Kwitnie od maja do jesieni. Cała roślina jest trująca, ale jednocześnie lecznicza. 
Surowcem leczniczym jest ziele.
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Kostrzewa owcza
Jest to gatunek niskiej trawy, pospolity na terenie całego kraju. Rośnie w kulistych, 
szarozielonych kępach na ubogich glebach, w różnych zbiorowiskach trawiastych 
i leśnych. Choć to trawa, jednak ma niewielką wartość paszową, ale ceniona jest ze 
względy na swą rolę przeciwerozyjną i umacniającą na świeżo wykonanych piasz-
czystych nasypach, skłonach itp.

ZWIERZĘTA

Owady
Świerszcz
Świerszczami mylnie a często nazywane są pasikoniki zielone, głównie ze wzglę-
du na to, że zwierzęta te wydają w podobny sposób charakterystyczne dźwięki 
(można je nazwać cykaniem, ćwierkaniem, graniem, czy bardziej fachowo – stry-
dulowaniem). Należą do tej samej grupy owadów nazywanej prostoskrzydłymi, ale 
różnią się zupełnie między sobą wyglądem i trybem życia. Pasikoniki spotykamy 
stosunkowo często, natomiast świerszcze (występują również na terenie całego 
kraju) znacznie rzadziej, choć często słyszymy ich „muzykę”, nieświadomi, kto jest 
jej wykonawcą. Owady prostoskrzydłe należą do tej grupy, która w swym rozwoju 
od jaja do formy dorosłej charakteryzuje się tzw. rozwojem niezupełnym, czyli nie 
występuje tu forma poczwarki, a larwy żerując systematycznie rosną, aż do osią-
gnięcia w pełni wyrośniętego stadium owada dorosłego.

Świerszcz polny (fot. 87)  jest gatunkiem ciepłolubnym, spotyka się go na na-
słonecznionych terenach otwartych, porośniętych niezbyt wysoką roślinnością, 
a więc na obrzeżach pól, suchych łąkach, leśnych polanach, nieużytkach. Jest 
owadem na pierwszy rzut oka zupełnie czarnym, dość dużym (dorosłe mają do 
23 mm długości), walcowatym, nieco spłaszczonym grzbietobrzusznie, z dużą gło-
wą i z masywnymi żuwaczkami, a więc wygląda dość „groźnie”. Posiada stosunko-
wo długie czułki i tylko pierwszą parę nieco skórzastych skrzydeł (druga para jest 
zredukowana, co uniemożliwia świerszczowi latanie). Ma masywne nogi, szcze-
gólnie tylną parę, dzięki którym może w ziemi wykopać dość długą norkę (do 40 
cm długości), bardzo szybko biegać, a nawet skakać. Na końcu odwłoka znajdują 
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się dwa krótkie, ostro zakończone wyrostki (są to organy czuciowe), a samica do-
datkowo między nimi ma pokładełko (do 12 mm długości), służące do składania 
jaj. Samiec natomiast u nasady skrzydeł ma dwie żółtawe plamy. Swoje dźwięki 
świerszcz (tylko samce) wydaje pocierając o siebie skrzydła, na których znajdują 
się tzw. aparaty strydulacyjne. Samce są owadami terytorialnymi. Wykopują w zie-
mi jamkę i bronią jej otoczenia w sposób bardzo agresywny, w razie gdy w pobli-
żu znajdzie się inny samiec. Nie są agresywne w stosunku do samic. Jamka służy 
przede wszystkim jako miejsce schronienia przed niebezpieczeństwem – w razie 
jakiegoś zagrożenia świerszcz błyskawicznie chowa się do jamki. Tak zachowuję 
się przede wszystkim samce. Samice natomiast, podobnie jak młode, prowadzą 
raczej koczowniczy tryb życia. Samica składa jaja w ziemi. Wylęgają się z nich larwy, 
które kilka razy linieją i przekształcają się w owady dorosłe. W diecie świerszczy 
przeważa pokarm roślinny, ale bywa, że dieta ta jest urozmaicana np. drobnymi 
bezkręgowcami. Ze względu na to, że świerszcze są bardzo płochliwe, widuje się 
je stosunkowo rzadko i dlatego są mniej znane niż pasikoniki. Świerszcza polne-
go można hodować w domu, podobnie jak świerszcza domowego i świerszcza 
śródziemnomorskiego. Świerszcza domowego, który jest brunatny, można spo-
tkać również w przyrodzie (zawleczony z Europy Południowej). Gatunek ten, jak 
i świerszcz śródziemnomorski, są hodowane jako pokarm dla różnych zwierząt 
hodowanych np. w ogrodach zoologicznych czy w laboratoriach badawczych.

Ostatnio mieliśmy z żoną taką przygodę ze świerszczem: któregoś popołudnia 
na początku sierpnia, zauważyliśmy między dwiema szybami okna usytuowane-
go na parterze jakieś wielonożne stworzenie, zupełnie czarne. Po dokładniejszym 
przyjrzeniu się rozpoznaliśmy dużą larwę świerszcza polnego (ponad 1,5 cm dłu-
gości). Wiedząc, że świerszcz lubi ciepło, a powoli już zmierzchało, postanowiliśmy 
z wypuszczeniem na dwór poczekać do rana. Gdy tylko został wypuszczony na tra-
wę, natychmiast zabrał się do jej zjadania. Musiał być bardzo głodny (a nie wiemy, 
jak długo siedział pomiędzy oknami), bo ten posiłek trwał wiele minut, co udało 
się nam uwiecznić na zdjęciu. Kilkanaście dni później znowu pojawił się świerszcz 
w naszym domu, będący na podobnym etapie rozwoju jak poprzedni. Zapewne 
końcówka lata to ta pora roku, kiedy owady te szukają schronienia na zimę. Wynie-
śliśmy tego osobnika do drewutni w nadziei, że pomiędzy kawałkami drewna i kory 
znajdzie sobie dobre miejsca do przezimowania.
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Giez
Zacznijmy od tego, że często gzami nazywa się niewłaściwie duże, kłujące, krwio-
pijne owady, których ukąszenia są bardzo bolesne, a larwy żyją w ziemi, w spróch-
niałym drewnie, czasem w wodzie. Są to tzw. bąki bydlęce, końskie muchy czy 
ślepaki. One – podobnie jak komary – piją krew, aby zdobyć białko niezbędne im 
do produkcji jaj.

Natomiast gzy to duże muchówki, niewysysające krwi, a ich larwy żyją w ciele 
zwierząt. Najbardziej znanym gzem jest giez bydlęcy duży, pasożytujący głównie 
na bydle domowym, pasącym się na pastwiskach. Może zainfekować również inne 
zwierzęta (np. owce, konie, kozy, jelenie) i człowieka. Giez jest bardzo niebezpiecz-
nym pasożytem bydła. Jest to duża muchówka (12-15 mm długości) koloru ciem-
nożółtego, gęsto owłosiona, posiadająca duże oczy i jedną parę przezroczystych, 
brązowo przydymionych skrzydeł. Giez ma zredukowany aparat gębowy i dorosły 
owad w ogóle nie odżywia się. Żyje zaledwie kilka dni. Po opuszczeniu poczwarki 
(poczwarki przebywają zagrzebane w ziemi) samice są od razu gotowe do złoże-
nia jaj. Samce po zapłodnieniu samic zdychają, a samice w pogodny dzień przy-
stępują do składania jaj. Odbywa się to podczas lotów gzów, którym towarzyszy 
głośne bzyczenie. Zwierzęta nieraz słysząc to, w panice potrafią biegiem wracać 
z pastwiska do swojej obory. Każda samica gza może złożyć nawet do 800 jaj. Po-
szczególne jaja składane są na sierści zwierzęcia, najczęściej na dolnych częściach 
tylnych kończyn, bokach i wymionach. Po złożeniu wszystkich jaj samice giną. Po 
kilku dniach wylęgają się larwy, które przy pomocy aparatu gębowego wnikają pod 
skórę i będąc już w ciele zwierzęcia wędrują w kierunku lędźwiowo-krzyżowego 
odcinka kręgosłupa. Po 4 miesiącach docierają do kręgosłupa i na kolejne 4 mie-
siące zatrzymują się w wyściółce tłuszczowej pomiędzy kręgami. Następnie larwy 
wędrują pod skórę grzbietu zwierzęcia w okolicy lędźwiowej i przegryzają ją, gdyż 
wtedy zaczynają oddychać powietrzem atmosferycznym. Wokół larwy tworzy się 
charakterystyczny guz osiągający wielkość orzecha włoskiego, z małym otworem 
umożliwiającym larwie oddychanie. Larwa pod skórą żyje jeszcze około 70 dni, 
w końcu ciemnieje (czasem nawet do czarnego koloru), twardnieje i wreszcie wy-
pada na zewnątrz, aby zagrzebać się w ziemi i przeobrazić się w poczwarkę. Po 
2-12 tygodniach z poczwarki wylęga się dorosła mucha i cykl rozwojowy zaczyna 
się od nowa. Całkowity okres rozwoju gza bydlęcego trwa w przybliżeniu jeden rok. 
Obecność larw gzów w ciele krów wywołuje u nich chorobę zwaną gzawicą, która 
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m.in. objawia się ogólnym osłabieniem zwierzęcia, a ponadto spadkiem mleczno-
ści (do 25%) i spadkiem zawartości tłuszczu w mleku (do 35%).

Co ciekawe, larwy gzów są prawdziwym przysmakiem ludów żyjących na pół-
nocy. Po zabiciu renifera ściągana jest z niego skóra i wyciągane tłuste larwy, które 
żyły pod skórą zwierzęcia.

Ssaki

Zając
Zając, a właściwie zając szarak, to występujące w Polsce stosunkowo niewielkie 
zwierzę roślinożerne z rodziny zającowatych. Jako pierwotnie gatunek stepowy, 
zając unika większych kompleksów leśnych, bagien i wilgotnych łąk, a zamieszkuje 
pola uprawne, suche łąki, śródpolne remizy, młodniki i skraje lasu. Mimo przywią-
zania do suchych terenów w razie potrzeby potrafi pływać.

Jest to zwierzę szarobrązowe o jasnym spodzie (białym lub kremowym), ma-
jące długie uszy, długie i bardzo silne nogi i silne serce. Osiąga długość 50-75 cm 
i masę 3-7 kg. Żyje zwykle krótko (1-2 lata), choć może dożyć nawet do 13 lat. 
Zając nie kopie nor i całe życie spędza na powierzchni ziemi. Śpi w wygniecionych 
przez siebie dołkach, zwanych kotlinkami. Nie wydaje żadnych głosów, odzywa się 
głosem nazywanym „kniazieniem” tylko wtedy, gdy czuje się granicznie zagrożony 
lub kiedy jest ranny.

Jest samotnikiem unikającym innych osobników swego gatunku, zbliżającym 
się do nich tylko w czasie rui, kiedy to samce niekiedy walczą ze sobą, stając na tyl-
nych nogach i okładając się przednimi łapami. Samica może mieć 3-4 mioty w ciągu 
roku, w miocie może urodzić do 6 młodych. Pierwsze młode rodzą się w marcu-
-kwietniu (zające „marczaki”), ostatnie we wrześniu. Młode rodzą się pokryte fu-
trem, nie mają zapachu (pokrewne zającom króliki rodzą się nagie), matka zaraz po 
urodzeniu pozostawia je w gnieździe i podchodzi do nich, aby je nakarmić tylko 1-2 
razy w ciągu doby i to zawsze w nocy. Matka obserwuje młode z pewnej odległości 
i w razie potrzeby przychodzi im z pomocą. Profesor Jan Sokołowski opisuje obser-
wowany przez siebie dwukrotny atak drapieżnego ptaka na małego zajączka, któ-
rego zaatakowała i odpędziła zajęczyca. Po drugim nieudanym ataku drapieżnik się 
zniechęcił i odleciał. Laktacja (wytwarzanie mleka) u samicy trwa przez 3 tygodnie, 
młode usamodzielniają się w wieku 1 miesiąca. Dojrzałość płciową samice osiągają 
w wieku 7 miesięcy, samce nieco szybciej.
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W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy dramatyczny spadek liczby zajęcy 
w Polsce. O ile na początku lat siedemdziesiątych XX wieku krajowe pogłowie tego 
gatunku szacowano na 3,2 miliona sztuk, to na początku XXI wieku żyło ich w kra-
ju niewiele ponad 0,5 miliona. Proces ten postępuje nadal i w tej chwili nie ma 
w Polsce obszaru, na którym obserwowano by odbudowę populacji zająca. Jeśli 
będzie trwało to dalej, zając w Polsce wyginie. Przyczyny tego zjawiska są złożone. 
Na pierwszym miejscu wymienia się powodzenie prowadzonego zabiegu szczepie-
nia lisów przeciwko wściekliźnie, które spowodowało wielokrotny wzrost liczby li-
sów żyjących w Polsce, będących głównym drapieżnikiem zajęcy. Innym, groźnym 
drapieżnikiem, szczególnie dla młodych zajęcy, jest też norka amerykańska. Dalej 
wymienia się mechanizację rolnictwa, zanik tradycyjnych łąk, zanik miedz i remiz 
śródpolnych, wprowadzanie na wielkich obszarach monokultur, a także ruch dro-
gowy, w sytuacji braku wystarczającej ilości przejść dla zwierząt i grodzenia dróg. 
Wszystko to razem sprawia, że perspektywy dalszego istnienia zająca w Polsce są 
pesymistyczne. Zające są nadal w naszym kraju zwierzyną łowną i wolno na nie 
polować w listopadzie i grudniu.

