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Do zrobienia...
Zimą w ogrodnictwie panuje tylko pozorny spokój.
Rośliny nadal wymagają pielęgnacji, a ptaki dokarmiania.
Drzewa i krzewy przycinania. Poza tym jest mnóstwo prac
porządkowych i konserwacyjnych.
A od lutego w ogrodzie dzieje się już coraz więcej...

GRUDZIEŃ
systematycznie zbieramy jeszcze warzywa odporne na niską
temperaturę (np. brukselkę, jarmuż, roszponkę, pietruszkę)
zagony z warzywami ozimymi lub roślinami cebulowymi przykrywamy agrowłókniną, osłaniając przed mrozem i wiatrem
bielimy drzewka owocowe a także zakładamy wokół nich siatki
ochronne, tekturę falistą
korony drzew i krzewów iglastych obwiązujemy sznurkiem, aby
nie zostały uszkodzone przez ciężki śnieg, z niższych okazów
strzepujemy nadmiar białego puchu
przez całą zimę dokarmiamy ptaki, a w czasie bardzo dużych mrozów dobrym pokarmem będą kule tłuszczowe, które dostarczają
ptakom potrzebnych składników na bardzo mroźne dni
pozbywamy się lodu z chodników i kostki brukowej, przy pomocy
przeznaczonych do tego celu preparatów (nie soli)
przez całą zimę dbamy o kwiaty doniczkowe, a w okresie świątecznym naszej szczególnej uwagi wymagają choinki uprawiane w donicach – powinny być co jakiś czas podlewane i zraszane
zaglądamy do sadu lub ogrodu, który w tym czasie pięknie wygląda - każdy ogród możemy udekorować na Boże Narodzenie
w czasie odwilży wykonujemy cięcia pielęgnacyjne drzew owocowych (grusz, jabłoni, śliw), przycinamy krzewy uprawiane w
szklarni

STYCZEŃ

dokładamy resztki do pryzmy kompostowej i przykrywamy
wierzch matami słomianymi, aby przez zimę nie zahamować procesów rozkładu
przy sprzyjającej pogodzie rozpoczynamy cięcie żywopłotów
nasiona niektórych bylin potrzebują mrozu, aby skiełkować, dlatego wysiewamy je do skrzynek i wystawiamy na mróz (dotyczy to
takich bylin jak np.: chaber, ciemiernik biały, dzwonek dalmatyński, jeżówka purpurowa, trytoma ogrodowa, pierwiosnki, orliki),
wysiewy zabezpieczamy przed ptakami i gryzoniami
do podlewania roślin doniczkowych, choć rzadkiego w tym okresie, używamy wody odstanej, letniej (nigdy zimnej)
podziwiamy ptaki, które pojawiają się w tym miesiącu w naszym
ogrodzie: gile, jemiołuszki i myszołowy włochate

LUTY
karczujemy stare i chore egzemplarze drzew i krzewów, usuwamy
suche gałęzie
przycinamy krzewy ozdobne, które kwitną późną wiosną lub latem
wysiewamy nasiona roślin jednorocznych uprawianych z rozsady,
takie jak: aster chiński, begonia stale kwitnąca, petunia ogrodowa,
szałwia kwitnąca
zaprawiamy nasiona preparatem Funaben – jest to doskonałe
zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi
zapobiegawczo możemy zastosować na roślinach naturalny
preparat Promanal, który zwalcza stadia larwalne i zimujące
szkodników takich jak przędziorki i mszyce
w lutym powinniśmy wykonać oprysk zwalczający kędzierzawość
liści brzoskwini
rośliny pokojowe minimalnie podlewamy, a liście odkurzamy i zraszamy
pod koniec lutego rozpoczynamy przesadzanie roślin - wymieniamy podłoże a także doniczkę, która powinna być co najmniej o
ok. 2 cm większa od poprzedniej
cieszymy się z zakwitających już w ogrodzie przebiśniegów, krokusów i ciemierników
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Nie
zapomnij

