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Do zrobienia...
Podczas zimowych miesięcy tylko pozornie nie ma nic
do zrobienia. Naszym zimowym zadaniem w tym czasie
będzie szeroko pojęta ochrona.

GRUDZIEŃ
Bielimy pnie drzew owocowych. Uszkodzone miejsca na korze
smarujemy maścią ogrodniczą. Z gałęzi strzepujemy śnieg.
Po pierwszych silniejszych przymrozkach pobieramy zrazy do
szczepienia. Pozyskujemy sadzonki zdrewniałe z porzeczek
i winorośli.
Osłaniamy zagony, na których wysialiśmy warzywa ozime na
wczesny zbiór. Dobrym materiałem będą liście, słoma, igliwie
lub agrowłóknina. Rabaty, na których posadziliśmy rośliny
cebulowe (tulipany, narcyzy), dobrze jest przykryć słomą.
Doglądamy zimowych okryć - te, które zostały zerwane przez
wiatr lub uszkodzone przez zwierzęta, uzupełniamy.

Nie
zapomnij

zapomnij
W JAK

-

Włókniny

Zima to czas ochrony roślin. Tak jak my
chronimy się przed mrozem ciepłym ubraniem,
tak i niektóre rośliny również potrzebują na ten
trudny dla nich czas zimowego okrycia.

Jeśli nie ma mrozu, to rozgrabiamy lub zbieramy ziemię
z kretowisk, aby wiosną na trawniku nie wystąpiły „łyse placki”. Z zimowym okrywaniem roślin jest tak, że zarówno nie należy się
z tym spieszyć, jak i nie należy przegapić odpowiedniego
Śnieg ze ścieżek zgarniamy pod drzewa, krzewy czy byliny.
momentu, gdyż może być już za późno. Ostatecznym sygnałem na
zabezpieczenie roślin jest pojawienie się silniejszych mrozów.
Usuwamy oblodzenia z chodników i kostki. Zamiast soli, która
Jednorazowe założenie okrycia to nie wszystko. Stan okryć należy
szkodzi trawie i roślinom, zastosujmy piasek lub popiół. Jest on co jakiś czas, ale systematycznie przez całą zimę, monitorować.
o wiele bezpieczniejszy.
Nasze rośliny są wrażliwe nie tylko na niskie temperatury czy mróz
Doglądamy rośliny tarasowe i balkonowe zimujące w pomiesz- ale także wiatr, opady śniegu. Korzenie przed mrozem może
czeniach. Pamiętajmy, że nie należy ich wtedy nawozić!
uchronić kopczykowanie. Zabezpieczyć trzeba także korony
młodych drzewek i krzewów. Ważne, żeby materiał osłaniający był
Konserwujemy narzędzia ogrodnicze.
wytrzymały i przepuszczalny. Rośliny przez całą zimę potrzebują
dopływu
powietrza, wody i światła.
STYCZEŃ
W styczniu możemy jeszcze zbierać przemrożone liście jarmużu, Firma Vilmorin Garden proponuje włókniny, które wykonane są
kapustę brukselkę. Tym warzywom mróz ani odwilż nie szkodzą. z mieszanki zbożowej. Ten naturalny materiał, którym przykrywane są rośliny, tworzy wewnątrz okrycia specyficzny mikroStarajmy się regularnie odgarniać śnieg z trawnika.
klimat. Roślina może swobodnie oddychać oraz nie jest narażona
na odwodnienie czy pękanie gałązek. Dodatkowym atutem jest to,
Styczeń to ten czas, w którym możemy nareszcie zacząć działać że włókniny są miękkie w dotyku, a zarazem niezwykle trwałe
z roślinami i przygotowywać rozsady np. begonii. Nasionka
(mogą przetrwać nawet trzy sezony) oraz całkowicie biodegradolekko wklepujemy w ziemię, nakrywamy je folią lub szkłem i
walne. Delikatnie pachną zbożem.
ustawiamy pojemniki w ciepłym miejscu. Od czasu do czasu
zraszamy i wietrzymy. Kiedy już wzejdą to należy je co najmniej Mamy do wyboru dwa warianty okryć: gotowy kaptur oraz matę.
dwukrotnie przepikować. Dopiero gdy nie ma już ryzyka
przymrozków, przenosimy rośliny do gruntu.
Naturalne włókniny to doskonała ochrona przed trudnymi
warunkami atmosferycznymi jakie panują zimą.
Jeśli mamy kompostownik, to systematycznie go uzupełniamy.
Oprócz tego, podczas dużego mrozu, przykrywamy pryzmę
kompostową słomianą matą.
Pamiętajmy o dokarmianiu ptaków!

LUTY
W lutym wykonujemy pierwsze opryski przeciwko:
kędzierzawości liści brzoskwini, parchowi jabłoni. Pamiętajmy,
że opryski wykonujemy w słoneczny, bezwietrzny dzień.
Podczas odwilży, zwłaszcza gdy nie ma już zbyt dużo śniegu,
podlewamy iglaki oraz iglaste rośliny zimozielone.
Pod koniec miesiąca, przy dobrej pogodzie, możemy
przeprowadzić cięcia: jabłoni, grusz, porzeczek, agrestu i aronii.
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Przed sadzeniem do doniczek pierwszych nowalijek i rozsad,
należy je dokładnie umyć, np. wodą z dodatkiem mydła
potasowego.

pod

Życieśniegiem
Śnieg – urzeka nas milionem pięknych płatków
i tym, że wyglądem przypomina puchową kołderkę.
Ale gdy jest go za dużo, staje się zbity i „ciężki”
wówczas szkodzi naszym roślinom i zmieniamy
o nim swoje zdanie. Czy mimo to, pod pokrywą
śniegu może przetrwać jakieś życie?
Śnieg powstaje w wyniku zjawiska resublimacji – w chmurach para
wodna krystalizuje się i tworzy kryształki lodu. Pojedyncze płatki
spadają na ziemię i obsypują pola, drzewa, krzewy a także dachy
naszych domów. Na początku śnieg jest świeży – w miarę zmiany
temperatury, może przechodzić w lód lub kałużę wody.
Śnieg ma różne oblicza. Świeży puch jest doskonałym materiałem do
szusowania i zjeżdżania dla narciarzy. Dla spacerowiczów i turystów
już taki nie jest – brnąc w świeżych, śnieżnych zaspach, szybko się
męczymy. Śnieg oszlifowany i ubity przez podmuchy wiatru nosi
nazwę gipsu. Dzieli się na gips przewiany i gips zbity. Po tym
pierwszym trudniej jest poruszać się turystom i spacerowiczom,
gdyż łatwo się zapada, ale z kolei narciarze mogą zjeżdżać po nim z
zawrotną prędkością. Po gipsie zbitym łatwiej jest się poruszać, gdyż
twarda pokrywa jest grubsza niż ta przy śniegu przewianym. Innymi
formami śniegu są: szreń czyli cienka pokrywa lodu, powstająca na
powierzchni śniegu oraz lód – który powstaje zazwyczaj na
zbiornikach wodnych. Wszystkie powyższe „rodzaje” śniegu
dotyczą śniegu suchego. Ten chyba lubimy bardziej niż śnieg mokry,
który możemy obserwować w czasie odwilży lub po deszczu. Istnieje
jeszcze jedna forma śniegu – sztuczny. Ma postać granulowaną i jest
bardziej gęsty niż naturalny śnieg. Wytwarzają go armatki podczas
naśnieżania stoków narciarskich.
A jak nasz ogród radzi sobie ze śniegiem? Różnie. Posadzone we
wrześniu lub na początku października bulwy i cebule mogą
przetrwać pod śniegiem całą zimę. Najbardziej popularnymi
roślinami cebulowymi zimującymi w gruncie są tulipany,
przebiśniegi i krokusy. Wiosną jako jedne z pierwszych przebijają się
spod topniejącego śniegu. Warstwa śniegu niestraszna jest
hiacyntom, szafirkom, liliom, kosaćcom, irysom czy zawilcom.
Okazuje się, że śnieg pokrywając ziemię, zapewnia roślinom
cebulowym i kłączom dobrą izolację przed mrozem. Śnieżny puch
nie przeszkadza także iglakom oraz innym drzewom iglastym, które
to zimą wnoszą do naszego ogrodu zieleń w różnych odcieniach.
Oczywiście należy pamiętać o tym, że jego nadmiar może łamać
gałęzie, dlatego jeżeli jest go więcej, należy go usunąć. Śnieg
zamieciony pod pnie drzew nie będzie im przeszkadzał – wręcz
przeciwnie, otuli je jak pierzynka.
W ogrodzie warzywnym, pod śniegiem mogą przetrwać: endywia,
por, jarmuż i pietruszka (które są roślinami dwuletnimi) oraz
brukselka. Ci, którzy je posadzili, będą mogli długo korzystać z zimowej spiżarenki. Warzywa te stanowią bowiem doskonałe źródło
witamin, zwłaszcza tych z grupy B i C.

Jak śnieg wpływa na nasz trawnik? Może być dobrą izolacją, ale
także mu „ciążyć”. W przypadku gdy śnieg pokrywa trawnik w sposób naturalny, to jest doskonałą izolacją od mrozu. Ale gdy
odgarniamy śnieg z chodników i ścieżek i z całą siłą zrzucamy go na
trawnik, to sami powodujemy załamywanie się znajdujących się
pod nim zamarzniętych źdźbeł trawy. Podobnie jest gdy chodzimy
po trawniku, mechanicznie go uszkadzając. Gruba warstwa śniegu,
który wiosną zaczyna się topić, może być jednak powodem
„choroby” trawnika – pleśni śniegowej.

A czy pod warstwą śniegu poradzą sobie jakieś zwierzęta? Pod
stertami patyków czy liści zimują pożyteczne owady takie jak np.
biedronki, które żywią się mszycami. Pod mchem z kolei ukrywają
się ślimaki, a mrówki wchodzą w głąb mrowiska. Natomiast pod
śniegiem, zagrzebane w ziemi, zimują chrząszcze. W ziemnych
kryjówkach, w stanie hibernacji – ropuchy, natomiast w wodzie,
pod cienką warstwą lodu – skorupiaki i ryby. A co z gryzoniami? Na
zimę „znikają” pod śniegiem. W tunelach i korytarzykach, tuż pod
warstwą śniegu, mieszkają gryzonie z rodziny nornikowatych, np.
polnik zwyczajny. Nie jesteśmy świadomi tych ukrytych miejsc –
są one dla nas widoczne dopiero wiosną, gdy w różnych zakątkach
ogrodu odkrywamy wijące się labirynty ścieżek. Nawet zimą
zwierzęta pozostają aktywne. Dla nich śnieg to również dobry
izolator – chroni ich wątłe ciałka przed przenikliwym mrozem
i chłodem.

REKLAMA

Życie pod śniegiem istnieje. Nie
tylko to uśpione. Niektóre
zwierzęta żyją w tym czasie
„na pełnych obrotach”.
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Choinkowy

zawrót głowy

Aż trudno uwierzyć, że kolejny rok
już prawie za nami. Jeszcze niedawno
w ogrodach kwitły nasze ulubione
Agnieszka
rośliny, później zbieraliśmy jesienne
Dybaś-Kopczacka plony z działki, a teraz, gdy wszystko
C.O. Ogrody,
to zapadło w sen zimowy, czas
Gorlice
pomyśleć o Bożym Narodzeniu.
Idą święta, w dłoni zapisany dziecięcym pismem list do Świętego
Mikołaja, poszukajmy więc choinki.
Nikt nie wyobraża sobie świąt bez drzewka. Pachnąca igliwiem,
żywicą i zimowym lasem żywa choinka zdobi domy, mieszkania,
instytucje i przestrzeń publiczną na całym świecie. Kochana przez
dzieci, uwielbiana przez dorosłych, jest szczególnym symbolem
Świąt Bożego Narodzenia.

CHOINKI ŻYWE
Wybór choinek jest ogromny. Mamy choinki sztuczne i żywe.
Żywe możemy kupić cięte lub w donicy, sztuczne natomiast mogą
być zrobione z folii PCV lub miękkich gałązek polietylenowych.
Żywą choinkę kupujmy najlepiej w donicy z ziemią, tak aby zaraz
po Świętach móc posadzić ją w ogrodzie. Zwróćmy uwagę na kolor
igieł, czy roślina wygląda zdrowo i czy ma duży system korzeniowy. To wszystko ma wpływ na dalsze życie drzewka w ogrodzie,
jeśli zdecydujemy się posadzić choinkę po Świętach. Choinki
kupujmy w sprawdzonych punktach ogrodniczych, ponieważ przypadkowi sprzedawcy mogą niewłaściwie dbać o roślinę.
Najpopularniejszym drzewkiem bożonarodzeniowym jest świerk
zwyczajny. Niestety jest on też najmniej trwały spośród iglaków
goszczących w domach jako choinka. Jeżeli chcemy cieszyć się
choinką trochę dłużej, warto zdecydować się na wytrzymalsze
drzewko. Znacznie dłużej od świerku zwyczajnego, postoją w domu świerk srebrny oraz jodła kaukaska.

Oświetlenie choinki wprowadza świąteczny klimat

Kiedy uda nam się „upolować” już tą idealną choinkę i przywieziemy ją do domu trzeba zadbać o to, by jak najdłużej pozostała świeża, nie gubiła igieł i cieszyła nas do połowy stycznia. Jest to spore
wyzwanie ale nie jest niemożliwe do wykonania. Musimy jedynie
pamiętać o kilku zabiegach, dzięki którym choinka na długo pozostaje świeża:
Zanim wniesiesz choinkę do domu, umieść ją na godzinę w chłodnym pomieszczeniu.
Żywe drzewko musi mieć ciągły dostęp do wody, dlatego umieść je
na specjalnym stojaku z misą pod żywą choinkę. Sprawdzaj i uzupełniaj poziom wody w stojaku.
Nie obcinaj samodzielnie pnia przed wsadzeniem go do stojaka –
robiąc to nieprecyzyjnie zmniejszysz zdolność drzewka do absorbowania wody. Choinka powinna być przycięta piłą mechaniczną
w miejscu sprzedaży.
Ustaw drzewko z dala od źródeł ciepła tj. kominek, kaloryfer. Jeśli
jest to możliwe obniż temperaturę pokoju w którym stoi choinka,
dzięki temu będzie dłużej zielona.
Światełka ledowe nie nagrzewają się tak jak światełka tradycyjne
wiec tym samym nie nagrzewają drzewka i nie wysuszają go.
Nie dotykaj jednak choinki zbyt często!
REKLAMA

Wybór żywych choinek jest duży
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Choinki mogą mieć różne kolory

CHOINKI SZTUCZNE
CHOINKA SZTUCZNA Z FOLII PCV
Sztuczną choinkę wykonaną z folii PCV można kupić raz i służyć
będzie przez kilka lat. Wzorów tych choinek mamy tysiące, więc
naprawdę jest w czym wybierać, począwszy od małych, zgrabnych,
do ustawienia na biurku, po duże, kilkumetrowe, które wyglądem
przypominają choinki giganty. Sztuczne świąteczne drzewko jest
dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zainwestować raz i nie
martwić się o choinkę co roku.

W sklepach można kupić gotową, ubraną już choinkę

CHOINKA SZTUCZNA Z POLIETYLENU
Obecnie technologia produkcji oraz jakość wykonania choinki
znacznie różni się od tej sprzed kilku lat. Dziś choinka sztuczna
klasy premium do złudzenia przypomina żywą, ponieważ wykonana jest z miękkiego, elastycznego i delikatnego w dotyku tworzywa sztucznego – polietylenu. Gałązki te produkowane są jako
jednolity odlew, dlatego choinki PE do złudzenia przypominają
żywe drzewka. Co więcej, są odporne na odkształcenia, nie mną się,
są odporne na zmiany temperatury i wilgotności. Kupując choinkę
wykonaną z polietylenu możecie mieć pewność , że jest to dobra
inwestycja na wiele długich lat.

Albo ubrać ją według własnego pomysłu
REKLAMA

Życzymy Wam
pięknej choinki, zdrowych
i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wystrzałowego Sylwestra.

CENTRUM OGRODNICZE OGRODY
UL. BIECKA 13
UL. LEGIONÓW 15 WWW.MOTOOGRODY.PL
TEL/FAX: 18 353 56 64
TEL/FAX:
18 353 68 98
38-300 GORLICE
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Świąteczne

dekoracje
prosto
z natury

Ewa Tomczak
architekt
krajobrazu
blog
Wielokąt
zieleni

Coraz bliżej Święta… Aby nadać im
wspaniałego charakteru i pięknej oprawy,
dekorujemy nasze wnętrza i ogrody. To właśnie
otaczające nas ozdoby sprawiają, że silniej
odczuwamy nadchodzący świąteczny czas,
jesteśmy bardziej refleksyjni,
podekscytowani, szczęśliwi…

Rozmaitość drewnianych ozdób nie zna granic!

Nie tak dawno podstawowymi dekoracjami bożonarodzeniowymi
były szklane, wielobarwne bombki, błyszczące łańcuchy, złote
włosie anielskie, sztuczne stroiki, brokatowe figurki i świecące girlandy. Dziś, choć nadal zachwycają nas nowoczesne ozdóbki, powoli wracamy do dawnych tradycji, ubierając żywe drzewka
w drewniane zawieszki, orzechy, suszone pomarańcze, rękodzieło.
Tworzymy także kompozycje z roślin. Oto kilka ponadczasowych
i niezwykle efektownych dekoracji świątecznych, czerpanych prosto z natury, których nie może zabraknąć w naszych domach.

Suszone plastry pomarańczy, laski cynamonu, szyszki… Naturalne
komponenty tworzące bardzo ciepłe i harmonijne kompozycje
Drewniane zawieszki w połączeniu z kraciastymi
kokardami dają przepiękne efekty!

Drewno
Wraz z rozwojem stylu skandynawskiego we wnętrzach, bardzo
modne stały się wszelkiego rodzaju drewniane ozdoby w postaci
zawieszek, figurek i innych bibelotów. Śmiało można powiedzieć,
że dziś to one wiodą prym w najpopularniejszych sklepach z artykułami gospodarstwa domowego. Drewno jest materiałem
wprowadzającym wiele ciepła, posiada piękne faktury i jest łatwe
w obróbce. Dzięki temu dostępnych jest naprawdę wiele różnych
drewnianych dekoracji, poczynając od sporych regałów, w kształcie choinki, na inne świąteczne drobiazgi lub rzeźb mogących zastąpić prawdziwe drzewko, po niewielkie zawieszki w kształcie
serduszek, aniołów, gwiazdek i płaskich bombek. Coraz to nowsze
pomysły na dekoracje z drewna, z roku na rok pokazują, że jest to
materiał nie znający granic naszej wyobraźni!

Owoce
Suszone pomarańcze, jabłka, orzechy włoskie, laski cynamonu –
oto niezastąpieni towarzysze szklanych i plastikowych bombek,
coraz częściej wiszący na naszych choinkach oraz niezawodne
komponenty świątecznych stroików.
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Jabłka i cynamon to nie tylko doskonałe połączenie smakowe,
ale także wizualne!

Najłatwiej dostępne w sklepach są czerwone gwiazdy betlejemskie,
ale warto szukać także odmian kremowych i zestawiać je razem
– da to przepiękne efekty!

Gwiazda betlejemska
To potoczna nazwa wilczomlecza nadobnego. Roślina ta nieodzownie kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem. Stanowiła jeden
z symboli Świąt już w XV wieku. Jest bardzo popularna i łatwo
dostępna, szczególnie odmiana o czerwonym zabarwieniu. Jeżeli
jesteśmy fanami tradycyjnych gwiazd betlejemskich, warto zdecydować się na zakup odmiany o kremowych lub białych przysadkach, które doskonale rozjaśnią nasze wnętrza i przełamią rutynę.
Rośliny te świetnie wyglądają zestawione w większych grupach.