4.3. Wśród mokradeł

Co rozumiem przez słowo mokradło? Jest to teren bardzo wilgotny ze stojącą, płyt-
ką wodą przez cały rok lub przez dużą jego część, obszar łączący cechy siedliska lą-
dowego i wodnego. Zatem mokradłem może być bardzo wilgotna łąka, śródpolne 
okresowo wysychające jeziorko czy torfowisko. Wilgotne, zalewane łąki wczesną 
wiosną zakwitają żółto kwiatami knieci błotnej, czyli kaczeńców. Poza trawami 
może tam też rosnąć np. tatarak, różne gatunki situ czy miododajna babka wodna. 
Takie tereny są wykorzystywane przez żaby i ropuchy do odbycia godów i złożenia 
jaj. Śródpolne zbiorniki wodne nie raz stają się miejscem gnieżdżenia się żurawia, 
o czym opowiemy nieco dalej.

Bardzo specyficzne siedliska związane są z torfowiskami. Najczęściej mówimy 
o torfowiskach wysokich i niskich. Te pierwsze powstają w zagłębieniach terenu, 
z których woda nie ma odpływu. Wytwarza się tam specyficzna flora złożona mię-
dzy innymi z różnych gatunków mchów torfowców, które po latach odkładania 
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się warstwami obumierających roślin tworzą pokłady torfu. Ponieważ torfowiska 
wysokie mają silnie kwaśny odczyn i są bardzo ubogie w składniki odżywcze, poza 
torfowcami rosną tam nieliczne inne specyficzne gatunki roślin, np. podlegające 
ochronie ścisłej owadożerne rosiczki – okrągłolistna i długolistna, wrzosiec ba-
gienny, malina moroszka, storczyk błotny czy podlegające ochronie częściowej 
bagno zwyczajne, kukułka szerokolistna, bobrek trójlistny oraz widłaki: widłak 
jałowcowaty, widłak goździsty i wroniec widlasty. Na torfowiskach wysokich ro-
sną również: borówka bagienna (zwana też pijanicą lub łochynią), modrzewnica 
i żurawina błotna, czasem brzozy i pojedyncze niskie sosny. Wszystkie z wymienio-
nych roślin torfowiskowych występują w opisywanych gminach. Fauna torfowisk 
wysokich też nie jest bogata, składa się głównie z bezkręgowców. Wśród nich znaj-
duje się ciekawy gatunek niewielkiego motyla, modraszka bagniczka, o niebieskich 
skrzydłach z wierzchu i jaśniejszych, kropkowanych, od spodu. Gąsienice tego mo-
tyla żerują na borówce bagiennej i żurawinie. Motyl ten jest reliktem polodowco-
wym i znajduje się pod ochroną (relikt polodowcowy – gatunek, który przybył na 
obszar obecnego występowania wraz z przesuwającym się czołem lodowca, a po 
jego ustąpieniu pozostał tam w enklawach oddzielonych od zwartego zasięgu). 
Torfowiska niskie powstają w dolinach wolno płynących rzek, strumieni i w staro-
rzeczach. Tereny te są znacznie bogatsze w składniki pokarmowe, więc wykształca 
się tam inna roślinność niż na torfowiskach wysokich. Rosną tam: trzcina pospoli-
ta, pałka wodna, skrzyp bagienny i różne zbiorowiska turzycowe. Torfowiska ni-
skie poza drobnymi bezkręgowcami (w tym mięczakami) są zasiedlane przez różne 
gatunki płazów (żaby), ptaków wodno-błotnych i bobry. Torfowiska pełnią ważną 
rolę ekologiczną. Stanowią magazyny gromadzonych przez długi czas ogromnych 
ilości materii organicznej. Są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi magazynują-
cymi wodę, kształtujące bilans wodny otoczenia. Na terenie gmin Gniewino i Wej-
herowo znajduje się szereg torfowisk wysokich, niskich i przejściowych. Torfowi-
ska objęte różnymi formami ochrony wyszczególnione są w rozdziale pierwszym 
(Ogólna charakterystyka przyrodnicza gmin Gniewino i Wejherowo).

Mokradła nie są łatwymi terenami do odbywania np. spacerów. Chodzenie po 
takich terenach wymaga dużej wprawy i wiedzy. Zwłaszcza torfowiska mogą być 
niebezpieczne. Grunt pod nogami na torfowiskach często nie jest stabilny, ugina 
się pod stopami i trzeba bardzo uważać, by nie zrobić fałszywego kroku i nie zapaść 
się w bagno. Dobrze o tym wiedzą zbieracze żurawiny.
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ROŚLINY

Torfowce
Mchy torfowce rosną w miejscach wilgotnych i bagnistych, tworząc wraz z innymi 
roślinami zbiorowiska roślinne zwane torfowiskami. W Polsce występuje ponad 
30 gatunków torfowców. Nie wykształcają liści, łodyg i korzeni, lecz o odmiennej 
budowie listki, łodyżki i chwytniki. Łodyżka torfowca stale rośnie na długość, a jej 
dolne części stopniowo zamierają. Listki na szczycie łodyżki układają się w kształt 
rozetki. Listki zdolne są do magazynowania dużej ilości wody. Posiadają dwa ro-
dzaje komórek, jedne odpowiedzialne są za proces fotosyntezy, inne zaś za gro-
madzenie wody. Zamiast nasion torfowce produkują zarodniki. Wszystkie gatunki 
torfowców objęte są w Polsce ochroną częściową.

Rosiczka okrągłolistna
Ta drobna, wieloletnia roślina w Polsce występuje na torfowiskach wysokich. Ma 
5-20 cm wysokości. Okrągławe, czerwonawe liście na długich ogonkach wyrastają 
z podłoża w postaci „różyczki”. Na brzegach liści znajdują się włoski gruczołowe 
wydzielające lepką ciecz, która przywabia owady (fot. 88). Gdy owad przyklei się 
do liścia, ten zamyka się i przy pomocy soków trawiennych roślina trawi owada. 
Po strawieniu liść otwiera się. W ten sposób rosiczka, rosnąc na torfowiskach 
ubogich w substancje pokarmowe (m.in. w azot), uzupełnia swoje potrzeby po-
karmowe owadożernością. Kwiaty rosiczki są drobne, białe osadzone na prosto 
wzniesionych łodyżkach. Rosiczka objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową  
(od 1946 r.). Jest rośliną leczniczą (działa przeciwbólowo). Drugi gatunek rosiczki, 
rosiczka długolistna, występuje w Polsce bardzo rzadko. Oba gatunki występują na 
torfowiskach opisywanego obszaru.

Żurawina
Żurawina błotna jest zimotrwałą krzewinką, w Polsce często spotykaną na torfowi-
skach wysokich i przejściowych oraz w borach bagiennych. Wymaga gleby kwaśnej 
(jest wybitnie kwasolubna) i wilgotnej. Żurawina ma pokrój płożący, długość jej de-
likatnej łodygi może dochodzić do kilkudziesięciu cm (nawet do 1m). Łodygę pora-
stają drobne (76-10 mm długości), jajowate listki, sinawobiałe od spodu. Różowe, 
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dzwoneczkowate (z wywiniętymi płatkami) kwiaty (do 5 mm długości) wyrastają 
na stosunkowo długich szypułkach. Owocem są czerwone, bardzo kwaśne jagody, 
o średnicy do 1 cm. Owoce są jadalne, cenione na przetwory. Żurawina jest też 
rośliną leczniczą (jagody). Jest rośliną żywicielską chronionego motyla modraszka 
bagniczka.

Sit rozpierzchły 
Sit rozpierzchły jest pospolitym, jednym z ponad 20 gatunków situ występujących 
w Polsce. Rośnie na podmokłych łąkach i pastwiskach na glebach ciężkich i słabo 
przewietrzanych (poniżej 10% zawartości powietrza). Jest ekspansywny na siedli-
skach wilgotnych nazbyt intensywnie wypasanych lub wydeptywanych. Występuje 
czasem w innych, suchszych siedliskach, ale z cięższą glebą. Tworzy duże, gęste 
kępy do 1,2 m wysokości z gęstą wiązką korzeni. Łodygi i liście są szydlaste, wyra-
stają wprost z korzeni. Kwiatostany złożone z drobnych kwiatków (długości 2-2,5 
mm) wyrastają w górnej części z łodygi w postaci kępek.

ZWIERZĘTA

Żuraw
Ptakiem, który obecnie najbardziej kojarzy mi się z Pomorzem i Kaszubami, jest 
żuraw zwyczajny (nazywany też żurawiem szarym). Ten gatunek występuje u nas 
stosunkowo licznie. Jest to ciekawy przykład ptaka, który przyzwyczaił się do czło-
wieka i z płochliwego leśnego zwierzęcia, na północy kraju stał się ptakiem dość 
często spotykanym. Żurawie z bliska można obserwować np. z samochodu, gdy że-
rują na polach lub łąkach. Czasem widzi się gniazda nawet w pobliżu dróg. Fascynu-
jącym jest widok kluczy żurawi lecących z charakterystycznym klangorem jesienią 
na zachód, a wiosną na wschód i północ. 

Żuraw jest jednym z największych polskich ptaków. Długość jego ciała (bez nóg) 
może przekroczyć 1 metr, rozpiętość skrzydeł – 2 m, a masa ciała wynosić około 
6 kg. Samica jest nieco mniejsza od samca. Żuraw ma wysmukłą, wyprostowaną 
sylwetkę i długie nogi. Jest nieco większy od bociana. Wyróżnia się długimi, zwisa-
jącymi w kształcie pióropusza ozdobnymi piórami na ogonie i grzbiecie. Upierzenie 
godowe żurawia jest popielate, a końcówki skrzydeł czarne. Górna część głowy 
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jest karminowa, boki białe, czoło i przód długiej szyi czarne. Młode są brunatne, 
bez plam na głowie i ozdobnych piór. Żurawie na północy kraju na tereny lęgowe 
wracają z zimowisk od lutego. Znane są widowiskowe toki tych ptaków. Żurawie 
łączą się w pary wierne sobie przez całe życie. Do lęgów przystępują ptaki czte-
roletnie. Gniazdują w wilgotnych obniżeniach terenu, np. na śródleśnych mokra-
dłach, zabagnionych brzegach jezior, starorzeczy, stawów, śródpolnych oczek, na 
torfowiskach wysokich i niskich, zalewanych łąkach i pastwiskach. Gniazdo budują 
zawsze na ziemi z bezładnie ułożonego materiału w postaci zbutwiałych roślin ze-
branych z okolicy, o średnicy ok. 80 cm. Samica składa zwykle 2 jaja, o długości ok. 
10 cm. Wysiadują je oboje rodzice przez miesiąc i opiekują się pisklętami przez 10 
tygodni, karmiąc je przede wszystkim bezkręgowcami. Żurawie mają naturalnych 
wrogów, jakimi są dziki, które potrafią zniszczyć gniazda. W starciu z lisem przy 
obronie gniazda dorosły żuraw potrafi go odpędzić, łatwiej niż dzika. Poza tym 
gniazda żurawi są z reguły otoczone wodą, do której lisy raczej nie lubią wchodzić. 
Nie są to zatem drapieżniki groźne dla tych pięknych dużych ptaków. Dorosłe ptaki 
są wszystkożerne, ale w ich diecie przeważa pokarm roślinny. Po okresie lęgowym, 
przed podjęciem wędrówki na tereny zimowiskowe w południowo-zachodniej 
Europie, żurawie zbierają się w stałych miejscach na nocleg (torfowiska, jeziora 
i stawy z płytką wodą). Na noclegowisku nie raz gromadzą się setki tysiące ptaków. 
Żurawie pozostają u nas, dopóki na wodzie noclegowiska nie pojawi się warstwa 
lodu, a potem odlatują.

Na zimę odlatują do Hiszpanii, gdzie nie są lubiane, bo… zjadają żołędzie. W kra-
ju tym występuje formacja roślinna zwana dehesa. To charakterystyczne łąki i pa-
stwiska z rzadko rosnącymi drzewami – dębami korkowymi. Żołędzie tych dębów 
są przysmakiem świń, z których Hiszpanie robią znaną na całym świecie doskona-
łą szynkę. Hiszpanie chcieliby, żeby żołędzie zjadały tylko ich świnie, a tu przyla-
tują żurawie, których co roku jest coraz więcej i konflikt interesów jest gotowy. 
W Polsce również słychać czasami głosy, że żurawie wyrządzają szkody rolnikom. 
I rzeczywiście wiosną mogą one miejscami powodować pewne straty w zasiewach 
kukurydzy czy na polach ziemniaczanych, wydziobując z ziemi już zasiane ziarno 
czy posadzone ziemniaki.

