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amatorom wycieczek rowerowych i dfugich tras pieszych jest
dojazd rowerem lub dojścieDrogą ŁowicĘ z
Nieborowa lub od
stron} Bud Grabskich,

5. Szata roślinna

Badania florystyczne prowadzone na tym obszarze
wykazĘ wy tępowanie 225 gatunków roślin,z tego wielu rzad-

Bzurę, Ner
pradolina wykorzystywan a jest przszkilka rzek m, in,
w"rtę, jednak ich wielkośćjest niewspołmierna do wielkośoi

c"y

tkanki
z udziałern turzyc i mchu torfowcą których obumierająpe
z Qzawmwytworzyły pokłady torfu,

3. Glcby tego terenu, powstałe wskutek jego zŃagnienia ze
szczątków roślinnycĘmają charakter kwaśnychtorfów

i

gleb

torfowo-mułowych.

4. klimet okolic skierniewic

prizuwaga wiatrów zaohodnich.

4

cechuje niska suma opadów

kicĘ chronionych i ginących. Do najciekawszych na|eżą3 gatunki
storczykow: storczyk szerokolistny, kruszczyk błotny i kruszczyk
szerokolistny, a także starodub łąkowy, goryczka wąskolistna,
goźdńk pyszny i goźdńk krwisty, turzyce: darniowa, dwustronna,
odległokłosa i wiele innych.

Bogactwu gatunkowemu roślin towarzyszy duża różnorodnośczbiorowisk roślinnych ( wyrózniono ich łZ 25 ). Sąto
przede wsrystkim zbiorowiska torlowiskowe, łąkowe, zaroślowe,
sanwarowe i wodne.
Ze względu na bogatą i zrożnicowaną szatę roślinną
utworzono na terenie polany fezerwat łąkowo-torfowiskowy,
majągy na celu ochronę pŃlaturalnej roślinnościłąkowej i naturalnych torfowisk niskich ( turzycowych ).
6.

Fauna
Polana jest miejscem występowania mńerząt charalcterys-

tycznych dla podmokłych łąk i zarośli,jak również gatunkow
leśnych i synantropłnycho które wnikają z okoliczrrych wsi i pól.
Obecnośó wody i terenu o różnym stopniu uwilgoceniai zadrrewienia sprzyja zróżnicowaniu słabo jeszcze zbadaaej fauny
bezkręgowców i kręgowców, spośrod ktorych zanotowano
ostatnio: l0 gatuŃów płazów (w tym l mieszaniec), 5 gatuŃów
gadów, około 70 gatunkow ptaków lęgowych i 26 gatunków
ssaków. O większości z nich wspomniano przy opisie trasy i jej

I
kolejnych prrystankow, a pełny ich wykaz umieszczono w Dodat-

ku znajdującym się na końcu opracowania,

i

Jaktorowskiej, Puszcza Jaktorowska prawdopodobnie była
ostatnim miejscem występowania tura w Europie (ostatni udokumentowany osobnik został tam zabity w |627 roku ), Lasy te

jednak zostały wycięte doszczętnie albo bardzo silnie okrojone.

Puszcza Bolimowska stanowiła częścdóbr ksiąząt mazowieckich, którzy intensywnie polowali na jej terenie, a następnie

arcybiskupów gnieźnieńskich, rodziny Radziwiłłów i carów
rosyjskich. W trakcie burzliwej histońi Puszczabyła eksploatowana

jako źrodłodrewna, potażu i smĄ. Wewnątrz lasu tworzono
polany, które koszono; wypasano na nich rownież zwierzęta
gospodarskie. Nieznany jest dokładny czas powstania polany
"Siwica". Wiadomo, ze istniała na początku XIX wieku, jako częśc
majątku "Nieborów". Po odkryciu złóż torfu, których miązszość
dochodziła na polanie do 2 metrow, rozpoczęto ich eksploatację na

spońb powstĄ dfugie i wąskie, obecnie zarastające,
zbiorniki wodne. W celu odwodnienia polany i ułatwienia do niej
dostępu wykopano licme rowy melioracyjne, które odprowadzając
opał. W

terr

wody bagienne osuszyły polanę i zmieniły jej naturalny charakter,

8.

7. I{istoria użytkowenia tcrenu

Dzisiejsza puszcza Bolimowska jest jedynie skrawkiem
olbrzymiego kompleksu leśnego,ktory stopniowo wycinany
rozdzig,ń się na mniejsze fragnrenty, żródła historyczne podają
bliskośćinnych Pusz,cz:WiskickĘ, Miedniewickiej, Korabiewskiej
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tan obecny

Składgatunkowyztńerąt(zuńaszczaptaków)znieniacsię
może z roku na rok, w zaleznościod zmiennego poziomu wody.
Podczas suchych lat zdarza się, ze woda wysycha prawie
całkowicie w okresie dfugotrwałych upałów. Dochodziwtedy do
przesuszenia torfowisk i trzcinowisk, a w konsekwencji do ich
ubozenia i zanikania. Te wahania, połączone z niemal całkowitym

zaniechaniem koszenia

i

wypasu sprawiły, że polana ostatnio

zacĄabardzo srybko z:r:uitń zaroślami wierzbowo,brzozowymi.
Z jEkł$Ńtanprawdopodobnie zriknie blotniek stewowy - ptak
drapieżny, gnieżńĄcy się w szuwarach i polujący na terenach
otwartych. Kurcząpe się vuwary mogą pomieścic coraz mniej

gatuŃów.
ilnie rozrastające się zarośla wywfują wrażerrie ńedostępnośdterenu i utn"rdniająprowadzenie obserwacji. tają się jednocześnie cotaz korzystniejszym biotopem dla gatunków z nimi
nłązanvcłlnp. słowików i pokrzeweĘ a nawet leśnycĘtakich jak
drońy i zięby.

znieniająmiejsca stałego pobytu, To, co obserwator będzie
w stanie załlwtĘć, zalezy od bardzo wielu crynników: sezonu,
datt<u

pory roku, pogody, pory

dnia, uzytej lornetki, sposobu podelą-

dania przyrody (np. liczby obserwatorów) i wreszcie posiadanego

Przedstawione opisy zawierająliczne gatunki, które udało

Rezerwat torfowiskowołąkowy zakJada utrzymanie

połnaturalnych zbiorowisk łąkowych i niedopuszczenie do ich
zarośńęoia w drodze zukcesji. Proponowane ?Ąbtw ochrony
ozynnej obejmują koszenie łąk raz w roku - na przełomie lipca
i sierpnią a szuwarówturzycowych r.aznaĄ-3lata. Planowane jest

też ograńczenie obszaru zarośliwierzbovvych - jako najbardziej
ekspansywnych zbiorowisk roślinnych. Zabronione będzie talcże
obnizanie wód gruntourycĘ poprzozpoglębianie i kopanie nowych

nadżeję, że nie konserworowów melioracyjnych. Można
^]ńó
waną istniejąpe rowy będą szybko zarastaśi pozwolą na ponowne,

Ponadto planowana jest budowa

Na wstępie należy zaznaczyć, żebardzg,trudno zaprojektowac śł:ieżkęprzyodticąrnającą przedstawić tak skryte i płochliwe stworzenia jak kręgowce, które szybko się poruszają i w do-

doświadczenia.

9. Ptany ne przyszlość

stałe nawodnienie polany.

II. Opis ścieżkidydaktycznej

ń zy

widokowej

w pobliźu gajóu*i Siwicą która umożliwi prowadzenie stacjonarnych ob serwacj i przyrodniczych wnętrza polany.

się zaobserwować podczas kilkunastu, często kilkudniowych
pobytów w tym terenie, przeprowadzonych w rożnych porach
roku. Niestety, gatuŃów tych nie uda śęzobaczyó czy usłyszeć
za jednym tazonn) ale mnogośćmożliwych do

obserwaqi ałłie.:ząt
sprawia, żekłżdypobyt jest na swój sposób ciekawy.

pzęt
Ponieważ ścieżkawiedzie pizez tereny podmokłe i bagienną wymagane jest obuwie skórzaną a najlepiej kalocze, bez któ-

rych, zwłaszcza wczesną wiosną częśćtrasy jest zdecydowanie
niedostępna! Przeciskanie się między krzewami i pokrrywami oraz
obecnoścliczrrych komarow wymusza dośó ''szczelny'' ubiór
(w tym dfugie spodnie!), nawet podczas ciepłej pogody.

Bardzo przydana do obserwacji zńerzątjest lornetka;
dzięki niej łatwiej można identy kowac zwierzęt

ai

,,r:rrcznięwięcej

dostrzegac szczegołów zwięanych z ich zachowaniem. Warto
również zabrać ze sobą przewodniki przyrodnicze oraz notes do
zapisywania własnych obserwacji.