Róża Bożego Narodzenia
Niewielu z nas wie, że pod tą nazwą kryje się wspaniały – bo
zakwitający zimą i niebywale piękny – ciemiernik biały.
Dekorowanie wnętrz z wykorzystaniem tej rośliny nie jest zbyt
popularne, a szkoda. Nie bez powodu roślinę nazwano różą Bożego
Narodzenia – ciemierniki są bowiem pełne wdzięku i klasy,
jednocześnie swą prostotą pasują do wnętrza w każdym stylu.

Ostrokrzew
Jego lśniące, sztywne liście oraz krwistoczerwone owoce od razu
nasuwają wyobrażenia o bujnym, świątecznym stroiku czy wieńcu
adwentowym. Ostrokrzew jest idealnym materiałem dekoracyjnym, gdy w ozdabianiu naszego wnętrza stawiamy na klasyczne
połączenia kolorystyczne zieleni z czerwienią.

Jemioła
„Bez jemioły roczek goły” – mówi przysłowie. Nie dość, że związane są z nią ludowe przesądy, to jemioła stanowi także przepiękną
i łatwo dostępną dekorację świąteczną. Zwykle zawieszamy ją pod
sufitem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć jej jako materiału
do tworzenia stroików i kompozycji roślinnych!

Hiacynty i amarylisy
Choć kiedyś kojarzyliśmy rośliny cebulowe z okresem wiosennym,
dziś pracownie florystyczne lansują je jako idealne ozdoby
bożonarodzeniowe. Szczególnie pięknie prezentują się dorodne,
odsłonięte cebule hiacyntów w towarzystwie kolorowych bombek
i mchu. Efektownie kwitnące amarylisy to także rewelacyjny pomysł na świąteczny upominek.

Wystarczą tylko gałązki ostrokrzewu, by stworzyć niesamowity
wieniec świąteczny

Warto, abyśmy dekorując nasz dom na nadchodzące Święta, nie
zapomnieli o roślinach i naturalnych ozdobach. Wprowadzają one
wiele ciepła i wspaniale ożywiają wnętrza.
Niech nasze domy zatętnią życiem bożonarodzeniowych
roślin, wypełnią się zapachami owoców i kwiatów, niech na
naszych choinkach zawisną drewniane ozdoby a na stołach
pojawią się żywe stroiki. Niech to będą piękne
Święta Bożego Narodzenia, pełne natury…

PORADNIK SEZONOWY

Ale owoc!
Jeśli znudziły nam się dotychczasowe
zimowe aranżacje naszych parapetów i wnętrz,
choć nie można nic zarzucić kwitnącym azaliom
czy cyklamenom, spróbujmy postawić
na rośliny, których głównym atutem
są nie kwiatki, ale kolorowe owoce!

Jedną z roślin, która obsypuje się zimą małymi, kolorowymi
owockami, jest nertera płożąca (Nertera granadensis). Jest niską
rośliną (ok. 10 cm wys.). Na wiosnę kwitnie obficie drobnymi,
biało-zielonymi kwiatkami, a po przekwitnięciu, późnym latem
i wczesną jesienią pojawiają się kuliste, niejadalne drobne owocki,
zazwyczaj w kolorze pomarańczowym (ale występują również
w innych kolorach).
Jak pielęgnować tę roślinę, aby była w dobrej kondycji? Nertera
powinna być hodowana w płaskiej doniczce, ustawiona w jasnym,
ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Ze względu na
płytki system korzeniowy podatny na przeschnięcie, należy
systematycznie kontrolować wilgotność podłoża. Przy podlewaniu
nie moczyć liści,
aby nie sprowokować problemu
szarej pleśni.
Roślinę
przesadzamy
co roku wiosną,
po opadnięciu
owoców,
przy okazji
rozsadzając na
kilka mniejszych
Papryczka roczna
sadzonek.
REKLAMA

Nertera płożąca obsypana koralowymi owocami

W doniczce, niekoniecznie jako warzywo, ale roślinę ozdobną, możemy uprawiać paprykę ozdobną – roczną (Capsicum annuum).
Poszukując tej rośliny możemy także spotkać się z takimi nazwami
jak: pieprz turecki, pieprzowiec roczny, papryka bożonarodzeniowa. Roślina ta może dorastać do ok 30 cm wysokości. Jej
liście mają lancetowaty kształt i są ostro zakończone. Kwiaty
wyrastają z kątów liści i wyglądają jak niewielkie kielichy.
Najbardziej dekoracyjne są owoce – małe papryczki. Dojrzałe,
przybierają różne kolory (w zależności od odmiany), np. zielony,
fioletowy lub intensywnie czerwony. Podobnie jak nertera papryka
lubi miejsca jasne i słoneczne, przewiewne. Podczas uprawy
powinniśmy utrzymywać w doniczce wilgotne podłoże. Wymaga
także nawożenia, ale bez problemu można ją uprawiać w temperaturze pokojowej.
Choć papryka ozdobna jest uprawiana zazwyczaj jako ozdobna
roślina doniczkowa, nadaje się również do wykorzystania w naszej
kuchni. Niewielkie papryczki zawierają dużą ilość kapsaicyny.
Odpowiada ona za bardzo ostry smak papryczek, ale w dużych
ilościach może niekorzystnie wpływać na nasz układ trawienny
i moczowy. Co nie przeszkadza jej być ładną dekoracją na naszym
zimowym stole. Ta jednoroczna roślina prezentuje się barwnie
i kolorowo.
REKLAMA

REKLAMA

Chruścina jagodna i jej „truskawkowe” owocki

Zimą pięknymi owocami obsypuje się ardizja karbowana
(Ardisia crenata). Zanim pojawią się owoce roślina pokrywa się
niewielkimi, drobnymi gwiazdkowymi kwiatami a jej liście o falowanych brzegach są błyszczące i intensywnie zielone. Kwiaty
utrzymują się aż do września, a potem ich miejsce zajmują drobne,
dekoracyjne, koralowe owoce. Niewielkie, kuliste owocki, tworzą
okazałe grona, które bardzo długo się utrzymują.
Podobnie jak poprzednie rośliny ardizja lubi stanowiska nasłonecznione, ale nie takie z bezpośrednim, ostrym słońcem. Dlatego
najkorzystniejszym dla niej miejscem będzie wschodnia część pokoju. Zimą lubi ciepło i temperaturę ok. 16°C, a także systematyczne zraszanie. Podłoże w doniczce powinno być zawsze lekko wilgotne. Ardizja nie lubi być często przesadzana – wystarczy raz na
2 a nawet 3 lata. Można ją rozmnażać z sadzonek pędowych lub z
nasion. Przy dobrej pielęgnacji ardizja rzadko choruje.
Niezbyt kłopotliwą w uprawie, a przy tym z dekoracyjnymi owocami, jest roślina o nazwie chruścina jagodna (Arbutus unedo).
Charakteryzuje ją krzaczasty pokrój: ma długie i lancetowate liście
oraz drobne kwiaty zebrane w wiechy. Wyglądem przypominają
kwiaty magnolii i zakwitają na biało lub różowo dopiero jesienią.
Owocami chruściny są pomarańczowo-czerwone, jadalne jagody.
Są podobne do owoców poziomki lub truskawki, dlatego czasem
chruścinę nazywa się drzewem truskawkowym lub poziomkowym.
Roślina preferuje stanowisko słoneczne. Wymaga systematycznego podlewania i nawożenia. Jej atutem jest to, że dobrze znosi
cięcie. Warto także dodać, że chociaż owoce są jadalne, to na tyle
kwaśne, że nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Sporządza
się z nich natomiast soki lub nalewki, a kwiaty oraz kora mogą być
wykorzystywane do celów leczniczych.
Powyżej zostało wymienionych tylko kilka roślin doniczowych,
które w okresie zimowym charakteryzują się kolorowymi owocami. Mogą to być jeszcze m.in. golteria rozesłana (Gaultheria procumbens) o czerwonych jagodach, psianka koralowa (Solanum
pseudocapsicum) o żółtych, pomarańczowych lub czerwonych,
okrągłych i trujących owocach, opuncja figowa (Opuntia ficusindica) o ciekawych owocach barwy żółtej lub czerwonej. Uprawa
tych roślin zakończy się sukcesem przy odpowiedniej pielęgnacji.
Przede wszystkim należy stworzyć roślinom optymalne warunki do
wzrostu i kwitnienia, a także odpowiednią temperaturę i wilgotność
powietrza. Kiedy rośliny kwitną i owocują to potrzebują również
składników pokarmowych w postaci nawozu.
Zimą chcielibyśmy wypełnić nasze mieszkanie wieloma
kolorami. Rośliny doniczkowe o różnokolorowych,
niewielkich owockach, z pewnością ożywią zimowy wystrój.

PORADNIK SEZONOWY

Poznasz

je po... zapachu
Niektórzy z nas bardzo chętnie
sięgają po różnego rodzaju
przyprawy do swoich dań.
Inni są bardziej sceptyczni.
I tych chciałabym przekonać,
że jednak warto.

Anna
Blańda
VIRIDIS
W wielu kuchniach, na półkach obok mąki i cukru, leżą kolorowe
pojemniki z przyprawami. Pytanie tylko, jak często z nich korzystamy i czy wiemy, jakie potrawy mogą wzbogacać swym aromatem. Pamiętajmy o tym, że każdej przyprawy należy używać
z umiarem i zdrowym rozsądkiem. Ich nadmiar może szkodzić naszemu żołądkowi i nerkom.
Gdyby tak zapytać przechodniów, podczas mroźnego dnia, jaka
przyprawa najbardziej rozgrzewa, to z pewnością wśród odpowiedzi znalazłby się cynamon. Jego korzenny zapach zazwyczaj
unosi się w całym domu podczas pieczenia szarlotki. Okazuje się,
że cynamon jest weteranem – to prawdopodobnie najstarsza przyprawa świata. Nic więc dziwnego, że jest tak dobrze znana. Cynamon ma właściwości lecznicze i zdrowotne – przede wszystkim
rozgrzewające i antybakteryjne. Działa także grzybobójczo i poprawia trawienie, może powodować obniżenie poziomu cukru we
krwi. Udowodniono, że przyprawa ta poprawia również pamięć.
Cynamonu powinni jednak unikać ludzie z chorobami wrzodowymi oraz ci, którzy mają skłonności do krwotoków. Cynamon jest
idealnym dodatkiem do ciast i deserów, a także kawy i herbaty,
grzanego piwa, wina, a także mięs, np. jagnięciny.

Ten, kto podróżuje po świecie może skojarzyć tę przyprawę
z kuchnią wschodnią. Kolendra, bo o niej mowa, coraz bardziej
przebija się na nasze rodzime podwórko, wraz z egzotycznym smakiem i zapachem. Co ciekawe, kolendra uznawana jest za doskonały afrodyzjak. Wchodzi w skład wielu mieszanek przyprawowych
lub marynat do mięs. Kolendrą można doprawiać nie tylko dania
mięsne, ale także dodawać ją do ciast, deserów, pieczywa, zup i sałatek. A zatem przyprawa ta pasuje zarówno do dań wytrawnych jak
i słodkich. Przede wszystkim podkreśla i zaostrza smak. Kolendra
ma korzystny wpływ na układ trawienny, poprawia pracę jelit i żołądka. Pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy, podobnie
zresztą jak imbir. Okazuje się, że nasionami kolendry można leczyć
lekkie zadrapania i skaleczenia – wystarczy nimi posypać ranę.
Olej z kolendry działa uśmierzająco na ból stawów.

Kolejną aromatyczną przyprawę, jaką jest imbir, z pewnością
skojarzymy z dziwacznie powykręcanym korzeniem, a także
ostrym lekko cytrynowym smakiem. Imbir działa przede wszystkim na nasz organizm rozgrzewająco. Ma także działanie
odtruwające – napar z imbiru (przygotowany jak herbata) można
stosować po kuracji antybiotykowej, w celu oczyszczenia organizmu z pozostałości toksyn. Imbiru można dodawać do potraw słodkich, napojów, deserów i ciast. Sproszkowana przyprawa jest doskonałym dodatkiem do ryb, sosów i zup, a także dań mięsnych.
Można także samemu zrobić np. piwo imbirowe.
REKLAMA
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Czy to koniec mojej listy przypraw, tak cennych podczas zimowych
chłodów? Można by jeszcze wymienić wiele innych, rozgrzewających przypraw. Wśród nich chili, pieprz Cayenne, goździki,
kurkuma, wanilia, kardamon, anyż. Jak widać propozycji do
uzupełnienia domowych pojemników z przyprawami jest wiele.

Warto używać kolorowych przypraw do różnych
potraw. W niedużych ilościach na pewno nam nie
zaszkodzą. A przy tym napełnią nasz dom
aromatycznym zapachem.

Zimowe
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uprawy

Mimo, że grudzień w ogrodzie stanowi
ostatni moment na jego posprzątanie,
a ze względu na warunki pogodowe
Judyta
prowadzenie prac ogrodniczych na
Sierpowska
Specjalista ds. zewnątrz jest praktycznie niemożliwe,
niektóre rośliny można uprawiać
Marketingu
W. Legutko
w warunkach domowych.
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin

W okresie zimowym z sukcesem uzyskuje się kiełki oraz sałaty
w typie Baby Leaf-Młode Listki, a pod koniec zimy można już
rozpocząć produkcję rozsad niektórych gatunków warzyw lub
kwiatów.
Do uprawy w warunkach domowych świetnie sprawdzą się rośliny
w typie Baby Leaf: sałata, rukola, endywia, groch cukrowy na
młode pędy, portulaka, cykoria liściowa. Uzyskane w ten sposób
młode listki zbiera się w fazie wzrostu. Zależnie od gatunku, pierwszy zbiór przeprowadza się po 3-4 tygodniach, zazwyczaj gdy rośliny osiągną wysokość 8-10 cm. Co więcej z jednego wysiewu można uzyskać 2-3 zbiory młodych listków. Zaletę tego typu roślin stanowi wysoka zawartość witamin oraz minerałów. Można je wykorzystać zarówno do przygotowania kanapek jak i sałatek.
REKLAMA

W celu dostarczenia organizmowi odpowiednich wartości odżywczych, warto również spożywać kiełki. Stanowią one swoistą bombę witaminową. Są bardzo popularne ze względu na prostą oraz
tanią produkcję. Wystarczy posiadać w domu słoik lub kiełkownicę, wysiać nasiona oraz poświęcić codziennie 5 minut na przepłukanie kiełków, a po 3-6 dniach w zależności od gatunku będą
one gotowe do spożycia.
Wraz z końcem zimy można już przygotowywać rozsady. Na
przełomie stycznia/lutego wysiewa się do palet nasiona niektórych
odmian pod osłony, np. pelargonii, petunii, kalafiora, pomidora
lub ogórka. Z przygotowaniem rozsad poradzi sobie nawet początkujący ogrodnik. Dla bardziej wymagających osób, dostępne
są na rynku rozwiązania, takie jak np. LINIA PROFI, czyli nasiona
profesjonalnych odmian pomidorów, ogórków oraz papryk do
uprawy pod osłonami. Przy odpowiedniej produkcji rozsad i pielęgnacji roślin, odmiany te pozwalają na uzyskanie rezultatów
ogrodniczych na poziomie profesjonalnym, czyli plonowania oraz
walorów owoców porównywalnych z najlepszymi odmianami
warzyw.
Zachęcam do kontynuowania prac ogrodniczych
w warunkach domowych. Prócz efektów w postaci świeżych
warzyw czy kiełków, dostarczą one wiele satysfakcji
z uprawy.

1% – KRS 0000031330 z dopiskiem dla Jędrka Rosy

1%

Ponownie i w tym roku zwracamy się do wszystkich z bardzo gorącą prośbą o wsparcie
Jędrzeja 1% należnego podatku za rok 2016.
Nasz syn Jędrek urodził się w wrodzoną amputacją wszystkich czterech kończyn.
Już od 10 miesiąca życia został zaopatrzony w pierwsze proste protezy nóg.
W związku z ciągłym wzrostem organizmu zachodziła konieczność corocznej wymiany
protez, a ich koszt ciągle wzrastał. Dziś Jędrek ma już 21 lat i jest szczególnie
uzdolnionym młodym człowiekiem. Studiuje na AGH w Krakowie i ma wiele
zainteresowań: jeździ konno, pływa a największą jego pasją jest śpiew.
Ma jeszcze wiele marzeń, ale bez Waszej pomocy są one nieosiągalne.
Protezy nowej generacji a zwłaszcza stawy kolanowe, pozwoliłyby mu poruszać się dużo
szybciej a może i nawet biegać. Obecne protezy nie pozwalają na sprawne poruszanie się
po schodach czy pochyłościach w terenie. Koszt takich stawów jest ogromny
(jeden kosztuje ok. 200 000 zł) i wielokrotnie przekracza nasze możliwości finansowe,
dlatego zwracamy się do Wszystkich, którzy mogliby Jędrkowi podarować
1% – KRS 0000031330 koniecznie z dopiskiem dla Jędrka Rosy.
Gorąco dziękujemy osobom, które w ubiegłym roku przekazały 1% na wykonanie protez
dla naszego syna. Tylko dzięki Wam Jędrek osiągnął tak wiele. Tylko dzięki Wam nie jest
zamknięty w domu, może uczyć się i śpiewać. To Wasza pomoc pozwala mu normalnie
funkcjonować wśród rówieśników.
Małgorzata i Wojciech Rosa – rodzice wraz z Jędrkiem
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Gryzący
problem
Obgryzione młode drzewka to
niestety problem wielu
ogrodników.

W poszukiwaniu pożywienia

Z jednej strony zwierzęta niszczą nasze drzewka
i chcielibyśmy je za to w jakiś sposób „ukarać”.
Z drugiej – wcale nie jest naszą intencją narażanie
zwierząt na zranienie podczas przeskakiwania przez
siatkę czy ogrodzenie. Zazwyczaj próbujemy znaleźć
złoty środek i najbardziej humanitarne wyjście z sytuacji.
Na początek należy zaznaczyć, że zwierzęta obgryzają nasze
drzewka z jednego zasadniczego powodu: podczas srogiej zimy
czasem trudno jest im znaleźć pożywienie w lesie. Dlatego oddalają
się od swoich naturalnych siedlisk i poszukują w naszych ogrodach
czegoś, co mogłoby zaspokoić ich głód. Kora młodych drzew
smakuje im najbardziej. Być może wyjściem z sytuacji będzie
umiejętne dokarmianie zwierząt leśnych?

Podstawową i chyba najprostszą metodą ochrony sadu i ogrodu
przed wizytą saren i zajęcy jest postawienie dość wysokiej siatki
lub ogrodzenia wokół działki. Zazwyczaj nie ma z tym problemu,
gdy mamy do czynienia z działką budowlaną. Jeżeli chodzi o działki rolne, to wymagane jest pozwolenie na postawienie wysokiego
ogrodzenia (powyżej 2 m.). Niższe ogrodzenia są co prawda barierą
nie do przejścia dla zajęcy, ale już sarny nie mają z tym problemu.
Oprócz ogrodzenia istnieją także inne metody ochrony przed
wizytą nieproszonych gości. Obecnie na rynku ogrodniczym jest
wiele materiałów zabezpieczających drzewka przed gryzoniami.
Wystarczy podać kilka przykładów: tektura falista, wiklinowe
maty, plastikowe osłonki, perforowane rulony lub tuby. Niektóre z
osłon mogą okazać się mniej trwałe, ale za to będą wyglądały
bardziej naturalnie w ogrodzie. Plastikowe osłonki powinny
przetrwać cały sezon zimowy.
Drzewka można ochraniać także na inne, „domowe” sposoby.
Okazuje się, że zwierzęta odstraszają powieszone na drzewach
mydła zapachowe. Jeśli decydujemy się na takie metody, to
powinniśmy je zastosować dopiero wtedy, gdy „wizyty” zwierząt
leśnych są częstsze. Zwierzęta mogą bowiem z czasem
przyzwyczaić się do tego zapachu i nie będzie on już ich odstraszał.
Ostatecznym sposobem walki z gryzoniami, o ile inne metody
zawiodą, są środki chemiczne. Mogą one występować w postaci
past, którymi smarujemy pędy młodych drzewek. Można także
zastosować środki chemiczne w postaci oprysku, np. gdy chcemy
ochronić krzewy. Generalnie jednak, jeśli nie ma już innego
wyjścia, powinniśmy zastosować środki o niskiej toksyczności
oraz o krótkim okresie karencji.