Żuraw to jeden z nielicznych gatunków ptaków, który na przestrzeni ostatnich 
dekad zwiększył w Polsce swą liczebność. Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku 
liczebność jego szacowano na zaledwie 5-6 tys. par lęgowych. Wg oceny dla lat 
2010-2012 w Polsce gniazduje 20-22 tys. par żurawi. Na północy kraju, a więc i na 
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Przez Gminy Gniewino i Wejherowo przepływają trzy większe rzeki – Piaśnica i By-
chowska Struga w północnej części obszaru i na południe od nich Reda, płynąca 
szeroką pradoliną Redy-Łeby. Przez obszar gmin przepływa też wiele innych, mniej-
szych cieków. W obniżeniach terenu znajduje się kilkanaście jezior (o powierzchni 
powyżej 2,5 ha), ale są też mniejsze zbiorniki (bez nazw na mapie). Największym 
jest Jezioro Żarnowieckie (pow. 1432 ha), leżące na północnym wschodzie gminy 
Gniewino. Niektóre z jezior znajdują się w terenie niezadrzewionym, jak np. jez. 
Orle czy Jez. Ustarbowskie w gminie Wejherowo. Są też jeziora, które częściowo 
sąsiadują z lasem, a częściowo z terenem niezadrzewionym, np. jez. Salino w gm. 
Gniewino czy jeziora: Wyspowo, Bieszkowickie lub Zawiat w gm. Wejherowo. 
I wreszcie są jeziora, które są całkowicie otoczone lasem, np. jeziora Czarne i Dą-
brze w gm. Gniewino oraz Borowo i Pałsznik w gm. Wejherowo. Inny podział jezior 
może dotyczyć właściwości wody w nich się znajdującej. A więc mówimy o jezio-
rach eutroficznych, czyli bogatych w składniki pokarmowe i dla roślin wodnych 
i dla zwierząt (bezkręgowce, ryby, ptaki). Jest to najczęściej spotykany w całym 
kraju typ jezior. Takim jeziorem w gm. Gniewino jest np. Jez. Żarnowieckie, a w gm. 
Wejherowo jez. Wyspowo. Na opisywanym terenie występują też jeziora oligotro-
ficzne, czyli zbiorniki słodkowodne, których woda charakteryzuje się dużą przezro-
czystością, niską zawartością substancji mineralnych i odżywczych oraz dużą za-
wartością rozpuszczonego tlenu. Takimi jeziorami są bardzo cenne na opisywanym 
obszarze jeziora lobeliowe, których definicję umieszczono w rozdziale pierwszym, 
np. jeziora Salino, Czarne i Dąbrze w gm. Gniewino oraz Pałsznik, Wygoda, Biesz-
kowickie i Zawiat w gm. Wejherowo. Tego rodzaju jeziora nie są powszechnie spo-
tykane w reszcie kraju, jak ma to miejsce na Pomorzu i w opisywanych gminach. 
Są też jeszcze inne jeziora, które noszą nazwę jezior dystroficznych. Są to z reguły 
niewielkie zbiorniki wodne, charakteryzujące się małą zasobnością substancji po-
karmowych oraz dużą zawartością substancji humusowych w wodzie. Głównym 
źródłem kwasów humusowych są wody spływające do jeziora z sąsiadującego 

Nad wodą

Kaszubach, jest ich dużo więcej niż w innych regionach. Nasze tereny są dla nich 
atrakcyjne, gdyż jest tu jeszcze stosunkowo dużo oczek wodnych, bagienek itp., 
odpowiednich do założenia gniazda.
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z nim torfowiska. Nadmiar kwasów humusowych sprawia, że odczyn wody jest 
kwaśny (pH poniżej 6,5). Kwasy te wiążą rozpuszczony w wodzie tlen, ogranicza-
jąc przenikanie światła i nadając jednocześnie wodzie brunatne zabarwienie. Ten 
typ zbiorników wodnych występuje przede wszystkim w północnej części kraju, 
a więc w całym pasie Pomorza (również na Pojezierzu Mazurskim i Suwalskim). Na 
interesującym nas terenie jeziorem dystroficznym jest np. jez. Krypko na południo-
wo-zachodnim skraju gm. Wejherowo. Należy mieć świadomość, że każdy rodzaj 
siedliska wodnego charakteryzuje się swoistym zespołem związanych z nim organi-
zmów roślinnych i zwierzęcych. Często są to organizmy bardzo małe, niewidoczne 
nawet gołym okiem (np. wodny plankton), z obecności którego i ważności możemy 
w ogóle nie zdawać sobie sprawy.

Podobnie jak w przypadku siedlisk leśnych, siedliska wodne przez różne orga-
nizmy są w różny sposób wykorzystane. Niektóre rośliny związane są z miejscami 
nadwodnymi, inne rosną w wodzie, ale blisko brzegów zbiorników wodnych, jesz-
cze inne rosną na większej głębokości. Są rośliny, którym odpowiadają wody stoją-
ce, a są i takie, które występują w wodach płynących. Podobnie jest ze zwierzętami. 
Jest duża grupa ptaków tzw. wodno-błotnych: np. perkozy i łyski budują gniazda 
na wodzie i żerują na wodzie. Różne gatunki kaczek gniazdują poza wodą, ale gdy 
tylko wylęgną się pisklęta, przenoszą się z nimi na wodę, gdzie (w zależności od 
gatunku) żywią się oferowanym przez wodę pokarmem roślinnym, zwierzęcym lub 
mieszanym. Czaple, kormorany gniazda mają poza wodą, a w zbiornikach wodnych 
łowią ryby, które są ich podstawowym pokarmem. Podobnie niektóre ptaki szpo-
niaste (np. bielik czy rybołów). Są gatunki, które gniazda mają wśród przybrzeżnych 
szuwarów (najczęściej jest to trzcina), np. bąk, bączek, błotniak stawowy, trzciniak 
czy trzcinniczek. Ich pokarmem są różne, nie zawsze wodne zwierzęta – począw-
szy od ryb, a na drobnych bezkręgowcach skończywszy. Wreszcie zbiorniki wodne, 
zwłaszcza duże niezamarzające czy późno zamarzające stwarzają miejsce zimowa-
nia wielu gatunkom rodzimym, które nie odlatują z kraju na zimę i gatunkom, które 
w Polsce nie gnieżdżą się, a spędzają tu tylko zimę, przylatując z krajów leżących 
na wschód i północ od Polski. Miejsca zimowania ptaków wodnych są szczególnie 
chronione w ramach sieci Natura 2000. Wzdłuż pasa wybrzeża Bałtyku, o długości 
około 200 km i szerokości 15 km, ciągnącego się od nasady Półwyspu Helskiego 
na zachód do granicy obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska, wyznaczony jest ob-
szar Natura 2000 o nazwie Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002. A więc jest to 
obszar leżący blisko północnej granicy gminy Gniewino. Obszar ten wyznaczono 
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dla ochrony zimujących ptaków. Służy on tysiącom zimujących ptaków wodnych, 
należących do różnych gatunków. Ptaki te jednorazowo koncentrują się w liczbie 
ponad 20 tys. osobników. Część z tych ptaków korzysta również z Jez. Żarnowiec-
kiego, leżącego bardzo blisko wspomnianego obszaru Natura 2000, zatem jezioro 
to stanowi bardzo ważne zaplecze dla tego obszaru. 

W poniższych opisach roślin znajdzie się przede wszystkim kilka specyficznych, 
rzadkich gatunków występujących w jeziorach lobeliowych, reprezentujących wy-
jątkowe siedliska, zarówno w skali krajowej jak i europejskiej.

ROŚLINY

Poryblin jeziorny
Poryblin jeziorny w Polsce występuje głównie na Pomorzu, w regionie o najwięk-
szej koncentracji jezior lobeliowych. Jest to mały, wodny, zimozielony widłak, 
roślina charakterystyczna dla wielu jezior o dużej przejrzystości wód i ubogich 
w substancje odżywcze (tzw. jeziora oligotroficzne). Rośnie kępkami, w warun-
kach naturalnych często tworzy duże skupienia. Rozmnaża się przez podział kłącza 
i zarodniki. Krótka, bulwiasta łodyga, osiąga zazwyczaj od 5 do 15 cm wysokości. 
Liście są zielone, szydlaste, wąskie (o długości do 20 cm), przy korzeniach ułożone 
w rozetę. W górnej części są twarde i kruche. Roślina swoim kształtem przypomina 
garść długich sosnowych igieł wbitych w dno. Poryblin jest rośliną dwupienną, czy-
li jedne rośliny wytwarzają w tzw. zarodniach większe zarodniki żeńskie, a inne 
mniejsze zarodniki męskie. Zarodnie ukryte są wewnątrz rozszerzonych nasad bla-
szek liściowych. Porybliny (a jest ich na świecie około 200 gatunków) to jedyne 
rośliny wywodzące się od tzw. widłaków różnozarodnikowych (żyjących około 350 
milionów lat temu). Z widłaków tych powstały widłaki drzewiaste, które utworzyły 
na ziemi pokłady węgla kamiennego.

W Polsce poryblin jeziorny objęty jest ścisłą ochroną gatunkową od 1983 r. Za-
grożenie dla rośliny stanowią zanieczyszczenia jezior i glony zarastające ich natu-
ralne stanowiska w zbiornikach wodnych. Poryblin jeziorny występuje w jeziorach 
Pałsznik, Wygoda i Zawiat w gm. Wejherowo.

Poryblin kolczasty
Gatunek ten występuje w Polsce zaledwie na ośmiu stanowiskach, z czego dwa 
to jez. Pałsznik i Wygoda (w południowo-zachodniej części gminy Wejherowo). 
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Rośnie w jeziorach lobeliowych o czystej, płytkiej wodzie. Liście ma jasnozielone, 
rozpierzchłe, przejrzyste, zwężające się ku wierzchołkowi. Makrospory (czyli zarod-
niki żeńskie) są białe, kolczaste. Zarodniki dojrzewają w lipcu i sierpniu. W Polsce 
gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową od 1983 r.

Lobelia jeziorna
W Polsce występuje wyłącznie na Pomorzu Środkowym i Zachodnim, w okolicach 
największej koncentracji jezior lobeliowych. Przez Polskę przebiega południowa 
granica zasięgu gatunku w Europie. Lobelia jeziorna, zwana też stroiczką wodną, 
pochodzi z okresu przedlodowcowego i jest klasyfikowana jako tzw. relikt bore-
alno-atlantycki. Należy do rodziny dzwonkowatych i jest jedyną lobelią rosnącą 
w Polsce w stanie dzikim. Inne gatunki i odmiany są dobrze znane miłośnikom 
ogródków i roślin balkonowych. Lobelia jeziorna to światłolubna, zimozielona by-
lina wodna. Rośnie przy brzegu jezior oligotroficznych na głębokości 10-30 cm. Na 
głębszych stanowiskach nie zakwita. Posiada prostą, wzniesioną łodygę (do wyso-
kości 20-70 cm), z kwiatami wyrastającą ponad powierzchnię wody (fot. 89). Liście 
są równowąskie, zebrane w rozetę, osiągają długość do kilku cm i szerokość do 5 
mm, grubawe, na szczycie tępo zaokrąglone, odgięte w tył. Zanurzona część łodygi 
posiada liście nieliczne, drobne i łuskowate. Kwiaty są białe lub bladoniebieskie, 
dzwoneczkowate, zwisające, zebrane w luźny kwiatostan, osadzone pojedynczo 
na szypułkach do 2 cm długości. Kwiaty nadwodne (rozwijają się od lipca do sierp-
nia) są otwarte, zapylane przez owady. Część kwiatów znajduje się pod wodą i te 
nie rozwijają się, ale posiadają zdolność tzw. samozapylenia. Roślina w Polsce ob-
jęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Od nazwy tej rośliny pochodzi nazwa jezior, 
w których lobelia występuje. Jeziora lobeliowe na opisywanym terenie to: Jezio-
ro Dąbrze w gm. Gniewino oraz jeziora: Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie i Zawiat  
w gm. Wejherowo.

Elisma wodna
Elisma wodna, inaczej elisma pływająca, jest rośliną wodną, zimozieloną. Należy 
do rodziny roślin wodnych i błotnych, która nazywa się żabieńcowate. Występu-
je w części zachodniej naszego kraju oraz na Pojezierzu Pomorskim w oligotro-
ficznych jeziorach lobeliowych. Rośnie w strefie szuwarów na głębokości do 1 m. 
Roślina posiada proste, cienkie kłącze wytwarzające rozłogi, z których wyrastają 
ulistnione łodygi o długości do 1 m. Spotykamy tu dwa rodzaje liści – taśmowate li-
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ście podwodne oraz liście pływające, o małych, okrągławych blaszkach. Kwiaty wy-
rastają pojedynczo lub po kilka na szypułkach (długości 5-10 cm) od maja do jesieni 
i są owadopylne lub samopylne. Kwiaty posiadają 3 białe płatki, żółte u nasady.

Elisma wodna w Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową od 2001 r. Zagra-
ża jej zanieczyszczenie wód, w których występuje, spowodowane gospodarczym 
i turystycznym użytkowaniem. Stanowisko elismy znajduje się w Jez. Bieszkowic-
kim i Zawiat w gm. Wejherowo.

Nad różnymi wodami spotkamy bardzo różne rośliny. Powszechnie znane są trzci-
na pospolita i pałka wodna. Brzegi wód porasta wiele gatunków roślin wilgociolub-
nych, niższych lub wyższych. Zwrócę uwagę na gatunek, może mniej znany z nazwy, 
ale często nad wodami rosnący, a w porze kwitnienia przyciągający licznie owady.

Sadziec konopiasty
Sadziec konopiasty jest w naszym kraju dość pospolitą rośliną. Rośnie nad brzega-
mi wód, rowów, na wilgotnych łąkach oraz na skrajach wilgotnych lasów. Tworzy 
wysokie zarośla (50-170 cm wysokości). Poszczególne rośliny mają sztywną wznie-
sioną łodygę. Liście są trójdzielne, blaszki liściowe lancetowate, na końcach za-
ostrzone (5-15 cm długości), osadzone na łodydze na krótkich ogonkach. Kwiaty 
drobne (5-6 mm długości), brudno różowe, zebrane w gęste baldachy. Jest rośliną 
miododajną (fot. 90).