Charakter i długośćtrasy
Ścieżka prowadzi przez mozliwie dostępne i najbardziej

drogą przęz lasy gospod arcze otaczające polanę i dochodzi do jej

krawędzi. wzdłużdrogi dominują róznowiekuwe drzewostany
sosnową będące monokulturami sadzonymi na siedlisku grądó,w.
Świadcąo tym gatunki odrastająpe, tworzące warstwę podszycia.

Na

a

ogoł. brak wśród nich o ny; dominują gatunki grądowe,

zrożnicowane fragmenty polany, wkraczając także do podmokłego

gdzieniegdzie talże podsadzane dęby czerwone i buki.
W miejscach podmoĘch występuj e żyzny las olchowy, docho-

lasu olchowego i borów sosnowych.

dzący do krawędzi polany.

Całkowita dfugośćścieżki,zaznaczonĄ na mapie kolorem
czerwonym, w}nosi około 5 kilometrów, Trasę tę pokonuje,się
w orientacyjnym czasie ok.

l

godziny. (Bez urządzaniaprzerw na

odpoczynek czy obsenłacje, które trzsba indlwidualnie doliczać).

Warunkiem zob aczenia czegokolwiek j est umiej ętne zachowani e
się w terenie, a plzede wszystkim zachowanie ciszy. Można
będzie wtedy lepiej słuchaó dobiegających nas głosów i bliżej
podejśćdo obserwowanych zwierząt.

Niedostęnośćterenu polany i fakt, iż jest ona rezerwatem
przyrody powoduje, że nie schodzimy z wyznaczonej ścieżki
iprzestrzegamy ograniczeń zawartych w punkcie "Zasady zachowania sie na ścieżpedydaktycznd. W trakcie spaceru zaplanowano 7 przystanków, w łm dwa miejsca,odpoczyŃu (przystanek
l i 5). Zewzględu na trudny charakter trasy, jest ona szczególnie
polecana małyrn liczebnie (do l0 osob) grupom obserwatorów,
mających już pewne zainteresowania i doświadczenie prąnodnicze.
Dla chętnych pr-zedstawiono ńwnież propozycję wydłu-

i

przejściaścieżĘo dlugości ok 2 kitometrów,
określonąna mapie jako "wariant dodatkowy", Prowadzi ona
żenia trasy

l0

Opis trasy "wańantu dodatkowego''
Idąc od strony osady Chyleniec, po wejściudo lasu skręcamy w prawo przy paśniku w drogę oddziałową pomiędzy oddęiałami leśnymi95

i

96 (na skrzyżowąniu widoczny sfupek
oddziałowy)- Następnie idziemy prosto około 5O0 metrów
w kierunlru wschodnim pftzg,cnrazbardziej podmoĘ teren, ażdo
mostku na kanale i krawędzi polany. Tam skręcamy w prawo
i idziemy wzdłuz kanńr, prawie aż do ściany lasu olchowego,
mijając po drodze małe kępy zadrzeńeń.

około 50 metrów przed
ścianąlasu przechodzimy w prawo po kładce pr7,zkanał i idąc
słóo widocaną ścieżĘptze,z koszoną częścpolany, kierujemy się

do lasu i drogi leśnej,Na drodze skęcamy w prawo i po około 800
metrach dochodzimy do skraju lasu i zabudowań. przy nich możemy skręcić w prawo i po ok.

l

kilometrze dojśłldo gajówki

gdńe zaczyna się werzej opisany

dydaktycznej.

"

siwicą

podstawowy wariant'' ścieżki

ll

zAsADy zAcHowANIA sIĘ NA ścnżcp
DYDAKTYCZNEJ

znajduje się obszerny plac porośnięty skąpą murawą napiaskową
na którym możmaprzygotować się do drogi, np. zmienić obuwie na

kalosze.
Polana "Siwica" jest częściowym rezerwatem przyrody, na

lłtorego terenie obowipują następuj ąc e zalrazy :
- pozyskiwanią niszczenia lub uszkadzariadrzew i innych roślin,
zbioru wszystkich dziko rosnących roślin,
- polowanią chwytanią płoszenia i zabijania dziko zyjąęych zwie-

rąt,ńsznzaia

nor i legowisk z.łłlerzwych, gniazd ptasich i wy-

bierania jaj,

ypywanią zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczy st o ści,zanieczy szczania wo d, gleby i p owi et rza,

- }vy

- wydobywania torfu,

ognlsŁ

- wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaozonymi,

- ruchu pojazdów.

Najodpowiedniejszą poą rołu do prowadzenia obserwacji
przyrodniczych jest wiosna i jq dotyczą opisy otoczenia na posz-

czególnych prrystankach.

PRIZYSTANEK PIERWSZY - start.

-

Jestex my

w najbardziej charakterystyczrrym punkcie polany

przy gajowce Siwica

i

prostokątnym zbiorniku przeciwpo-

żarowym. Wzdłuż drogi polana graniczy z rrfodnikiem brzozowoosnowym przwhodzącym w bór o nowy. Nad zbiornikiem

12

gatuŃów płazów. Wczesą wiosną na początku kwietnia można
w nim potkaó godujące traszki zwyczajne. Te mńe płazy
ogoniaste godują bezgłośnie.Samce posiadają wielobarwne szaty

godowe, które wtaz 7śskórnym grzebieniem na gróiecie
preżentowane są samicy podcz.as godów. Traszki oddychają
częściowopoprzez skorę oraz za pomocą pfuc (powietrzem
atmosferycznym) - dlatego muszą się regularnie wynurzaó w celu
wymiany powietrzą wtedy najłatwiej je zauwaĘć.

- zakłócania ciszy,
- palenia

Zbiomik przeciwpożarolvy jest obiektem stosuŃowo mało
zarośniętymo brzegach łatwo dostępnych. Warto mu zatem
poświęcićnieco uwagi. Jest to jedno z miejsc rozrodu wielu

Wtym samym oloesie ropuchy zilt kończąjużburzliwe
gody, w trakcie których samice składają charakteryĘczne dfugie
sznury skrzeku. Nieco poźniej w zbiorniku pojawiają się skryte
gzebi'uszki ziemne, które godują pod wodą. Są to nocne płazy,
zyjące po okresie godów w suchych i piaszczystych biotopach.
W ciągu dnia przebpvają pod żemiąw wykopanych pr7,ezsiebie
norkach. Stosunkowo najłatwiej zauw ażalnym stadium rozwoj owym grzebiuszek są kijanki dorastające do gigantycznych rozmia-

rów nawet 16 cm ! Nieliczne z nich można zaobserwować
w zbiorniku na przełomie czerwca i lipca.

Dopiero w maju rozpoczylają swoje nocne gody żaby
zieloną tworąc rechocząpe do końca czśt\lcĄchóry. W zbiornilal
zaobserwowano osobniki posiadające cechy wszystkich trzech

.

taksonów tej grupy: żaby iuiorkowej, śmieszki i żaby wodnej.
Ta ostatnia jest naturalnym mieszańcem dwóch poprzednich
gatunków. Wszystkie żaby zielorc,przpzcał okres akt},wności _
zvliązane z wodą i zbytnio się od niej nie
dojesieni, są ściśle

w gorze roĄega się melancholijny śpiewskowrcnke bororrego,
zawisająpęo ponad koronami dęeut. Jego gniazdo zrrajduje się na

oddalają.

pliszkę siwą, która chętnie gnieździ się w sąsiedawie człowieka
i poluje na owady w słabo zarośniętych miejscach, łapiąc je

ń

Jednym z głównych naturalnych wrogów płazów jest
Ęwiący się nimi zaskronicc, charakterystyczrry i anpołnie niegroźny dla człowieka wąż, którego możla zobaczyć w pogodne
i cięłe dni, gdy wygrze\^,a się na brzegach zbiornika.
Prze,*raszony szybko ucieka do wody, w któĘ zręmie pływa

i świetnienurkuje.

Samice, po godacĘ składają jaja w ciepłych

miejscach na lądzie, z ktorych w lipcu wykluwają się młode
dfugościok, 20 cm. Zaskrońce często prześladowane są bezpodstawnie v?ś,zludź, co jest ze wszech miar naganne.
Zaskroniecaąddebroni sięucieczką osaczony syczy i udaje ataki
(ale nie gryzie), wydziela cuchnąą substancję z kloaki, a w o tateczrrości otwiera paszcą, wiotczeje i udaje martwego.
Na zbiorniku zrłykle nie ma ptaków,wodnycĘ chociaż
czasem przóyunjąnanimłrbędzic nicmą grieżnżĄce się w glębi
polany w latach o wyżsrym poziomie wody.