Walka z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie to wyzwanie
zarówno dla doświadczonych jak i początkujących
ogrodników. Recepta jest jedna:
musimy być sprytniejsi od nich.
Wytrwała wspinaczka
REKLAMA

Dotkliwe szkody po uczcie
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Zabezpieczamy
sprzęt ogrodniczy
przed zimą

Przed nadejściem zimy zawsze
pamiętamy o tym, aby zabezpieczyć
nasz ogród i rośliny przed mrozem
i chłodem. Ale czy pamiętamy również
o maszynach i narzędziach, których
używamy w sezonie?
Czynności związane z konserwacją maszyn i narzędzi,
wykonane przed zimą, zagwarantują nam bezpieczeństwo w użytkowaniu wiosną. Prace serwisowokonserwacyjne po zakończeniu sezonu, kiedy to sprzęt
był mocno eksploatowany, zapewnią nam lepszą wydajność za
kilka miesięcy. Kiedy wiosną rozpoczyna się sezon ogrodniczy to
tak naprawdę nie mamy czasu na sprawdzenie naszych maszyn
i sprzętu, dlatego zróbmy to jeszcze teraz.
Podczas czyszczenia i konserwacji maszyn bezwzględnie należy
zacząć od zabezpieczenia urządzeń przed niekontrolowanym włączeniem i odłączenia źródła zasilania. Dopiero teraz możemy przystąpić do oczyszczenia maszyn z zabrudzeń większych i mniejszych. Przy tym pozbywamy się resztek nasion, trawy, ziemi itp.
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Sprzęty takie jak siewniki, wały oraz narzędzia ogrodnicze typu
szpadle, łopaty, grabie, łopatki itp, możemy myć wodą pod
ciśnieniem. Podczas czyszczenia maszyn takich jak: glebogryzarki,
ciągniki jednoosiowe, kosiarki, rębaki do gałęzi czy wertykulatory
pamiętajmy o tym, by nie kierować strumienia wody bezpośrednio
na przewody, wlewy paliwa i oleju. Maszyny i sprzęty po myciu
wycieramy do sucha.

REKLAMA

P.P.H. AGROMIR
Nawojowa Góra
ul. Krakowska 152
32-065 Krzeszowice
Tel:
(12) 282-61-05,
258-11-10,
Serwis:
(12) 282-15-27
606 830 048

Zapewniamy
fachowy serwis
i części zamienne

CENTRUM OGRODNICZE

TEST CENTER

WWW.AGROMIR.COM.PL
Przykładowa aranżacja

PORADNIK SEZONOWY

Gdy maszyny oraz sprzęt są umyte możemy przystąpić do
przeglądu technicznego. Wszelkie uszkodzenia od razu usuwamy
lub naprawiamy. Powinniśmy dokładnie obejrzeć maszyny i sprzęt
pod względem pęknięć, wygięć itp., ponieważ niektóre z nich mogą
wpływać na bezpieczeństwo pracy. Dokręcamy oraz uzupełniamy
śruby, kontrolujemy filtry powietrza, sprawdzamy przewody
elektryczne.
Części tnące w maszynach i sprzęcie ogrodniczym (sekatory, noże,
nożyce) powinniśmy naostrzyć.
Na koniec wylewamy resztki paliwa. Benzyna pozostawiona w maszynie paruje. Frakcje lekkie ulatniają się, ale cięższe pozostają
i tworzą maź, która zalepia kanaliki. Warto również nasmarować
osie i łożyska kółek.
REKLAMA

Szpadle, grabie, widły można przetrzeć spirytusem aby pozbyć się
bakterii, grzybów, nicieni. Sekatory, nożyce, noże najpierw czyścimy szczotką drucianą a żywicę usuwamy np. rozpuszczalnikiem.
Następnie narzędzia myjemy i wycieramy do sucha. Węże, które
rozprowadzają wodę w ogrodzie opróżniamy z resztek wody. Zamarzająca woda mogłaby je rozsadzić. Zwijamy je tak, by zapobiec
ich załamaniu. Należy je przechowywać w temperaturze powyżej
O°C, aby nie popękały.
Maszyny i sprzęt przechowujemy w miejscach zabezpieczonych
przed wilgocią.
Zabezpieczenie teraz sprzętu ogrodniczego sprawi, że wraz
z pierwszym wiosennym słońcem będziemy mogli od razu
zabrać się do pracy!
Joanna Wołejszo
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Odśnieżanie
czas zacząć!
Śnieżna zima to nie tylko plusy - piękna aura,
bajeczny wygląd ośnieżonych drzew i krzewów,
przyjemne wrażenie czystości wokoło ale również minusy.
Posiadając własny domek musimy, chcąc wyjechać z garażu,
odśnieżyć zarówno podjazd, jak i chodnik przy posesji. Warto
wiedzieć, kiedy odśnieżanie całego chodnika jest naszym
obowiązkiem, a kiedy tę pracę powinien wykonać zarządca drogi.
Będzie też o odśnieżaniu dachów.
Każdy z nas, zarówno mieszkaniec bloku jak i prywatnego domu,
jest częścią społeczności lokalnej. Posiadając na własność dom lub
mieszkanie stajemy się także zarządcami jego otoczenia. Nakłada
to na nas pewne obowiązki. Zimą mamy więc obowiązek
odśnieżania chodnika.
Utrzymywanie czystości w gminie i poszczególnych nieruchomościach jest regulowane ustawą z dnia 13 września 1996 roku
„O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (z późniejszymi
zmianami, Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250). To w tej ustawie
zawarto m.in. obowiązki zarówno właściciela nieruchomości jak
i gminy co do usuwania z chodnika śniegu, lodu czy błota.
Obowiązek utrzymywania w czystości, zarówno zbierania liści jak
i usuwania śniegu, leży w naszej gestii wtedy, gdy chodnik znajduje się wzdłuż należącej do nas nieruchomości. Według ustawy jest
to taka część chodnika, która służy do ruchu pieszego i bezpośrednio przylega do nieruchomości. Czasem to pojęcie jest kwestią
sporną – pomiędzy chodnikiem przeważnie znajduje się jakiś
niewielki fragment pasa zieleni. Jeśli jednak pas zieleni jest odpowiednio szeroki to obowiązek odśnieżania chodnika leży w gestii
gminy.

Warto wspomnieć o konsekwencjach niedostosowania się do tych
przepisów. Zaniechanie odśnieżania może skutkować karą grzywny (do 1500 zł) lub karą nagany. Dodatkowa kara może wynikać
z faktu, gdy pieszy poślizgnie się i złamie np. nogę na chodniku. Ma
wtedy prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości wynajął
osobę lub firmę do odśnieżania chodnika, to ona podnosi odpowiedzialność i zasłużoną karę.
Niestety obowiązek odśnieżania chodnika, wynikający z prawa
własności, zderza się z rzeczywistością. Czasem trudno egzekwować ten obowiązek od właścicieli nieruchomości, którzy są osobami chorymi, starszymi, którzy nie mają dostatecznych możliwości
finansowych, aby wynająć kogoś do pomocy. Osoby chcące
wyjechać na dłużej, na ferie czy zimowisko, nie są w stanie
przewidzieć, jakie będą panowały warunki atmosferyczne i czy
konieczne będzie odśnieżanie. Dlatego planując dłuższy wyjazd,
trzeba zlecić komuś obowiązek odśnieżania chodnika.
REKLAMA

ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie
pojazdów. Tak samo jest w przypadku, gdy chodnik znajduje się
przy nieruchomości, która służy do użytku publicznego i jej
właścicielem jest gmina. Usunięty z chodnika śnieg może na nim
pozostać (ale tak by nie przeszkadzał użytkownikom chodnika) a
następnie powinien zostać uprzątnięty przez zarządcę drogi.
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Jeśli mieszkamy w wynajętym mieszkaniu to odśnieżaniem dachu zazwyczaj
zajmują się firmy lub osoby wynajęte przez właściciela mieszkania. Będąc
właścicielem domu można wykonać tą pracę samemu. Największym ryzykiem
podczas odśnieżania jest poślizgnięcie się lub upadek. Jeśli mamy do czynienia
z dachem płaskim należy zwrócić szczególną uwagę na umiejscowienie kratek
wentylacyjnych i świetlików. Podczas odśnieżania dachów stromych jesteśmy
szczególnie narażeni na ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Dlatego bardzo
ważne jest dobre zabezpieczenie się np. liną zaczepioną o stały punkt dachu (np.
komin). Generalnie odśnieżajmy wtedy, gdy śniegu nie ma zbyt dużo i nie jest
zbyt zmrożony, zaczynając od środka i przechodząc do krawędzi dachu. Miejsca
pokryte lodem lepiej zostawić, nie są już one na tyle niebezpieczne, by mogły
uszkodzić konstrukcję. Podczas odśnieżania musimy pamiętać o umieszczeniu
informacji i zabezpieczeniu miejsca odśnieżania.

REKLAMA

Jeżeli chodzi o odśnieżanie dachów to jest to kwestia mniej sporna. Dbanie
o dom i utrzymywanie budynku w dobrym stanie jest obowiązkiem właściciela
lub zarządcy nieruchomości. Oczywiście mieści się w tym także obowiązek
odśnieżania dachów. Mamy świadomość tego, że zaleganie śniegu może wiązać
się z niebezpiecznymi dla nas konsekwencjami, np. zawaleniem się dachu.
Dlatego nawet właściciele jednorodzinnych domów wolnostojących, powinni
dla własnego bezpieczeństwa także odśnieżać dach. Zwisające z krawędzi sople
mogą być zagrożeniem dla każdego z nas. Zarządca powinien wiedzieć o tym,
jaka jest dopuszczalna masa śniegu, która może utrzymywać się na budynku
a jaka jest niebezpieczna dla jego konstrukcji.

Polecamy nasiona warzyw odmian :
Pomidor HUGO
Odmiana średnio wczesna, plenna.
Tworzy owoce bardzo duże,
o wadze do 200 g, kształtem
przypominające paprykę.
Owoce są mięsiste, czerwone,
w fazie dojrzałości z wysoką
zawartością suchej masy.
Polecane są do bezpośredniego
spożycia. Plastry owoców nadają
się do grillowania, na kanapki
i do hamburgerów.
Owoce mogą być także
wykorzystywane do przetwarzania.

Pomidor GOLDKRONE
Odmiana koktajlowa,
wczesna i plenna. Polecana jest
także do uprawy w doniczkach
i pojemnikach na balkonach,
tarasach. Tworzy owoce okrągłe,
żółte o wadze 20-30 g, zebrane
w grona składające się z kilkunastu
owoców. Owoce są smaczne,
dojrzewają równomiernie w gronach.
Polecane są do bezpośredniego
spożycia i konserwowania
w całości.

Podobnie jak w przypadku chodników nieodśnieżenie dachu może wiązać się z
konsekwencjami. Głównie wtedy, gdy w wyniku zwisających z dachu sopli, ktoś
zostanie poszkodowany. Mogą to być konsekwencje zarówno finansowe jak i
prawne.

Odśnieżanie chodników czy dachów z pewnością nie należy
do prac łatwych i przyjemnych. Niemniej jednak należy
podjąć wysiłek, aby zalegający śnieg i lód nie stał się
przyczyną nieprzyjemnych w skutkach wypadków.

Pomidor SPENCER
Odmiana koktajlowa średnio wczesna,
plenna. Odporna na wirus mozaiki
pomidorów, fuzariun, verticiliozę,
nicienie i brunatną plamistość liści.
Tworzy czerwone owoce okrągłe,
jędrne odporne na pękanie,
bez żebrowania i pasków.
Owoce o wadze 25-35 g
zebrane są w długie grona,
na jednym gronie jest
ok. 18 - 20 owoców. Owoce nie
miękną i mają przedłużoną
trwałość (odmiana w typie LSL),
równomiernie dojrzewają
w jednym gronie. Polecane są
do bezpośredniego spożycia
i konserwowania w całości.

Werbena Art. Sp. z o.o.
ul.Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
biuro@werbena-art.pl
www.werbena-art.pl
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Wariacje
na temat dyni
i
pigwowca
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

Kilka przepisów, które warto wypróbować
Dynia i pigwowiec tworzą bardzo modną
parę, do której z pewnością będą należały
także kolejne jesienne sezony.

Warto przyjrzeć im się bliżej, bowiem kryją w sobie niezwykły
potencjał smaku i walorów zdrowotnych, a poza tym dają ogromne
możliwości wykorzystania ich w domowej kuchni. No i te piękne,
optymistyczne kolory.
Pigwowiec przez wielu uznawany jest już za króla nalewek. Owoce
pigwowca, umiejętnie „oporządzone”, pozwalają cieszyć się
trunkami o wyjątkowym, szlachetnym aromacie i smaku. Poza tym
świetnie komponują się m.in.. z herbatą. A więc – zamiast tradycyjnej cytryny, kawałek owocu pigwowca – świeżego, kwaskowatego lub, jeśli ktoś woli, zasypanego cukrem.
Dynia zazwyczaj kojarzy się z klimatem Halloween, suszonymi
pestkami i zupą dyniową. Wydrążone dynie „straszą” rozświetlonymi oczodołami i wyciętymi zębami, zdobią ganki i parapety
domów, wejścia do lokali i witryny sklepów… Ale dynia to przede
wszystkim poważne i zdrowe warzywo, z którego można produkować pyszne dżemy i konfitury, fantastyczne wina oraz… sosy do
pizzy.
Kto raz spróbował dyniowej pizzy, ten z pewnością będzie do niej
wracał przy każdej okazji. I niecierpliwie czekał na kolejny sezon,
kiedy ogrody znów zapełnią się charakterystycznymi, krągłymi
i pomarańczowymi kapsułami smaku.

Wódeczka z pigwowca
Składniki:
- 1 kg obranych owoców pigwowca
- 0,5 kg cukru
- 1,5 l alkoholu 50%
Owoce dokładnie myjemy, następnie tniemy na ćwiartki, usuwamy
gniazda nasienne, razem z białą błonką znajdującą się w środku
owocu. Tak przygotowane owoce wrzucamy do słoja i zasypujemy
na 3 dni cukrem. W tym czasie owoce puszczają sok (w ilości mniej
więcej odpowiadającej poziomowi owoców w słoju).
Sok odlewamy, możemy go użyć jako kwasku do innego wina, np.
z jasnych winogron lub aronii, bądź spasteryzować i pozostawić na
zimę do herbaty.
Owoce po odlaniu soku zalewamy alkoholem i pozostawiamy
jeszcze na ok. 2-3 tygodnie. Po tym czasie naszą aromatyczną
wódeczkę zlewamy do butelek.

Rozgrzewający pigwowy trunek poleca się na jesienne
chłodki i zimowe mroziki.

Wszystkim Czytelnikom polecamy kilka sprawdzonych przepisów. Warto wzbogacać zarówno smaki jesieni, jak i domową spiżarnię czy piwniczkę.

Sos z dyni na ostro
Składniki:
- 1 kg dyni
- chili (pół małej papryczki)
- sól, pieprz, rozmaryn
- 1 ząbek czosnku
Dynię obieramy i kroimy w kostkę, a następnie podsmażamy na
patelni, aż zmięknie. Dodajemy resztę składników i dusimy jeszcze
ok. 5-10 minut, do momentu, aż dynia będzie się łatwo rozgniatać.
Całość przenosimy do naczynia (miski) i na gorąco dokładnie
rozgniatamy lub blendujemy. Gotowy sos odstawiamy, a kiedy
wystygnie możemy cieszyć jego oryginalnym smakiem, a także
kuszącym aromatem i efektownym kolorem.
Powstały dip doskonale komponuje się z mięsem, pomidorami i
wieloma daniami, których walory warto podkreślić wyrazistym,
apetycznym dodatkiem. Idealnie komponuje się z nachos’ami,
tworząc świetną zakąskę.
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Wieczór we dwoje? Wizyta przyjaciół lub znajomych?
Podejdź do tego z dyniowym sosem na ostro i ciesz się
mocnymi wrażeniami!

VIRIDIS ZDROWIE

Pizza z sosem dyniowym Ostre słówka
Dodatki:
- 300 g wołowiny
- 200 g podgrzybków (najlepiej marynowanych)
- 1 sztuka papryczki habanero
- 1-2 ząbki czosnku
- pasta gulaszowa łagodna
- sos barbecue
- ser żółty (najlepiej typu Gouda) oraz parmezan
- sól, pieprz, rozmaryn, cytryna do smaku
- sos dyniowy
Wołowinę kroimy w kostkę, nacieramy wszystkimi przyprawami
oraz sosami. Smażymy ok. 10 minut na dużym ogniu, aby
zachowała soczystość. Następnie dodajemy pół szklanki wody i
dusimy jeszcze ok.10-15 minut.
Przygotowanie sosu z dyni:
- 1 kg dyni
- papryczka chili (pół małej papryczki)
- sól, pieprz, rozmaryn
- 1 ząbek czosnku
Dynię kroimy w kostkę i podsmażamy na patelni, aż zmięknie.
Dodajemy resztę składników i dusimy jeszcze ok. 5-10 minut – do
momentu, aż dynia będzie się łatwo rozgniatać. Całość przenosimy
do naczynia (miski) i na gorąco rozgniatamy tak, aby w sosie
zostały tylko małe cząstki warzyw.
Przygotowanie ciasta (na dwie pizze o średnicy ok. 30 cm lub jedną
większą):
Składniki:
- 0,5 kg mąki (typ 00)
- 5 g drożdży do pizzy
- szczypta cukru (0,2 g)
- 275 ml letniej wody
- 4 łyżki oliwy
- 1 łyżeczka soli
480 g mąki przesiewamy przez sito i robimy w niej zagłębienie.
Drożdże z cukrem rozpuszczamy w 100 ml wody i po 10 minutach
przelewamy do mąki. Całość odstawiamy w ciepłe miejsce (ok. 35
°C) na kolejne 15 minut.

Po tym czasie do ciasta dodajemy pozostałą ilość wody, oliwę, sól i
po zagnieceniu odstawiamy całość jeszcze na 30 minut.
Przygotowujemy podkłady do pizzy, ciasto smarujemy sosem
dyniowym (wg uznania), a następnie układamy na nim
przygotowane wcześniej dodatki i posypujemy je serem. Tak
przygotowane ciasto umieszczamy na 15 minut w piekarniku
nagrzanym do 220°C, by ładnie się zarumieniło.

Pizza z sosem dyniowym Lekka pokusa
Dodatki:
- podwędzony boczek
- wędzona szynka
- pieczarki
- oliwki
- pomidorki koktajlowe
- ser żółty (Gouda) oraz parmezan
- bazylia
- sos dyniowy
Przygotowanie sosu z dyni:
- 1 kg dyni
- papryczka chili (pół małej papryczki)
- sól, pieprz, rozmaryn
- 1 ząbek czosnku
Sos do pizzy „Lekka pokusa” przygotowujemy w ten sam sposób,
jak do pizzy „Ostre słówka”
Składniki na ciasto oraz jego przygotowanie zostały podanie w poprzednim przepisie. Na cieście rozsmarowujemy sos dyniowy (wg
uznania), a następnie układamy boczek (tworząc formę
przeplatanki) oraz inne przygotowane wcześniej dodatki i posypujemy wszystko serem. Tak przygotowane ciasto umieszczamy na
15 minut w piekarniku rozgrzanym do 220°C, by ładnie się
zarumieniło.