ZWIERZĘTA

Owady

Żagnica torfowcowa
Żagnica torfowcowa jest rzadkim gatunkiem dużej torfowiskowej ważki. Długość 
jej ciała wynosi 68 mm, rozpiętość skrzydeł 92 mm. Ciało jest ciemne z dużą licz-
bą jasnych plamek, które szczególnie na segmentach długiego odwłoka układają 
się w bardzo regularny wzór. Skrzydła są idealnie przezroczyste. W Polsce doro-
słe ważki tego gatunku pojawiają się od lipca do września. Jak każda ważka, tak 
i ten gatunek okres larwalny spędza w wodzie, będąc żarłocznym drapieżnikiem 
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dla wodnych bezkręgowców. Gatunek objęty jest częściową ochroną gatunkową. 
Został stwierdzony w rezerwacie wodnym Pełcznica w gm. Wejherowo.

Zalotka białoczelna
Zalotka białoczelna jest innym ciekawym i rzadkim gatunkiem ważki, występują-
cym w Polsce głównie na północy, np. nad śródleśnymi jeziorami, na torfowiskach, 
zagłębieniach potorfowych i innych zbiornikach antropogenicznych. Ważka ta jest 
niedużej wielkości. Długość jej ciała wynosi 36-38 mm, a skrzydła mają rozpiętość 
60-64 mm. Przód głowy (czyli czoło) jest biały, stąd nazwa tej ważki. U samców 
na ciemnym tle tułowia i nasady odwłoka występuje przyprószenie kolorem błę-
kitnym, a u samicy na tułowiu i górnej części odwłoka występuje delikatny żółta-
wy rysunek. Tylne skrzydła są u nasady zaciemnione, a reszta jest przezroczysta. 
Na terenie Polski gatunek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Gatunek został 
stwierdzony w rezerwacie wodnym Pełcznica w gm. Wejherowo.

Pływak żółtobrzeżek
Pływak żółtobrzeżek to duży chrząszcz (długość do 35 mm) przystosowany wyłącz-
nie do życia w wodzie. Występuje głównie w zarośniętych roślinnością zbiornikach 
ze stojącą wodą, a więc w stawach, jeziorkach, starorzeczach, bagnach, nawet 
w większych kałużach i dość zanieczyszczonych zbiornikach. Często zasiedla przy-
domowe oczka wodne. Ma bardzo twarde, okryte chitynowym pancerzem ciało, 
z wierzchu zielonkawoczarne z żółtawo obrzeżonymi przedpleczem i pokrywami, 
od spodu jasne, a tylną parę nóg przekształconą w coś w rodzaju owłosionych 
wioseł, przy pomocy których szybko porusza się pod wodą. Oddycha powietrzem 
atmosferycznym, którego zapas zabiera pod wodę pod pokrywami skrzydłowymi. 
Co jakiś czas zapas powietrza musi wymienić, wynurza wtedy na powierzchnię tyl-
ko koniec odwłoka, by po krótkiej chwili zanurkować znowu i ukrywszy się wśród 
wodnej roślinności czyhać na zdobycz. Jest groźnym i bezwzględnym drapieżni-
kiem, podobnie jak jego żyjąca w wodzie larwa. Larwa osiąga długość do 7 cm, 
posiada potężne żuwaczki, a na końcu odwłoka syfon oddechowy, który wystawia 
na powierzchnię wody, aby zaczerpnąć powietrza. Przed przepoczwarczeniem się 
wychodzi na brzeg zbiornika, kopie w ziemi jamkę i w niej przepoczwarcza się. 
Zarówno chrząszcze jak i larwy żywią się owadami wodnymi, skorupiakami, mię-
czakami, narybkiem, kijankami czy traszkami. Żółtobrzeżki bardzo sprawnie latają. 
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W razie pogorszenia się wodnego siedliska wylatują z wody w poszukiwaniu nowe-
go, lepszego zbiornika, dlatego chrząszcze można czasem spotkać poza zbiornika-
mi wodnymi.

Płazy

Występujące w wodach płazy kojarzone są powszechnie przede wszystkim z żaba-
mi zielonymi, omówionymi niżej. Musimy jednak pamiętać, że w wodach mieszka-
ją też kumaki, a także traszki. Wody są też siedliskiem larwalnych stadiów (kijanek) 
lądowych żab brunatnych i ropuch, omówionych w innych rozdziałach.

ŻABY ZIELONE 

Do grupy żab zielonych należą w Polsce 3 gatunki: żaba śmieszka, żaba jeziorko-
wa i żaba wodna. Gatunki te są bardzo trudne do odróżnienia, ale posiadają kilka 
wspólnych cech, które odróżniają je od wspomnianych wcześniej tzw. żab brunat-
nych. Otóż wszystkie żaby zielone mają mniej lub więcej zielonego koloru w swoim 
ubarwieniu, wzdłuż kręgosłupa widoczna jest u nich wyraźna linia w jaśniejszym 
od reszty ciała kolorze, błona pławna na ich tylnych kończynach sięga do końca 
palców i co najważniejsze – gatunki te są silnie związane ze środowiskiem wodnym 
w ciągu całego swojego życia. A przypomnijmy, że dorosłe żaby brunatne spędzają 
swoje życie na lądzie, a z wody korzystają tylko w celu złożenia w niej jaj i rozwoju 
kijanek. Najrzadsza i największą spośród żab zielonych jest żaba śmieszka (7-13 
cm długości). Z kolei najmniejsza jest żaba jeziorkowa (5-7 cm). Wszystkie gatunki 
charakteryzuje podobny tryb życia: są płazami o dziennej aktywności, przebywa-
ją w bezpośrednim sąsiedztwie wody i w razie niebezpieczeństwa błyskawicznie 
wskakują do wody. Odżywiają się różnymi bezkręgowcami, potrafią również zjeść 
małe rybki, kijanki (nawet własnego gatunku) czy małe traszki. Zimę spędzają 
przede wszystkim zagrzebane w mulistym dnie zbiorników wodnych. Bardzo dużo 
płazów ginie na drogach podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych 
odpowiednich do złożenia jaj. Dlatego podczas budowy nowych dróg szybkiego 
ruchu i remontach starszych dróg wykonywane są pod drogami specjalne przejścia 
dla płazów i innych drobnych kręgowców, by zmniejszyć ich śmiertelność na dro-
gach. Wszystkie żaby od 2014 roku objęte są w naszym kraju ochroną częściową.
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Gady
O występowaniu gadów w Polsce pisałem już w innym miejscu. Tu ograniczę się do 
omówienia gatunku węża ściśle związanego z wodą – zaskrońca. 

Zaskroniec
Zaskroniec zwyczajny to wąż wodny, doskonale pływający i nurkujący. Żywi się 
m.in. płazami i rybami. Jest stalowoszary, a po obu stronach głowy, za skroniami, 
ma charakterystyczne żółte plamy. Stąd oczywiście wzięła się jego nazwa. Nie jest 
jadowity. Gdy się do niego podejdzie, od razu szybko ucieka. Występuje na pod-
mokłych łąkach, przy rowach melioracyjnych, w stawach i jeziorach. Jaja składa 
najczęściej na brzegach zbiorników wodnych, np. w liściach czy w torfie.

Zaskroniec dochodzi do 1,5 m długości. Wrogów naturalnych ma wielu: ptaki 
(m.in. myszołowy i bociany), norki amerykańskie, lisy, koty, jeże itp.

Ptaki

Z życiem na wodzie, nad wodą lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie związanych 
jest wiele ptaków. To ptaki wodne jak perkozy (fot. 91), nury (obecnie w Polsce 
już niegniazdujące, ale spotykane tu w czasie wędrówek czy zimowania) czy łyski, 
gniazdujące na wodzie czy tuż przy niej, zdobywające pokarm w wodzie drogą nur-
kowania. Niektóre z nich są tak bardzo przystosowane do życia wodnego, że na 
lądzie nie są w stanie się poruszać (nury, perkozy). Dalej to wielka grupa ptaków 
wodnych, które na wodzie spędzają większą część swego życia, tu odpoczywają, 
zdobywają całość lub znaczną część pokarmu, tu najczęściej wychowują swe mło-
de. To łabędzie, kaczki (i te pływające, i te nurkujące) i gęsi. To ptaki, które gniazda 
zakładają pozą wodą, jak kormorany, czaple, niektóre szponiaste (np. bielik, ry-
bołów) czy zimorodki, ale całość pokarmu dla siebie i swych młodych zdobywają 
w wodzie. To wielka grupa ptaków wodno-błotnych, które przez całe życie zwią-
zane są z siedliskami nadwodnymi lub przywodnymi: tu wiele gatunków z grupy 
siewkowych np. brodźce i biegusy, z czaplowatych np. bąk, bączek, z chruścieli 
np. wodnik, kokoszka zwyczajna (bardziej znana jako kurka wodna), kropiatka 
i zielonka, a także wiele drobnych ptaków zamieszkujących szuwary np. trzciniak 
i trzcinniczek. Niektóre z nich omówię poniżej.
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Kormorany
Dla obserwatorów ptaków widok lecącego stada kormoranów jest wystarczającym 
powodem, żeby je podziwiać. Zarówno, gdy lecą w gromadzie, jak i podczas lotu 
kluczem wyglądają wspaniale. Rybacy kormoranów nie lubią, bo ptaki te żywią 
się rybami. Warto tu zaznaczyć, że zjadają przede wszystkim niewielkie ryby. Te 
większe, które są znajdowane w koloniach tych ptaków, były po prostu zbyt duże, 
aby kormoran mógł je połknąć. Jednakże obecnie kormoran, wszędzie tam, gdzie 
występuje, stwarza poważne problemy gospodarcze. Szczególne kłopoty sprawia-
ją te ptaki właścicielom stawów hodowlanych, bo zarybienia potrafią wyjeść do 
czysta, a większe ryby kaleczą. Po prostu poszukują obfitego i łatwego do zdobycia 
pokarmu, a gdy go znajdują, to intensywnie źródło takie eksploatują aż do jego 
wyczerpania.

Pamiętam telefony od wczasowiczów, z czasów gdy pracowałem zawodowo, 
informujące że chory kormoran siedzi na plaży, na brzegu morza koło Gdańska 
i że na pewno zdycha i trzeba go ratować. Jak takiemu człowiekowi, który kieruje 
się pozytywnymi uczuciami, wytłumaczyć, że stosunkowo niedaleko, na Mierzei 
Wiślanej, jest największa w Europie kolonia kormoranów, gdzie rodzi się i wyrasta 
około 30 tys. ptaków rocznie i mniej więcej taka sama liczba musi w ciągu zimy 
zginąć, by populacja kormoranów nie zaczęła lawinowo rosnąć?

Nikt w Europie w tej chwili nie wie, jak rozwiązać problem kormoranów. W wy-
niku zmiany struktury stada ryb żyjących w wodach Europy, która nastąpiła w wy-
niku niezbyt właściwej gospodarki, kormorany znalazły bardzo dogodną bazę po-
karmową i ich liczebność niezwykle wzrosła, osiągając poziom, którego ludzie nie 
są już w stanie kontrolować. Co robić dalej – praktycznie nie wiadomo, jesteśmy 
tylko w stanie rejestrować liczebność kormoranów, cieszyć się jej spadkiem i mar-
twić jej wzrostem.

Na szczęście na terenie naszych gmin kormorany nie gniazdują. Pojawiają się 
tylko w znacznej liczbie na Jez. Żarnowieckim. Kormoran gniazduje w koloniach, 
usytuowanych w Polsce, w lasach. Gniazda buduje na drzewach, nieraz po kilka na 
jednym drzewie. Drzewa zajęte przez kormorany są w perspektywie kilku lat skaza-
ne na zagładę z powodu palących odchodów tych ptaków, zmieniających chemizm 
gleby leśnej. Ptaki przenoszą się wtedy na sąsiednie zdrowe drzewa, a las w cen-
trum kolonii umiera. Z tego powodu również leśnicy nie lubią kormorana. Para 
kormoranów ma zwykle trzy młode. Karmi je wyłącznie rybami. Do kolonii lęgowej 
ptaki przylatują wczesną wiosną, opuszczają ją wczesnym latem, gdy młode doro-
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sną. Zimę spędzają na niezamarzających wodach Europy i Północnej Afryki. 

Łabędzie
W Polsce występują trzy gatunki łabędzi. Najliczniejszy jest łabędź niemy (fot. 92). 
Gatunek ten jest największym ptakiem wśród rodzimych ptaków wodnych. To ko-
lejny przykład gatunku, który przyzwyczaił się do ludzi. Jeszcze na początku XX w. 
był ptakiem rzadkim. Polowano wtedy na niego na dużych jeziorach i zbiornikach, 
gdzie się gnieździł. Potem wzięto go pod ochronę i z czasem przestał się bać ludzi. 
Łabędź potrafi wychować młode nawet na niewielkim śródpolnym oczku wodnym. 
Liczebność łabędzi lęgowych stopniowo wzrastała i pod koniec XX wieku ustabilizo-
wała się na poziomi około 6,5 tys. par. Dorosły łabędź niemy jest całkowicie biały. 
Najbardziej charakterystyczną cechą w jego wyglądzie jest długa, esowato wygięta 
szyja oraz czerwonopomarańczowy dziób. Samiec ma u nasady dzioba dużą, czar-
ną guzowatą narośl. Młode ptaki są brunatnoszare. Para tego gatunku jest bardzo 
terytorialna i w pobliże swojego gniazda nie dopuszcza innych łabędzi oraz pozo-
stałych ptaków wodnych. Odzywa się rzadko gardłowymi dźwiękami, ale podczas 
lotu uderzenia jego skrzydeł wywołują dźwięczny, bardzo charakterystyczny świst. 