Po

drugiej stronie drogi znajduje się suchy zagajnik
sosnowo-btzozowy, w którym w kwietniu pojawiają się licznie
jaszczurki zwinki, charakterystyczne dla sucĘch tasóu skarp
i ugorów. Intensywnie zielone ubarwienie boków cida samca
utrzymuje się od maja do lipca i jest częściąjego zachowania
godowego. W ttilodniku od końca kwietnia śpiewapiegia oraz
trznedel - jeden z najpospolitszych ptaków krajowych. Wysoko
l4

ńetrń, świetnie zamaskowane na polanie lub skraju lasu.

Na budynkach gajowki często można zobaczyć ruchliwą

z

marszu lub po kótkim podskoku, Dfugi ogon umożliwia jej
bardzo zwrotny lot, w czasie ktorego łapie zrywające się do lotu

owad.

O znrierzchu cictttąrśpieury ptaków. Wznhźkrawędzi lasu

przelatuje samiec slonki charakterystyczrrie oyĘąc. Podczas
blizszych obsenvacji możną usłyszec tez ciche ''chrapanie'' wydawóne pomiędzy tamtymi dźwiękami. Znad lasu nadlaĘą nieto-

penz,ę. Z początl<u pojedyncze borowce wielkią które lataj gdy
ą
jeszczejest widno, zakrerślając szerokie koła nad zbiornikiem.

szybki lot i stosuŃowo wąskie skrzydła oraz rude

ubarwierrie

futerka są cechami charakterystycz,rtymi tego jednego z najwiękzych nietoperzy krajowych. Podczas bliższych przelotów można

usłyszeć bardzo lrysokią cykające dźwięki, hón/rrri nietoperz
namierza ofiarę. większośćjednak okrzyków, które nietoperzę
uydają w paśmie ultradźwięków (sonar) jest dla nas niesłyszalna,
Około poł godziny po borowcacĘ tuZ nad wodą pojawiają się inne,
dtżo mniejsze i zvvinniejsze w locie nietoperze. ą to dwa podobne
do siebie gatunki nocków: nocek rudy oraz macmie od ńego

Wsąmkie

vadszy nocekwąsetck
gatuŃi nietoperzy
zalładająkolonie roz.rodczę w dziuplach. skupione w koloniach
samice rodzątylko po l rilodym, lctóre karmiąwłasnym mlekiem

zabieąą(przycząionedo piersi ibrancha) na nocne łovyy.
Jak na tak małe ssaki, nietoperze Ęją zaskakująco dfugo,
Maksymalny wiek osobnikow dziko żiących (srwierdzony
_
w wyniku obrączkowania) może dochodzic nawet do 20 30lat.
Na skraju polany, od strony suchych borow (od Drogi
Łowickiej) mozna czasem usĘszec terkoczący głos godowy lelka
i często

kozodoja, który nad polanę zapvszczasię rzadko i woli polować
w sucĘch biotopach.
Dochodzimy do ścieżkipomiędzy zbiornikiem a ogrodzeniem gajowki i udajemy się w stronę polany. Po kładce przechodzimy przezjeden z kanałów odwadniających teren i wkraczamy

w gąszazzarośliwierzbowych kryjących w

sobie zbiorniki potor_

parami do lotu alarmując okolicę głośnymgęganiem. Po lęgach,
albo odlatująw inne miejsca, albo milkną i stają się bardzo skryte,

W końcu marca w zbiorniku godują

płazv, Najwcześniej

pojawiają się żaby trawne, po nich żaby moczarowe i ropuchy

zare,

W końcu

kwietnia zaczynają chóralne gody kumaki

nizinne, ktorych ciche kumkające głosy nasilają się w ciepłe dni.
Wieczorami rozbrzmiewa bardzo głośneterkotanie zekotek
dzewnych, które po krótkich godach prowadząnadrzevrny tryb
złcią a ich miejsce w wodzie zajmują równie głośneżaby zielone.
Na grobli będącej wąskim paskiem nagrzewającego się
lądu, skupiają się w upalne dni zaskrońce lubiące wygrzewac się
na słońcu.

fowe. Idziemy starągpbląkilkadziesiąt metrow na wprost i docieramy do duzego zarośniętego zbiornika po lewej stronie. Powoli

Na wodzie najlatwiej zaswaĘć, podobne do kaczeh }yski,
ktore jednak nie są z ńmi blisko spokrewnione oraz czernice. Te

wychylamy się z zaroślii nasfuchujemy. Jest to

ostatnie w obliczu zagrożenia często nurkują pod wodę, zamiast
podr}^^rac sę do lotu, jak to czynią kzyżówki . Z trzdn co pewien

PRZY TANEK

DRUGI.
Spośrod wszystkich zbiorników, na Siwicy, ten ma
największą powierzchnię otwańej tafli wody i skupia na swoich

brzegach najciekawsze gatunki ptakow wodnych, Brzegi jego
pokryte są gęstymi zaroślami wierzbowymi, wśród łtorych na
7 gatunkow wierzb: pięciopręcikową
polanie stwierdzono

ń

i

rokitę, Po
drugej stronie zbiornika widać kurczące się ostatnio trzcinowisko.
Wczesną wiosną nad polaną lecą gęsi. Przy wysokich

trojpręcikową uszatą szarą, kruchą purpurową

stanach wod kilka (2-3) par gęgaw zostaje na polanie i próbuje
załoiryó gruazda.Ńe zawwe jednak udaje im się wyprowadziólęg,
Ptaki te są bardzo czujne. Zaniepokojone, łatwo podrywają się
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czas odzywa się tubalnym głosem samiec bąka, dla którego
trzcinowisko to jest juz nieco zbyt małe i w zwią,zku z tym jego
późniejsze gniazdowanie wydaje się być niepewne. Również
blotniak stawowy spoĘkany je t tu cotazrzadziej (gniazduje nie
w kazdym roku). Wśród nadbrzeżnych wierzb można czasem
dostrzec spłoszonego bączka prowadzącego nocny tryb Ęcia.
Przeciągły cienki gwtzd zdradza obecnośó remiza, którego
gniazdo zlńesza się g&ieśz gńąz-ek wysoko nad wodą.
Pozrrąwiosnąnad woĄpojawiają się roje owadów, w tym

także drapieżnych ważek, których larwy prowadzą wodny tryb
życia, Szuwary ożyltają nowymi głosami ptaków, tym razem

l7

wędrownych wroblowatych. Oprócz śpiewającego od kwietnia
pottzosa, w maju pojawia się tzciniaĘ trzcinniczek i rokitniczka. Z zaroś|i obok docierają skomplikowane, zawierające
naśladownictwa innych dzwiękow śpiewyłozówki i zaganiacza.
W nocy cichnie większoścptakow. Ęchac godujące fra,y,

słowiki szare i piski poĘących licznie nietoperzy. Z trzcin ostrym
terkotem odzywa się brzęczka, na powierzchni wody można
zobaczyć sylwetkę cicho płynącego piżmaka.
W poszukiwaniu nowych gatunków idziemy dalej groblą
mrjając kolejne, mniejsze zbiorniki po obu stronach ściezki. Po
pewnym czasie wkraczamy w gęste zarośla wierzbowe poprze,
rastane pojedynczymi drzewami, Stawy mamy juz za sobą.
Wkroczyliśmy na łozowisko z dominującą wierzbą szarą na
ktorym robimy PRZYSTANEK TRZECI.
W nieprzystępnych, gęstych zaroślach trudno cokolwiek
zobaczyć. Słychać za to intensywnie śpiewająceptaki, z których na

pierwszy plan wybijają się śpiewypiecuszka, kosa i drozda
śpiewaka. Od maja zagłuszĄąje śpiewysłowików szarach i pokrzewek: czarnołbistej i ogrodowej. Na wyzszych drzewach

tokują turkawki, przerywające terkoczące gruchanie szybkimi, .jak

na gołębie, lotami godowymi. Przy odrobinie szczęściamożna
dostrzec odzywającego się i bębniącego dzięciołka - najmniejszego