zapomnij
K JAK

-

KOMPOST

Kompostowanie to proces polegający na rozkładzie substancji
organicznej przez mikroorganizmy (bakterie, nicienie), którego „produktem” jest naturalny nawóz czyli kompost.
Ten proces jest znany od bardzo dawna i coraz bardziej doceniany
w ogrodnictwie. Aby zaistniał potrzebny jest nie tylko kompostownik, ale również odpowiedni „starter”.
Kompost przydaje się szczególnie podczas wiosennych upraw
w ogródku, przesadzania, uprawy roślin doniczkowych. Jego zaletą jest to, że kompost można pozyskiwać przez cały rok. Wystarczy
samemu dokładać odpowiednie odpadki organiczne, które mogą
zostać przetworzone. Do kompostownika można wrzucać rozdrobnione resztki również zimą, ale trzeba pamiętać o przykryciu
pryzmy kompostowej słomianą matą, chyba że wykorzystamy plastikowy kompostownik, który posiada przykrycie.
W roli przyspieszacza procesu kompostowania doskonale sprawdzą się: KOMPOST MAX lub KOMPOSAN EXTRA marki
FORTE OGRÓD. Produkty te są nawozami będącymi pożywką
dla bakterii i grzybów fermentacyjnych, znajdujących się w kompoście. Nawozy te rozsypane na resztkach kompostu, są doskonałymi starterami rozpoczynającymi proces fermentacji. Wzbogacają
kompost w mikroelementy i magnez, dzięki którym materia organiczna rozkłada się szybko a kompost ma zapach świeżego nawozu.
Nawozu, który będzie można pozyskiwać kilka razy w roku i wykorzystywać do różnych prac ogrodniczych.
Przyspieszony proces kompostowania w ekologicznych i estetycznie wyglądających kompostowinikach sprawiają, że coraz częściej
kompost jest produkowany we własnym ogrodzie.

PORADNIK SEZONOWY

Do dzieła!
W grudniu stroimy jeszcze ogród na święta,
mroźny styczeń najchętniej spędzamy w domowym
cieple, ale w lutym chcielibyśmy już, aby w naszym
otoczeniu wreszcie pojawiło się coś zielonego
i świeżego. To dobry moment na to,
aby już coś wysiać!

Produkcję rozsad możemy co prawda rozpocząć już w styczniu, ale to
luty jest najlepszym miesiącem do wysiewania warzyw takich jak: kalafior, kapusta biała i czerwona, cebula, kapusta pekińska, sałata masłowa, seler, pomidor, papryka, brokuł, por, szpinak nowozelandzki
i ziół takich jak: bazylia pospolita, majeranek, cząber, tymianek.
Za produkcją rozsad przemawia to, że pozyskujemy własne sadzonki
warzyw i ziół, które w maju możemy już umieścić w gruncie. Stworzenie cieplarnianych warunków i niezliczona ilość odmian popularnych
warzyw sprawi, że póniejsze plony będą zdrowsze i bardziej obfite.
Do produkcji rozsad musimy przygotować odpowiednią ilość miejsca
(przeznaczone do tego celu pomieszczenie, ogrzewana szklarnia,
parapet), właściwe stanowisko (wystawa południowa lub południowo-zachodnia) i podłoże (lekka, próchnicza ziemia, z dodatkiem torfu
i piasku lub gotowe podłoże do rozsad).
Kolejnymi czynnikami będą: temperatura (powinna być dość wysoka), odpowiednia wilgotność powietrza (jeżeli jest zbyt sucho to w zanadrzu powinniśmy mieć nawilżacz) i regularne podlewanie i zraszanie.
REKLAMA

Co wysiejemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Wybór jest bardzo
duży, zarówno jeżeli chodzi o materiał siewny (każda z firm
nasiennych corocznie oferuje bogaty asortyment nasion) jak i rodzaje pojemników: pojedyncze, niewielkie doniczki, wielodoniczki, doniczki celulozowo-torfowe (przenosimy je razem z roślinami
do gruntu, gdyż są całkowicie biodegradowalne), miniszklarenki
z gotowymi wkładami pęczniejącymi. Dzięki wsadzeniu do ziemi
rośliny wraz z bryłą torfową, nie uszkadzamy jej korzeni. A w przypadku wsiania większej ilości nasion trzeba pamiętać o przepikowaniu ich! Najlepszym momentem jest czas, gdy rośliny wykształcą
już dwa lub trzy liście. Małe rośliny przesadzamy przy pomocy
pikownika do pojedynczych doniczek, wypełnionych piaskiem
i torfem.
Ostatnim zabiegiem przed wysadzeniem roślin do gruntu jest
hartowanie. To nic innego jak stopniowe przenoszenie roślin z
warunków cieplarnianych do naturalnych, czyli z pomieszczenia na
zewnątrz, na tarasy i balkony. A kiedy wreszcie do gruntu? Około
połowy maja, kiedy to aura jest już wiosenna i nie grożą nam
przymrozki, które mogłyby zniszczyć pielęgnowane przez nas
uprawy.
Powodzenia w samodzielnym przygotowywaniu rozsad!