Na Pomorze wchodzi obecnie inny gatunek łabędzia – łabędź krzykliwy  
(fot. 93), potocznie nazywany krzykliwcem. Do niedawna wszystkie znane gniaz-
dowiska tego gatunku znajdowały się na jeziorach w lasach Północy. Pierwsze lęgi 
tego łabędzia w Polsce notowane są od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, 
a liczebność ptaków lęgowych w naszym kraju ciągle wzrasta i osiągnęła obecnie 
stan około 250 par. Wzrasta również liczba ptaków zimujących. Łabędź krzykliwy 
jest nieco mniejszy od niemego. Ma prostą, ustawioną pionowo szyję, a jego dziób 
jest żółty. Jeżeli zimą zobaczymy na polu z oziminą czy rzepakiem stado łabędzi 
z żółtymi dziobami i ustawiającymi pionowo szyje, to z największym prawdopo-
dobieństwem będą to łabędzie krzykliwe. Dla mnie przelot tych ptaków jest waż-
nym znakiem: gdy jesienią lecą łabędzie krzykliwe, to jest to już koniec okresu wę-
drówkowego ptaków i jednocześnie koniec jesieni. Trzeba się spodziewać, że lada 
moment nadejdzie zima. Z kolei wiosną krzykliwce bardzo wcześnie odlatują na 
północ. Głos łabędzi krzykliwych jest melodyjny i bardzo charakterystyczny.

Trzeci gatunek, którego na Pomorzu można spotkać, to łabędź czarnodzioby. 
Jest on nieco podobny do krzykliwego, ale jest od niego trochę mniejszy. Ma rów-
nież pionowo wyprostowaną szyję, a jego dziób jest czarny z żółtą plamą u nasady. 
Gatunek ten nie gnieździ się u nas, jest to ptak gniazdujący w tundrze, a w Polsce 
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można spotkać go nieczęsto i tylko w czasie wędrówek. Głosy tych ptaków są po-
dobne do głosów łabędzi krzykliwych, ale mniej dźwięczne. 

A na koniec opowieści o łabędziach jeszcze kilka uwag: czasem budzi niepokoi 
widok łabędzia, który od paru dni siedzi na lodzie w tym samym miejscu i nic nie 
je. Niektórzy są przekonani, że przymarzł. Tymczasem łabędź potrafi siedzieć na-
wet sześć tygodni na lodzie bez żadnego pożywienia. Chowa łapy w puch, łeb pod 
skrzydło, napuszy się i tak zabezpieczony korzysta z wcześniej nagromadzonych 
zapasów tłuszczu. Nie przeszkadzajmy mu, bo zmuszony przez nas do ruchu, nie-
potrzebnie straci energię, którą próbował oszczędzać podczas drzemki.

A po drugie: ostrożnie z dokarmianiem łabędzi. Można to robić zimą, kiedy 
mamy pewność, że dany łabędź i tak już od nas nie odleci. Jeśli jest jeszcze sto-
sunkowo ciepło, to ptaki powinny szukać same swego naturalnego pokarmu, a gdy 
go nie znajdą – polecieć w miejsca, gdzie będzie co jeść. Jeśli ludzie je karmią zbyt 
wcześnie, to łabędzie nie podejmą wędrówki, zostaną na zimę i będą zdane wy-
łącznie na łaskę człowieka, co może być dla nich tragiczne w skutkach.

Czasem odnoszę wrażenie, że osoby spacerujące zimą po plaży uważają za swój 
obowiązek przynieść łabędziom trochę chleba. Chcą zapewne dobrze, ale robią 
ptakom wielką krzywdę, bo – jak już wspomniałem – ptaki z tego powodu mogą 
nie odlecieć, a poza tym chleb jest dla nich bardzo złym pokarmem. Widziałem wy-
niki badań poświęconych kondycji łabędzi karmionych właśnie chlebem. Wszystkie 
badane ptaki miały zdegenerowany układ pokarmowy, a przede wszystkim uszko-
dzoną wątrobę.

Kaczki
Wszyscy znamy smak kaczego mięsa, lecz to, które zjadamy, pochodzi prawie wy-
łącznie z hodowli. Z kolei wszystkie (wg mej wiedzy) hodowane rasy kaczek (oczy-
wiście poza kaczkami hodowanymi w celach dekoracyjnych, jak np. mandarynka) 
pochodzą od jednego gatunku kaczki – kaczki krzyżówki, zwanej obecnie po pro-
stu krzyżówką. Jest to również najczęstsza zdobycz myśliwych polujących na ptaki. 
Często hodowana i mająca bardzo smaczne mięso jest kaczka piżmowa, ale gatu-
nek ten nie dał chyba żadnej rasy hodowlanej.

Krzyżówka zwyczajna to najczęściej spotykany gatunek kaczki gniazdującej na 
Pomorzu i w całej Polsce. Gnieździ się nad różnymi zbiornikami wodnymi, zarówno 
naturalnymi, jak i sztucznymi. Do założenie gniazda i wychowu młodych krzyżów-
ce wystarcza nawet niewielkie oczko śródpolne. Gniazdo jest umieszczone na zie-
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mi, ukryte wśród niskiej roślinności czy też nisko na drzewie w rozwidleniu gałęzi. 
Po wykluciu się piskląt gniazdo zostaje opuszczone. Miejsce na gniazdo wybiera 
samica, która zajmuje się nim aż do wylęgu młodych. Samiec towarzyszy samicy 
tylko do momentu złożenia jaj, po czym przestaje się nią i gniazdem interesować. 
Krzyżówki łączą się w pary jesienią, kiedy to płci najbardziej się od siebie różnią – 
samiec jest pięknie ubarwiony, ma zieloną metalicznie połyskującą głowę, brunat-
ną szyję i pierś z białą obrączką, szary brzuch i grzbiet, czarny kuper z fantazyjnie 
zakręconymi piórkami i białe sterówki (pióra ogona). Szatę taką, nazywaną szatą 
godową, samiec nosi do początku lata, kiedy to zmienia ją na szare upierzenie let-
nie, stając się podobnym do samicy. Ponownie szatę godową przywdziewa jesienią 
w wyniku drugiego pierzenia (pierzeniem nazywamy proces całkowitej lub częścio-
wej wymiany piór u ptaka). Samica przez cały rok ma dość jednolicie brązowoszare 
ubarwienie, co powoduje, że jest ona dobrze zamaskowana w czasie wysiadywania 
jaj i przez to trudniejsza do zauważenie przez potencjalnego drapieżnika (fot. 94). 
Krzyżówka jest wszystkożerna. Zanurzając głęboko w wodę swoją głowę potrafi 
cedzić z wody drobny pokarm, może zbierać jedzenie z powierzchni wody, z po-
wierzchni ziemi czy żerować w błocie. Zjada nasiona i inne części roślin wodnych 
i lądowych, a także owady i inne bezkręgowce. W czasie wiosennych wieczorów 
stosunkowo często możemy zaobserwować latające niewielkie grupki krzyżówek, 
z których jedna bardzo charakterystycznie chrapliwie kwacze. Głos ten wydaje sa-
mica, która jest atakowana przez obce samce. Takiej samicy towarzyszy własny 
samiec, który stara się odpędzić agresorów.

Krzyżówki to ptaki wędrowne, ale przy sprzyjających warunkach pogodowych 
mogą zimować w kraju. Ptaki gnieżdżące się na Pomorzu wędrują częściowo na 
zimę do Europy Zachodniej, natomiast ptaki które spotykamy tu zimą przylatują 
z terenów leżących na północ i wschód od Polski. Największe stada zimujących 
krzyżówek koncentrują się na wybrzeżu Bałtyku. Ale można je spotkać także w mia-
stach, czasem w bardzo dużych stadach, na niezamarzniętych wodach lub nawet 
na suchym lądzie.

Pisząc o kaczkach, trzeba koniecznie wspomnieć o gągołach i traczach nurogę-
siach, gniazdujących na terenie naszych gmin (fot. 95). Są to gatunki zakładające 
gniazda nie na ziemi, jak inne kaczki, lecz w dziuplach. Dodatkowo tracze potrafią 
założyć gniazdo pod domkami letniskowymi lub w innych takich zakamarkach. Po 
wylęgu młode wyskakują z dziupli na ziemię (nieraz z dużej wysokości) i są piechotą 
odprowadzane przez samicę do zbiornika wodnego. Żywią się tym co, nurkując, 
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złapią w wodzie. Najczęściej są to drobne wodne bezkręgowce. Naturalnym miej-
scem zakładania gniazd przez gągoła są dziuple po dzięciole czarnym. Gdzie nie ma 
tego dzięcioła, tam gągoł w zasadzie nie gniazduje.

Pisklęta gągołów tuż po wykluciu się z jaj również wyskakują z dziupli i na pie-
chotę wędrują do wody. Młode ptaki dość szybko usamodzielniają się, więc często 
możemy je spotkać bez opieki dorosłych na różnych, nawet niewielkich, jeziorkach. 
Z kolei tracze często prowadzą na wodzie duże „przedszkola”, jak je nazywamy; są 
w nich pisklęta kilku samic. Dorosłe tracze żywią się rybami. Oba gatunki zimują na 
niezamarzniętych wodach. Gdy nasze wody pokryją się lodem, odlatują na zachód 
lub południe, poszukując wód niezamarzniętych.

Błotniak stawowy
Ten duży gatunek szponiastego ptaka jest w Polsce dość liczny. Gniazdo buduje 
w trzcinowiskach wokół jezior i stawów rybnych, przy śródpolnych oczkach wod-
nych. Zasiedla też starorzecza, tereny z zaroślami wierzbowymi, tereny podmo-
kłe z gęstymi szuwarami Żeruje najczęściej nad suchym terenem. Łowi gryzonie, 
młode ptaki, żaby i duże owady. Swoje ofiary dostrzega w powietrzu, ale łapie je 
dopiero na ziemi, goniąc ofiarę skokami.

W ubarwieniu ptaków przeważa kolor brunatny, u samca z domieszką kolo-
ru żółtobiałego na głowie i piersi, popielatoszarego i czarnego na skrzydłach oraz 
niebieskawopopielatego na ogonie (samiec jest mniejszy od samicy, co zazwyczaj 
ma miejsce u ptaków szponiastych). Samica składa około 4-5 jaj. Kiedy wylęgną 
się z nich młode, pilnuje ich w gnieździe zbudowanym z suchych patyków i gałęzi, 
a rodzinę karmi samiec. Rozpiętość skrzydeł błotniaka dochodzi do 1,5 m. Jest pta-
kiem wędrownym – odlatuje na zimę do Afryki i częściowo do Europy Zachodniej, 
a wraca do nas wiosną.

Często błotniaka stawowego ludzie mylą z jastrzębiem. Obok błotniaka stawo-
wego występują u nas (choć znacznie mniej licznie) błotniak łąkowy oraz błotniak 
zbożowy, gnieżdżące się na łąkach i polach.

Bielik
Na Kaszubach gniazda bielików są w wielu miejscach. Mam też takie niedaleko 
swojego domu. Leśnicy mają obowiązek tworzyć wokół każdego gniazda bielika 
ochronne strefy o promieniu 200 m, a w czasie lęgów aż 500 m. Wykluczone są 
w tym okręgu wszelkie prace leśne, a tak właściwie to najlepiej byłoby, gdyby nikt 
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do tej strefy nie wchodził, tym bardziej, że zbliżanie się do gniazda bielika, zwłasz-
cza w okresie, gdy znajdują się w nim młode, może być niebezpieczne. Opowiadał 
mi pewien znajomy leśniczy, który miał na terenie swojego nadleśnictwa rezerwat, 
że odwiedzili go kiedyś leśnicy z Niemiec. Postanowił pokazać im gniazdo, jakie 
parę lat temu zamieszkiwała para bielików. Jest to rzeczywiście ciekawy widok, bo 
te ptaki budują sobie „mieszkania”, które mogą ważyć nawet tonę. Kiedy doszli na 
miejsce okazało się, że w środku siedziały małe orły i błyskawicznie zjawili się ich 
rodzice. Jeden dorosły bielik usiadł na gnieździe, a drugi przelatywał kilkanaście 
centymetrów nad głowami nieproszonych gości. Oczywiście, leśnicy od razu zaczęli 
skuleni uciekać, a ptak gonił ich aż do granic rezerwatu.

Bielik zwyczajny (inaczej orzeł bielik albo też birkut) to piękny, duży ptak o roz-
piętości skrzydeł do 2,5 m. Dorosły ma kolor w większości brązowy, z jaśniejszymi 
krawędziami skrzydeł i wierzchu ciała (fot. 96). Spód ciała jest ciemny, natomiast 
pióra ogona – białe. Młode ptaki są głównie ciemnobrązowe. Gniazduje głównie 
w lasach, sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi, gniazda buduje na drzewach. 
Wielkie gniazdo co roku jest powiększane i po wielu latach może osiągnąć znaczną 
masę. Bieliki nie są silnie terytorialne – ściśle bronionym jest tylko niewielki obszar 
w pobliżu gniazda. Na swoim areale (różnej wielkości w zależności od tego, jaka 
jest wokół dostępność pokarmu) para bielików miewa kilka gniazd i w poszcze-
gólnych latach na zmianę je zajmuje. Mówię o parze, bo te ptaki około czwartego 
roku życia łączą się w pary na całe życie. Bieliki wyprowadzają jeden lęg w sezonie. 
Pisklętami i młodymi ptakami zajmują się oboje rodziców. Bielik żywi się m.in. du-
żymi rybami, na które poluje wypatrując z wysoka i błyskawicznie atakując. Czasem 
się zdarza, że ryba wciągnie ptaka pod wodę i utopi, ale to bardzo rzadkie przypad-
ki. Innymi ofiarami bielika są ptaki wodne (kaczki, łyski). Żywi się również padliną, 
zwłaszcza zimą.