Przechodzimy dalsze kilkaset metrów, wychodząc na teren
otwarty porośniętybujną łąką (po lewej stronie) i turzycowiskiem

z

wielkimi turzycami kępkowymi (po prawej). Krzewy, nie
tworzące już zwartych zarośli, stają się coraz rzadsze. Przed
zagaj nikiem br zo zowym robimy PRZY STANEK CZWARTY.
Wilgotna, Ęzna gleba porośnięta obfitą łąką zawiera
w sobie ńele dżdżownici larw owadów np. chrząszczy. Poluje na
nie pod ziemią kret, patrolując systemy swoich korytarzy. Charak-

terystyczne kopce posiadają na szczycie otwory wentylacyjne

i mogą

służyćdo wychodzenia na powierzchnię ziemi,

z

czego

szczegolnie często korzystają samce w celu znakowania teręnu
swoim zapachemi jego obrony przed intruzami (innymi samcami).
W warstwie darni zerują dwa inne gatunki ssakow owadozernych - ryjówki: aksamitna i malutka, ktora jest najmniejszym
ssakiem krajowym. Utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury
wewnątrz ich mĄch ciał wymaga ciągłego wytwarzania ciepł,a,

ktorego źrodłemjest spozywany pokarm. Totez ilościspożywanych bezkręgowców dochodzą do rekordowej u ssaków
wartości 1800ń masy ciała na dobę. Innymi słowy, ryjowki, aby
przeĘc, muszą zjeśó w ciągu doby prawie dwa razy tyle, ile same
ważą. Tak duze zapotrzebowanie na pokarm nie pozwala im na
dłuZszy okres snu i wymusza aktywnośc całodobową przerywaną

najwyżej killa,lminutowymi okresami odpocrynku. Chociaz ryjowki

krajowego dzięciołą zerującego na cienkich wierzbowych
gńękach, a nawet na trzcinach. Ze ssakow występuje tu nocna

te występują prawie wszędzie, i to nawet dośclicznie

mysz zaroślowa i karczownik ziemnowodny, stwierdzono także
śladyobecności łosia (odchody, tropy), ktoryjestjednak gatun-

i

kiem sporadycznie pojawiającym się na tym terenie.
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(do

kilkudziesięciu osobników na hektar), bardzo trudno je zauwuĘć

śledzić.Stosunkowo najłatwiej usĘszeó ich głosy kontaktowe,

mające charakter

cichych i bardzo wysokich, zgrzytliwych tonów

l9

r
dochodzących z dna łąki. Bardzo intensywny metabolizm i wyczerpujący, szybki tryb życia skraca życie ryjówek zaledwie do
kilku miesięcy. Na łące mozna dostrzec tez nory gryzoni. W tak
podmoĘch biotopacĘ na nizinach w tej częścikraju dominuje

nornik pólnocny - masywny gryzońo ogonle znaczńę krotsrym
niż u myszy. Wśrodwilgotnych traw można też spotkać żaby
moc,zarowe, dla ktorych po okresie godów łąki i turzycowiska są
głownymi terenami żerowania. W cieplejszych, ale nadal wilgotnych miejscach można natknąć się na brą,zową jaszczurkę

żyworódkę, aęcznie przemykającą wśród splątanych roślin.
W porownaniu ze zwinką jest to jaszcanrka tolerująca miejsca
chłodniej sze, bardziej zarośniętei wilgotne.

Na czubkach wyższychroślinzielnych, np. ostrożni mozna
zauwtĘćmde ptaki, poktąskrry, przelatująpe nerwowo i odzywa-

sęnrardym g|osemzaniepokojenia. Po chwili daje się słyszć
mĘ, szczebiotliwy śpiew samca wykonywany z eksponowanego
miejsca. W pobliż:u krzewow można od połowy maja zobaczyć

jąpe

własnymi młodymi. Opieka rodzicielska ogranicza się w tym
wypadku jedynie do ma|ezieńa podrzutkowi "rodziny zastępczej ".

W tym celu kukający samiec lata w towarzystwie samicy, a po
zrralezieńu gńazla z jajami odwraca uwagę właścicieli,skupiając
na sobie ich agresję. W tym czasie samica podPiera jedno z jaj
znajdujących się

w gńeździe i w to miejsce znosi jedno swoje. Jaja

kukułki wielkościąi barwą
do ktorego

ą podrzucane;

ą zaskakująco

zbliżone do jaj gatunku,

na ogoł tez pisklę kukułki wykluwa się

pierwsze i instynktownie wypycha z gniazda pozostde jająbąłź
pisklęta. W ten sposób, juz jako "jedynak", przywłaszcza sobie
pokarm normalnie przeznaczany dla całego lęgu, szybko rośnie
i przerasta przybranych rodziców.

Gęste turzycowiska

i

łąki są terenem

występowania

del*acza - bardzo skrytego ptaką który zrwzględu na intenspłłną
gospodarkę rolną gwałtownie zmniejsza swoją liczebnośćna
zachodzie Europy wycofuje się z częściswojego zasięgu
geograficznego. Z tego względu został za|iczony (obok bielika,

i

atrakcyjnie, karminowo ubarwionego samca dziwonii, zwracająpego na sióieuwągę cieŃĘ melodyjnym gwizdem dającym się
opisać jako "dziwońa czffi?rvlicĄ". Pomiędzy krzewami przelatuje

kani rudej i wodniczki) do gatuŃów zagrożonych wytępieniem
w skali światowej. Napolanią od połowy maja do końca czeFiwca,
regularnie odzywają się 2-3 samce. Zwłaszcza nocą ich długo-

też samiec pokzewki cierniówki, wykonujący loty godowe

trwałe monotonne nawołyłanie "kre-kre, kre-kre" wręcz nie może

wspomagane śpiewem.

W tym miejscu mozna zobaczyć w locie kukułki, ktore
latają pomiędzy lasem a zaroślami wierzbowymi i trzcinowiskiem

w poszukiwaniu gniazd drobnych ptaków owadożernych. Jest to
jedyny krajowy gatunek ptaka będącego pasożytem gniazdowym,
to znaczy nie budującego własnych gniazd i nie opiekującego się

20

ujścuwadze obserwatora, chociż sam ptak naleĘ do najtrudniejszych do obserwacji. Wieczorem najchętniej też odzywa się

tajemniczy świerszczak - mĄ ptak owadożerny, ktorego głos
przypomina monotonne cykanie pasikonika. W kwietniu nad tą

częściąpolany można też usłyszeć tokującego bekasa ksrylo,
który wysoko w locie rozpościera ogon i podczas pikowania w doł

2l

przypomma
wprowadza w drgania skrajne sterowki, Ich odgłos
beczenie owcy, co zna|azło wraz w nazwie ptaka,
Mając dużo szczęściamożemy też zobaczyć bociana
i dośc
czarnego, ktory gnieździ się kilka kilometrów od polany
na
często na niej żeruje,lub zurawie probujące gńeździó się
polanie w niektóre lata, i w dodatku zalatujące tu podczas

wedrówek.
Dochodzimy do ścianylasu i skręcamy w prawo, Korzysprzy
tając z zarastającej drogi dochodzimy do małego kanału,
ktorym robimy

w

PRZYSTANEK PĘTY,

Mamy przed sobą z jednej strony liściastylas olchowy,
ktorym dominuje olsza czarna,, z drugiej ekstensywnie

uzytkowaną (koszoną i wypasaną) częścpolany, Wzdłużkanafu
ciągnie się pas zarośli olchowo-wierzbowych z duĄm udziałem
pokrzyw w warstwie zielnej. Po drodze zvłracamy uwagę na liczne
kretowiska śladyżerowańa dzików, W tej częścipolany

i

najłatwiej zobaczyć lochliwą i ostrożną żmiję zygzakowatą,
jadem, Do
żywiącą się głownie gryzoniami, które obezwładnia
pokąsnia ludzi dochodzi niezmiernie rzadko, i jest to najczęściej
efęktprzypadkowegonadepnięcialubnieudolnychprobńapańa
żmii w ręce. Wbrew pokutującym przesądom, przypadl<t
są
agresywnego ataku, a mlłaszcza pogoni żmii za człowiekiem
efektem fantazjowania i wybujałej wyobrźni. w razie zauważehia
żmii należy ją ominąć i ostrożłie się wycofać, w żlndnym razie

nie usilować jej łapać. W prąypadku ukąszenia, naleźy jak
nĘsrybcĘ skierować się do najbliższej wsi i dotrupć do lekarza

Stosowana w takich wypadkach surowica neutralizuje działanie

żż

jadu, ktory w przypadku dzieci i osob na niego uczulonych może
być nawet niebezpieczny dla życia.

Na łące można spotkać złłierzętatypowe dla terenow
otwartych: nornika zwyczajnego, skowronka, świergotka
łąkowego, kuropatwę i bażanta. Nad wodą poluje, głównie na
owady, mały, podobny do wszędobylskich ryjówek nęsorek
lzecz,ek. Przystosowany do ziemnowodnego trybu życia doskonale

pływa i nurkuje w poszukiwaniu pokarmu, Zawarty

w jego ślinie

jadparalinje ofiarę. Dzięki temu może on skutecznie polowaó na
ryby, a nawet większe od niego żaby.Wzlłuzstrumienia poĘe też
nagryzońe zwinna łasica, anapłazy duzo od niej większy tch6rz,.
Niska trawa umozliwia wypatrywanie ofiar przez drapieżniki poĘące na ziemi. Nad polaną często pojawia się, gniezdżący

się w pobliskim lesie myszołów zwyczajny, i majestatycznie
kręąc, penetruje łąki. W trakcie sianokosów na łące zjawiają się
pojedyncze bociany białe, przylatujące tu z okolicznych wsi.

i

krzewów na skraju polany są miejsoem
wypatrywania zdobyczy dziemby gąsiorka, który potrafi robió
sobie zapasy pokarmu nabijając ofiary na kolczaste gałĘ|r,l.
Wieczorem nad skrajem lasu przelatuje słonka, z łąk słychać
Suche czubki drzew

derkacze, a w pasie zaroślinad kanałem rozbrzmiewa głośny
terkot stru mieniówki blisko spokrewnio nej ze świerszczakiem,
mającej jednak bardziej "dzwoniący" śpiew.