PORADNIK SEZONOWY

Ozłocić rośliny
Często mawiamy „moda powraca”. Dotyczy to zarówno
ubrań, jak i wyposażenia wnętrz. Dekoracje, które
kiedyś nas zachwycały, za chwilę odchodziły do lamusa
i wydawały nam się kiczowate. Kto schował je
w zakamarki piwnicy, a nie wyrzucił na śmietnik – miał
szczęście. Żyjemy we wspaniałych czasach jeśli chodzi
o różne mody. Nadeszła bowiem era powrotów do
Ewa Tomczak
dawnych stylów i jeszcze lepszy eklektyzm, który
architekt
wspaniale
łączy nowoczesność z przeszłością. Dziś,
krajobrazu
zarówno
do
wnętrz urządzonych w stylu francuskim,
blog Wielokąt
angielskim,
skandynawskim, industrialnym czy
zieleni
botanicznym, jak i wśród roślin domowych i na choinki
na nowo wkracza… ZŁOTO!

Zastosowanie tylko złotych bombek na choince
to minimalistyczne, ale i bardzo efektowne
rozwiązanie, pasujące do każdego wnętrza

Ale… czy nie przerabialiśmy już na choinkach złotych włosów
anielskich, bombek a’la kule dyskotekowe, złotych korali i brokatowych śnieżynek? Dawno, niedawno, jednego roku złoto zachwycało, następnego wydawało się passe, ustępując naturalnym ozdobom ze słomy i drewna czy kolorowemu szkłu. Oczywiście – odświętne złoto pojawiało się rokrocznie w niejednym domu, wśród
wnętrz pełnych antyków i wartościowych kolekcji porcelany, w salonach stylizowanych na wzór wiktoriańskich willi, francuskich
pałaców czy polskich dworków, jako prawdziwy klasyk.

Błyszczące, złote figurki będą pięknymi, przyciągającymi wzrok
akcentami

Złocone orzechy to klasyka świątecznych dekoracji, stosowana
przez naszych rodziców i dziadków - sprawdzi się świetnie
i w nowoczesnym wydaniu

Tymczasem nowy trend pokazuje, że złoto nie musi być zarezerwowane tylko dla wnętrz wytwornych, starych willi i prawdziwych
dam nieustannie dbających o wyjątkowo elegancki i prestiżowy
wygląd swoich włości. Dzisiejsze złoto zaskakuje, silnie kontrastuje, stanowi wyrazisty akcent, pojawia się w minimalistycznej formie, kreując wyjątkowy charakter całości. Szczególnie chętnie stosowane jest ostatnio wśród roślin – złote, błyszczące osłonki, wazony, lampy, kinkiety, koszyki… Zestawienia wręcz antagonistyczne,
bo przecież roślina to przemijanie, kruchość, delikatność, natura,
życie, subtelność. Złoto tymczasem to trwałość, twardość, metaliczność, lśnienie, bezruch, byt martwy. Złoto to symbol bogactwa,
przepychu, szlachetności, dobrobytu, splendoru… Co więc robi
kolor złota, miedzi, mosiądzu wśród roślin?