Zasadniczo bieliki nie mają wrogów naturalnych, chociaż pisklętom zagraża pu-
chacz, który pojawia się nocą i potrafi wygonić orła z gniazda. Bielik przechodzi 
wtedy do innego gniazda. Nie ma to jednak dużego wpływu na liczebność orłów. 
Znacznie gorszym „wrogiem” jest dla bielików brak pokarmu zimą.

Pamiętam początki akcji ochrony orłów, bo inicjacja tego programu miała miej-
sce w Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, gdzie pracowałem. 
Było to w roku 1991. Bielika było wówczas ok. 80 par w całej Polsce, a teraz jest 
sporo ponad tysiąc. Wspomniane strefy gniazdowe przyczyniły się do tego, że ten 
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gatunek tak znacznie zwiększył swoją liczebność. Na terenie Polski ochroną praw-
ną objęto bielika w 1952 r.

Czasami możemy zaobserwować ciekawą współpracę orła z krukami. Te ostat-
nie żywią się padliną, ale często same nie mogą rozerwać dużego zwierzęcia. Zwa-
biają wówczas bieliki do takiej zdobyczy, a orły radzą z nią sobie bez problemu. 
Sporo wyjedzą same, ale i dla kruków zostanie dosyć pożywienia.

Ssaki

Nad wodami żyją różne ssaki, są to w większości zwierzęta drapieżne, ale są mię-
dzy nimi również roślinożercy. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Bóbr
Bóbr europejski, największy gryzoń Eurazji, należy do rodziny bobrowatych. Jest 
to zwierzę krępe, o krótkiej szyi zakończonej okrągłą głową, o masie średniej doro-
słego osobnika wynoszącej około 30 kg (niektóre źródła podają, że dorosły samiec 
bobra może ważyć do 40 kg), pokryte wspaniałym gęstym futrem (około 30 tysięcy 
włosów na 1 cm2), barwy od czarnej, poprzez brązową do zupełnie jasnej. Nogi 
bobra są stosunkowo krótkie, przednie łapy są chwytne, tylne, przystosowane do 
pływania, mają palce spięte błoną. Ogon bobra jest spłaszczony, gruby, pokryty 
łuską, między którą rosną rzadkie włosy. Służy on zwierzęciu jako ster podczas pły-
wania. Dymorfizm płciowy u bobra nie istnieje i bardzo trudno jest odróżnić samca 
od samicy. Niewielkie oczy mają trzy powieki, ta trzecia, przeźroczysta, chroni oko 
podczas przebywania pod wodą, a ono może trwać do 15 minut. Cechą charakte-
rystyczną bobra są bardzo mocne i duże siekacze, przy pomocy których może on 
ścinać drzewa, o średnicy dochodzącej do 1 m. Bóbr jest aktywny nocą i podczas 
zmierzchu. Dlatego, dopiero po obecności ściętych lub nadgryzionych drzew i wi-
docznych innych śladów jego żerowania, najłatwiej poznać obecność bobrów na 
danym terenie. 

Bóbr jest zwierzęciem terytorialnym i monogamicznym. Co to znaczy? Znaczy 
to, że rodzina bobrów żyje na znakowanym na granicach terytorium, że terytorium 
to zajmuje do 4 km bieżących cieku wodnego, że na czele rodziny bobrzej zamiesz-
kującej to terytorium stoi para rodzicielska, która to terytorium objęła, wydała na 
świat wszystkich pozostałych członków rodziny i trwa w związku w zasadzie do 
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końca życia. Pozostali członkowie rodziny to potomstwo pary rodzicielskiej, w wie-
ku maksymalnie do 3 lat. Osiągnąwszy ten wiek bobry ostatecznie się usamodziel-
niają, opuszczają swoich rodziców i wyruszają na poszukiwanie własnego teryto-
rium i partnera, z którym przeżyją resztę życia. W czasie tych wędrówek mogą się 
oddalać od miejsca urodzenia nawet na setki kilometrów.

Młode boberki rodzą się wiosną. Początkowo są karmione mlekiem przez mat-
kę, potem przechodzą na pokarm roślinny. Bóbr jest roślinożercą. Latem żywi się 
on roślinami zielonymi, w zimie jego pokarm stanowi kora i młode gałązki drzew. 
Gałęzie, które obgryza, wciąga on wtedy do swoich nor lub żeremi.

Rodzina bobrów mieszka w norze, nieraz wielopiętrowej, rozbudowywanej 
przez lata, do której wejście znajduje się zawsze pod wodą. Jeśli teren jest płaski 
i nory nie można wykopać, bobry budują z gałęzi domek, zwany żeremiem, i w nim 
mieszkają. Na zimę nie zasypiają, spędzają ją w norze lub żeremiu, w którym tem-
peratura nie spada zazwyczaj poniżej zera i w czasie tym oczywiście się odżywiają, 
zjadając przygotowane wcześniej gałęzie, zmagazynowane w pobliżu nory. 

Bóbr to zwierzę o zdumiewających zdolnościach kształtowania swojego siedli-
ska. Jest jedynym znanym mi zwierzęciem, które taką umiejętność posiada. Pomi-
jając wspomnianą umiejętność kopania nor i budowy żeremi, bobry budują tamy, 
nieraz długości dochodzącej do setek metrów, dzięki czemu mogą zatrzymywać 
wodę i regulować jej poziom, w razie potrzeby zwiększając lub zmniejszając prze-
pływ wody przez tamę. Tamy budują z kawałków drewna, gałęzi, wzmacniają ją 
kamieniami i mułem. Tworzą w ten sposób stawy, pozwalające im dotrzeć wodą do 
żerowisk, utrzymać poziom wody na wysokości zabezpieczającej wejście do nory. 
Na cieku tworzą nieraz kaskadę stawów, jeden nad drugim. Tworzone przez bo-
bry stawy i zalewy służą też innym zwierzętom – ssakom, ptakom, owadom, które 
znajdują tu właściwie dla siebie środowisko. Służą także roślinom, stanowiąc miej-
sce życia dla wielu gatunków roślin wodnych i wilgociolubnych.

Retencja (zatrzymywanie) wody przez bobry jest także niezwykle istotna dla 
człowieka, jest to najtańszy i najskuteczniejszy sposób zatrzymywania wody, 
w którą kraj nasz jest coraz uboższy, a której w dobie obecnej okresowo zaczyna 
nam po prostu brakować.

Bobry od wieków były obiektem polowań dla pozyskania ich cennych futer, 
smacznego mięsa, zwłaszcza niezwykle cenionych pod tym względem ogonów i in-
nych pożytków, które polowanie na bobry przynosiło. Od wieków polowanie na nie 
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było regulowane, najpierw dekretami władców, a potem przepisami dotyczącymi 
wykonywania polowań. Nie uchroniło to jednak bobrów od wytępienia na znacz-
nym obszarze Europy. Przed ostateczną zagładą na ziemiach polskich uchroniło 
wzięcie tego gatunku pod ochronę w roku 1919. Po II wojnie światowej okazało 
się jednak, że stanowiska bobrów znalazły się poza granicami Polski. Nie wiemy, 
czy pojedyncze pary, które pojawiły się na naszych północno-wschodnich rubie-
żach, przetrwały tam w jakichś leśnych ostępach czy przyszły do nas z Białorusi. 
O reintrodukcji (ponownym wprowadzeniu) bobra w Polsce zaczęto myśleć zaraz 
po zakończeniu wojny, ale szeroką akcję reintrodukcji podjęto dopiero w latach 
pięćdziesiątych XX wieku. Posłużono się wtedy częściowo bobrami pochodzącymi 
z okolic Woroneża nad Wołgą. Reintrodukcję kontynuowano do pierwszych lat bie-
żącego stulecia i w rezultacie objęła ona cały kraj. Obecnie bobry występują w całej 
Polsce, z wyjątkiem wysokich gór. Liczba ich wzrosła na tyle, że już nie grozi im 
całkowita zagłada. Obecnie objęte są w Polsce ochroną częściową.

Każdemu, kto chciałby bliżej poznać tajniki życia bobrów, a także ich historię na 
ziemiach polskich, polecam piękną książkę Wojciecha Misiukiewicza „Bóbr – pra-
cowity mąciwoda”, wydaną przez wydawnictwo Bernardinum. 

Wydra
Wydra europejska to gatunek z rodziny łasicowatych, żywiący się głównie rybami 
(zjada i inne zwierzęta, które może spotkać nad wodą) i z tego powodu istnie-
je stały konflikt między wydrą a hodowcami ryb, którym może wyrządzić znaczne 
szkody. Jest to gatunek objęty ochroną częściową. Jest aktywna głównie nocą, do-
skonale pływa i nurkuje, od wody oddala się niechętnie, jednakże może odbywać 
długie, nieraz wielokilometrowe wędrówki po suchym lądzie, w poszukiwaniu no-
wych zbiorników wodnych. 

Wydra ma długie (długości do 1 m), opływowe ciało, zakończone długim i moc-
nym ogonem, (mogącym sięgać połowy długości ciała), o masie dochodzącej do 
15 kg. Jest bardzo zwinna i szybka. Pokryta jest gęstym futrem, wierzch jej ciała 
jest brunatny, spód znacznie jaśniejszy. Nogi są krótkie, a palce łap spięte błoną 
pławną.

Samce są większe od samic, płcie żyją osobno, ruja ma miejsce w lutym, a mło-
de rodzą się w maju i czerwcu. Matka karmi młode mlekiem przez około 2 miesią-
ce, potem stopniowo przechodzą one na dietę dorosłego osobnika. Przebywają 
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z matką mniej więcej 2 lata i wreszcie usamodzielniają się. Rodzina zamieszkuje 
norę mającą wejście tuż przy wodzie, posiadającą także otwory wentylacyjne, do-
brze ukryte. Nora jest wykopana przez wydrę samodzielnie lub też jest zaakcepto-
waną częścią nory borsuka, a czasem lisa.

Norka 
Norka, popularnie nazywana norką amerykańską, to wizon amerykański, z rodzi-
ny łasicowatych. Nie jest spokrewniony z norką europejską, są to zupełnie od-
mienne gatunki, choć należące do tej samej rodziny. Ojczyzną norki amerykańskiej 
jest Ameryka Północna, gdzie występuje w prawie całej Kanadzie i prawie całych 
Stanach Zjednoczonych. Od lat pięćdziesiątych XX wieku występuje także w Euro-
pie, dokąd została sprowadzona jako zwierzę futerkowe i hodowana w fermach 
futrzarskich. Obecnie występuje w stanie dzikim w prawie całej Europie, dzika po-
pulacja wzięła początek od osobników wypuszczonych na wolność w europejskiej 
części byłego Związku Sowieckiego. Od tego czasu rozprzestrzeniła się po całym 
niemal kontynencie. Obecnie w Polsce ma status zwierzęcia łownego bez czasu 
ochronnego.

Norka amerykańska to drapieżne zwierzę, żyjące w pobliżu wody, doskonale 
pływające i nurkujące, żyjące samotnie, terytorialne, bardzo agresywnie broniące 
swych terytoriów przed osobnikami tego samego gatunku. Terytoria samców są 
większe, sięgają obszaru ponad 400 ha, terytoria samic nie przekraczają obszaru 
20 ha. Ciało norki amerykańskiej jest długie (30-43 cm), jej masa wynosi 0,7-1,3 kg, 
ciało pokryte jest bardzo gęstym futrem barwy brunatnej z jasnym podgardlem. 
Formy hodowlane wytworzyły wiele odmian barwnych. Nogi są krótkie, palce nóg 
tylnych są spięte błoną pławną. Samce są znacznie większe od samic.

Siedlisko norki amerykańskiej to sąsiedztwo śródleśnych zbiorników wodnych, 
jest zwierzęciem aktywnym o zmierzchu i nocą, dzień spędza w wykopanych przez 
siebie norach, czasem zajmuje nory innych zwierząt, czasem przebywa w dziuplach 
i wykrotach.

Ruja odbywa się późną wiosną, młode (zwykle 2-3) rodzą się w końcu kwietnia 
i w maju, po 6 tygodniach są już częściowo samodzielne, zaś matka opuszcza je 
ostatecznie jesienią.