Życzymy wszystkim smacznego!

VIRIDIS ZDROWIE

Cykoria
witaminy
na zimę

Aby poszerzyć zimowe źródła
witamin, jakimi są parapetowe,
„pędzone” pietruszki, cebula czy
szczypiorek, wprowadźmy do naszej
uprawy mało znane, ale wartościowe
warzywo - cykorię sałatową
(Cichorium intybus).

Za założeniem własnej uprawy cykorii przemawia kilka
argumentów.

1. Nieskomplikowana uprawa.
Cykoria sałatowa jest warzywem dwuletnim. W pierwszym roku,
pod koniec maja lub na początku czerwca, wysiewamy nasiona.
Podłoże do uprawy powinno być obojętne, próchnicze i przepuszczalne. Roślina nie ma natomiast szczególnych wymagań co do
temperatury. Podczas wzrostu cykorię należy regularnie nawadniać, odchwaszczać a także nawozić. Prawidłowo uprawiana
w pierwszym roku powinna wytworzyć rozetę liści oraz zgrubiały
korzeń. To właśnie korzeń stanowi materiał do jesiennego i zimowego pędzenia. Korzenie należy bowiem zacząć zbierać już pod
koniec września.
Pędzenie cykorii wygląda następująco:
Do średniej doniczki, wypełnionej ziemią kompostową lub pobraną
z ogródka, wsadzamy maksymalnie 3 korzenie. Należy włożyć je
pionowo, a następnie przykryć ziemią. Pozostałości liści powinny
wystawać ponad podłoże. Tak przygotowane doniczki należy
umieścić w ciemnym pomieszczeniu, w którym panuje temperatura
od 10 do 20°C. Ziemia w doniczce musi być cały czas wilgotna. Takie warunki są idealne do pędzenia. Należy pamiętać, że jeśli pomieszczenie do przechowywania jest zbyt jasne, to doniczkę powinno się czymś przykryć, np. materiałem, zostawiając jednocześnie miejsce na rozwój rośliny. Po około miesiącu należy spodziewać się pierwszych główek wyrastających z korzeni. Główki najlepiej jest ścinać tuż nad ziemią. Jeżeli korzenie będziemy pędzić
sukcesywnie, to cykoria może gościć w naszej kuchni przez całą
zimę.

2. Warzywo jest cennym źródłem witamin
i poprawia urodę.
Cykoria posiada wiele witamin z grupy A i B, witaminę C oraz K.
Poza tym jest źródłem cennych minerałów, takich jak: wapń, fosfor,
żelazo, kwas foliowy. Zawiera także białko i węglowodany. Ponadto cykoria jest warzywem niskokalorycznym, a dodatkowo pobudza apetyt i poprawia trawienie. A dzięki zawartości beta-karotenu
cykoria korzystnie wpływa na naszą skórę. Cykoria wzmacnia również naszą odporność, co jest szczególnie ważne zimą, gdy łatwo
się przeziębiamy.

3. Wiele możliwości wykorzystania w kuchni.
Istnieje wiele sposobów i metod podawania cykorii sałatowej.
Najbardziej wartościowa jest cykoria spożywana na surowo. Ma
lekko gorzki smak, który jest wynikiem występowania w roślinie
związku o nazwie intybina. Okazuje się, że wpływa ona pozytywnie na tworzenie czerwonych krwinek w naszym organizmie,
wspomaga pracę nerek oraz procesy trawienne. Cykoria doskonale
smakuje w połączeniu m.in. z serami, szynką parmeńską czy
pokruszonymi orzechami włoskimi. Warzywo może być także
gotowane lub duszone. Dobrze komponuje się wtedy z innymi
warzywami lub mięsem. Cykoria może być dodatkiem do wielu
dań, które możemy z powodzeniem komponować sami.
Warto uprawiać cykorię sałatową we własnym ogródku – nie
dość, że jest łatwa w uprawie i posiada wiele cennych witamin
i minerałów, to jeszcze zimą smakuje wyśmienicie!
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Przede wszystkim
Al. Tysiąclecia 93
34-400 Nowy Targ
tel.18 2662806
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O wilku mowa...

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

w Gorczańskim Parku Narodowym

i nie tylko
W Polskiej czerwonej księdze zwierząt wilk
figuruje jako gatunek niższego ryzyka,
ale bliski zagrożenia.
Jego ochrona, jako gatunku pełniącego ważną rolę w ekosystemie, ma istotne znaczenie dla zachowania dziedzictwa
przyrodniczego Polski i Europy, jednak często jej zasadność
bywa przedmiotem dyskusji. Ponadto, w świadomości społecznej wciąż panuje wiele błędnych i krzywdzących przekonań na temat tego drapieżnika, często utrwalanych przez
specyficzny język mediów. Aby oddzielić mity od faktów,
w Gorczańskim Parku Narodowym, w sobotę 26 listopada
2016 roku, zorganizowano warsztaty pt.: „Wilk – groźny czy
zagrożony? Prawda i mit o drapieżniku, a problemy jego
ochrony”.
Uczestnikami spotkania byli dziennikarze, nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów oraz pracownicy urzędów miast
i gmin, których praca wiąże się z problematyką ochrony
środowiska, rolnictwa, lub łowiectwa. Aktualny stan wiedzy
o populacji wilka w naszym kraju przedstawili specjaliści:
prof. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie) oraz dr Sabina Pierużek-Nowak (Stowarzyszenie dla Natury „WILK”). Problemy szkód powodowanych przez drapieżniki w Małopolsce przedstawiły: dr Bożena Kotońska i mgr Mariola Mroczka (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie). O wspaniałych
spotkaniach „oko w oko” z wilkiem opowiadał mgr Zenon
Wojtas – pracownik Magurskiego Parku Narodowego.
Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawać
ekspertom pytania. Jednym z wielu nurtujących pytań jest:
„Ile wilków żyje w naszym kraju …?”
W środkach masowego przekazu często pojawia się informacja, że
liczebność wilków w Polsce wzrasta. Czasami, od członków kół
łowieckich możemy usłyszeć, że jest ich już za dużo. A jakie są
fakty i liczby? Badania nad występowaniem i liczebnością wilków
w Polsce były prowadzone od roku 2000 przez blisko 10 lat przez
kilka instytucji: Zakład Badań Ssaków PAN w Białowieży, Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Stowarzyszenie dla
Natury „Wilk”, we współpracy z Lasami Państwowymi i parkami
narodowymi. W wyniku tych prac liczebność drapieżników w naszym kraju w roku 2009 szacowano na około 700 osobników i zaobserwowano tendencję wzrostową.
REKLAMA

Dzięki ochronie gatunkowej populacja odbudowuje się, a drapieżniki stopniowo rozprzestrzeniają się, powracając na tereny, na
których występowały dawniej – m.in. do zachodniej części Polski.
Ich aktualna liczebność jest szacowana powyżej 1000 osobników. Trudno jednak określić czy jest ich 1200 – 1300, czy może
ok. 1400. Obecnie brakuje ogólnopolskiego monitoringu, który
pomógłby odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma też podstaw, by ocenić jaka liczba wilków jest optymalna, a jaką można by uznać za
zbyt dużą. Szczególna trudność wynika z faktu, że liczebność
wilków jest zmienna, a jej wahania mogą być spore, nawet w ciągu
jednego roku. Dlatego ważniejszym jest zbadać, ile wilczych rodzin żyje w naszym kraju, niż określić ogólną liczbę osobników.
Naukowcy badający populację wilków są więc ostrożni
w podawaniu konkretnych liczb. Kontynuują badania
i poszukują nowoczesnych metod, dzięki którym mogliby
lepiej poznać dynamikę populacji tych wyjątkowo
inteligentnych drapieżników, kryjących przed człowiekiem
wciąż wiele tajemnic.
Tekst: Mariola Stefanik
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Opiekunowie
i

przyjaciele
zwierząt
Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce ci się płakać. Przyjedź do
mnie, do Tary... Nie obiecuję, że cię rozbawię, ale mogę płakać
razem z tobą. Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do
mnie podejść... Nie obiecuję, że cię zatrzymam, ale mogę z tobą
pobiec. Jeżeli któregoś dnia nie będziesz chciał nikogo słuchać.
Stań obok mnie... Obiecuję być wtedy z tobą i być cicho. Ale jeżeli
któregoś dnia „poczujesz” w sercu i umyśle mój głos... Przybiegnij
do mnie szybko. Mogę cię wtedy potrzebować…
Każdy z nas ma jakieś potrzeby, podobno każdy inne. Jedną z takich
potrzeb jest niesienie pomocy innym istotom – dzieciom, osobom
chorym, bezbronnym, potrzebującym opieki zwierzętom. Wokół
Tary zebrała się grupa osób kochających konie. Nie tylko piękne,
młode, sportowe wierzchowce ale przede wszystkim schorowane,
wyeksploatowane do granic możliwości, często wiekowe konie. Te
osoby to wirtualni opiekunowie – ludzie, którzy niosą pomoc, potrafią się dzielić, współodczuwają – dobre anioły mieszkańców
schroniska dla koni.
Wirtualna adopcja jest jednym ze sposobów wsparcia podopiecznych Fundacji Tara. Polega na włączeniu się w koszty opieki,
pielęgnacji, leczenia i żywienia wybranego zwierzęcia. Adoptować
można nie tylko konie ale również krowy, owce, kozy, świnie i psy.
Aby zostać wirtualnym opiekunem wystarczy zadeklarować
miesięczną wpłatę w wysokości co najmniej 20 zł. Rodzice
chrzestni dostają każdego miesiąca informacje o swoim podopiecznym oraz zdjęcia. Tara jest domem otwartym dla zwierząt i dla
ludzi. Opiekunowie nie tylko wspierają finansowo fundację, ale
także często przyjeżdżają do swoich koni, spędzają z nimi czas,
przywożą smakołyki, pomagają w ich codziennym obrządku.
Kryteria wyboru podopiecznego są różne. Mariusz chciał zaopiekować się koniem, który jest najbardziej potrzebujący. Monika wybrała klacz, która ma urodziny w tym samym dniu, co ona. Agnieszka chciała adoptować białego konia, ale jej serce skradła gniada
Luna. Aurelia zaopiekowała się swoją imienniczką. Często jest tak,
że to nie opiekun ale koń sam wybiera, kto będzie jego rodzicem
chrzestnym (jak nazywani są wirtualni opiekunowie w Tarze).
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Zdecydowałam się na adopcję Bolka ale tego samego dnia na
pastwiskach podszedł do mnie Świt, długo staliśmy razem. Głaskałam go, aż usnął na moim ramieniu – mówi Gabriela – i właśnie
jego adoptowałam. To on mnie wybrał. Tak naprawdę chemia była
między nami od samego początku. Gdy przyjechałam do Tary, Świt
był właśnie pierwszym koniem, który do mnie podszedł.

Różne są powody, dla których ludzie decydują się na wirtualną
adopcję. Dla niektórych jest to spełnienie własnych pragnień. Odkąd
pamiętam, marzyłam o tym, żeby mieć swojego konia ale nie
miałabym go gdzie trzymać ani tak naprawdę nie wiedziałabym, jak
się nim należy zajmować. Wtedy wpadła mi do głowy myśl o adopcji.
Długo nie wiedziałam jak to zorganizować i wtedy przeczytałam
o Tarze. – mówi Agnieszka – Lunę adoptowałam od razu. Po kilku
dniach miałam już okazję poznać ją osobiście i natychmiast ją
pokochałam. Kiedy tylko mogę odwiedzam to fantastyczne miejsce,
wtulam się w grzywę mojej Luny i najchętniej zostałabym tam na
zawsze, razem z nią. Odkąd stałam się częścią Tary poprzez adopcję
Luny, moje życie całkowicie uległo zmianie. Poznałam ludzi, którzy
starają się aby zwierzęta Tary miały niemalże bajkowe życie.

Anna opiekuje się Karnawałem i Exkaliburem. Na jej prośbę jeden ze
źrebaków uratowanych tego roku przed śmiercią w rzeźni dostał to
samo imię, co jej nieżyjący już koń. Pomysł adopcji zwierzęcia w Tarze zrodził się we mnie po odejściu za tęczowy most mojego konia
Karnawała. Postanowiłam dać życie innej istocie, dlatego Karnawał
junior nosi imię mojego konia. Bardzo mi przypomina tę piękną
istotę, którą pożegnałam – mówi Anna – Exkalibur to inna historia,
właściwie nieplanowana. Pojechałam na pastwiska i nastąpiło
drżenie serca, takie połączenie duchowe. Nie potrafię nazwać tej
chwili. On mnie wybrał, zakochaliśmy się w sobie i stało się.
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– Dla nas to ogromna radość, kiedy młodzież wraz z nauczycielami
i rodzicami przyjeżdża do schroniska pomagać, pracować dla
zwierząt. To także nadzieja, że za jakiś czas świat będzie choć trochę
lepszy. Choć trudno w to uwierzyć, już kolejne pokolenia uczą się w
Tarze, czym jest miłość do zwierząt, szacunek do życia i niesienie
pomocy potrzebującym. Często Tarę odwiedzają dorośli ludzie ze
swoimi dziećmi i pokazują im konika, którym się opiekowali z całą
klasą i do którego przyjeżdżali na wycieczki szkolne.
Wirtualna adopcja to dla Fundacji Tara wielka pomoc w ratowaniu
życia i codziennej walce o los zwierząt. Dla opiekunów to radość,
spełnienie marzeń i świadomość, że wspólnie z innymi tworzą
wielkie dzieło serca.
Fundacja Tara – Schronisko Dla Koni
Nr konta: 75 1020 5242 0000 2902 0191 7236
http://fundacjatara.info/jak-pomagac/adopcje-wirtualne/

Konia w Tarze adoptować mogą osoby prywatne, firmy, przedszkola, szkoły.
To szczególnie ważne, aby młodych ludzi uczyć pomagać,
uwrażliwiać ich na krzywdę innych istot, wykształcać w nich
wartości takie jak empatia, szlachetność. Wspólna opieka klasy czy
całej szkoły nad koniem wzmacnia poczucie wspólnoty, integruje –
mówi Scarlett Szyłogalis, założycielka i prezes Fundacji Tara.
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To się

policzymy
Liczymy
pieniądze, dni,
liczymy się ze słowami.
A zimą liczymy
także... zwierzęta.
Zimowe liczenie zwierząt to coroczne
przedsięwzięcie, organizowane głównie przez
parki narodowe, nadleśnictwa, organizacje
społeczne. Odbywa się zazwyczaj
w określonym czasie (na przykład w weekend,
przez dwa lub trzy dni) i na wyznaczonym obszarze danego nadleśnictwa. Zaletą zimowego liczenia jest to, że zwierzęta nie pokonują
wtedy zbyt dużych odległości, a ich obecność na danym obszarze
zdradzają ślady.
Zapytacie zapewne, po co przeprowadza się liczenie zwierząt.
Najważniejszym powodem jest sprawdzenie stanu danej populacji
a także monitorowanie jej wzrostu. Innym powodem jest również
coroczne sporządzenie planów łowieckich na danym terenie (jeśli
chodzi o zwierzynę łowną). Wynik przeprowadzonego liczenia
pozwala także na wprowadzenie planu ewentualnej ochrony gatunku, którego populacja może być zagrożona. Dzięki liczeniu można
także określić przyszłość danej grupy zwierząt.
W zimowe liczenie zwierząt zaangażowanych jest wiele osób i organizacji, głównie leśnicy, pracownicy parków narodowych i rezerwatów, ale także uczniowie, studenci, wolontariusze. Praca ta
wymaga skupienia, spostrzegawczości i wnikliwej obserwacji.
Zwłaszcza wtedy, gdy liczone są osobniki niewielkich rozmiarów.
Co liczymy? Łosie, sarny, jelenie, dziki, różne gatunki zimujących
ptaków, ssaki. Jeśli liczy się kilka gatunków jednocześnie, to
możliwe jest wskazanie zależności między gatunkami.
Współcześnie stosuje się kilka metod liczenia zwierzyny. Wykorzystuje się nie tylko ludzką pracę, ale także zdobycze techniki.
Na terenie dużych obszarów leśnych stosuje się znaną od dawna,
choć najbardziej pracochłonną, metodę pędzeń próbnych. Metoda
ta wymaga wcześniejszego przygotowania, przede wszystkim wytypowania określonej powierzchni, na której będzie przeprowadzane liczenie oraz zsynchronizowania w czasie. Zazwyczaj powierzchnia waha się pomiędzy 30 a 120 ha. Metoda pędzenia zakłada, że
wystarczy policzyć zwierzynę na obszarze ok. 10 % całego nadleśnictwa, aby uzyskać jej szacunkowy stan, występujący na danym
obszarze. Liczenie może odbywać się także inną metodą – po tropach zwierząt, po śladach na świeżym śniegu. Niestety ta metoda
nie jest już tak dokładna. Do liczenia zwierząt wykorzystuje się
również fotopułapki. Sprzętem sprawdzającym się w liczeniu
zwierząt jest też kamera oraz dron. Drony, którymi można
dowolnie sterować, monitorują miejsca, trudno dostępne z lądu,
takie jak np. bagna lub trzcinowiska.
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Zwierzęta można liczyć także podczas... snu. Tak jest w przypadku
nietoperzy, których liczenie jest przeprowadzane w styczniu i w lutym, w ciągu dnia. Sprawdzane są wtedy hibernakula, czyli miejsca, w których zimują nietoperze. Przy okazji liczenia monitorowane są warunki, w jakich żyją nietoperze, ich skład gatunkowy.
Liczenie nietoperzy, odbywające się w jaskiniach czy kanałach,
wymaga absolutnej ciszy i spokoju. Przerwanie snu nietoperzowi
może okazać się dla niego śmiertelne.
Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o takim pojęciu jak stan
docelowy. Jest to nic innego jak doprowadzenie populacji do równowagi. Utrzymanie stanu docelowego wiąże się zarówno z bezpieczeństwem gatunku i środowiska naturalnego, jak również
z ochroną naszych upraw. Każde odstępstwo od tego stanu wymaga
interwencji człowieka. Populacji nie może być zbyt dużo a z kolei
ginące gatunki należy objąć ochroną.
Liczenie zwierząt to nie tylko praca – to również wiele
pozytywnych emocji związanych z tym, że możemy z bliska
obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

SYLWESTROWE
KORECZki
Sylwester i karnawał to czas zabawy dla
wszystkich, zarówno dorosłych jak i dzieci.
Na domowe, karnawałowe przyjęcia,
proponujemy zrobić koreczki - są łatwe
w wykonaniu, ładnie wyglądają
na stole i wyśmienicie smakują!

Do przygotowania
koreczków potrzebne będą:
- czerwona papryka
- zielony ogórek
- kawałek sera żółtego
- oliwki
- 4 plasterki szynki np. konserwowej
- kilka pomidorków koktajlowych
- kilka kromek chleba
- metalowe foremki do ciastek
- kolorowe wykałaczki do koreczków
1. Ogórka obierz ze skórki, a
następnie pokrój na plastry. Ser
żółty i szynkę również pokrój na
plastry. Najlepiej, jeśli krojeniem
zajmie się osoba dorosła.
2. Paprykę rozetnij wzdłuż na pół,
usuń środek z pestkami, opłucz
strąk, osusz i pokrój na cząstki.
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3. Szynkę pokrój w niewielkie
kwadraty. Z cząstek papryki,
plastrów ogórka i sera,
powycinaj gwiazdki metalowymi
foremkami do ciastek.
Gwiazdki wytnij także
z kromek chleba.
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4. Na wykałaczki nabijaj
po kolei: pomidorki koktajlowe,
szynkę, zielonego ogórka,
oliwkę, paprykę,
ser żółty i chleb.
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SMACZNEGO!

zima pod lup¹
Kochane dzieci, dziś bierzemy naszą Panią Zimę pod lupę. Sprawdzimy, co może nam zaoferować
oprócz chłodu i mrozu. Co możemy zobaczyć tylko zimą i czy stary niedźwiedź naprawdę tak
mocno śpi? Warto wybrać się na spacer do lasu i poobserwować
zmieniającą się przyrodę. Artur i Inka „prześwietlają” dla nas tę najzimniejszą porę roku.