Po odpoczynku nad

kanałem kierujemy się

w

prawo

wzdłuż krawędzi łąki. Dochodzimy do mostka, znajdującego się na

wysokości krawędzi lasu. Skręcamy w lewo, przechodzimy przez
mostek i idziemy pro to podmokłą drogą wiodącą do bagiennego
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lasu olchowego, gdzie znajduje się

PRZYSTANEK SZOSTY,

przez caĘ dzieh. Z lasu dochodzą proste i melodyjne śpiewy
sikor: bogatki i modrej. Oba gatunkizaczynająśpiewac bardzo
wcześniewiosną (niekiedy nawet już w końcu lutego), jeszcze
zanim upatrząsobie dogodne dziuple na gniazda. W pniach topól

i wierzb najczęściejwykuwa swe dziuple dzięcioł zielony - ptak
charakterystyczny dla terenów podmokłych, ktorego donośnygłos

godowy rozbrzmiewa

z

głębi lasu, Gatunek ten dosyc czę to
przebywa na ziemi, gdzie swoim dfugim i lepkim językiem zbiera

mrówki. W obszernych dziuplach starych drzew zakłńa gńazda

puszczyĘ którego nocne pohukiwania tworzą nastroj

niesa-

mowitości. Jego ofiarami są drobne i średniejwielkości ptaki (np.

kosy), atakże gryzonie leśne,wśrodktorych do częściej spotykanych naleĘ mysz wielkooka leśna,Jest to największy krajowy
gafunek myszJ, która doskonale skacze (do 2 m) i w poszukiwaniu

owoców wspina się na drzewa.

Grząska, czarna ziemia ugina się pod stopami, w czasie
wiosennych roztopów idziemy po kostki w wodzie. Jednorodny
olchowy drzewostan stopniowo przechodzi w wielogatunkowy las
liśdasty zgrńem,dębem ibrzoą-W runie spotkac można krzewy

porzeczek, żołtokwitnące kosaćce (popularnie ZlNaIIę irysami)
jest
oraz dorodne pokrzywy, będące oznaką Ęznościgleby, Las
miejscami zryty przez buchtujące dziki poprzecinany ich

i

ścieżkami.z obfitości roślinzielnych korzystają też daniele,
szczegolnie często odwiedzające to miejsce jesienią i zimą. Spod
nog uciekaj ą żaby trawne, ktorych brunatne ubarwienie ciała,
upstrzone czarnymrysuŃiem doskonale maskuje je na tle ziemi.
Ze względu na wilgotny biotop mogą byc one aktywne nawet
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Zkorondrzew dobiega chrapliwe gruchanie gmywacza największego krajowego gołębia, a także dwusylabowy śpiew
małego p ienvios n ka i skrzypiąco-cykaj ące głosy gru bodzio bów,
uzupełniane (od połowy maja) fletowymi gwizdami kontrastowo
ubarwionej wilgi. W miejscach o bogatszym podszycie śpiewają
zńązarrc z cienistymi zakamarkami: stlzyź,yĘpokzewka czarno-

łbista i świstunka leśna, Te małe ptaki Ąrwią się zbieranymi z liści
owadami, a zwłaszcza szczególnie tu licznymi komarami.
Idąc dalej prosto zavwńlarrly, że drogawznosi się wyraznie

śęcnrazbardńej sucho. Las liściasty stopniowo przechodzi
w mieszarry, a następnie w bór sosnoury, który towarzyszy nam już
i robi

do końca trasy. Po kilkuset metrach dochodzimy do skrzyżowahia

25

T
z utwardzoną drogą gruntową przy

którym znajduje się sfupek

oddziałowy i paśnik. W tym miejscu skręcamy w prawo i robimy

PRZYSTANEK SIODMY.
Jednowiekowy bor sosnowy został tu posadżony ręką
człowieka. Niewielka domieszka innych gatunków drzew świadczy,że jestto środowiskoznacznie uboższe. Suche, nagrzewające
się podłożesprawią ż wilgociolubne płazy sątu aktywne wyłącznie nocą, Wychodząwtedy pospolite i żarłoczneropuchy zare
i znacznie rzadsze grzebiuszki ziemne.
W pogodny, ciepĘ dńeń moZemy zauwaĄć wz-dłuż
krawędzi drogi uciekające z szelestem jaszczurki zwinki i (rzadziej) wygrzewającego się padalca - beznogą jaszczurkę, która
często ginie na drogach pod kqłami przejeżdżającychpojazdów.
Łacińska nazwa gatunkowa tego gadaJragilis znaczy kruchy.
Rzeczywiśirc,zaatakowany padalec, podobnie jak inne krajowe
gatunki jaszczurek, łatwo odrzuca ogon, Jest to zachowanie

Polana Siwica pózrym latem (fragm.)

obronne, mające na celu zdezorientowanie napastnika i zyskanie
czasu na ucieczkę.

Z

Wśrodkoron drzew śpiewajązięby i drozdy śpiewaki,
mielsc bardziej urozmaiconych, z domieszką świerka usłyszeć

rudzika i raniuszka. Ponad
koronami podśpiewujeświergotekleśny,w miejscach bardziej
prześwietlonych - skowronek borowy. Pnie drzew są środomożna sikorę sosnówkę, czubatkę,

wiskiem

Ęciadzlęiola pstrego

i (rzadszego)

dzięcioła ezarnego,

a także kowalika, Ten mały ptak potrafi zwinnie poruszać się po
pniach i konarach we wszystkich kierunkacĘ równiez głowąw dą

także po spodniej stronie gałęzi. Zręcznościąw tym może mu
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Zaroślawierzbowe na polanie Siwica (fragn.)

l,

Grzebiusza ziemna j est .j ednym z najbardzej spotykanych płazow
występującyclr na polanie

zaskroniec

il

)

Goduj ące żaby moczarowe.

Młody osobnik żmii zygzakowatej (odmiana brązowa)

Widoczne niebieskie, godowe ubarwienie samca t złożęskrzeku

]

dorownac wiewiórka, wszystkozerny ssak, szczegolnie lubiący
orzechy i zołędzie. Podobny pokarm zbiera kolorowa sójka,
głośnymskrzeczeniem ostrzegająca otoczenie o kazdym zauwazonym zagrożeniu. Ponad lasem, od konca zimy, usĘszeć można
twarde krakanie kruka, ktory już w lutym rozpoczyna gody
i składa jaja W nocy mozna usłyszec "szczekającego" koziołka
sarny, znakującego w ten sposob swoj rewir. spotkac lisa, świetnie chodzącą po drzewach kunę leśną,szurające w ściołceroślinozerne nornice rude - najpospo|itsze gryzonie leśnei tupiącego
jeża. W cieplejsze marcowe wieczory odzywa się gfuchym głosem

piszczą przeciąg|e,
domagając się karmienia przez rodzicow, nawet po opuszczeniu

go.dovvym sowa uszata, ktorej pisklęta latem

gniazda.

Borowiec wielki

{t

V

7

Pozostałe pory roku

Latem cichną głosy ptakow. Do połowy lipca

śpiewają

gatunkimające jeszcze legi, np. zięba, trznadel, cierniowka. Potem

1

ł

nawet one zaczynają się pierzyc i milkną zupełnie Mimo, że ptaków jest więcej, gdyz nilode opuściĘjuz gniazda, to bardzo trudno
się je teraz lokalizuje i obserwuje.

Na polanie pojawiają się tez mniej płochliwe młode ssaki.
Znacznle łatwiej zauważyc czmychające ryjowki czy norniki,
ktorych liczebnośc wzrasta az do jesieni.

;

Gromadnie opuszczająwodę rrrłode płazy, z ktorych jednak

J}
Ę,
\41,sz lcśllit

ogromna częścginie

juz w pierwszych dniacll życia. Pojawiają

się

tez młode gady, będące miniaturami osobników dorosĘch.
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Jesienią, z nadejściem ctrłodow z polany zńkają gady,
a następnie płazy, kryjące się w podziemnych zimowiskach, Na

pozyktorego gńązkidrzew, np. wierzb są o tej porze głownym

wieniem.ojegoobecnościświadcząśladyżerowania,odchody

dnie zbiorników wodnych zagrzebują się żaby trawne, Pojawiają
się stadka wędrujących ptaków. Sikory tworzą różnogatuŃowe
stadą często obejmujące też kowaliki,peŁacze i raniuszki; w trzcinach nocująjaskołki i stadka szpakow.