Złocone szyszki to kolejny prosty
i bardzo efektowny sposób
na organiczną ozdobę w wersji
glamour
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Złocony liść to wyraz wielkiej pasji do roślin,
a przy okazji piękna i nietuzinkowa dekoracja

Złoto wśród roślin to wyraz oddawanego im hołdu. To ubieranie ich
w kosztowności, doskonałe podkreślanie jak są dla nas drogie, wartościowe. Traktowanie natury jak królowej naszego domu. A przy
tym podejście designerskie, nadawanie naszym wnętrzom osobliwego charakteru. Dziś złoto przekroczyło bariery stylów, dlatego
możemy pokusić się o błyszczące dodatki, nawet jeśli nasze wnętrze jest urządzone w bardzo nowoczesnym stylu. Złote dekoracje
zagościły już we wnętrzach skandynawskich, botanicznych i minimalistycznych. A zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są najlepszą okazją, by zaprosić je także do naszych domów!
REKLAMA
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W jakiej formie umiejętnie wprowadzić złoty kolor do naszego wnętrza?
ź wieszając na choince tylko złote ozdoby – to rozwiązanie świetnie
sprawdzi się we wnętrzach minimalistycznych. Tak zaaranżowana
choinka idealnie zaprezentuje się w naturalnych osłonkach z juty czy
lnu, doskonale opierając się na zasadzie kontrastu materiałów i faktur
(sztuczność/natura, błysk/mat)
ź umieszczając świąteczne rośliny (gwiazdy betlejemskie, cypry-siki,
róże Bożego Narodzenia) w złotych, połyskliwych osłonkach
ź malując organiczne dekoracje – orzechy, szyszki, liście, suszki –
złotym sprayem
ź rozstawiając na meblach, stołach i podłodze złote świece, latarenki
ze złotymi motywami, złote tace i patery dekoracyjne
ź umieszczając dekoracje i rośliny w złoconych, metalowychkoszach
ź dekorując wnętrze złoconymi figurkami świątecznymi – choinkami,
gwiazdami, reniferami.

Metalowe koszyki w kolorze miedzi czy złota, a w nich dekoracje
czy doniczki z roślinami, pomogą osiągnąć nam prawdziwy
styl glamour

Wystarczy jedna złota osłonka, stylowa lampa w kolorze miedzi
i mosiężny zraszacz do kwiatów, by nadać wyjątkowego
charakteru naszemu wnętrzu

ź elegancką czerwienią (welurowych tkanin, szklanych bombek,

glinianych donic i naczyń).
Złocona, nowoczesna lampa w połączeniu z rośliną pokojową to
mistrzowskie połączenie i na Święta i na co dzień

Złoto najlepiej komponuje się z:
ź klasyczną bielą (ścian, mebli, osłonek, doniczek, tkanin)
ź głęboką zielenią i turkusem (roślin, ścian, pledów, naczyń)
ź elegancką czernią (osłonek i doniczek, metalowych dekoracji,
industrialnych lamp)
ź matowym beżem (drewna, naturalnych tkanin: juty, płótna,
ramii)

Złoto to kolor, który warto zaaplikować w wyważonej ilości do
naszych wnętrz, nie tylko ubierając dom na Boże Narodzenie.
Złoty doda ciepła, elegancji, stylowego charakteru… Stanie się
silnym i pięknym akcentem. Podkreśli piękno naszych
świątecznych i całorocznych roślin. Ociepli zimową aurę,
rozświetli blaskiem świec, nada odświętnej atmosfery.
Niewielkim kosztem uczyni nasze wnętrze luksusowym, niczym
pałacowa komnata!