Norka jest zwierzęciem drapieżnym, zjada wszystko, co tylko może schwytać, 
a więc bezkręgowce, ryby, ssaki oraz ptaki, ich pisklęta i jaja. Szczególnie destruk-
cyjny jest wpływ jej żerowania na gniazdujące na wodzie lub ziemi ptaki kolonial-
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PTASIA PASJA – WAŻNE ZASADY

Jak wspomniałem wyżej, na moje zainteresowania ptakami duży wpływ miał mój 
Ojciec. Drugą osobą, która wpłynęła na moje zainteresowania przyrodnicze, był 
wikary w mojej parafii na Saskiej Kępie w Warszawie, z którym zetknąłem się, za-
nim poszedłem na studia. Ksiądz ten doskonale znał się na owadach, ale naszym 
punktem „wyjściowym” były nie owady, a kaktusy, które obaj hodowaliśmy, a je-
den z nich zakwitł jednocześnie i u mnie, i u niego. Wiele razy chodziłem z nim po 
różnych górach, łowiłem owady i nawet wydawało się, że może zostanę entomo-
logiem. Później jednak, na studiach, spotkałem grupę ornitologów, zaprzyjaźniłem 
się z nimi, razem jeździliśmy na obrączkowanie ptaków i różne inne wyprawy. I to 
ostatecznie zadecydowało, że zostałem ornitologiem. Chciałbym tu wspomnieć 
jeszcze jedną osobę, która wpłynęła na rozwój moich przyrodniczych zaintereso-
wań. To osoba mojego teścia, który będąc z zawodu ogrodnikiem, a całe życie pra-
cując jako wykładowca wyższej uczelni rolniczej, doskonale znał się i na owadach, 
i na roślinach. Był to przyrodnik, jakich obecnie prawie się już nie spotyka.

ne, jak np. mewa śmieszka, bowiem wtargnąwszy do kolonii zabija wiele wysia-
dujących ptaków, znacznie więcej niż wymagają jej potrzeby zaspokojenia głodu.

Opinie na temat wpływu norki amerykańskiej na wyginięcie żyjącej w podob-
nym siedlisku norki europejskiej są podzielone i w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy 
rzeczywiście przyczyniła się do wyginięcia europejskiej, czy europejska wyginęła 
w wyniku zbyt intensywnych polowań. Niewątpliwie norka amerykańska jest groź-
nym wrogiem wszelkich ptaków wodnych i wodno-błotnych, szczególnie gnieżdżą-
cych się kolonialnie i w wielu miejscach spowodowała znaczący spadek ich sukcesu 
lęgowego lub całkowity zanik kolonii lęgowych. Prawdopodobnie przyczyniła się 
do znacznego spadku liczebności karczownika, obwinia się ją także o spadek liczeb-
ności piżmaka. Wpływ norek uciekających z hodowli na stan populacji dzikiej jest 
kontrowersyjny, ale wszelkie zabezpieczenia przed takimi ucieczkami okazały się 
iluzją. Nieskuteczne okazały się próby wytępienia norki na jakimś obszarze, a różne 
podejmowane działania prowadziły tylko do obniżenia jej liczebności, co i tak oka-
zywało się zbawiennym dla liczebności gniazdujących ptaków.

Dodatek ornitologiczny
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Obserwowanie przyrody to dobra pasja i dobrze, że coraz więcej ludzi intere-
suje się przyrodą. To nie jest jeszcze tak jak w Anglii, gdzie Królewskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków posiada milion członków, z jego opiniami liczą się politycy, 
a bywa, że ludzie niemający spadkobierców zapisują Towarzystwu swoje spadki. 
Ale i u nas zainteresowanie ptakami wyraźnie rośnie. Widzę, że coraz więcej ludzi 
chodzi z lornetkami. A lornetka to jeden z podstawowych przedmiotów ułatwiają-
cych obserwację ptaków. Chcąc obserwować ptaki, powinniśmy przestrzegać za-
sad związanych z tym hobby. Oto kilka z nich:

1. Pamiętajmy o tym, aby myśleć przede wszystkim o dobru zwierząt. Czę-
sto szkodzą ptakom fotografowie, którzy z aparatem podchodzą bardzo bli-
sko gniazd czy kolonii gniazdowej (np. mew czy rybitw) i starają się robić 
zdjęcia. Potrafią na stałe wypłoszyć ptaki, które mogą opuścić gniazdo lub 
kolonię i już do nich nie wrócić.
2. Chcę wyraźnie podkreślić i prosić, abyśmy nie podchodzili do gniazd. Ani 
w krzewach, ani na ziemi. A to dlatego, że podchodząc do gniazd zostawia-
my ślady. Są drapieżniki, które bacznie śledzą miejsca, gdzie chodzi czło-
wiek, i je sprawdzają, zwłaszcza te, w których zatrzymał się dłużej. Wiedzą, 
że może tam na nie czekać smaczny kąsek. 
3. I kolejna sprawa z tym związana: nie ruszajmy piskląt, jeśli spotkamy je 
na swojej drodze. One zapewne wypadły z gniazda albo z innych powodów 
je opuściły. Ludzie najczęściej powodowani litością łapią takiego ptaszka 
i starają się znaleźć mu jakąś fachową pomoc. Z okresu mojej pracy w Sta-
cji Ornitologicznej pamiętam, że każdej wiosny ludzie przynosili pisklęta 
drozdów, sów, najróżniejszych ptaków leśnych. Proszę mi wierzyć, że pra-
wie zawsze jest lepiej dla ptaka siedzącego na ziemi, jeśli go zostawimy 
w spokoju, zwłaszcza jeśli jest to pisklę. Nie pozbawiamy go wtedy szansy, 
że rodzice znajdą jego miejsce przebywania i wykarmią go, a także nauczą 
odpowiednich zachowań. To wszystko dotyczy oczywiście ptaków dzikich.  
Hodowanie dzikich ptaków jest bardzo czasochłonne, trudne i często zu-
pełnie nieskuteczne. Podam tu przykład z mojego doświadczenia. Kiedyś 
hodowaliśmy młodą wronę. To bardzo sympatyczny ptak. Karmiliśmy ją, jak 
się nam wydawało, tym, co jadła najchętniej. A bardzo lubiła dżdżownice. 
Niestety, po jakimś czasie zaczęła kaszleć… i wkrótce zdechła. Okazało się, 
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że był to skutek inwazji nicieni, których nosicielami były dżdżownice. Nicie-
nie zatkały wronie tchawicę i w końcu ptak udusił się.

Hodowanie dzikich ptaków to nie jest dobre hobby i pociąga za sobą 
obowiązki niewspółmierne do sytuacji, w której ma się w domu np. psa czy 
kota. Miałem znajomych w Warszawie, którzy mieli w domu taki azyl dla 
ptaków. Hodowali pisklęta, które wypadły z gniazd, przyjmowali pod dach 
poranione ptaki. Jeśli to było możliwe i ptaki osiągały dobrą kondycję, były 
wypuszczane na wolność. Ale niektóre ptaki lat pozostawały pod opieką lu-
dzi do końca swego życia. Przyjemnie było poobserwować tę hodowlę przez 
krótki czas, ale na dłuższą metę... nie polecam. Cały dom był w „kropecz-
kach” ptasich odchodów, ptaki wymagały bardzo systematycznego karmie-
nia, a całe życie opiekunów tych ptaków było podporządkowane wymogom 
ich podopiecznych. Jeśli ktoś ma warunki i bardzo chce hodować ptaki, 
niech hoduje ptaki klatkowe, takie jak np. papużki faliste. Są one od pokoleń 
przyzwyczajone do życia w niewoli.
4. Kolejna uwaga dotyczy kajakarzy. Nie należy gonić na wodzie matek pro-
wadzących pisklęta. Jest to niebezpieczne dla wszystkich ptaków wodnych, 
ale zwłaszcza dla traczy (pewnego rodzaju kaczek, o jakim opowiedziałem 
wcześniej). Próba podejścia do nich kończy się dla młodych zazwyczaj tra-
gicznie. Musimy bowiem wiedzieć, że matka traczy od czasu do czasu wy-
prowadza swoje pociechy na jakieś suche miejsce, ponieważ na wodzie 
przemakają i muszą się wysuszyć. Może to być plaża albo jakiś wystający 
z wody pień. A jeśli na skutek działań człowieka matka zostanie przegonio-
na, to pozostawione pisklęta mogą zginąć.

PORADY DLA MIŁOŚNIKÓW PTAKÓW

Po tych ważnych zasadach obowiązujących każdego obserwatora ptaków, chciał-
bym podać jeszcze kilka podpowiedzi, w jaki sposób oglądać naszych skrzydlatych 
przyjaciół, aby czerpać z tego jak najwięcej przyjemności:

1. Przede wszystkim bardzo polecam oznaczanie ptaków. Są różne książ-
ki na ten temat, rozmaite przewodniki, co roku ukazują się nowe. W tych 
przewodnikach znajdują się podstawowe informacje o wyglądzie ptaków 
i ich biologii. Dzięki kolorowym ilustracjom (czasem oryginalnym zdjęciom) 
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można zidentyfikować poszczególne gatunki. W razie problemów pozosta-
je pytanie do specjalisty. Łatwo jest teraz zrobić zdjęcie, nawet telefonem, 
i zapytać kogoś, kto się na tym zna lepiej od nas. Ja często pomagam lu-
dziom, którzy w swoim ogrodzie spotkali jakiś nieznany sobie gatunek i pro-
szą mnie o pomoc w jego identyfikacji.
2. W obserwacji ptaków mogą nam bardzo pomóc lornetki. Obecnie moż-
na je łatwo kupić. Jest to pewien wydatek, ale bardzo ułatwia oglądanie 
skrzydlatych gości. Współczesne lornetki są dobrej jakości i bardzo lekkie. 
Kiedy porównuję je z tymi starymi, którymi posługiwałem się wiele lat temu 
w pracy, to widzę wielką pozytywną różnicę. Przede wszystkim te produko-
wane obecnie są znacznie lżejsze, a to bardzo ważne, bo chodzenie po lesie 
z dużym ciężarem na szyi jest męczące.
3. Podziwiać ptaki na terenach gmin Gniewino i Wejherowo możemy – po-
dobnie jak na całym Pomorzu – właściwie przez cały rok. Jako pierwsze po-
jawiają się skowronki. Niedługo po nich szpaki, żurawie i czajki. Gęsi i kaczki 
praktycznie spotkać można w ciągu całego przedwiośnia. Pod koniec marca 
są już bociany, pierwsze jaskółki spotykamy pod koniec kwietnia, a gdzieś 
w połowie maja zakuka nam kukułka. Późno przylatują wilgi. A co do odlo-
tów, to bardzo wcześnie zbierają się czajki. Tylko odchowają młode i bywa, 
że już w czerwcu ich nie ma. Szpaki zaczynają odlatywać jeszcze prędzej, bo 
nawet w końcu maja. Gdy nie wie się o tym, można nie zauważyć, że nasze 
lęgowe szpaki już znikły, a na ich miejsce pojawiły się tak samo wyglądające 
szpaki z bardziej wschodnich terenów. Podobnie jest z sikorami zimą – te 
które widzimy zimą, to nie są tylko nasze lęgowe ptaki, tylko goście z pół-
nocy, dla których Polska jest „ciepłym krajem”. Wiele gatunków ptaków 
nieustannie wędruje.
4. Osobom, które bardziej chcą się zaangażować w obserwacje i pomoc 
ptakom (np. włączając się w ogólnopolskie akcje liczenia), polecam kontakt 
z różnego rodzaju towarzystwami ochrony przyrody. Ogólnopolskie Towa-
rzystwo Ochrony Ptaków ma swój oddział w Gdańsku. Można też szukać 
kontaktu z osobami pracującymi w parkach krajobrazowych czy parkach 
narodowych.
5. Jeśli ktoś mieszka w domu z ogrodem, to polecam utrzymywanie zimo-
wego karmnika. Dzięki niemu można zobaczyć czasem, jak wiele głodnych 
ptaków kręci się wokół nas.  Zdarzało mi się np. zobaczyć wokół domu oko-



175

Dodatek ornitologiczny

ło sześćdziesięciu sikor. Oczywiście przy okazji wokół karmnika ptaki mogą 
nieco nabrudzić, ale możemy wtedy zobaczyć wiele gatunków, których la-
tem się nie widuje. Przede wszystkim myślę o ptakach leśnych.

O OBRĄCZKOWANIU

Obrączkowanie ptaków w celach naukowych rozpoczęto w pierwszych latach  
XX wieku. Pionierem był tu duński nauczyciel Hans Christian Cornelius Mortensen, 
a pierwszym obrączkowanym gatunkiem ptaka był szpak. Rezultaty doświadczeń 
Mortensena były tak obiecujące, że obrączkowanie ptaków podjęto w wielu kra-
jach i prowadzone jest ono do dziś. Mimo pojawienia się nowego, bardzo skutecz-
nego narzędzia badania wędrówek, jakim jest telemetria, jedynie obrączkowanie 
dostarcza informacji na temat pewnych aspektów życia ptaków. Obrączkowanie 
polega na znakowaniu ptaków przy pomocy obrączek (najczęściej metalowych) za-
kładanych na nogę ptaka. Obrączki są lekkie, różnych rozmiarów, dopasowane do 
kształtu nogi i ptaki szybko przyzwyczajają się do nich. Na każdej obrączce znajdu-
je się indywidualny numer i adres zwrotny, pod który należy przesłać wiadomość 
o znalezieniu ptaka z obrączką.