UrodzĄ owoców i nasion,
a złłłaszczażołędziskupia sojki, dziki i wiewiorki, które intensywnie żerując, gromadzą zapasy na zimę w postaci tfuszczu pod
skorą i ukrytego w lesie pokarmu, Jednak kurcząca się baza
pokarmowa drobnych ssaków eliminuje słabsze osobniki. Klucze
gęsi i żurawi ciągnące w pńdaerniku nad polaną zwiastują

Wdząc na śniegu, ktorędy szedł dany osobnik,
znakomożemy znalęźćśladyi miejsca jego żerowania, sposób

o nich dowiedziec.

wania terenu itd.

nadejście zimy i mrozów.

Zimą polana pustoszeje. Zmniejszone ilościpokarmu
sprawiają że nawet zutierzęta, które tam zostają prowadzą
nastawiony na przetrwanie, mniej aktywny tryb żrycia, np. pizmak

czy wiewiorka korzystają z nagromadzonych zapasów i rzadko
opuszczają schronienia. Dla owadozernych ryjowek i rzęsorków
maleńeńe wystarczających ilościpokarmu jest wyzwaniem,
ktoremu potrafią sprostaó tylko nieliczne osobniki, To one, jako
tzvł. przezimki dadzą początek liczniejszemu pokoleniu wiosennemu.

Po opadnięciu resźek liścirobi się widno i prz{rzysto,
nawet w cienistych lasach olchowycĘ stąd tez większe ssaki w poszukiwaniu

uĘcia

chętnie zapuszcz,ająsię w głąb polany, w gęste

zaroślawierzbowe. Ze schronień tych korzystają dziki, sarny
i daniele, których wydeptane ścieżkisą świetniewidoczne na tle
pożołkłychroślinruna. Rzadńej na polanie pojawia się łoś,dla
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Dla drobnych gryzoni i ryjówek śniegjest okrywą pod
ktorą w wydrążonych tunelach zerują ukryte przed wzrokiem

drapieżnikow. Nieco tylko większe od nich samych: łasica i gro_
nostaj często penetrują te korytarze i docierają nawet do nor,
Drapiezniki te w granicach swoich terytoriów pokonują duże

odległości,biegając po śniegui same ryzykuiu iZ padną ofiarą
innych gatunków, np. myszołowa, lisa czy kruka. Jednym z widocznych przystosowań łasicy i gronostaja do obecnościpokrywy
śnieznej jest zimowa zmiana koloru sierściich futer zbrązowego
na biaĘ.
Po pierwszych silniejszych mrozach zbiorniki wodne
zamarzają co zmusza ptaki wodne (np kaczki, łski) do odlotu.
Ssaki ziemnowodne korzystają z nie|icznych niezamarzniętych
wejśćdo wody, albo wykopują korytarze uchodzące do wody
głębiej, pod warstwą lodu. Na polanie pojawiają się liczniej
przybyłe z połnocy ptaki, np. gile, jery, czeczotki i czyże. Ie
ostatnie tfumnie żerują na najcieńszych gałązkach olch, gdzie
wydziobują nasiona ukryte w charakterystycznych szyszeczkach.
Bardzo rzadko na polanę zalatuje myszołów włochaty - tundrowy
odpowiednik naszego myszołowa, dzielzba srokosz (nieliczrrie
lęgowa w dolinie Rawk) czy stadne jemiołuszki, W krzewach
zerują stadka sikoą niekiedy w towarzystwie mysikrolikow,
raniuszków czy dzęctoka. Pod koniec zimy coraz częściejsłychaó
podśpiewujące sikory i tranadlą a kruki rozpoczynają swoje głośne
i efektowne toki. Pojawienie się kwitnących leszczyniwierzb oraz
pierwszych skowroŃow i gęsi, dopełnia nastroj budzącego się
pierwiośnia,

Aktywna ochrona pruyrody
W trakcie pobytu w borze sosnowym zauwuĘliśmy, że
mało było w nim starych, dziuplastych drzew, będących
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schronieniem wielu gatuŃow kręgowców.

DzięciĄ

na ogoł same

sobie wykuwają dziuple, jeślipnie są odpowiednio grube (co
najmniej 20 cm średnicy).Najchętniej do tego celu wybierane są
gatunki drzew o miękkim drewnie, np. wierzby czy topole osiki,
aczkolwiek zdarzają się osobniki z upodobaniem kujące nawet
w najtwardszych dębach i grabach. W obumaĄch, mocno sprochniaĘch pniach i konarach niekiedy uddje się wydfubac dziuplę

kowalikom lub sikorom. Jednak we wspołczesnych lasach, przy
niedostatku takich miejsc idziupli nafuralnych, do dyspozycji wielu
gatunkow "dziuplaków" pozostają nieliczne, opuszczone dziuple
dzięciołow, o które trzeba walczyć z konkurentami. Właśnie
w takich miejscach skuteczne okazuje się rozwieszanie skrzynek
lęgowych dla ptaków i nietopezy. Stwarza to często warunki,
umozliwiaj ące występowanie większej liczby rzadkich gatunkow.
Prawidłowo rozwieszone budki powinny się jednak znajdować co
najmniej w 3O-metrowych odstępach od siebie. Przy napotkanych

skrzyŃach mozna pocz.ekńw

uĘciu

iz,obaczyć, czy i jakie ptaki

wlatują do nich, Skrzynki dla nietoperzy sązasiedlane znacznie
rzadziej, ale: za to w niektorych z nich osiedlać się mogą całe
kolońe rozrodcze, składające się nawet z kilkudziesięciu samic, Po
narodzinach rrilodych całe wnętrze jest wtedy nimi szczelnie
upakowane.

jak

i

Zarówno drobne ptaki owadożerne, zasiedlające skrzynki,

nietoperze pełnią ważną rolę w ograniczaniu liczebności

owadów.

Z

tego też względu szczególną ochroną otacza się

w lasach mrówki, konstruując na kopcach mrowiskzabezpieczenia mające chronić je przed przypadkowym zniszczeniem.
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W jednym kopcu Zyjądziesiątki tysięcy robotnic regularnie przeczesujących otoczenie mrowiska (penetrują też pnie i gałęzie

drzew) w poszukiwaniu owadow. Upolowane i sparalizowane
owady są znoszone do spiżarni i zjadane. Mrowki robotnice nie
ronna[Ąąsię same; w całej kolonii tylko jedna "królowa matka"
składa jaja, z których rozńjająsię robotnice, a czasem też samce
i młode królowe, opuszczające kolonię (formy uskrzydlone).
Zalecane przez specjalistów z dziedziny botaniki formy
użytkowania polany: koszenie łąk i turuycowisk i wycięcie części
zarośliwierzbowych są też formą ochrony aktywnej, mającą na
celu powstrzymanie szybki ego zarastania polany,
Czsl udało ci się dostrzec w terenie opisane formy aktyłnej
ochrony prrgrody ?

wydaje się nam bowierrr oczywistym przejawem "radości Ęciai zadowoleńa", Jest to jednak naiwny błąd w rozumowaniu, poniewłż

przede wszystkim ptaki nie śpiewajądla nas, tylko przeka-alją
w ten sposob sobie ważne dla siebie informacje. Właściwieśpiew

i

inne formy zachowń godowych są domeną samców, które
starają się zwrócić na siebie uwagę samic. Jednak informacje w ten
sposob przekazywaae nie dotyczątylko "zdolności wokalnych", ale
przede wszystkim tego, że samiec ma zajęte, najczęściejwywalczone, własne terytorium, czyli teren nadający się do zerowania
i załoZeńa gńazda. Śpiew j est zatem także, a może nawet pr zede
wszystkĘ informacją dla innych samców danego gatunku, żeten
teren jest już zajęty ikażdy przybysz będzie potraktowany jako
rywal i przepędzony. Wielkośćterytorium określonajest często
słyszalnościąśpiewu. Toteż śpiewającesamce na ogoł wybierają

wysokie, eksponowane pozycje na gńęńach. Gatunki Zylące na
terenach otwartych, np. skowronek, świergotek, bekas tokują
wysoko w locie nad zajętym przez siebie terenem. Śpiew, zbiologicmego punkfu widzenią ma chalakter zachowńagresyrnych,

skierowanych głownie przeciwko innym samcom własnego
gatuŃu. Posiadanie terytorium umożliwia wyprowadzenie potomstwą ale jego utrzymanie i obrona zł,liązanajest z ogromnymi

Terytorializm
Będąc wiosną w lesie, rzadko kto zadaje sobie pytanie:
"A właściwie,to po co ptaki śpiewaj{"; obecnośc ich śpiewu
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kosztami i dodątlrowym ryrykiem. Z reguĘ jedynie częśćnajsilniejszych i najbardziej agresywnych samców zajmuje terytoria
optymalne, resńazadowala się terenami suboptymalnymi lub nie
przystępuje do lęgów, tutorząc tzw. rezerwę populacyjną.
Znakowanie granic terytorium wymaga wzmozonej aktywności,
w czasie ktorej samiec bardńej"ralica się w

ocd'

drapieznikom,
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np, śpiewający ptak na ogoł jest ubarwiony kontrastowo (efekt
działania doboru płciowego) i zajmuje widoczne miejsce, z którego