REKLAMA

7 3 lata
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ul. Jednosci Narodowej 30, 78-100 Kołobrzeg
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Piękna choinka
nie tylko w Święta
Choinka to jeden z najważniejszych elementów
Świąt Bożego Narodzenia. Choć w tym momencie
wybór choinki jest ogromny, to stawiane przez nas
pytanie jest zasadnicze: „żywa” czy „sztuczna”?
Choinkę zawsze dopasowujemy do własnego gustu, warunków
i stylu domu lub mieszkania: do ciepłych, drewnianych wnętrz
najlepsza będzie choinka żywa, do nowoczesnego mieszkania
możemy wybrać choinkę w stylu glamour, np. kolorową choinkę
z tworzywa sztucznego. Duże domy i mieszkania przyjmą duże
i okazałe choinki, w mniejszych sprawdzą się niewielkie drzewka.
W obu przypadkach jednak choinka powinna być widoczna i odpowiednio wyeksponowana.
O tegoroczne zapotrzebowanie na choinki cięte i w pojemnikach
trzeba by zapytać szkółkarzy. Już dziś można jednak stwierdzić, że
od kilku lat żywe choinki wracają do łask. Do wyboru mamy nie tylko różne odmiany zielonych drzewek, ale także ich rodzaj - cięte
lub w pojemnikach. W podjęciu decyzji, jaka powinna być choinka,
może pomóc jeden szczegół: posiadacze własnego ogrodu (i miejsca w tym ogrodzie), mogą bez przeszkód posadzić bożonarodzeniową (choć już bez ubrania) choinkę właśnie w ogrodzie. Ci,
którzy tego miejsca nie mają, powinni zdecydować się na choinkę
ciętą, którą po opadnięciu igieł niestety trzeba będzie wyrzucić.
Zaletą żywej choinki jest przede wszystkim to, że po domu lub mieszkaniu przez cały świąteczny okres unosi się zapach lasu.
Z choinką w pojemniku trzeba jednak umieć postępować.
Najważniejsza w tej kwestii jest rozwaga i spokój, zarówno przy zakupie jak i podczas transportu oraz wnoszenia do domu. Ciesząc się
z tego, że będziemy mieli w domu żywą choinkę, często popełniamy podstawowe błędy a potem dziwimy się, że po kilku dniach wysycha. Co powinniśmy zrobić, aby tak się nie stało? Oto kilka praktycznych rad, jak wybrać zdrowe drzewko bożonarodzeniowe.
Wybór choinki – obecnie mamy do wyboru wiele odmian choinek,
które są sprzedawane w pojemnikach. Podpowiadam, że najczęstszy wybór pada na: świerka (pospolitego, srebrnego oraz serbskiego), jodłę (kaukaską) oraz sosnę (pospolitą).
Sprawdzony punkt sprzedaży – jeżeli to możliwe zasięgnijmy
opinii, co do miejsca, w którym chcielibyśmy zakupić choinkę i dowiedzmy się, skąd pochodzi. Pamiętajmy o tym, że zakup drzewka
przez Internet może okazać się ryzykowny i przynieść nam wiele
rozczarowań. Na kupno choinki w pojemniku powinniśmy zdecydować się około 2 tygodnie przed Świętami
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Dokładny research – czyli obejrzenie choinki i zwrócenie uwagi
na to, czy okazy są zdrowe. Świadczą o tym m.in. błyszczące, intensywnie zielone igły. Jeżeli gałązki są połamane, igły opadają, a korzenie wystają poza doniczkę lub zauważymy jeszcze jakieś inne
niepokojące oznaki, to nie warto kupować takiej choinki, gdyż może się ona długo nie utrzymać.
Odpowiednie przygotowanie – ważne jest to, aby choinki zostały
odpowiednio wcześnie wykopane z gruntu i umieszczone w doniczkach, a następnie przez dłuższy czas przetrzymywane na zewnątrz – wtedy są zdrowsze. Podczas zakupu warto o to zapytać
sprzedawcę.
REKLAMA
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SKALNIAK
Postępowanie z choinką – z żywą choinką należy wiedzieć, jak
postępować – przede wszystkim nie wnosić jej od razu do domu,
tylko wręcz przeciwnie, pozostawić ją jeszcze jakiś czas na
zewnątrz. Zakupione w pojemniku drzewko zazwyczaj
przesadzamy do większej, odpowiedniej do wystroju domu,
doniczki. Jeżeli kupimy je odpowiednio wcześnie przed Świętami
to ma szansę jeszcze trochę podrosnąć.
Hartowanie drzewka – inaczej aklimatyzacja drzewka do warunków panujących w domu lub mieszkaniu. Przez kilka dni od przywiezienia przetrzymujemy je w pomieszczeniu o temperaturze 5°C
(np. w garażu lub w budynku gospodarczym) a następnie (na 2-3
dni) przenosimy do jeszcze cieplejszego pomieszczenia (o temperaturze 10°C). Oczywiście w pomieszczeniu powinno być naturalne światło. Dopiero po tym czasie zakupione drzewko może znaleźć się w salonie czy innym przeznaczonym dla niego pokoju. Byle
nie blisko grzejnika, co jest niestety często popełnianym błędem.
Pamiętajmy o tym, że choinka przez cały czas potrzebuje dostępu
do światła.
Przesadzanie do gruntu - po Świętach choinkę należy przenieść
do chłodnego i możliwie jasnego pomieszczenia, aby przezimowała. Od stycznia aż do wiosny trzeba ją przez cały czas podlewać.
A gdy ziemia rozmarznie (czyli w okolicach marca lub kwietnia)
możemy wsadzić choinkę do ogrodu.
Przy okazji tematu choinek i Świąt Bożego Narodzenia warto
jeszcze przypomnieć, skąd wziął się zwyczaj dekorowania choinki
bożonarodzeniowej. Tradycja ta istnieje w Polsce od przełomu
XVIII i XIX wieku i przywędrowała do nas z Niemiec. Początkowo
zwyczaj był kultywowany jedynie w miastach, gdyż wieś miała
swoją „podłaźniczkę”, czyli gałąź sosny, świerku lub jodły,
wieszaną u sufitu i dekorowaną. Dziś pogański zwyczaj
dekorowania choinki jest obecny w całej Polsce. Dawniej czynność
ta miała charakter magiczny a wystrojone żywe drzewko strzegło
domu i jego mieszkańców przed złymi duchami, przynosiło bezpieczeństwo, dostatek, zdrowie i szczęście.
Ubieranie żywej choinki, sosny, jodły lub innego drzewa iglastego,
było uznawane za symbol życia, odradzania się, trwania i płodności. I choć dziś nie przywiązujemy już zbyt dużej wagi do dawnych przesądów i wierzeń, nie można chyba zaprzeczyć, że
ubieranie choinki bożonarodzeniowej nadal ma w sobie coś z magii. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu na choinkę wracają naturalne,
ręcznie wykonywane ozdoby. Mogą to być orzechy włoskie (udekorowane np. brokatem), samodzielnie pieczone pierniki, kawałki
jabłka, opłatka, a także ozdoby wykonane z papieru czy słomy.
Również ozdoby choinkowe niosą ze sobą pewną symbolikę:
jabłko to zdrowie i uroda, orzechy - dobrobyt i siła, łańcuchy mają
za zadanie wzmacniać więzy rodzinne, światełka chronić od zła,
dzwoneczki oznajmiać radość a gwiazda betlejemska - pomagać w
znalezieniu drogi do domu.
Żywe drzewko, naturalne ozdoby, roznoszenie się po domu
zapachów lasu oraz aromatów pierników i jabłek - to Święta, jakie
możemy stworzyć sobie sami.