Zimowa stołówka – w każdym lesie
znajdziemy zimową stołówkę. Zwierzęta leśne
lub ptaki, zimą potrzebują dokarmiania.
Trudno jest im samodzielnie znaleźć pod śniegiem
dostateczną ilość pożywienia. Pamiętajmy, że nawet
silny niedźwiedź, może zbudzić się z zimowego snu, i będzie
bezradny wobec braku pożywienia. Bo takie przypadki
również się zdarzają. Wszyscy możemy dokarmiać zwierzęta
mieszkające w okolicy. Można samemu zbudować karmnik
dla ptaków i regularnie dorzucać do niego świeżą słoninkę
(bez dodatku soli) i nasiona, np. słonecznika. To uniwersalny
pokarm dla wszystkich ptaków. Zwierząt leśnych lepiej
nie dokarmiać na własną rękę. Warto zapytać leśniczego,
co i gdzie możecie przynieść dla nich do zjedzenia. W każdym
lesie jest miejsce, do którego zwierzęta podchodzą,
aby „coś przekąsić”.

Tajemnicze ślady – spacerując po lesie często
spotkacie się z odbitymi na śniegu śladami zwierząt.
Zazwyczaj są to leśne ssaki: zające, sarny, jelenie,
czasem nawet dziki. Wszystko zależy od tego,
w jakim rejonie Polski mieszkacie. Przed wycieczką do
lasu obejrzyjcie w książkach przyrodniczych lub w dostępnych
źródłach, jak prezentują się ślady poszczególnych zwierząt.
Możecie potem zrobić konkurs, kto z was odgadnie,
do kogo należą ślady na śniegu. Ciekawe, kto będzie lepszy - wy,
czy wasi opiekunowie? Pamiętajcie, że wy też pozostawiacie
w lesie swoje ślady.

Uśpione drzewa – w lesie znajdziemy zarówno
takie drzewa, które nie gubią liści na zimę, jak
i te, które zimą pozostają „nagie”. I mimo, że drzewa
zimą również przechodzą w stan uśpienia,
jeżeli dokładnie się im przyjrzycie, to gdzieniegdzie
na gałązkach możecie zaobserwować zimowe pąki drzew.

Śnieżynki – obserwowanie
spadających płatków śniegu to nie
lada frajda! Kiedy jest najlepszy czas
na obserwację? W mroźny, bezwietrzny
ale słoneczny dzień. Płatki śniegu są nietrwałe,
ale mimo to obserwowanie ich jest dobrą zabawą.
Jeżeli jest duży mróz to utrzymują się dłużej.
Do ich obserwacji warto zabrać ze sobą lupę,
aby móc jeszcze dokładniej podziwiać fantazyjne kształty.
Czy wiecie, że nie ma dwóch takich samych płatków śniegu?
A przecież co roku spadają ich miliony!

zimowe kaprysy

Poznaliście kilka ciekawostek na temat naszej Pani Zimy.
Poniżej jeszcze kilka dowodów na to, że jest ona nie tylko piękna i ciekawa,
ale także kapryśna i zmienna. Raz potrafi wyczarować bajkowy krajobraz,
innym razem przysporzyć kłopotów roślinom, kierowcom i pieszym!
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Jeśli przyjrzycie się drzewom, krzewom i innym
obiektom, to zauważycie, że to maleńkie kryształki lodu tworzą
na nich piękną białą szatę. To zjawisko nazywamy szronem.
Aby powstał szron, musi być ujemna temperatura
i wilgotne powietrze. Wtedy para wodna,
znajdująca się w powietrzu, styka się z gałęziami,
przedmiotami i innymi obiektami. Pod wpływem bardzo niskiej
temperatury od razu zamienia się w ciało
stałe, czyli kryształki lodu.
To ciekawe zjawisko pogodowe ma nawet swoją
„fachową” nazwę: resublimacja.

Zapewne słyszeliście kiedyś o czymś takim jak szadź (sadź).
Okazuje się, że szadź to rzadszy „kaprys” zimy.
Jednak bardziej rozbudowany i groźniejszy niż szron.
Szadź powstaje wtedy, gdy kropelki rosy osadzają się
na przedmiotach, drzewach gałązkach i tworzą... lodowe igiełki.
To zjawisko również zachodzi w ujemnej
temperaturze. Jeśli wieje wiatr igiełki układają się w kierunku jego
podmuchów. Z czasem lodowe igiełki mogą się namnażać i stworzyć
na obiektach tzw. „szczotki”. Im bardziej
rozbudowane tym niestety bardziej niebezpieczne.
Pod ciężarem zmrożonego śniegu i lodu gałęzie mogą się złamać,
a porozwieszane na słupach linki przewodzące prąd mogą
zostać zerwane lub uszkodzone.
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O tym, co to jest „gołoledź” można wywnioskować z nazwy.
To nic innego jak gładka pokrywa lodowa. Taka powłoka lodu może
pojawić się wszędzie – na gałęziach, przedmiotach, drogach, chodnikach.
Powstaje wskutek osadzania się mżawki (czyli łagodnego opadu
atmosferycznego), podczas niskiej temperatury.
Gołoledź występuje także wtedy, gdy cienka warstwa wody,
pokrywająca drogę lub chodnik, wskutek ujemnej temperatury
zaczyna zamarzać. Przed gołoledzią często przestrzegają
meteorolodzy w prognozie pogody dla kierowców.
To zjawisko bardzo niebezpieczne na drodze przy nieuwadze i nieostrożności kierowców może dojść do wypadków.
My także, jeśli nie musimy, nie poruszajmy się po oblodzonym
chodniku.
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Wpisz rozsypane wyrazy do odpowiednich pól.
Pola oznaczone gwiazdką
utworzą rozwiązanie.
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(leszczyna, by³o 17 orzeszków)

NAGRODy OTRZYMUJ¥:

MAJA MINCZEWSKA
C.O. SOSENKA ³APY

krystian ³azarz
C.O. larix myœlenice

karolina kosek
ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.01.2017
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

Podpis Rodzica
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i nazwiska
oraz miejscowości na liście laureatów w magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość wglądu i ich
poprawiania. /Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

C.O. skalniak spytkowice

GRATULUJEMY!
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW

PORADY FACHOWCÓW

Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

KŁOPOTY Z TRAWNIKIEM
Utrzymać piękny, gęsty trawnik
przez wiele lat nie jest łatwo. Może on tracić
swoje korzystne cechy, zwłaszcza w przypadku
błędów w trakcie użytkowania.

Proces niszczenia następuje zarówno w wyniku zaniedbań w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych jak i z przyczyn od nas niezależnych. Wówczas bardzo często na trawniku pojawiają się mchy,
chwasty, szkodniki itp.

Powody kłopotów
Najczęstszymi powodami złej jakości trawnika są:
1. Nadmierne ubicie gleby. Powstaje ono wskutek intensywnego
deptania. Wówczas warstwa nośna traci swą elastyczność oraz
przepuszczalność.
2. Powstanie próchnicy powierzchniowej, tzw. „filcu”. Przyczyną
jest m.in. brak wyczesywania murawy. Dodatkowo wspomniana
warstwa „filcu” jest siedliskiem chorób grzybowych.
3. Niedostateczna ilość składników pokarmowych w glebie inaczej
mówiąc „głód nawozowy”. Składniki mineralne, ze względu na
szybkie ich pobieranie z gleby przez system korzeniowy,
wielokrotne koszenie i związane z tym usuwanie ich wraz z masą
zieloną – wymagają częstego i systematycznego uzupełniania, a
nawet w miarę potrzeby zwiększenia dawek nawozowych.
4 Opanowanie trawnika przez niepożądaną roślinność (mchy i
chwasty) oraz choroby i szkodniki. Problem ten pojawia się
wskutek niewłaściwej pielęgnacji lub inwazji uporczywych
chwastów ruderalnych (np. nasion mniszka lekarskiego, babki,
koniczyny). Niestety czasem, mimo naszych starań, nie jesteśmy w
stanie profilaktycznie zapobiec pojawieniu się chorób czy
szkodników.

Naprawa trawnika
Mech
Mech najczęściej pojawia się wiosną lub jesienią na trawnikach o
nadmiernej wilgotności, w miejscach ocienionych (o słabym
dostępie światła), na podłożu kwaśnym, zbitym, ubogim i słabo
nawożonym. Być może wystarczającym zabiegiem jest
napowietrzanie trawnika. W tym celu należy usunąć z runi trawnika
zbitą pilśń, przez wyczesywanie jej specjalnymi grabiami o podgiętych ostrych zębach.

Pleśń śniegowa widoczna na trawniku

Następnie należy podziurkować specjalnym areatorem (albo innym
kłującym narzędziem np. widłami amerykańskimi) wierzchnią
warstwę gleby w celu napowietrzenia i zwiększenia przepuszczalności a w konsekwencji poprawy jej żyzności. Kolejnym zabiegiem jest zwapnowanie trawnika wapnem granulowanym w celu
odkwaszenia gleby. Należy także kosić trawnik nieco wyżej, na
wysokość od 5 do 7 cm. Ważne jest aby trawnika za często nie
podlewać. W razie konieczności trzeba zastosować preparaty
chwastobójcze, przeznaczone do usuwania mchu np. Mogeton 25
WP. Powstawaniu mchu zapobiega także zastosowanie nawozu do
trawnika z dużą zawartością żelaza.
Choroby
Często występującą chorobą na trawniku jest pleśń śniegowa.
Najczęściej pojawia się ona na trawnikach z przewagą życicy
trwałej, zaraz po zimie lub późną jesienią. Objawem choroby jest
biała grzybnia występująca wokół uszkodzonej powierzchni,
widoczna w okresach wysokiej wilgotności. Zwalczanie polega na
niższym nawożeniu, zwłaszcza azotowym (jesienią w ogóle nie
powinno się stosować azotu), a także wyczesywaniu obumarłych,
uszkodzonych liści i źdźbeł trawy specjalnymi grabiami oraz
częstym koszeniu. Wiosną natomiast należy wykonać aerację napowietrzanie systemu korzeniowego przez np. wbijanie wideł do
gleby na głębokość około 8 cm oraz wertykulację - wyczesanie
obumarłych tkanek traw połączone z częściowym usunięciem
starej darni.
Chwasty
Pielenie i usuwanie chwastów na trawnikach za pomocą noża to
sposoby ekologiczne, lecz niewątpliwie czasochłonne, jeśli mamy
do czynienia z dużą ilością chwastów. Oprysk herbicydem
wykonuje się w ostateczności w drugim roku od założenia
trawnika, gdy trawa jest już dobrze ukorzeniona.
Jeśli chcemy pozbyć się roślin dwuliściennych: mniszka
lekarskiego, babki szerokolistnej, powoju polnego czy gwiazdnicy
pospolitej, zaleca się stosowanie preparatów: Mniszek Ultra, lub
Chwastox trio.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze

PORADY FACHOWCÓW

Zima w ogrodzie
w trosce

o rośliny

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

Grudzień to jeszcze dobry czas,
aby przygotować rośliny w ogrodzie
na trudne zimowe warunki. Z reguły
w tym miesiącu synoptycy podają
coraz więcej informacji
o warunkach pogodowych, jakie
czekają nas w bliższej i dalszej
przyszłości.

Róże wymagają okrycia na zimę

Informacje pogodowe w tym okresie są bardzo ważne dla nas
ogrodników. Wiemy z nich, jak i kiedy mamy przygotować do zimy
te gatunki roślin, które nie są dostatecznie odporne na mróz. A ubiegłoroczna zima, której wbrew pozorom praktycznie nie było,
potrafiła wyrządzić wiele strat. Szczególnie ucierpiały nie zabezpieczone róże.

Podczas podejmowania decyzji, które rośliny będą wymagały
szczególnego zabezpieczenia, warto skorzystać z mapy stref mrozoodporności w Polsce. Chociaż według mnie nie jest ona do końca
precyzyjna, to stanowi podstawowe źródło informacji o warunkach zimowych w poszczególnych regionach. Może okazać się, że
rośliny wymagające starannego okrycia na wschodzie, poradzą
sobie nawet bez okrycia na zachodzie Polski.

Chociaż nie było siarczystego mrozu, to wystarczyło nagłe obniżenie temperatury do kilkunastu stopni poniżej zera przez około
tydzień i to bez zupełnej okrywy śniegowej, aby dokonać wielu
zniszczeń również w bylinach i trawach ozdobnych. Z traw
ucierpiały głównie te świeżo posadzone lub przycięte na zimę.
Pamiętajmy zatem – trawy ozdobne przycinamy wiosną! Okazały
pióropusz ochroni korzenie przed mrozem i nadmiarem wilgoci.
Młode kępy dobrze jest przykryć jedliną lub śniegiem. Tak, tak
śniegiem – o ile oczywiście będzie. Nie odrzucajmy go bezmyślnie
na trawnik, lecz na wrażliwe na mróz rośliny, gdyż jest bardzo
dobrym izolatorem. Tę metodę stosujemy od lat w punkcie
sprzedaży i dlatego nie mamy zbyt dużych strat po zimie w roślinach, pomimo naszej lokalizacji w zimnym zakątku Polski.

Do tych roślin, których strata byłaby niepowetowana, zaliczają się
z pewnością róże. Dlatego należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed zimą. U róż krzaczastych usypujemy kopczyki u podstawy,
natomiast u róż piennych-drzewkowych, najpewniejszy sposób to
przyginanie elastycznego pnia do ziemi i kopczykowanie korony.
Przy starszych okazach, gdy pień jest już zbyt gruby, z obawy o jego
złamanie warto skorzystać z pomysłu zaprzyjaźnionego
producenta róż. Pomysł ten obrazuje rysunek umieszczony
poniżej. Z dwóch stron blisko pnia wycinamy szpadlem kliny
ziemi, z jednej strony żeby łatwiej było przygiąć, z drugiej strony
żeby korzenie nie trzymały drzewka. Przed nadejściem
spodziewanych dużych mrozów kopczyki warto dodatkowo okryć,
np. jedliną.

Rysunek: arch. kraj. Małgorzata Koszewska
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Troski wymagają także rośliny w pojemnikach, zdobiące nasze
wejścia do domu, czy też balkony lub tarasy. Są gatunki zupełnie
odporne na mróz, które nie wymagają żadnego zabezpieczenia
i mogą być ozdobą przez całą zimę. Należą do nich tuje-żywotniki
zachodnie, świerki, większość sosen, jodły koreańskie. W ostatnim
przypadku odmiany, które są szczepione na jodle białej, mogą
przemarzać. I tutaj, w zależności od regionu, musimy albo dobrze
okryć korzenie, bądź jeszcze lepiej, zadołować roślinę w ogrodzie.
To samo dotyczy również coraz częściej używanych do dekoracji,
sadzonych w pojemnikach bukszpanowych kul.

PORADY FACHOWCÓW

Świerki są odporne na mróz i nie wymagają okrycia

Okrycie z juty może być też dekoracją

Śnieg, wbrew pozorom, stanowi doskonałą izolację od mrozu

Okryć należy wrażliwe na mróz krzewy i krzewinki zimozielone –
różaneczniki i rośliny wrzosowate. Starannego zabezpieczenia na
zimę wymagają hortensje ogrodowe, u których są już zawiązane
pąki kwiatowe do kwitnienia w przyszłym roku. Jeżeli przemarzną,
nie będzie kwitnienia. Modne ostatnimi czasy hortensje bukietowe
oraz wracające do łask hortensje drzewiaste są mrozoodporne
i okrywanie ich jest bezcelowe. Zabezpieczenia wymagają młode
drzewka owocowe i pnącza, takie jak róże pnące, miliny i jeżeli
jeszcze nie są zbyt okazałe – glicynie. U magnolii warto warstwą
kory wyściółkować strefę korzeniową. Dawniej bardzo dobrym
materiałem do ochrony przed zimnem była słoma i maty słomiane,
teraz o nie trudno. Ale mamy za to wygodne w stosowaniu włókniny zimowe, w tym kaptury, które mogą być również same w sobie
bardzo ozdobne. Oprócz włóknin, bardzo dobrym materiałem izolacyjnym są również siatki cieniujące. Unikajmy folii, która w takich wypadkach częściej szkodzi niż pomaga.

Troszczmy się o nasze rośliny zimą i okrywajmy je
– odwdzięczą się nam bujnym rozwojem
i kwitnieniem na wiosnę!

PORADY FACHOWCÓW

Gwiazda

betlejemska
nowy symbol

Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

Bożego Narodzenia

Dawno, dawno temu, w jednej
z ubogich meksykańskich wsi,
żyła dziewczyna o imieniu Pepita.
Były Święta, a Pepita chciała złożyć podarunek Jezusowi. Nie
miała jednak nic prócz dobrego serca. W wigilię Bożego Narodzenia ukazał się jej anioł, który poradził żeby nazbierała zielonych
chwastów rosnących wzdłuż drogi, zrobiła z nich bukiet i zaniosła
do kościoła. Pepita wahała się, ale zachęcona słowami niezwykłego
przybysza, zrobiła tak jak jej polecił i zaniosła bukiet do świątyni
oraz położyła obok żłóbka. Tam zwykłe zielone liście zaczęły
nabierać intensywnego czerwonego koloru, zmieniając się w przepiękne gwiazdy betlejemskie.
Gwiazda Betlejemska istnieje w tradycji świątecznej krajów
Środkowej Ameryki od wieków – o czym świadczy chociażby
przytoczona powyżej stara meksykańska legenda. Pochodzący z regionu oddalonego od nas zarówno kulturowo jak i geograficznie
zwyczaj dekorowania domów i mieszkań Poinsecją, z roku na rok
zdobywa w Polsce coraz więcej miłośników. Gwiazda Betlejemska
dołącza do szeregu zakorzenionych już u nas od dawna rytuałów
i tradycji, takich jak ubieranie choinki, przygotowywanie szopki
bożonarodzeniowej czy łamanie się opłatkiem.

Dekoracja z gwiazdą betlejemską. Fot. www.stars-for-europe.com

Choć w Polsce Wilczomlecz Nadobny (kolejne określenie gwiazdy betlejemskiej) kojarzy się niemal wyłącznie ze świętami Bożego
Narodzenia, warto pamiętać, że jest to jedna z najpopularniejszych
roślin doniczkowych na świecie. Ceniona jest przez miłośników
kwiatów w takich krajach jak Indie, Japonia a nawet Egipt. W warunkach naturalnych rośnie w Ameryce Środkowej na terenach
Meksyku, jednak nie przypomina tych odmian które możemy
znaleźć na sklepowych półkach. Dziko rosnąca Poinsecja to krzew
dochodzący nawet do 3 metrów wysokości, a jej odmiany rosnące
w wilgotniejszych rejonach nie wybarwiają się i pozostają zielone
przez cały rok.