A po co w ogóle obrączkujemy ptaki? Stosowanie tej metody umożliwia do-
kładną obserwację ptasich przyzwyczajeń, miejsc, które odwiedzają w różnych 
okresach swojego corocznego cyklu życiowego. Zdobywamy informacje o termi-
nach i trasach ptasich wędrówek, tempie lotu, długości życia i wielu innych szcze-
gółach ptasiej biologii. Obrączkowanie ptaków rozpoczęło się w Polsce w roku 
1933, kiedy to przy Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie powstała 
Stacja Badania Wędrówek Ptaków, a jej organizatorem i pierwszym kierownikiem 
był profesor Janusz Domaniewski. Stacja ta podjęła rolę polskiej centrali obrącz-
kowania ptaków. Obecnie centrale takie znajdują się w prawie każdym państwie 
europejskim i w wielu państwach na świecie.  Rolą centrali obrączkowania jest 
organizacja i koordynacja obrączkowania w danym kraju i uczestnictwo w między-
narodowej wymianie informacji o zaobrączkowanych ptakach.  W Polsce centrala 
obrączkowania mieści się obecnie we wspomnianej już Stacji Ornitologicznej PAN 
w Gdańsku. Dodam tu, że jednym z pierwszych obrączkarzy w Polsce był mój Ojciec 
(obrączkarz to osoba upoważniona przez centralę obrączkowania do obrączkowa-
nia ptaków na terenie danego kraju).

Kto może obrączkować ptaki? Czynność ta wymaga bardzo dużej wiedzy, 
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ostrożności, precyzji i staranności. Obrączkować może każda osoba pełnoletnia, 
która przejdzie specjalny kurs, wykaże się dobrą znajomością ptaków i zda pomyśl-
nie egzamin. Wtedy uzyskuje status licencjonowanego obrączkarza, dzięki czemu 
otrzymuje prawo do zakładania ptakom obrączek.

Przystępując do obrączkowania najpierw trzeba w jakiś sposób złapać ptaka. 
Robi się to przy pomocy specjalnych sieci lub różnych pułapek, nie zapominając 
o podstawowej zasadzie dbania o bezpieczeństwo schwytanego ptaka. Obrączku-
jąc pisklęta w gnieździe należy to zrobić dokładnie w określonym czasie, aby nóżka 
pisklęcia nie była za mała, co spowodowałoby spadnięcie obrączki. Z drugiej strony 
nie można tego zrobić zbyt późno, bo pisklęta mogłyby się przestraszyć i wyskoczyć 
za wcześnie z gniazda, co byłoby dla nich niebezpieczne. Obrączkowany ptak jest 
dokładnie opisywany wg ustalonych schematów. Zapisuje się informacje o gatunku 
ptaka, jego wieku, płci (jeśli u danego gatunku daje się ją oznaczyć po wymiarach 
lub wyglądzie zewnętrznym), dacie i miejscu nałożenia obrączki, czasem, w zależ-
ności od gatunku, zapisuje się również inne szczegóły, np. wymiary i masę ciała.

Wykaz zaobrączkowanych ptaków wraz ze wszystkimi informacjami przekazy-
wany jest przez każdego obrączkarza do centrali obrączkowania, a ta z kolei dołą-
cza te informacje do wspólnej bazy danych o zaobrączkowanych ptakach, ujedno-
liconej zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami.

Informacje o znalezieniu zaobrączkowanego ptaka nazywają się informacjami 
zwrotnymi, a w żargonie ornitologicznym – wiadomościami powrotnymi. Dzię-
ki adresowi widniejącemu na każdej obrączce wiadomości powrotne trafiają do 
centrali obrączkowania. Najczęściej centrala otrzymuje informację o znalezieniu 
martwego ptaka z obrączką. Czasem do centrali dociera wiadomość o znalezienia 
rannego ptaka z obrączką i wywiązuje się wtedy korespondencja pomiędzy cen-
tralą a znalazcą – co zrobić z rannym ptakiem, czy jest szansa, żeby powrócił do 
zdrowia itp. Myśliwi informują o upolowanych przez siebie ptakach z obrączkami. 
Niektórym, większym ptakom (np. bocianom, łabędziom czy mewom) zakłada się 
obrączki, których numer można odczytać przez lornetkę. Wtedy o jednym osob-
niku można otrzymać bardzo wiele informacji i takie dane są najcenniejsze. Naj-
więcej takich zwrotnych informacji mamy w przypadku łabędzi. Warto dodać, że 
tym ptakom, oprócz obrączek, zakłada się też plastikowe obroże na szyje, a ich 
kolor oznacza rejon Europy, gdzie zostały założone. Na temat jednego łabędzia 
dostajemy czasem kilkadziesiąt informacji zwrotnych rocznie. Wiemy dzięki temu, 
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gdzie dany łabędź spędził zimę, gdzie założył gniazdo, gdzie spędził kolejną zimę 
itp. Najmniej dowiadujemy się o małych ptakach.

Odrębny system obrączkowania obejmuje gołębie pocztowe. Ptaki te są obrącz-
kowane, gdy są pisklętami, zakładane są im obrączki metalowe lub plastikowe 
w postaci litego pierścienia. Na obrączkach znajduje się również numer, a nawet 
numer telefonu hodowcy, którego należy zawiadomić w przypadku stwierdzenia 
takiego gołębia z obrączką. Jednakże gołębiom pocztowym zakłada się obrączki 
w zupełnie innym celu niż ptakom dzikim. Hodowcom gołębi zależy przede wszyst-
kim na wyselekcjonowaniu ptaków, które najszybciej wrócą do rodzinnego gołęb-
nika podczas urządzanych zawodów zwanych lotami. Wypuszczane wtedy gołębie 
podczas powrotu napotkać mogą przeróżne niebezpieczeństwa. Zawsze mogą im 
grozić drapieżniki (np. jastrzębie), które zjawią się na trasie ich przelotu. Ale może 
się im trafić i inna przygoda. W lipcu 2022 w upalne piątkowe popołudnie trafił 
w moje ręce zaobrączkowany gołąb pocztowy, który był cały wymazany smołą. 
Nie mógł ani chodzić, ani tym bardziej fruwać. Wyglądało to beznadziejnie. Ale 
zaczęliśmy go z żoną czyścić benzyną, miejsce przy miejscu. Najpierw oswobodzi-
liśmy łapki ptaka z warstwy smoły, odczyściliśmy obrączki (miał je na obu nogach) 
i zauważyliśmy, że na obrączce znajduje się nr telefonu. Potem długo czyściliśmy 
skrzydła, co chwila sprawdzając czy gołąb nie zdycha od nadmiaru benzynowych 
oparów. Trwało to ze dwie godziny, bez nadziei z naszej strony, że uratujemy pta-
ka. Pióra skrzydeł ciągle były brudne i lepiły się. Ptak nie wyrywał się podczas tych 
długich zabiegów, ale nie robił też wrażenia zdychającego. Wreszcie uznaliśmy, że 
już nic więcej nie można zrobić, posypaliśmy skrzydła talkiem, lekko podrzuciliśmy 
ptaka w górę i… poleciał! Duża ulga i satysfakcja. Zadzwoniliśmy pod wskazany na 
obrączce numer telefonu i opowiedzieliśmy hodowcy, co się stało z jego gołębiem. 
Poprosiliśmy, by dał nam znać, czy gołąb wróci do swojego gołębnika. Był to okres 
upałów, ptak prawdopodobnie chcąc odpocząć przysiadł na jakimś dachu domu 
czy budynku gospodarczego, posmarowanego starym zwyczajem smołą. Czekali-
śmy na wiadomość o tym gołębiu i pod koniec trzeciej doby od wypuszczenia ptaka 
byliśmy już niemal pewni, że nasze starania na nic się zdały. I wtedy otrzymaliśmy 
telefon z informacją, że właśnie po trzech dobach gołąb wrócił do swojego domu 
w okolicy Pelplina. Bardzo ucieszyliśmy się. W linii prostej ptak miał do pokonania 
niecałe 100 km, a więc niezbyt wielką odległość dla zdrowego gołębia, ale zważyw-
szy na stan jego upierzenia, pokonanie tej odległości z pewnością nie było łatwe.
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Pisząc o obrączkowaniu chciałem nie tylko przybliżyć Czytelnikom tajni-
ki pracy ornitologów, ale także zachęcić do tego, abyście widząc dzikiego ptaka 
z obrączką informowali o tym pracowników Stacji Ornitologicznej Polskiej Aka-
demii Nauk w Gdańsku (adres pocztowy: ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk,  
nr tel.: 58 308 07 59; adres mailowy: stornit@miiz.waw.pl). Powyżej opisane moje 
ostatnie spotkanie z gołębiem pocztowym wyjaśnia co zrobić, gdy spotka się takie-
go ptaka.

ZIMOWE DOKARMIANIE

Decydując się na zimowe dokarmianie ptaków musimy pamiętać o uniwersalnej 
zasadzie: po pierwsze nie szkodzić. A zatem przede wszystkim powinniśmy przygo-
towywać właściwą karmę. Nie wsypujemy do karmnika resztek naszego jedzenia. 
Często się ludziom wydaje, że dadzą pozostałości z obiadu albo okruchy chleba 
i będzie dobrze. Ale tak nie jest. Jeżeli resztki ludzkiego jedzenia szybko popsują się 
(np. skwaśnieją) i głodny ptak tego się naje, może mu to po prostu zaszkodzić lub 
spowodować nawet jego śmierć. Ja obecnie stosuję zimą tylko ziarno słonecznika 
i smalec. Słonecznik kupuję w workach 10-25 kg w centrali nasiennej. Już latem 
trzy worki leżą i czekają na zimę. A kiedy nadejdzie mróz, codziennie rano wysypuję 
do karmnika dwa, trzy kubeczki. W moim karmniku najliczniejsze są wróble, sikory 
i dzwońce. Czasem karmnik odwiedza grubodziób (lubi przepędzać inne ptaki ze 
swego sąsiedztwa), dzięcioł czy zięba. Lubię też podglądać, jak ptaki wyłuskują ziar-
na słonecznika – różne gatunki robią to w różny sposób. Np. sikory bogatki zabie-
rają z karmnika pojedyncze ziarna i lecą z nimi w pobliskie krzaki, gdzie je zjadają. 
Z kolei wróble rozłupują ziarna siedząc w karmniku, często bijąc się z sąsiadami. Po 
zimie wokół karmnika pozostaje gruba warstwa łupinek ziaren słonecznika.

Kiedyś wysypywałem również ziarno konopi, które jest bardzo lubiane przez 
ptaki, bo zawiera dużo tłuszczu, ale teraz jest ono niedostępne. Za oknem, w sia-
teczce wieszam niesolony smalec. Nim się żywią sikory, głównie bogatki, czasem 
przychodzą również modraszki. Na jednej kostce potrafi siedzieć nawet kilkanaście 
ptaków.

Czasem wieszam też żeberka świńskie albo słoninę (byle niesolone). Na taką 
ucztę przylatują najchętniej sikorki sosnówki, które zupełnie nie interesują się 
smalcem. Czasem pojawia się też dzięcioł, który je wszystko. I mięso, i ziarno, 
i tłuszcz. Z tym, że dzięcioł niechętnie oddala się od lasu, więc we wsi bywa rzadko. 
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Ale jak już przyleci, to podobnie jak grubodziób, przepędza inne ptaki i sam się 
najada.

Kosom i kwiczołom wykładam jabłka, o ile mam ich nadmiar. One nasion ani 
smalcu nie będą jeść. Te ptaki żywią się owocami. Dobrze jest takie jabłka powie-
sić, bo dzięki temu nie zasypie ich śnieg. Sójkom należałoby dać żołędzie, a wró-
blom mazurkom i czyżykom – mak.

W handlu można też dostać gotowe mieszanki dla ptaków – są to m.in. kule 
tłuszczu z i różnymi nasionami i innymi dodatkami. Za tym przepadają sikory. Z ko-
lei inne gotowe mieszanki, w których jest dużo żyta i kukurydzy, dobre są dla ba-
żantów i kuropatw. Inne ptaki tego nie ruszają.

Jeżeli ktoś ma ogród, to warto posadzić takie rośliny, których owoce mogą być 
zimą zjadane przez ptaki. To może być irga, jarzębina, berberys, kalina, oliwnik, 
jałowiec (lubią go jemiołuszki) czy dzika róża (nasionami z jej owoców żywią się 
dzwońce).

Gdy decydujemy się na dokarmianie, liczy się nie tylko to, żeby pokarm był 
dobry, ale także, żeby był stały. Kiedy ptaki już się przyzwyczają, że dostaną u nas 
jedzenie, to – zwłaszcza podczas załamań pogody – będą się zbierać w dużej ilo-
ści. Jeśli nie znajdą u nas pomocy, to oznacza dla nich spore kłopoty, a dla części 
nawet śmierć. Ptaki muszą swoje zapasy energetyczne odnawiać codziennie. Na 
przykład sikory widzę przy karmniku przed południem, a potem przed wieczorem 
jeszcze raz przylatują podjeść przed nocą. Ludziom się wydaje, że jak raz czy drugi 
(np. z powodu większego mrozu) nie dosypią pokarmu do karmnika, to nic się nie 
stanie, ale to nieprawda. Nawet podczas wyjazdu czy choroby należy poprosić np. 
sąsiada, żeby za nas wysypał karmę.

Inną ważną zasadę związaną z dokarmianiem ptaków możemy ująć w słowach: 
„nie zaczynać zbyt wcześnie”. Dopóki jest ciepło i ptaki mogą sobie same poradzić 
z szukaniem pożywienia, nie należy ich dokarmiać.

O tej zasadzie pamiętajmy szczególnie w przypadku łabędzi niemych, które na 
Pomorzu regularnie zimują i chętnie przyjmują od człowieka różny pokarm. Po-
winno się je dokarmiać zimą jedynie w przypadku bardzo mroźnych okresów. Zbyt 
wczesne dokarmianie sprzyja zatraceniu u łabędzi naturalnego instynktu wędrów-
ki na tereny zimowiskowe, leżące w cieplejszych rejonach Europy Zachodniej.
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