PORADNIK SEZONOWY

Microgreens
- „superfood”

na talerzu

To nie tylko kulinarna moda
panująca
w eleganckich
Katarzyna
restauracjach.
Microgreens,
Talaga
Mł. Specjalista ds. bo o nich mowa, coraz częściej
Marketingu
wykorzystywane są w diecie
W. Legutko
przeciętnego Europejczyka.
PH-N Sp. z o.o.
Dlaczego?
Jutrosin
Microgreens poprawiają smak i wygląd potraw, równocześnie
dostarczając organizmowi potężną dawkę witamin oraz składników odżywczych. Różne gatunki microgreens mają odmienny
smak – od ostrego po słodki. Co więcej, można je uprawiać w domu
z nasion przez cały rok. Wiąże się to z niewielkim kosztem oraz dużym zyskiem w postaci uzyskania niskokalorycznej, zdrowej żywności.

Czym są microgreens?

Uprawa microgreens krok po kroku

To rośliny, które zbiera się oraz spożywa we wczesnej fazie
wzrostu. Często określane są jako „superfood”, ponieważ kryje się
w nich wysokie stężenie witamin i składników odżywczych.
Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu
Maryland w USA na 25 gatunkach microgreens (badania
przeprowadzono pod względem zawartości witamin: C, E, K oraz
karotenów) ujawniły, że w mikroliściach danej rośliny jest znacznie
więcej wartości odżywczych niż w jej dorosłej formie. W niektórych przypadkach różnica była nawet kilkukrotna.