Roślina jako element stroika. Fot. www.stars-for-europe.com

Poinsencja w biurze.
Fot. www.stars-for-europe.com
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Poinsencja w doniczce. Fot. www.stars-for-europe.com

Gwiazda betlejemska jest stosunkowo delikatną rośliną, jednak
trzymając się kilku zasad możemy sprawić, że przetrwa w doskonałej formie przez cały okres świąt a nawet i dłużej. Poinsecja nie
znosi mrozu, dlatego warto na zakupy wybrać się podczas cieplejszych dni i nie kupować roślin trzymanych na zewnątrz. Podczas
transportu najlepiej owinąć je papierem, a po przywiezieniu do domu znaleźć im odpowiednie, jasne i ciepłe miejsce. Najlepiej
sprawdzi się tu stanowisko o stałej temperaturze w okolicach 1621°C, w którym roślina nie będzie narażona na przeciągi. Pamiętajmy, żeby nie stawiać jej w sąsiedztwie kominków i kaloryferów. Równie ostrożni powinniśmy być podczas podlewania.
Staramy się utrzymać roślinę wilgotną, ale równocześnie nie przelewać jej ponieważ może to skutkować gniciem korzeni. Najlepiej
używać wody o temperaturze pokojowej.
Kwiat w otoczeniu świecy. Fot. www.stars-for-europe.com

W bożonarodzeniowej szacie. Fot. www.stars-for-europe.com

Jedną z największych zalet Poinsecji jest jej różnorodność, pozwalająca na tworzenie najbardziej nawet pomysłowych i oryginalnych
dekoracji. Oprócz najpopularniejszych, czerwonych odmian, coraz
częściej można spotkać te o kolorach łososiowym, różowym, kremowym a nawet żółtym. Gwiazdy betlejemskie to również bogactwo form. Odwiedzając dobrze zaopatrzone centrum ogrodnicze
możemy się zdecydować na Poinsecję o jednym lub wielu pędach,
posadzone do koszy, a nawet o kształcie niewielkiego drzewka!
Gwiazda betlejemska wygląda wspaniale zarówno jako roślina
doniczkowa, jak i element większych kompozycji. Coraz częściej
używa się jej również w postaci ciętej, wplatając do stroików, tworząc bukiety lub dekorując stoły. Aby zapobiec wyciekowi mlecznego soku, pojawiającego się po przecięciu łodygi, powinniśmy
zanurzyć ją na moment do wody o temperaturze około 60 °C.
Poinsencja to roślina wyjątkowa. W magicznym
czasie Świąt Bożego Narodzenia może stać się
żywym elementem dekoracji stołu oraz
mieszkania. Przy odpowiedniej pielęgnacji,
będzie z nami jeszcze długo po świętach.
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Od początku listopada witryny
sklepowe mówią nam, że Święta
Bożego Narodzenia są już blisko.
Wykorzystajmy ten czas do
wykonywania własnych świątecznych
dekoracji.
Stroiki z igliwia wprowadzają świąteczny klimat

Coraz powszechniejsza staje się tradycja umieszczania dekoracji z akcentem bożonarodzeniowym nie tylko wewnątrz domu, ale także na zewnątrz.
Piękne stroiki na drzwiach, schodach, tarasie czy balkonie, mogą wprowadzić w dobry nastrój odwiedzających nas gości. Samo tworzenie takich
ozdób stanowi niezwykłą okazję aby miło spędzić czas z najbliższymi.

Naturalne gałązki igliwia

Na początku istotne będzie wybranie stylu w jakim stworzymy
stroik. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy elementy
dekoracji będą naturalne czy może z gotowych, sztucznych
półproduktów. Jeśli wybierzemy pięknie pachnący naturalny
stroik, wcześniej przygotujmy elementy do jego wykonania.
Przydać się mogą plasterki pomarańczy i cytryn. Pięknego aromatu
zawsze dodają przyprawy np. goździki i anyż. Do dekoracji
wykorzystajmy łupiny orzechów włoskich lub nawet całe orzechy,
piórka, rajskie jabłuszka, żołędzie, mech, sianko, kule rattanowe,
kasztany. Wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy.

Dodatki uzupełniają „zieloną” podstawę stroika
REKLAMA

Igliwie z czerwonym „dodatkiem” w postaci owoców
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Sztuczne igliwie w połączeniu z czerwonymi dodatkami

Do wykonania podstawy najprostszego stroika potrzebujemy drucika,
gałązek świerku, jodły, thuji oraz podstawki typu gąbka florystyczna. Na
początku gąbkę możemy przyciąć do odpowiadającego nam kształtu koła.
Następnie wbijamy gałązki igliwia w gąbkę florystyczną tak, by utworzyć
okrąg. Dodatkowo możemy je wzmocnić drucikiem. Okrąg iglasty uzupełniamy wedle gustu np. gałązkami ostrokrzewu, bukszpanu, berberysu,
głogu, jarzębiny. Kiedy mamy już gotową podstawę, to zostaje nam najprzyjemniejsza część pracy, czyli dekorowanie. Teraz możemy użyć
wszystkich wcześniej przygotowanych dekoracji. Mocujemy je kawałkami drucika. Jeśli bożonarodzeniowy stroik chcemy postawić na stole, to w
jego środku możemy umieścić świece a zamiast gąbki florystycznej
wykorzystać podstawkę, paterę lub talerz.
Stroik może być też wykonany z drewna
Zielony stroik witający gości

Prace nad stroikiem mogą nam ułatwić gotowe wiklinowe wianki,
które kupimy niemal w każdej kwiaciarni. Drucikiem do wianków
mocujemy najpierw igliwie a później dekoracje. Całość możemy
ozdobić śniegiem w sprayu, brokatem, dodać tasiemki itp.
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Kiedy chcemy nieco przełamać tradycję i wykonać stroik w nowoczesnym wydaniu, możemy użyć wysokich naczyń szklanych lub
szklanych lampionów z domieszką drewna i metalu. W ich wnętrzu
umieszczamy igliwie i takie dekoracje, które odpowiadają naszym
gustom i upodobaniom. Podpowiedzią może być to, że z lampionami pięknie współgrają pomalowane delikatnie na biało gałązki
jemioły lub kora brzozowa. Ale istotne jest także to, aby dobrać
kolorystykę stroików do stylu wnętrza i nie przesadzać z ilością
dodatków – czasem mniej znaczy więcej.

Igliwie to naturalny materiał, który warto wykorzystać
do świątecznej dekoracji wnętrz, a także drzwi,
schodów czy tarasów. Igliwie dodaje stroikom
naturalności a dodatki, stosowane z umiarem, tworzą
magię Świąt Bożego Narodzenia.
REKLAMA
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GRUNT
pod

korzeniami

Tekst
Witold Czuksanow

Wiadomo powszechnie, że ziemia potrzebna jest
roślinom jako magazyn wody, pokarmu, ale
i jako miejsce oparcia, czyli po prostu po to,
aby się nie przewracały. Ale z drugiej strony
są i takie roślinki, które świetnie radzą sobie
bez żadnego podłoża.

Nie wszystkie rośliny potrzebują podłoża - wśród tej grupy
są egzotyczne orchidee

Taka Vanda na przykład, tropikalna orchidea na której często widać
tylko liście i gołe korzenie uczepione konarów drzew, bywa obsypana takimi kwiatami, że podziwiać. To jednak wyjątek, a ziemia
jest dla roślin przede wszystkim wyjątkowym magazynem. Większość zieleniny zamieszkującej nasze domy oczekuje, że znajdzie
w nim to, co potrzebne do budowy komórek i tkanek, czyli do wzrostu. A ponieważ wielkimi krokami zbliża się czas wiosennego przesadzania, to pomyślałem, że mała gruntowa powtórka wszystkim
się przyda.

W niektórych przypadkach można dodać drobne kamyczki

Mamy dwa wyjścia: albo inwestujemy w opakowania markowych
podłoży z gwarancją jakości i sadzimy w nowe pojemniki,
najwyżej o numer, czy dwa numery większe niż dotychczas. Tej zasady przestrzegamy zawsze, bo zbyt wielkie donice rośliny natychmiast wykorzystają i zajmą się rozbudowywaniem korzeni, a nie
liści i kwiatów, na których najbardziej wszystkim zależy. Ale można również wyjść z założenia, że nie ma to jak ziemia domowej
roboty i trochę się pobawić mieszaniem różnych komponentów. Ich
podstawowymi składnikami powinny być zawsze: wysoki torf
oraz czysty piasek.
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Te składniki mają dwie ważne cechy: są wolne od szkodników
i chorób, a do tego brak w nich składników mineralnych. A zmieszane w proporcji dwa do jednego dają podstawową mieszankę,
którą można wykorzystać dla przeważającej liczby parapetowych
pupili. Trzeba jedynie pamiętać, że wysoki torf jest
sprzedawany w wersji kwaśnej /odczyn pH około 4.0-4,5/, jak
również odkwaszonego wapnem substratu. Zawsze trzeba mieć
na uwadze to, który z nich został wykorzystany. Bo taka bardzo
kwaśna mieszanka jest odpowiednia tylko dla kilku wyjątkowych
grup roślin.
Pierwsza to wrzosowate /Ericaceae/, których
domowymi przedstawicielkami najczęściej są
azalie, druga: rośliny mięsożerne. W tej sympatycznej rodzince mamy niezwykłe muchołówki,
urokliwe dzbaneczniki, tłustosze, czy rosiczki
znane dobrze miłośnikom krajowej przyrody. One
wszystkie lubią kwaśno, a jeśli odkryją, że przez
pomyłkę dostało im się podłoże z wapnem, wtedy
zaczną bunt. Stracą zielony kolor i chęć do życia.
Na nieszczęście reagują z opóźnieniem i czasami
trudno skojarzyć przyczynę „choroby” z fatalną
pomyłką.

Mięsożerne muchołówki znajdują się w grupie roślin
kwaśnolubnych

Z kolei podstawową mieszkankę torfowo-piaskową w wersji odkwaszonej można wykorzystać do przesadzenia różnych roślin
doniczkowych, w tym i tych spokrewnionych z ananasem. Popularne guzmanie, vrisee, bromelie, czy aechmee, traktują podłoże
w doniczce głównie jako miejsce oparcia, a ich korzenie wcale nie
szukają tam wody i minerałów. Te rośliny (popularnie nazywane
bromeliami), odżywiają się tym, co im wlejemy razem z wodą do
rozet liściowych. Podstawowe, kwaśne czy odkwaszone podłoże
można również wykorzystać dla domowych kaktusów. W ich
wypadku jednak powinno się dosypać jeszcze jedną część grubego
żwirku kamiennego lub pospółki, by ziemia nadmiernie nie
gromadziła wody. Jak wiadomo kłujące piękności potrafią się bez
niej obyć nawet przez dłuższy czas.
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Znakomita grupa roślin doniczkowych ma jednak względem
podłoża ściśle sprecyzowane oczekiwania. Poszukuje tam i oparcia
i wody i pożywienia. Sporą ilość tego drugiego ich korzenie znajdują w kompoście, więc byle czym się nie zadowolą. Im dodajemy
jedną część pożywnego kompostu na porcję odkwaszonej mieszanki piaskowo-torfowej. Tak otrzymujemy typową ziemię kwiatową z dawką pożywienia wystarczającą na kilka początkowych
miesięcy wzrostu. Z czasem kwiaty trzeba dodatkowo zasilić nawozami mineralnymi.
Z kompostem bywają jednak i problemy. Nigdy nie wiadomo, czy
razem z nim do ziemi i do doniczek nie wprowadzimy jakiegoś
konia trojańskiego w postaci zarazków i szkodników, a także żywych dżdżownic. Tak, tak.. w małych pojemnikach te spokojne robaczki zamieniają się w amatorów drobnych korzeni i naprawdę
mogą napytać kłopotów. Dlatego by uniknąć nieszczęścia, zanim
dodamy go do torfu i piasku, każdą porcję kompostu warto upiec
w piekarniku. Potrzebna jest do tego stara brytfanka i około godziny
przebywania w stu stopniach. Po wychłodzeniu można mieszać,
sadzić i patrzeć jak zieleń bujnie rośnie.

Torf i piasek powinien być wymieszany w odpowiednich
proporcjach

Mamy wreszcie specjalne podłoża dla epifitów, czyli roślin
żyjących na innych roślinach. Wśród nich warto wymienić wiele
storczyków i kilka paproci. Te rośliny większość życia spędzają na
drzewach i torfowa ziemia im niepotrzebna, a głównym składnikiem substratu powinna być twarda kora. Najlepsza jest ponoć
daglezjowa.
Mieszankę torfowo-piaskową preferują bromeliowate,
w tym guzmanie
REKLAMA
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ZIMA
-

pierwsza
zasada ...

Lód, śnieg i wiatr to codzienność.
Pustka i samotność.
Piękno i brak widocznego
wpływu człowieka.
To niezwykły świat,
królestwo Królowej Śniegu.

ANTARKTYDY

Świat zaklęty w bieli poprzecinanej czarnymi nunatakami szczytów. Nieodkrytych ciągle stoków, grań i lodowych dolin. To także
miejsce podlodowych tajemnic. Jezior nieodwiedzanych od tysięcy
lat, w których tkwią być może tajemnice naszej ewolucji. Pustka
wypełniona bogactwem życia wybrzeży tego białego lądu.
Milionowe populacje mirung – słoni morskich, uchatek antarktycznych i różnych gatunków pingwinów. Nie ma już takich
populacji wielorybów jak niegdyś. Wybijane przez setki lat, dziś
bardzo wolno odbudowują swoje populacje. Ale nadal można tam,
na Oceanie Południowym, zobaczyć wielkie ogony tych potężnych
matuzalemów oceanu.

Byłem pod wielkim wrażeniem, gdy niedaleko pontonu, którym
płynęliśmy w pobliżu Wyspy Brabant przy Półwyspie Antarktycznym, wychyliły się z wody wielkie, bezdenne wrota wielorybich pysków. To humbaki długopłetwce zgotowały nam widowisko, którego nie da się zapomnieć przez lata. Bogactwo przyrodnicze to również wyspy okołoantarktyczne. Gdy z załogą Selma
Expeditions eksplorowaliśmy kolejne zatoki Georgii Południowej
nie mogłem się nadziwić, że tu, w takim chłodzie i krainie wiatru,
mogą na świat przychodzić małe słonie morskie, pingwiny czy
uchatki. A jednak.
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Cały antarktyczny świat zwierząt zależy od planktonu, który
bujnie rozwija się w tych wodach. Karmi sobą kryl, skorupiaki
morskie, występujące tutaj w masowych ilościach. To właśnie te
małe „krewetki” są podstawą do życia ptaków i ssaków. To w oparciu o te zasoby istnieją do dziś kolonie pingwinów, fok i waleni.
Antarktyda, choć może zabrzmi to dziwnie, jest rajem i symbolem
morskiej bioróżnorodności. To biały Eden, którego nie wolno nam
zniszczyć. Stąd w tym roku rządy wielu państw zgodziły się na
powstanie największego na świecie rezerwatu przyrody u wybrzeży Morza Rossa. To ogromny krok do ochrony ostatniego na
Ziemi pierwotnego ekosystemu.
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Mój zachwyt tym miejscem nie słabnie
od lat, jest tam jakiś magnes, który
przyciąga swoją magią wszelkich
marzycieli, śmiałków, naukowców,
a nawet takie gwiazdy muzyczne jak
Metallica. Bardzo trudno mi było odpływać
z Szetlandów Południowych wiedząc,
że dwa tygodnie później, kilka kilometrów
od miejsca kotwiczenia jachtu Selma
Expeditions, zespół ten zagra tu jedyny
taki polarny koncert.
Antarktyda przyciąga do swych
wybrzeży niezwykłych ludzi, którzy
właśnie tam chcą zmierzyć się
z ostatnim, ciągle trudno dostępnym
biegunem zimna, samotności
i tym geograficznym.

Podczas gdy będą Państwo czytać ten artykuł, moja koleżanka,
Małgorzata Wojtaczka, podążać będzie na biegun południowy.
W samotności, bez wsparcia z zewnątrz. 110 kg ekwipunku
ciągniętego za sobą na tzw. pulkach czyli specjalnych łódkach z
żywic epoksydowych. Tylko to, co najpotrzebniejsze: jedzenie,
namiot, śpiwór, telefon satelitarny i reszta polarnego ekwipunku.
Dzień po dniu, do przejścia 1200 km i 2835 m różnicy wzniesień.
Niezwykła jest Antarktyda i niezwykły jest wyczyn Małgorzaty.
Jest pierwszą Polką, która podjęła się takiej wyprawy i jedną z
nielicznych kobiet na świecie, które wybrały marsz przez krainę
Królowej Śniegu. Pozostaje nam trzymać kciuki w nasze zimowe
dni i wspierać dzielną Polkę w dotarciu na biegun. Tam zima jest
bardziej sroga… To wyczyn dla wszystkich Polek, ale też
Polaków, bo jak do tej pory do bieguna południowego doszedł w
ten sposób jedynie Marek Kamiński.
Więcej informacji o wyprawie znajdziecie Państwo na stronie
http://samotnienabiegun.pl oraz na portalach społecznościowych.

Tekst i zdjęcia:
Krzysztof Konieczny
Fundacja Przyrodnicza
„pro Natura”
www.dbajobociany.pl

Selma Expeditions www.selmaexpeditions.com
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Zimowa

filharmonia
w Parku Narodowym
„Ujście Warty”

Nadeszła zima. Wielu z nas wydaje się, że to
martwy czas. Zdecydowanie zaprzecza temu ptasi,
donośny, trąbiący głos, niosący się echem po
nadwarciańskich rozlewiskach. Do kogo należy
ów tajemniczy głos? Czy znajdziemy tutaj inne
zimujące ptaki?
Zima; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Najmłodszy w Polsce Park Narodowy „Ujście Warty” zachwyca
różnorodnością ptaków. To właśnie ta grupa zwierząt jest głównym
celem ochrony Parku i jest w centrum zainteresowań odwiedzających. Nastawieni na ptasie obserwacje turyści przyjeżdżają do nas
w różnych okresach fenologicznych. Najczęściej pojawiają się
wiosną i jesienią, gdy mogą podziwiać spektakularne widowisko
migrujących wielotysięcznych stad gęsi, żurawi i kaczek. Tymczasem również zima dostarcza wspaniałych ptasich obserwacji.

Gatunki łabędzi możemy odróżnić po kolorze i budowie dzioba.
Dziób łabędzia niemego jest czerwono-czarny i zaopatrzony w guz,
natomiast dziób łabędzia krzykliwego jest żółto-czarny i pozbawiony guza. Różnią się także sylwetką. Łabędź krzykliwy, w
przeciwieństwie do niemego, ma wyprostowaną szyję a podczas
pływania nie unosi skrzydeł na kształt żagli. Zimą można u nas
spotkać oba gatunki, ale dominują wówczas łabędzie krzykliwe.

Łabędź niemy; fot. Michał Leszczyński

Łabędzie krzykliwe; grafika Katarzyna Bajerowicz
Łabędzie krzykliwe; fot. Michał Leszczyński

Już pod koniec października przylatują do nas pierwsze łabędzie
krzykliwe – goście ze skandynawskich krain. Z czasem jest ich
coraz więcej a zimą koncentracje sięgają nawet do 3000 osobników.
Czyni to Park Narodowy „Ujście Warty” najliczniejszym
zimowiskiem tego gatunku w Polsce! Choć z daleka niewprawiony
obserwator może pomylić łabędzia krzykliwego z łabędziem
niemym, nie sposób nie dostrzec różnicy w ich głosach. Łabędzie
krzykliwe bardzo często odzywają się donośnym, melancholijnie
brzmiącym głosem przypominającym granie na…trąbce. Ich
„instrumentem dętym” jest pętla silnie wydłużonej tchawicy! To
właśnie jej budowa odpowiada za rezonowanie dźwięków. Łabędzie
nieme nie odzywają się tak donośnie. Charakterystyczny dla nich
jest natomiast świszczący odgłos skrzydeł, będący tzw.
dźwiękiem mechanicznym.
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Łabędzie krzykliwe; fot. Michał Leszczyński

Innymi przedstawicielami zimowych gości są, należące do kaczek,
tracze. Traczami nazywano niegdyś robotników, którzy cięli kłody
za pomocą piły. Dlaczego zatem w ten sam sposób nazwano te
piękne wodne ptaki? Odpowiedź tkwi w budowie dzioba,
pozbawionego blaszek a zaopatrzonego na brzegach w „ząbki”,
tworzące rodzaj piłki. Taka budowa dzioba odróżnia tracze od
innych kaczek. Gatunkami, które zimą można spotkać w Ujściu
Warty są: nurogęś i bielaczek.
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Okres jesienno-zimowy jest idealnym czasem do obserwowania
największej krajowej dzierzby – srokosza. Dzierzby należą do
rzędu ptaków wróblowych. Ich hakowato zakrzywiony koniec
ostrego dzioba, nie świadczy jednak o pokrewieństwie z ptakami
szponiastymi, ale o sposobie pobierania pokarmu. Srokosz zimą
żywi się głównie ptakami i gryzoniami.
Dzierzby nie posiadają szponów – nie mogą przytrzymać swojej
ofiary. Stąd nabijają je na ciernie i dopiero konsumują.
Ciekawostką jest również „sokoli wzrok” srokosza. Gatunek ten
potrafi zlokalizować i oznajmić obecność drapieżnika znajdującego się w powietrzu dużo wcześniej niż jest to w stanie zarejestrować ludzkie oko. Doskonały wzrok związany jest z obecnością w
oku dwóch plamek żółtych (w ludzkim oku znajduję się jedna
plamka żółta). Cecha ta występuje u ptaków szponiastych, z
którymi srokosz nie jest spokrewniony.