śpiewa. Ponadto, sam śpiewłatwo pozwala zlokalizowac jego
pozycję. Śpiew jest przy tym bardzo kosztowny energetycznie.
Głośnai energiczna zwrotka zięby może być powtarzana przez

co l0 sekund (!), czyli w szczycie sezonu nawet do
około 4 000 razy dziennie, z krótkimi przerwami na jedzenie,
odganianie intruzów i asystowanie samicy, Zwilrywszy na mozlisamca nawet

woścwyprowadzeńa2-3 lęgow od kwietnia do lipca, samiec może

byc aktywny głosowo około 60 dni (4tys. x 60 :240 tys. razy
śpiewa w ciągu sezonu), w czasie ktorych dodatkowo się narźa
i traci energię na zachowania terytorialne.
,
W czasie zaciekłej pogoni za intruzem, może dojśćdo
ńatnańa skrzydła lub nawet utraty Ącia. Dziobiące się samce, np.
sikor lub zięby, ustalające granice terytoriów są tak pochłonięte
walką że łatwo je wtedy zaskoczyć i nawet złapać ręką.
Kilkadziesiąt żyjących w przeciętnym lesie gatunków
ptakow rozmija się częściowo porami aktywnościgłosowej,
Dotyczy to zarówno pory roku jakteż pory dnia. Częśćgatunkow
najintensywniej śpiewao świcie,wczesnym rankiem i o zmierzchu,

np, drozdy, rudzik. Inne, np. zięby, pokrzewki, trznadle śpiewają
także chętnie w ciągu dnia. Wreszcie, głosy niektórych gatunków:

sów, lelka, słonki, mozemy usłyszeć tylko w nocy, gdy ucicĘną
głosow reszty ptaków.
U ssakow terytoria też mogą byc znakowane głosem. Tak
jest na przyHad u saren, ktorych koziołki charcząco poszczekują
przeganiając potencjalnych rywali. Jednak większośc ssaków
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posfuguje się do tego celu sygnałami zapachowymi zawartymi
w kale, moczu, czy specjalnych wydzielinach gruczołow skórnych.

Stąd też zostawiane w widocznych miejscach odchody kuny,
tchórza, czy lisa znajdują się wewnątrz lub wzdłużgranic ich
terytoriow i pełnią fuŃcje "sfupków granicznych", całkiem
c4ltelnych dla innych sam@w. samce drobnych ssaków, np. kretą
czy nornika mtyczajnego ą na wiosnę bardzo ozywione. Częśoiej
od samic wychodzą z nor i więcej czasu spędzają poza nimi, Są

Ęedy łatwym fupem myszołowów i sów.
Posłuchaj odglosów ptaków i spróbuj dostrzpc róźnice
między nimi Zaobserwuj z sekundnikiem, z jakq cąstością
śpiewają różne gatunki (ile tnła śpiew,a ile przeruy pomiędąy
zwrotkami). Zwróć, w miarę możliwości,uwagę, cąy te same
odgłosy bęĄtlochotkily rano, w południe i wieczorem. Postaraj
sĘ zpbacryć i obsqnowń kilka gatunkóu ptńów śpielłających
w

pobliżu.

Rozwój i aktywnośćżab zielonych

Płuy są grupą

zvłierząt kręgowych, w której rozwoju
występuje przeobrńenie. Larwy nie przypominają postaci dorosłych i prowadzą odmienny tryb Ęcia. Godom płuów bezogonowycĘ w tym żab, przebiegającym w wodzie towarzyszą głośne
sygnały godowe. Samce żab zielonych godujązbiorowo w ciepłe
(powyżej l5"C) wieczory, głośnorechocząc. Odgłos ten wydawany jest w trakcie wypuszczania powietrza z rezonatorów parzystych, błoniastych pęcherzykow nadymanych w okolicy
otworów uszrrych. Po pojawieniu się samicy, samce podpływają do
niej, a najszybszy chwyta ją mocno "pod pachy" i pozostaje do niej
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przytłierdz.ony w pozycji allanej amplexus. W trakcie wspólnego
opadnięcia na dno zbiornika samiec wyciska z samicy jaja (skrzek)
i zapładniaje w wodzie. Jaja płazów są wyrźnie dwubarwne,
czarno-białe, otoczone grubą otoczką śluzową.Rozwijając się

w wodzie, ustawiają się zawsze czarnym biegunem ku

światfu.

Ma to pochłaniac promieniowanie cieplne, co przyśpieszarozwój
zarodka oraz chroni wnętrze jaja przed nadmiernym promieniowaniem. Zjaj wykluwają się larwy, które po kilkunastu godzinach
zaczynająaktywnie pływaó i przybierać postac kijanki. Zywią się
one drobnym pokarmem organicznym, głownie pochodzenia roślinnego, zbieranym z dna i przedmiotów zanurzonych. Oddychają
poprzez skorę i skrzela zewnętrzne, akurat słabo rozwinięte
w grupie żab zielonych. Nie posiadają kończ}n, tylko olbrzymią
płetwę ciągnącą się wzdfuz grzbietu i ogona. Na skutek intensywnego żerowania, kijanki szybko rosną i przygotowują się do
pruenbrńeńa. Stopniowo pojawiają się zawipki tylnych, a później
przednich odnoży, zrnieniają się proporcje ciała, zanika ogon. Małe
zabki oddychająprzy pomocy Ńc i skóry. Prowadzą drapieżny
tryb żrycia, polując głównie na nadwodne oWady.
Bdąp nad zbiornikami wodnymi polany, można poszukać
pływających w nich kijanek i rozejrzeć się, czy młode płazy nie
wysz}y już na ląd. Podczas odpoczynku nad zbiornikiem przeciwpozłrrowym mozna obserwować żaby zielone w pasie roślin
przybrzeżnych i na brzegu. Zwraca uwagę fakt, że żaby te nie
oddalają się od zbiornika, natomiast chętnie wygrzewają się na
plyciznacĘ nawet podczas upałów. lako zvłierzęta zmiennocieplne
w ten sposob podwyższają temperaturę swojego ciała i tempo
metabolizmu, np. tempo trawienia czy wzrostu. Pozostawanie na
lądńe, tuż pr zy wo dzi e, zmni ej sza także ry zyko niepo strzezo nego
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(np. spod wody) ataku zaskrońca i polepsza warunki obserwacji
ofiar (owadów) i zagrożeń.
Posańaj płazówwwodzie i jej pobliźa. Zwróć uu,agę, czł
ty wodzie sqjeszcze kijanki?
Zaobserwuj zachowanie się plazów, sposób plywania
i nurkowania, a także jak claleko oddalają się one od br6egu
i roślinzanurzonych

Zależnościpokarmowe na polanie
Polana, wraz z przylegĘmi lasami, tw or zy skomplikowany
system przyrodńczy obejmujący tysiące gatuŃów roślini nvierząt

(głównie bezkręgowców), powią.zanych ze sobą mnóstwem
zależnościekologicznych. Do jednych z najbardziej oczywistych
należą zwięki pokarmowe oparte na podstawo}vym podziale
organizmów na:

PRODUCENTOW

-

czyli przede wszystkim roślinyzielone,
w tym mchy, paprocie, roślinyzielne, krzewy i drzewa, produkujące substancje organiczne swych tkanek na drodze fotosyntezy.

KONSUMENTOW - czyliorganizrrry Zyńącesię innymi organizmami: roślinnymi - konsumenci pierwszego rzędu, i zwierzęcymi -

drugiego i odpowiednio wyższych rzędow.

REDUCENTÓW - głownie bakterie (niewidoczne dla
i grzyby, przerabiające martwe tkanki roślini zwierząt.

oka)

Powyzszy podział jest umowny i w wielu przypadkach nie

pozwala jednoznaczńe rozstrzygnąó, z jakiego rodzaju konsumentem (ktorego rz$u) numy do crynieniaw ptzypadku konkretnych gatuŃow. Na przykład Ęslia, zjadając częściroślinpodwod-
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nych jest konsumentem I rzędu, ale w momencie zjedzenia roślino-

zernego ślimakawodnego

-

już II rzędu, po upolowaniu drapieżnej

wazki - III rzędu, i tak dalej.
Plątanina gatunkow jedzących i zjadanych tworzy barjzo
skomplikowaną siec troficzną ktorą tylko w duzym uproszczeniu
daje się sprowadzić do prostych łańcuchów pokarmowych jak np.

trawa wiechlina > świerszczpolny > żaba trawna > rzęsorek
rzeczek > łasica > puszczyk.