Do rozpoczęcia uprawy wystarczy płaski pojemnik, uniwersalne podłoże ogrodnicze, nasiona i woda. Na początek należy nałożyć podłoże do pojemnika, a potem delikatnie je przygnieść dłonią lub innym
pojemnikiem. Na tym etapie podłoże wato zwilżyć wodą. Następnie
czas wysypać nasiona gęsto po całej powierzchni pojemnika. Niektóre z gatunków uprawianych jako microgreens wymagają po wysiewie
przykrycia cienką warstwą ziemi, dlatego przy tej czynności warto
kierować się wskazówkami zawartymi na opakowaniu nasion.
Ostatnim etapem siewu jest zroszenie wodą. W tym celu należy użyć
opryskiwacza, aby nasiona nie przesunęły się lub nie wypłukały. To
ważne, by nie podlewać ich zwartym strumieniem wody. Gotową
uprawę ustawia się w miejscu nasłonecznionym, np. na parapecie
i spryskuje wodą dwa razy dziennie, tak aby całość była wilgotna, ale
nie mokra. Zbiory można przeprowadzić, gdy rośliny wytworzą
pierwsze liście. W zależności od gatunku, rośliny ścina się po 2-4
tygodniach od wysiewu.

Microgreens – z czym to się je...
Microgreens stanowią przede wszystkim świetny dodatek do kanapek, sałatek oraz wielu potraw. Każda osoba może w prosty sposób
wzbogacić swoją codzienną dietę o mikro- i makroelementy dodając
microgreens do zupy, omletu, na pizzę lub dekorując nimi danie
główne podczas obiadu. Wielbiciele zdrowego odżywiania wrzucają
je także do koktajli lub smoothie przed zmiksowaniem.

Zachęcam do tworzenia we własnej kuchni zestawień
potraw z roślinami w typie microgreens.
Smacznego!
REKLAMA

Microgreens to pośrednia faza wzrostu roślin
między kiełkami, a baby leaf. Kiełki mają
około kilku centymetrów, a microgreens są
znacznie większe. Mają wykształcone już
liścienie oraz pierwszą parę liści. Z kolei baby
leaf są jeszcze wyższe – mają postać liści
właściwych.
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W tym roku ponownie zwracamy się do wszystkich z bardzo gorącą
prośbą o wsparcie Jędrzeja 1% należnego podatku za rok 2017.
Nasz syn Jędrek urodził się z 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.

DLA JĘDRKA 1 %

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

1% dla Jędrka
KRS 0000031330 z dopiskiem dla Jędrka Rosy

REKLAMA
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Zimowe
dokarmianie
kwiatów

Często zastanawiamy się, jak sprawić,
by kwitnące przez zimę rośliny doniczkowe
były w dobrej kondycji. Roślinom tym trzeba
dostarczać składników pokarmowych,
czyli jednym słowem nie zaniedbywać ich
nawożenia.

Zimową porą najlepiej sprawdzą się nawozy płynne, o długim
działaniu, aplikowane roślinie w niewielkich dawkach. Utrzymanie
minimalnej wegetacji roślin podczas zimy sprawi, że przez dłuższy
czas rośliny będą utrzymywały kwiaty.
Zima to pora kwitnienia wielu roślin doniczkowych – zaliczają się
do nich przede wszystkim storczyki, gwiazdy betlejemskie,
cyklameny, kalanchoe, zygokaktusy, azalie, hippeastrum,
fiołki afrykańskie. O te kwiaty trzeba jednak odpowiednio zadbać,
aby były piękną ozdobą mieszkania nie tylko w świątecznym czasie, ale również przez całą zimę.
Okazuje się, że zimowego dokarmiania potrzebują również niektóre rośliny zielone, które nie przechodzą w stan typowego spoczynku. Te rośliny to m.in. paprocie, juki, draceny, bluszcze,
fikusy.
REKLAMA

®

Nawozy zimowe, którymi dokarmiamy rośliny zimą, zawierają
głównie potas, fosfor oraz niezbędne mikroelementy. Na rynku
ogrodniczym istnieją nawozowy płynne, przeznaczone do
konkretnych roślin (np. storczyków), lub do grupy roślin (np. do
roślin zielonych, egzotycznych, ziół). W odpowiednim nawożeniu
sprawdzają się aplikatory, które stopniowo uwalniają dawkę
nawozu. Nawozić można również biohumusem, gdyż poprawia
strukturę gleby i nie powoduje przenawożenia roślin.
Oprócz dokarmiania zimą należy pamiętać również o tym, że
rośliny potrzebują światła (ustawiamy je blisko okien, ale nie obok
grzejników), minimalnego podlewania, przecierania z kurzu (np.
miękką ściereczką) i zraszania liści.
Cieszmy się długo kwitnącymi roślinami doniczkowymi zimą
– wprowadzają one niepowtarzalny klimat do naszego
mieszkania!
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W kolorowej