Nurogęś; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Park Narodowy „Ujście Warty” jest również miejscem zimowania
największego ptaka szponiastego Polski - bielika. Jego rozpiętość
skrzydeł osiąga nawet 2,5 m. Gatunek ten buduje jedne z najokazalszych gniazd mogących osiągać 2 m wysokości i ważyć
nawet tonę! Choć pojedyncze pary tego gatunku gniazdują w Parku
i można go spotkać u nas przez cały rok, najwięcej osobników (do
50) obserwujemy zimą. Warto pamiętać, że ptak ten nie jest orłem,
choć był tak niegdyś nazywany. Od orła odróżnia go przede
wszystkim nieopierzony skok. Wbrew pozorom bielik nie jest cały
biały. Swoją nazwę zawdzięcza głównie barwie piór na ogonie,
które u osobników dorosłych są śnieżnobiałe.

Srokosz; fot. Dariusz Świtała

Pośród zimowego krajobrazu Ujścia Warty można dostrzec
również sporo innych gatunków ptaków, także gości z północy
takich jak myszołów włochaty czy błotniak zbożowy.
Zapraszamy zatem do zwiedzania naszego Parku również zimą.

Informacje o ścieżkach przyrodniczych oraz ich
dostępności można znaleźć na stronie
www.pnujsciewarty.gov.pl
Bielik; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Myszołów włochaty; fot. Dariusz Świtała

Tekst: Agata Jirak-Leszczyńska
Specjalista ds.
ochrony przyrody
Park Narodowy
„Ujście Warty”
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ŚWIAT ZWIERZĄT
Wolińskiego
Parku Narodowego
Woliński Park Narodowy wyróżnia nie tylko położenie
na wyspach u ujścia Odry, ale również z nim związane
bogactwo i zróżnicowanie występujących w jego
granicach zwierząt. To na Wolinie w granicach Parku
mamy niespotykaną okazję spotkać i podziwiać
gatunki z zupełnie odmiennych biotopów, i to o każdej
porze roku.
Decydujące o różnorodności położenie pozwala na połączenie
w jednym miejscu zróżnicowanych grup gatunków. Obok gatunków w Polsce pospolitych, takich jak: jeleń europejski, dzik, sarna,
lis, borsuk czy ekspansywnych w kraju, jak bóbr europejski, występują także gatunki rzadsze lub trudniejsze do obserwacji: gronostaj,
łasica, wydra europejska, kuna leśna, jeż zachodni, wiewiórka
pospolita, owadożerne ryjówki: aksamitna i malutka oraz rzęsorek
rzeczek. Niestety na terenie Wolińskiego Parku Narodowego żyją
także obce dla naszej fauny gatunki ssaków, często negatywnie
wpływające na faunę rodzimą. Są to jenot, norka amerykańska
i szop pracz. Istotne miejsce dla fauny Parku stanowi Zagroda
Pokazowa Żubrów – ośrodek hodowli zachowawczej żubra rasy
białowieskiej. Oprócz stada tego królewskiego gatunku można
tutaj oglądać również dziki, sarny, jelenie i bieliki.

Byk - „drugi po bogu” czyli krowie-przewodniczce, w stadzie
żyjącym w Wolińskim Parku Narodowym; fot. Marek Szwarc

Do obecnych w Parku ssaków należą także
nietoperze. Ta prowadząca skryty tryb życia
grupa reprezentowana jest przez co najmniej
13 gatunków. Oprócz gatunków powszechnie
występujących w tej części Polski, takich jak:
gacek brunatny, nocek rudy, borowiec wielki,
mroczek późny, oraz karliki: malutki, większy,
spotykane są znacznie rzadsze, w tym zagrożone:
borowiaczek, mroczek posrebrzony, nocek
duży i nocek łydkowłosy.
Jeleń - byk ryczący w godowym uniesieniu w pełni dnia;
Powyżej: Dzik - gatunek coraz częściej spotykany poza leśnymi
ostępami; fot. Marek Szwarc

Osobliwą grupą wolińskich ssaków są ssaki morskie żyjące w wodach Zatoki Pomorskiej: foka szara – coraz częściej wpływająca do
Zalewu Szczecińskiego, foka pospolita oraz bardzo rzadko obserwowany waleń – morświn.

1
2

44
4
4
18

3
Zdjęcia:
1. Perkoz dwuczuby - ta samica
ogłasza, że to jej terytorium;
fot. Marek Szwarc
2. Biegus zmienny - jego
podgatunek schinzi ma w Parku
jedno z ostatnich miejsc lęgowych
w tej części Bałtyku;
fot. Bartosz Kasperkowicz
3. Ten dzięcioł duży wejście do
swojej dziupli chroni efektownym
daszkiem z huby;
fot. Marek Dylawerski

Szczególnie cenna jest wolińska awifauna. Jej bogactwo to wynik
położenia wysp na szlakach migracji jak i specyficznej mozaiki
biotopów. Wśród występujących w Parku gatunków lęgowych
szczególnie cennym jest zagrożona globalnie wodniczka – najbardziej zagrożony europejski ptak wróblowy. Ma ona w Parku – na
bagiennych wyspach w delcie Świny, wysuniętej najbardziej na zachód w Europie, stanowisko lęgowe. Inne „ptasie rarytasy” to gromadzące się zimą kilkutysięczne stada szlacharów i nurogęsi oraz
lodówek i markaczek. Bardzo rzadkim gatunkiem jest aktywna
w dzień, związana z bagiennymi łąkami sowa – uszatka błotna. Występuje tu także rybołów, trzmielojad, czy największa europejska
sowa czyli puchacz. W parku od wielu dziesięcioleci utrzymuje się
stabilna populacji bielika – ptaka herbowego naszego Parku. W jednym z rewirów bieliki żyją już od blisko 100 lat. Ważnymi gatunkami lęgowymi są także: lerka, kania rdzawa i czarna, zimorodek,
batalion, łabędź krzykliwy, ohar, błotniak stawowy, żuraw, kobuz,
dzięcioł zielony, dzięcioł czarny i muchołówka mała.
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Nie można zapominać także o bardzo bogatym świecie zwierząt
bezkręgowych. Począwszy od pływającej późnym latem w przybrzeżnych wodach meduzy – chełbi modrej, przez małże –
z okazałą małgiwą piaskołazem, ślimaki – z żyjącym na korze buków ślimakiem ostrokrawędzistym, po najliczniejsze w gatunki
stawonogi. Aktualne rozpoznanie owadów Wolina (a kolejne badania przynoszą stwierdzenia nowych gatunków) wskazuje nie tylko
na fakt ich najliczniejszych w gatunki populacji, ale również na
szczególne bogactwo motyli i muchówek. Wśród tych ostatnich
stwierdzono ponad 20 gatunków komarów. Wśród motyli występują zarówno pojawiające się czasem w dużych ilościach szczotecznice szarawki, zjadające liście na wielu hektarach lasu, po rzadkie, związane z podmokłymi łąkami czerwończyki. Do ciekawostek należy fakt występowania aż 65 gatunków chrząszczy wodBóbr europejski - młode osobniki coraz częściej wędrują w poszukiwaniu nych. Oprócz nich mamy 17 gatunków ważek, 40 gatunków korników, 62 gatunki pszczołowatych. Warto wymienić, że na terenie
swojego miejsca wzdłuż brzegu morza; fot. Marek Dylawerski
Wolińskiego Parku Narodowego występuje w licznych stanowisBogactwo wód pozwala na występowanie licznej w gatunki ichtiokach piękny chrząszcz – pachnica dębowa, żyjąca wyłącznie
fauny. Estuariowy charakter wód morskich sprawia, że w tym saw próchnie we wnętrzu starych drzew.
mym akwenie spotykamy zarówno ryby typowo słodkowodne jak
i ryby morskie. Ichtiofaunę naszych wód reprezentują zatem: gatunCiekawostką jest fakt stwierdzenia w granicach Parku nowych dla
ki dwuśrodowiskowe jak: troć wędrowna i łosoś oraz węgorz
świata nauki owadów. Są wśród nich np.: chrząszcz Teredus opacus
europejski; gatunki słodkowodne: sandacz, okoń, szczupak, sieja,
żyjący w chodnikach innych drzewożernych chrząszczy czy odkrymiętus, leszcz, płoć (często spotkane również przy brzegach Zatoki
te w porwaku kredowym kopalne gatunki skoczogonków.
Pomorskiej); i gatunki typowo morskie: dorsz, węgorzyca, stornia,
babka, tobiasz czy belona. Płytkie wody u brzegu Wolina to obszar Jaszczurka zwinka - niekiedy chętnie
żyje w drzewach; fot. Marek Dylawerski
tarła śledzia, zarówno jego rasy wiosennej jak i jesiennej.
Gady reprezentowane są w faunie Parku przez żmiję zygzakowatą,
zaskrońca zwyczajnego oraz jaszczurki: zwinkę i żyworodną oraz jaszczurkę beznogą – padalca zwyczajnego. Na uwagę zasługuje gniewosz plamisty, mający w Parku jedno z najbardziej północnych stanowisk w Polsce.

Żyjący w martwym drewnie ciołek
matowy - kuzyn znacznie rzadszego
jelonka rogacza; fot. Marek Dylawerski

Gniewosz plamisty - rzadki gatunek węża związany z nasłonecznionymi stanowiskami, np. starej kopalni kredy;
fot. Bartosz Kasperkowicz

Różnorodność i bogactwo fauny Wolińskiego Parku Narodowego
budzi nasz podziw i szacunek, daje szansę na jej poznanie, ale
również nakłada obowiązek dbania o jej przetrwanie.
W wielu przypadkach faunie Wolińskiego Parku Narodowego
potrzebne jest również aktywne wsparcie.

Tekst: Marek Dylawerski
Kierownik Działu Ochrony Przyrody
Woliński Park Narodowy
Zapraszamy na stronę WPN: www.wolinpn.pl

Przysypiająca na gałązce rzekotka drzewna; fot. Marek Szwarc

Związane z wodami w okresie godowym płazy są reprezentowane
przez 12 gatunków. Z rzadszych gatunków w Parku występują:
traszka grzebieniasta, ropucha paskówka, ropucha zielona, żaba
moczarowa, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i rzekotka
drzewna. Z uwagi na nieliczne w centralnej części Parku naturalne
zbiorniki wodne w Jeziorze Grodono goduje nawet około tysiąca
osobników a ropuchy szare godują w zalanych wodami ruinach
powojskowych bunkrów.

Czerwończyk uroczek - zauroczony życiem wśród łąk;
fot. Bartosz Kasperkowicz

45

GDZIE NA WEEKEND?

Witamy wiosnę

w Poznaniu
Nadchodzi czas, w którym
Poznań zamienia się w ogrodnicze centrum
całej Polski. W dniach od 2 do 4 marca 2017 roku
odbędą się kolejne, XI Międzynarodowe Targi
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA.

W tym właśnie czasie do Poznania znów przyjadą firmy od lat obecne na rynku ogrodniczym, handlowcy i właściciele przedsiębiorstw. Pojawią się także nowe marki i mniejsi przedsiębiorcy.
To ludzie, którzy od lat inwestują w branżę ogrodniczą i nieustannie
ulepszają produkty. Podobnie jak w ubiegłych edycjach także i w tej
organizatorzy zaplanowali dwa dni dla przedsiębiorców, potrzebne
do przeprowadzenia rozmów handlowych, a jeden dzień dla szerokiej publiczności.
Jak co roku na Targach Gardenia będzie można zapoznać się z nowościami zarówno ogrodniczymi, jak i z dziedziny architektury
krajobrazu. Z Targów w Poznaniu zadowoleni wyjadą miłośnicy
nowinek technologicznych, nowości nasiennych, innowacyjnych
pomysłów na dekorację i zagospodarowanie przydomowego
ogródka. Coraz większe zainteresowanie Targami, zarówno ze strony producentów, jak i odbiorców, skutkuje powiększeniem oferty
sprzedażowej.
Na Targach pojawiają się hodowcy drzew i krzewów ozdobnych,
roślin doniczkowych i rabatowych, producenci ziemi ogrodniczej
i torfu. Szeroką gamę do zaoferowania mają także producenci
narzędzi ogrodniczych, (narzędzia do przycinania, kultywowania,
łupania), artykułów do nawadniania, kosiarek czy imponujących
ciągników ogrodniczych. Fenomenem Gardenii jest to, że każdy
może znaleźć tu coś dla siebie.
W Targach oprócz przedsiębiorców i producentów, uczestniczą także miłośnicy ogrodów. Ubiegła edycja Targów odnotowała blisko
30 tys. zwiedzających a swoją ofertę przedstawiło 600 wystawców.
Jak informują organizatorzy udział w XI targach potwierdziło już
347 firm. Oznacza to, że aż 85 % powierzchni przeznaczonej pod
ekspozycję zostało już zarezerwowane. - To ostatni moment na
dokonanie zgłoszenia - zaznacza Jakub Patelka, dyrektor projektu.

Oprócz tego, że na Targach pojawiają się także mniejsi przedsiębiorcy, zaprasza się również, w ramach programu Hosted Buyers,
przedstawicieli rynków zagranicznych z takich krajów jak np. Norwegia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja i inne. Wzajemne spotkania mogą zaowocować nie tylko wymianą oraz popularyzacją polskich produktów, ale również innowacyjnymi pomysłami
i rozwiązaniami.
Targi w Poznaniu to także nagrody, które są rozdawane w dwóch
konkursach: o Złoty Medal i Grand Prix Gardenii. Każdy wystawca Targów Gardenia może zgłosić swój produkt lub usługę do
udziału w konkursie. Produkt musi spełnić przede wszystkim kryterium innowacyjności oraz być wykonany z wysokiej jakości
materiału. Po wnikliwej analizie eksperckie jury przyznaje medal.
Na miesiąc przed Targami sąd konkursowy ogłasza wyniki, a nagrodzone produkty lub usługi są szeroko promowane w mediach.
Na Targach wszystkie te produkty mogą ubiegać się o Złoty Medal
- Wybór Konsumentów. Z doświadczeń poprzednich medalistów
wynika, że taka metoda promocji produktu jest bardzo skuteczna.
Producenci roślin z kolei mogą wziąć udział w konkursie o Grand
Prix Gardenii. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: wybór sądu konkursowego, wybór internetowy oraz wybór zwiedzających. Zgłaszanie innowacyjnych produktów trwa.
Udział w Targach to dla przedsiębiorców zarówno praca, jak i przyjemność. W przerwach między rozmowami biznesowymi mogą
uczestniczyć w ciekawych i inspirujących wykładach, warsztatach
czy szczególnie lubianych pokazach na żywo. Ekspozycję Targów
ponownie wzbogacą także m.in. kiermasz roślin oraz pokazy
florystyczne, które odbywają się w ramach Targów Produktów
Świątecznych i Okazjonalnych SPECIAL DAYS, towarzyszących Gardenii.
Czego można się spodziewać po wizycie na Targach? Przede
wszystkim inspiracji, nowych pomysłów i innowacyjnych
rozwiązań ułatwiających pracę w ogrodzie. Duża konkurencyjność
sprawia, że obecnie wybór produktów i usług jest bardzo szeroki.
Każdy może przywieźć z Gardenii coś, co będzie mógł z dumą
prezentować we własnym ogrodzie.
Warto przyjechać do Poznania na święto branży ogrodniczej
i poznać nowinki ogrodnicze, w które warto inwestować.
Wszelkie informacje na temat Targów GARDENIA można
znaleźć na stronie internetowej www.gardenia.mtp.pl.
W promocję Targów włącza się również magazyn „VIRIDIS”,
który po raz kolejny objął wydarzenie patronatem medialnym.
W następnym numerze magazynu umieścimy obszerną
fotorelację z Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA. Tymczasem zapraszamy do Poznania, a także do
lektury magazynu „Viridis”.
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VIRIDIS POLECA

Witaminy
dla roślin

Zima to trudny czas dla roślin doniczkowych.
Przyjęło się, że nie powinno się ich wtedy
nawozić. Nie dotyczy to roślin kwitnących
w okresie zimowym (azalii, cyklamenów)
które potrzebują jednak lekkiego nawożenia.
Wraz z wiosennym przebudzeniem roślin
i wypuszczeniem nowych pędów, należy rozpocząć
nawożenie wszystkich okazów w naszym domu.
Wtedy warto mieć pod ręką
nową serię odżywek Agrecol Strong.
Na rynku ogrodniczym dużą popularnością oraz uznaniem
użytkowików cieszą się znane już odżywki Orchid Strong i Orchid Strong Regenerum (do storczyków), Green Strong (do roślin doniczkowych) oraz Geranium Strong (do roślin balkonowych). Obecnie oferta odżywek została wzbogacona o kilka nowości. Warto, aby zapoznali się z nimi ci, którzy znają już poprzednie propozycje i chcieliby wypróbować czegoś nowego. Dla tych
Czytelników, którzy być może jeszcze o nich nie słyszeli, garść
podstawowych informacji.
Po wstępnych informacjach nadszedł czas na przedstawienie
dzisiejszych bohaterów.
Duo Orchid Strong to odżywka i regenerator do storczyków w stanie spoczynku. Może być stosowana do wszystkich odmian i gatunków storczyków. To odżywka 2 w 1 – ma za zadanie przygotować
roślinę do prawidłowego kwitnienia a także zregenerować podłoże,
w którym jest umieszczona. Poza tym wzmacnia i pobudza storczyki do wzrostu.
Florum Strong to z kolei odżywka witaminowa, przeznaczona do
wszystkich rodzajów roślin. Oprócz dostarczania roślinom odpowiednich minerałów odżywka wzbogaca także glebę w cenne dla
roślin witaminy B i C. Zastosowanie tego kompleksowego produktu sprawia, że system korzeniowy roślin rozwija się prawidłowo, liście są soczyście wybarwione a kwitnienie jest bardzo obfite.
Dodatkowo wzmacnia się kondycja roślin i są one mniej podatne na
choroby i szkodniki.