Spróbuj znaleźć chociaż po 5 gatunków organizmów
należących do róźłychgrup ekologicznych, wspomnianych
u, tym zagadnieniu. posańaj śladów żerowania na liściach
roślin,będących producentami i sprawdź, co na nich żeruje.
Będzie to grupa konsumentów I rzędu. Spośród zaobsertyowanych na polanie gatunków z:wierąt wybierz te, które mogąbyć
konsumcntami Wższłch rzędów. Spośród ogromnego bogactwa
gatunków na uu,agę zaslugują Ują"" w gqszczu wysokich traw
i roślinzielnych pająki, np. kolorolvy i chroniony aswk
paskowany, Ąe wafuek nad wodami, ptaki owadożcrne
i drapieżne itd PoŃaraj się również dostrzec kilka gatunków
grrybóu, -reducentów, np. hub rosnących na mańvym drewnie
lub grzpbów kapeluszoltych wśród traw.
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Uzupełnieniem niniej zego wydawnictwa jest zestaw
kolorowych plansz formatu A-3, autorstwa Ewy
Matusiako pmeznagzonych do ćwiczeń terenowych na
polsnie "Siwica"
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DoDATEK
LIsTA GATuNKow KRĘGowców LĄDowycH
STWIERDZOI\"YCH NA POLANIE " sIwIcA"

Żmija zygzakowata - Wpera berus

PŁAZY

PTAKI

Rząd: Płazy ogoniaste Urodela
Traszka zwyczaina - Triturus uulgańs
Rząd: Płazy bezogonowe Anura
Żaba trawna - Rana temporaria
żaba moczarow a - Rana arvalis
Żabajeziorkowa - Rana lessonae
żaba śmieszka - Rana ridibunda
Żabawodna - Rana cL esculenta
Ropucha zara - Bufo bufo
Kumak nizinny - Bombina bombina

Gzebiuszka ziemna - Pelobates fuscus
Rzekotka dzewna - Hyla arborea

GADY
Rząd: Łuskonośn e Squamata
podzad: Jaszczurki sauńa
Jaszczurka zwinka - Laceńa agilis
Jaszczurka żyworodna - Laceńa vivipara
Padalec - Anguis fragilis
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Podzad: \ilęże Serpentes
zaskroniec - Natrix natrk

W trakcie prowadzonych obserwacji na terenie polany
i pzylegĘch lasów, uwzględnionych w opisie trr }l stwierdzono 71 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie
lęgowych, naleźących do 12 nędów oraz 19 gatunków ptaków
zalatujących.
Gwiazdką (*) oznaczono gatunki ptzystępujące do
lęgów nieregularnie (nie co roku), w zależnościod poziomu
wody.

Rząd: Perkozy Podicipedifurmes
*Perkozek - Tachybaptes ruJicollis
Rząd: Brodzące Ciconiiformes
*Bączek- kobrychus minutus
*Bąk -Botaurus stellańs
Rząd : Blaszkodziobe Anseńformes
*Łabędź niemy - Cygnus olor
*Gęśgęgawa - Anser anser
Krzyżówka -Anas platyrĘnchos
*Czernica - Aythya

fuligula

Rząd : Jastzębiow e Accipińformes

*Błotniak stawowy - Circus aeruginosus
Myszołów - Buteo buteo

4I

r
Rząd: Kuraki Gallifurmes
Kuropatw e - Pudix perdix
Bażłrnt- Phasianus colchicus
Rząd: żurawie Gruiformes
*Żurerł- - Grus grus
Derkacz - Crex crex
Łyska - Fulica atra
Rząd: iewkowe Charafuiitormes
*Bekas kszyk - Gallinago gallinago
Slonka - Scolopax mśicola
Rząd : Gołębie Columbiformes
Gruywav, - Columba palumbus
Turkawke - Streptopelia lurtur
Rząd: Kukułki Cuculiformes
kukulka - cuculus canoru
Rząd: Sorvy Sńgiformes
Puszczyk-^ t ir aluco
Sowa uszata - Asio otus
Rząd: Łaźce Plciformes
Dzięciol zielony - Picus ńńdis
Dzięcioł czarny - Drytocopus mańius
Iżięciołduł - Dendrocopos major
Iżięciolek - Dendrocopos minor
Rząd: Wróblowe Passeriformes
Lorka - Lullula arborea
skowronek - Alauda amensis
Świogotek dzewny - Anthus ńviatis
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Świergotek łąkowy - Anthus pratensis
Pliszlra siwa - Motacilla alha
Strzyżyk - Troglodyta trogloĘta
Pokląlwnica - Prunella modularis
Rudzik - Eńthacus rubecula
Słowik zalT - Luscinia luscinia
Pokląskrra - Saxicola rabetra
Kos - Turdus łnerula
Drozd śpiewak- Turdus philomelos
Świerczcza k - Locustella naa,ia
Strum ieniowka - Loc ustell a tluviatilis

*Bzęczka - Locuslella luscinioides
Rokitniczlra - Acrocephalus scoenobacnas
Trucinnicz ek - Acrocephalus scirpaceus
Łozówka - Acrocep halus palusllis

Trzcinak - Acrocephalus arunńnaceus
Zeganiacz - Hippolais icterina
Piegża - Sylvia cunuca
Cierniówka - Sylvia communis
Poknewke czarnolbiste - Sylńa atricapilla
Pokzewka,ogrodowa - Sylvia bońn
Świstunka leśna- Phylloscopus syhilalrix
Pienviosnek - Phylloscopus collybita
Piecuszek - Phylloscopus trochilus
Sikora czarnogłowa - Parus montanus
sikora czubatka - parus cristatus
sikora sosnówka - pałus aler
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Modraszka - parus caeruleus
Bogatka - Parus major
Raniuszek - Aegithalos caudatus
Kowalik - Sitta europea
Pełzacz ogrodowy - Ceńhia brachydactyla
Remiz - Remiz pendulinus
Wilga - Oriolus ońolus
Gąsiorek - Lanius colluńo
Sójka - Ganulus glandańus
Kruk - Conus coruIx
Szpak - Sturnus vulgańs
Zięba - Fńngilla coelebs
Szczygieł - Carduelis carduelis
Grubodziób - coccothraustes coccothraustes
Dziwonia - Carpodacus erythrinus
Trznadel - Emberizn cińnella
Potzos - Embeńza schoeniclu.

Jenyk - Apus apus,
Zimorodek - Alcedo atthis,
Lelek - Capńmulgus europaeus)
Dymówka - Hirundo rustica,
Mysikrólik - Regulus regulus,
Kwiczoł - Turdus pilańs,
Droździk - Turdus iliacus
Srokosz - Lanius excubitor,
Jemiołuszka - Bombycilla ganulus,
Jer - Fńngilla montifńngilla,
Gil - Ęrrhula pyrrhula,
Czyżyk, Carduelis spinus
Czeczotka - Acanthis tlammea

sSAKI
Stwierdzono występowanie 26 gatunków z 6 lzędów.
Rząd : Owadożern e Insectivora

Gatunki ptaków zalatujących, przelotnych
i zimujących, pojawiających się na polanie " iwica":
Czapla siwa - Ardea cinerea,
Bocian biaĘ - Ciconia ciconia,
Bocian czarny - Ciconia nigra,
Myszolów włochaty - Buteo lagopus,
Krogulec - Accipiter nisus
Wodnik - Rallus aqualicus,
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Jeż wschodni - Eńnaceus concolor
Kret - Talpa europaea

Ryjówka alaamitna - Sorex araneus
Ryjówka malutka - Sorex minutus
Rzęsorek neczek - Neo mys fodie ns
Rząd: Nietoperze Chiroptera
Nocek rudy - Myotis daubentonii
Nocek wąsatek - Myofis mystacinus
Borowiec wielki - Nyctalus noctula
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Rząd: Gryzonie Rodentia
Wiewiórka - Sciurus vulgańs
Nornik zwyczajny - Microtus arvalis
Nornik pólnocny - Microtus oeconomus
Karczownik ziemnowodny - Anicola lerresńs
piżmak - ondatra zibethicus
Nornica ruda - Clethńonomys glareolus
Mysz wielkooka leśna- Apodemustlavicollis
Mysz zaroślowa- Apodełnus sylvaticus
Rząd : Zaięczaki Lag o morpha
Zaiąc - Lepus europaeus
Rząd: Drapieżne Carnivora
Lis - Vulpes vulpes
Kuna leśna- Mańes mańes
Gronostaj - Mustela erminea
Łasica - Mustela nivalis
Tchóz - Mustela putorius
Rząd : Pazystokopytne Artiodactyla
Sarna - Capreolus capreolus
Daniel - Dama dama
Łoś- Alces alces
Dzik - Sus scrofa
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