Na początek warto zapoznać się z prawidłowościami dotyczącymi
nawożenia. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że rośliny
balkonowe i doniczkowe w procesie fotosyntezy same wytwarzają
dla siebie pokarm. Do wzrostu i kwitnienia potrzebują jednak jeszcze wieloskładnikowych związków mineralnych, które pobierają
z gleby. Podstawowym elementem odżywek Strong jest płynny
roztwór NPK, czyli trzech najbardziej potrzebnych roślinom składników mineralnych. Oto one: N – azot, odpowiadający za wzrost
i ulistnienie, P – fosfor, zapewniający właściwy wzrost korzeni oraz
K – potas, wpływający na bujne kwitnienie rośliny. W nawozach
płynnych proporcje poszczególnych składników zostały zbilansowane. Dzięki temu, że każdy składnik pozytywnie wpływa na inną część rośliny, działa na jej rozwój kompleksowo. Wszystkie
odżywki Strong zawierają roztwór NPK i zaaplikowane do podłoża
są systematycznie wchłaniane przez rośliny.
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Poza wyżej wymienionymi odżywkami, w nowej ofercie firmy
Agrecol znajdują się jeszcze takie, które są dedykowane konkretnym roślinom. Na odżywkę dla siebie przeznaczoną
„zasłużyły”: zamiokulkas – roślina doskonała do pokojów z mniejszym dostępem światła – Zamiokulkas Strong, bonsai – drzewko
poddające się swobodnemu formowaniu – Bonsai Strong, cytrusy
– rośliny wprowadzające do mieszkania trochę egzotyki – Cytrus
Strong, kaktusy – choć kłujące, to bardzo lubiane i niekłopotliwe
w uprawie rośliny – Kaktus Strong oraz zioła – które zawsze
chcielibyśmy mieć pod ręką – Herba Strong.
Sukces płynnych odżywek dla roślin jest związany z ich szeroką
dostępnością, wygodą w użyciu (funkcjonalne aplikatory), długim
działaniem – jeden aplikator działa przez 4 tygodnie. Przemawia za
nimi także to, że składniki mineralne uwalniane są stopniowo a
rośliny pobierają ich tyle, ile potrzebują. Do nas należy jedynie
wymiana pustych aplikatorów.
Stosowanie odżywek Strong ma jeszcze jedną zaletę – nie
istnieje ryzyko przenawożenia roślin. Początkujący ogrodnicy
nie muszą się więc obawiać, że „coś pójdzie nie tak” i roślina
nie przetrwa pielęgnacji. Z odżywkami firmy Agrecol nie
można popełnić błędów.

NOWOŚCI 2017

VIRIDIS POLECA

NASIENNA

CENTRALA

ŁOPATA SNOWXPERT™
Nowa łopata ze stali nierdzewnej,
wykonana z trwałego i wytrzymałego
materiału, łatwa w transporcie.
Zmieści się do każdego bagażnika.

FISKARS

NASIONA
Papryki słodkie do uprawy w tunelach foliowych,
gruncie i donicach balkonowych. Pamiętajmy
o wykonaniu rozsady.

NASIONA

WERBENA ART

Nowości nasienne. Z praktyczną etykietką. Bazylia cynamonowa, Pomidor
malinowy ożarowski, Rabarbar Victoria, Szczypiorek lawendowy.

CENTRALA NASIENNA

NASIONA
Ogródek warzywno-ziołowy na taśmie. Starter
dla zwolenników gotowych rozwiązań.

VILMORIN

ODŻYWKI STRONG
Nowa linia odżywek strong.

NASIONA

AGRECOL

Nasiona na kiełki, nowość w ofercie. Rzodkiewka,
Rzeżucha oraz Mieszanka Regenerująca.

ROLTICO

NASIONA
Nowe propozycje firmy W.Legutko:
100% BIO Nasiona na kiełki,
ogórek Brawo F1 oraz
Nasiona na macie - Polska grządka

W.LEGUTKO

NATUREN
Nawóz naturalny
+ Humus.

SUBSTRAL

49

VIRIDIS POLECA

Domowa
piekarenka

Zima to czas, kiedy prac w ogrodzie
jest znacznie mniej. Wtedy możemy
wejść do kuchni i zacząć
eksperymentować z potrawami.
Szczególnie lubimy eksperymentować wtedy, gdy jest
ku temu okazja. Nawet przed świętami, mimo naszego
zabiegania jakimś cudem znajdujemy jeszcze czas
na domowe wypieki. A do tego potrzebny jest nam
nie tylko piekarnik, ale także odpowiednie narzędzie.
Na przykład funkcjonalny garnek.
Obserwując współczesne trendy można stwierdzić,
że chcemy być coraz bardziej „fit” i zdrowo się odżywiać. Nie
chodzi jedynie o to, by wybierać ze sklepowych półek tylko
produkty ze znaczkiem bio. Możemy także sami, we własnym
domu, przygotować beztłuszczowe dania, świeży chleb czy
domową pizzę. Potrzebne jest do tego właściwe „narzędzie”.
Odpowiednią propozycją w tym temacie będzie garnek rzymski.
To część zestawu do pieczenia, który proponuje firma BROWIN.
Garnek rzymski jest naczyniem
uniwersalnym. Możemy
w nim piec nie tylko chleb,
ale także różnego rodzaju
mięsa, warzywa, domową
pizzę. Proces gotowania
czy pieczenia w takim
naczyniu odbywa się
bez tłuszczu, w atmosferze
pary wodnej. Dzięki temu
nie pozbywamy się z produktów
cennych witamin
i mikroelementów a także
zachowujemy naturalny aromat
dań. Pieczony w garnku chleb
czy duszone mięso zawsze będzie miało zupełnie inny smak
niż to kupione w sklepie.

Aby garnek rzymski służył nam na dłużej, to trzeba odpowiednio
się z nim obchodzić. Przede wszystkim do jego mycia nie należy
używać żadnych detergentów, gdyż mogą one wsiąkać w jego
porowatą strukturę i być uwalniane podczas pieczenia. Naczynie
należy myć w ciepłej wodzie. Pod żadnym pozorem nie wolno
wlewać zimnej wody do rozgrzanego garnka, gdyż może on ulec
uszkodzeniu. Garnek należy przechowywać z uchyloną pokrywą,
w przewiewnym miejscu. W miarę użytkowania naczynie może
lekko ciemnieć.
Bardzo dobrą propozycją jest cały zestaw do pieczenia „Domowa
piekarenka” Browin. Zestaw, oprócz garnka, zawiera m.in.:
zakwas chlebowy pszenny, suszone drożdże piekarskie, mieszankę
przypraw do chleba oraz poradnik piekarski. To najważniejsze
składniki potrzebne do wypieku chleba. Używanie zakwasu powoduje, że pieczywo jest nie tylko chrupiące, ale także delikatniejsze
i łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Ma ładny kolor i dłużej
zachowuje świeżość. Z kolei suszone drożdże piekarskie powodują, że ciasto szybko fermentuje. Chleb będzie dodatkowo aromatyczny, gdy dodamy do niego mieszankę odpowiednich ziół lub
ziaren. A o tym, jak prawidłowo wypiekać chleb dowiemy się z poradnika piekarskiego.
Gotowy zestaw to idealna motywacja do tego, aby samemu
upiec chleb. Zapach świeżo upieczonego chleba roznoszący się
po kuchni – możesz to mieć i Ty!

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
WAPNO DO BIELENIA
I ODKWASZANIA
Wapno przeznaczone do bielenia
drzewek. O zwiększonej przyczepności,
odporne na zmywanie.

TERMOMETR
ZEWNĘTRZNY

FORTE

Każdy termometr posiada specjalne
końcówki z taśmą klejącą
do przymocowania do okien,
bez konieczności wiercenia futryn.

BIOTERM

KARMNIK DLA
PTAKÓW
Drewniany „domek”
dla ptaków, z dozownikiem.

POKARM DLA
PTAKÓW
„Mini pyzy” w panierce
orzechowej.

KENAR2

GRANULAT NA MYSZY
I SZCZURY

BRAPTA

ROUNDUP HERBI
BLOK

Trutka w postaci granulatu, zwalczająca
myszy i szczury. Posiada właściwości
mumifikujące.

Środek zwalczający chwasty jedno
i dwuliścienne. Działa kontaktowo
i układowo. Przez 3 miesiące zapobiega
pojawianiu się chwastów .

AROX

SUBSTRAL

STOPER
PRZECIWLODOWY
Środek przeznaczony do usuwania lodu.
Neutralny dla roślin i zwierząt,
nie odbarwia kostki i kamieni.

NOBILLA

SANKI
Sanki wyposażone w płozę sterowaną
za pomocą kierownicy.

PROSPERPLAST
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ROZRYWKA

bezpieczna
kapsuła

Nasiono – zalążek wszelkiego życia.
Jak się okazuje życie nasiona to nie
tylko temat do rozmów dla botaników.

NASIONO TO BANK INFORMACJI
Można się zastanawiać, co było pierwsze, nasiono
czy drzewo, ale to podobna dywagacja jak w przypadku
jajka i kury – zapewne nigdy nie dojdziemy do
jednego, właściwego wniosku. Tak jak ludzki zarodek
niesie ze sobą odpowiedni materiał genetyczny, tak i nasiono jest
tym, które zawiera w sobie podstawowe informacje o roślinie. To,
jaki będzie miała kształt, jaką barwę owoców czy zapach kwiatów.

NASIONO TO MAGAZYN
To tam znajdują się podstawowe składniki odżywcze potrzebne do
rozwoju dla przyszłej rośliny. W zależności od rodzaju składników
pokarmowych nasiona mogą być oleiste lub mączyste.
Podstawowym materiałem zapasowym nasion mączystych jest
skrobia a nasion oleistych – tłuszcze. Wyróżnia się też nasiona
białkowe zawierające zarówno białka jak i tłuszcze. W nasionach
zgromadzone są też zapasy soli mineralnych.

NASIONO I JEGO ZDOLNOŚĆ
KIEŁKOWANIA
Kiełkowanie nasion zazwyczaj kojarzymy ze szkolnymi eksperymentami, które każdy z nas wykonywał. Nasionka wysypywało się
na gazę umieszczoną na słoiku z wodą i ustawiało na słonecznym
parapecie. Każdy z nas z niecierpliwością oczekiwał na rezultaty.
Po kilku dniach nasiona wschodziły a my skrupulatnie zapisywaliśmy ten fakt w naszych zeszytach. Z tych prostych doświadczeń dziś możemy stwierdzić, że nasiono kiełkuje i otwiera się przy
odpowiedniej wilgotności i temperaturze.
A co by było gdybyśmy zrobili inne doświadczenie: rozrobili gips z
wodą, wlali taką mieszankę do plastikowych kubeczków i umieścili
w niej nasiona fasoli? A następnie położyli kubeczki na słonecznym
parapecie i podlewali gips? Efekt naszego eksperymentu będzie
taki, że nasiona po jakimś czasie… wykiełkują! Okazuje się, że siła
kiełkowania nasion jest na tyle duża, że może nawet powodować
pękanie skał. Oczywiście wymaga to czasu, ale metodę tę wykorzystywali starożytni Grecy, którzy wrzucali nasiona pomiędzy szczeliny i czekali, aż kiełkując, zaczną rozsadzać skały. Był to sprytny
sposób na rozbijanie bloków skalnych, co z pewnością ułatwiało
prace budowlane w tamtym czasie.
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NASIONO JEST DŁUGOWIECZNE
Okazuje się, że nasiona mogą pod ziemią przetrwać wieki. Zdarza
się, że archeologowie, prowadząc wykopaliska, wśród licznych
znalezisk odkopują także nasiona. Tak było jakiś czas temu, gdy
naukowcy izraelscy wyhodowali palmę z nasiona, które miało
prawdopodobnie ponad 2 tysiące lat! Wyhodowana palma judejska
dziś ma już ponad metr wysokości i została nazwana „matuzalemowym drzewem”. W starożytnych czasach palma ta była nie
tylko źródłem pożywienia, ale także cennym lekarstwem.
Kolejnym przykładem są nasiona łubinu znalezione nad Jukonem
(terytorium Kanady), które nie straciły swojej żywotności przez 10
tysięcy lat! My sami, choć być może nie zdajemy sobie z tego
sprawy, znamy kilka rodzajów nasion, które są długowieczne, np.
orkisz, proso, chia czy gryka.

NAJMNIEJSZE NASIONO
Najmniejszymi nasionami na świecie są nasiona storczyków rosnących w tropikach. Okazuje się, że aby ich ciężar wyniósł 1 g, to na
wadze trzeba by było położyć ok. 1,2 mln tych nasion! Nasiona niektórych gatunków są tak drobne jak zarodniki grzybów. Jest w tym
pewna zależność, gdyż nasiona aby przetrwać, muszą pozostawać
w symbiozie z odpowiednim grzybem.

NAJWIĘKSZE NASIONO
Wykształca je bardzo rzadki gatunek palmy o nazwie lodoicja
seszelska (inaczej coco de mar). Nasiono waży około 22 kg.
Zarodek tego nasiona dojrzewa przez 10 lat, kiełkuje przez
następne 3 lata, a cała roślina zaczyna kwitnąć dopiero po... 30
latach!

NASIONO WARUNKIEM
PRZETRWANIA
Dzięki swojej budowie nasiona pozwalają przetrwać roślinom
niekorzystne zimowe warunki. Są odporne nie tylko na mróz, ale
także na mechaniczne uszkodzenia. Nasiona są również na tyle
trwałe, że potrafią przemieszczać się na duże odległości. Mogą być
przenoszone przez wiatr, ale także przez wodę, w sierści zwierząt.
Dzięki takiemu transportowi możemy zaobserwować te same
gatunki drzew, kwiatów i innych roślin na różnych szerokościach
geograficznych.
Z wiekami zmienia się świat, a niektóre nasiona trwają
i nawet nie zmieniają swojej postaci. Nie ma co do tego
wątpliwości, że nasiona są gwarantem życia i przetrwania.
I to nie tylko dla roślin, ale także dla nas samych.

ROZRYWKA

TRIUMF NASION
Jak ziarna, pestki i orzechy podbiły królestwo roślin
i zmieniły naszą cywilizację

Thor

GLOBALNY BANK NASION
Arka na lodzie
To specyficzny bank. Nie ma w nim pieniędzy, ale jest coś równie
wartościowego. Jego kapitałem są nasiona. Tysiące nasion.
Budowę Globalnego Banku Nasion rozpoczęto 19 czerwca 2006
roku. Obiekt, umiejscowiony na norweskim archipelagu Svalbard na wyspie Spitsbergen, otwarto pod dwóch latach, 28 lutego
2008 roku. W hucznym otwarciu uczestniczyły osobistości takie
jak: premier Norwegii Jens Stoltenberg i szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Wśród zaproszonych gości była
także m.in. kenijska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Wangari Maathi. Było to wielkie wydarzenie medialne. Nie zmienia to
faktu, że bank rzeczywiście jest największym skarbcem, w którym przechowywane są duplikaty nasion uprawowych z całego
świata.
Budowa tego globalnego banku nasion, finansowana przez rząd
Norwegii, pochłonęła miliony dolarów. Pierwsze nasiona przyleciały na Spitzbergen w styczniu 2008 roku. Dziś tych nasion jest
już ponad 770 tys.! A bank może pomieścić ich nawet 4,5 mln!
Globalny bank jest zabezpieczeniem dla ponad 1,4 tys innych
„lokalnych” banków, rozmieszczonych na terenie całego globu.
Różni się on od innych banków tym, że poprzez swoją lokalizację
nie jest narażony na klęski żywiołowe, konflikty i wojny.
Bank ulokowany jest w tunelu, w wiecznej zmarzlinie, gdzie
panuje stała temperatura – 18 stopni. Dzięki temu przechowywane nasiona mogą przetrwać setki i tysiące lat! Budynek banku
widać z dużych odległości. Dach i wejście do niego pokrywa
odblaskowa stal nierdzewna. Są też lustra i pryzmaty. Bank jest
ładnie oświetlony a instalacja działa jak latarnia morska. To
prawdziwy „pancernik”, do którego tylko nieliczni mają dostęp.
Okazuje się, że Globalny Bank Nasion jest bezobsługowy. Raz w
roku przyjeżdżają do niego eksperci, aby skontrolować warunki
do przechowywania nasion. Nasiona, umieszczone w zalakowanych, czterowarstwowych kopertach, są skrupulatnie opisywane. Ich „właścicielami” są kraje, z których nasiona pochodzą.
Można by jeszcze wiele pisać o zaletach tego banku. Na przykład
o tym, że nie potrzebuje on energii elektrycznej, aby przetrwać.
Także o tym, że w przypadku jakiejkolwiek katastrofy (np.
ekologicznej) Globalny Bank Nasion pozostanie nienaruszony.

Hanson
Wiele elementów składa
się na całościowy obraz
naszego życia. Swoje
miejsce w tej układance
mają także nasiona.
W całym swoim życiu
zjadamy nasiona w różnych
postaciach. Po przeczytaniu
tej książki spojrzymy na ten
temat
znacznie szerzej.
Nasiono – początek każdego życia, zalążek naszej cywilizacji. To
element, który od milionów lat nieustannie zmienia tę cywilizację
oraz utrzymuje ją przy życiu. Nasiona są wszędzie – nie tylko
w różnokolorowych torebeczkach z fotografiami pięknych kwiatów lub soczystych warzyw i owoców. Nasiona to także składniki
noszonych przez nas bawełnianych ubrań, zimowych okryć na
rośliny. Stanowią podstawowy pokarm dla ptaków w okresie
zimowym.
Nasiono dało także początek wielkiemu skokowi cywilizacyjnemu,
jakim był rozwój rolnictwa. Autor odsłania także kulturowe
aspekty nasion: miały one swój udział w głosowaniach, wojnach i
odkryciach. I wciąż są na nowo odkrywane. Nasiona to także nasza
pamięć – o tym, co minęło i o tym, co będzie. Thor Hanson udowadnia na przykładach, jak bardzo losy nasion splecione są z naszą
cywilizacją i historią.
Obok wiedzy stricte botanicznej, która jest dobrym wprowadzeniem w tematykę, poznajemy także ciekawe, humorystyczne
a czasem zaskakujące historie związane z nasionami. Okazuje się,
że w książce pojawia się nawet... James Bond. Co miał wspólnego
z nasionami? Oto zagadka, która rozwiąże się po przeczytaniu
książki.

Viridis poleca!
Tytuł: Triumf nasion
Tytuł oryginalny: The Triumph of seeds & How grains, nuts,
kernels, pulses&pips conquered the plant kingdom and
shaped human history
Autor: Thor Hanson
Tłumaczenie: Adam Wawrzyński
Wydawnictwo: 4A Oficyna, 2016
Okładka: miękka
Ilość stron: 392
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Poziomo:

1. Wędrują w szampanie
5. Drapieżny ptak żywiący się
padliną
6. Las usłany żołędziami
8. Okres w dziejach
11. Graficzny symbol
przedsiębiorstwa, organizacji, itp.
12. Gwałtowny, porywczy
15. ...... Collins, angielska aktorka
znana m.in. z „Dynastii”
16. „Mona ....”, słynny obraz
Leonarda da Vinci
18. Tworzywo sztuczne
pokrywające skocznię latem
19. Szczyt w Górach Welebitu
w Chorwacji
22. Męska klatka piersiowa
23. Tłuszcz otrzymywany z ryb
i ssaków morskich
24. Zawiadamia o czyjejś śmierci
25. Model Forda
26. „Dobre .....”, poradnik
dla kobiet

Pionowo:
1. Towar złej jakości
2. Skórzany bicz z krótką rękojeścią
3. Stół oddzielający kupującego
od sprzedawcy, kontuar
4. Przyprawa korzenna
5. Materiał spajający różne elementy
7. Idi ... Dada, ugandyjski dyktator
9. Teren ćwiczeń wojskowych
10. Kasia ......, polska piosenkarka
12. Gruba nić nasycona woskiem
13. Inaczej strumienica
14. Woreczek na pieniądze
16. Pierwiastek chemiczny
17. ...... homogenizowany
20. Krzew o drobnych kwiatach
i małych, dekoracyjnych owocach
21. Góry znajdujące się
w Ameryce Południowej
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NAGRODĄ
ZA POPRAWNE
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI W
NUMERZE 33 JEST:
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LISTA NAGRODZONYCH:
Z POPRZEDNIEGO
1. Tamara Łapińska
NUMERU:
(HASŁO:
NIĆ BABIEGO LATA)

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !

C.O. Sosenka Łapy
2. Krystyna Żmuda
C.O. Biskupiec
3. Zofia Lupa
C.O. Larix Myślenice

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.01.17

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i
nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów w
magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość
wglądu i ich poprawiania./Ustawa o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