szklarni

Uprawa w gruncie, w tunelu foliowym lub w
szklarni – to najczęstsze alternatywy
dla uprawy warzyw lub ziół. Uprawa
szklarniowa cechuje się tym, że zapewnia
specyficzny mikroklimat, odpowiadający
roślinom ciepłolubnym.
Posiadanie szklarni ma wiele plusów – można w niej zapewnić roślinom stabilne warunki do wzrostu, kwitnienia i owocowania.
Poza tym szklarnia zapewnia jeszcze coś, co nie jest możliwe podczas uprawy w gruncie – przedłuża okres słoneczny, pomagając
bardziej dojrzeć uprawianym warzywom, owocom, ziołom. A co za
tym idzie plony są dorodniejsze i smaczniejsze.
Jeżeli nie popełnimy błędów uprawowych to warzywa w szklarni
będą miej chorowały – przede wszystkim dlatego, że nie będą narażone na deszcz i wiatr, które często są przyczynami chorób roślin.
Uprawa szklarniowa nie zwalnia nas jednak z dobrego przygotowania podłoża, nawadniania, pielenia i nawożenia. Poza tym
starajmy się stosować w szklarni tylko naturalne nawozy i środki
ochrony roślin – obornik, gnojówkę z pokrzyw czy wywar z czosnku – szkodniki nie lubią ich tak samo jak środków chemicznych.
A przy tym zachowamy zdrowie naszych roślin.
Warto dodać, że szklarnia będzie spełniała również swoje funkcje
zimą – można w niej wtedy uprawiać np. sałaty czy zioła. Równie
dobrze może pełnić funkcję magazynu dla iglaków czy innych roślin doniczkowych, które chcemy przechować zimą. I wcale nie
musi być ogrzewana – a jedynie ustawiona jedną ścianą przy innej
ścianie (np. przy jakimś budynku gospodarczym). Dzięki temu
REKLAMA
ściany będą się wzajemnie ogrzewały i oddawały ciepło.

Czerwień i zieleń czyli pomidory, ogórki, papryka. Nikogo nie
trzeba chyba przekonywać, że to najpopularniejsze warzywa
szklarniowe. Pomidory (uprawiane z rozsady), w różnych
odcieniach czerwieni, doskonale czują się w szklarni – w tym
specyficznym miejscu, z własnym mikroklimatem. Dlatego istnieje
wiele odmian, które z powodzeniem będą rosły w szklarni –
pomidory wysokopienne i krzaczaste, duże i małe koktajlowe.
Pomidory odwdzięczą się dorodnymi i smacznymi owocami, ale
oczekują czegoś w zamian – regularnego przycinania pędów
bocznych, podlewania i nawożenia. Większość pomidorów,
zwłaszcza wysokopiennych, będzie również potrzebowała
wsparcia w postaci tyczki.
Zieleń owoców w szklarni reprezentują ogórki. Co ciekawe to
warzywa, które do niedawna były uprawiane tylko i wyłącznie w
szklarni – uprawa w gruncie często kończyła się niepowodzeniem.
Obecnie uprawia się je także na otwartej przestrzeni, niemniej
jednak plon w dużej mierze będzie zależał od warunków atmosferycznych. Jak wiadomo o to nie musimy martwić się w szklarni,
gdzie warunki są stabilne. Ogórki w szklarni będą wymagały podpór, a gdy będziemy podlewać uprawy, to pamiętajmy o tym, żeby
nie robić tego po liściach.

W szklarni uprawiamy rośliny z nasion, które siejemy
wprost do gruntu lub z rozsady – pomidory, papryka,
ogórek i bakłażan posiadają odmiany przeznaczone
specjalnie do uprawy szklarniowej. Są smaczne i dają
obfity plon. I przede wszystkim zbiór jest o wiele
wcześniejszy niż tych warzyw, które uprawiamy w
gruncie, bez osłon.
Planując uprawy, które znajdą się wiosną w szklarni,
możemy stworzyć bardzo kolorowy zakątek. Dlaczego?
Wystarczą poniższe przykłady, aby przekonać się,
jakie kolory mogą rządzić w szklarni.
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Fiolet czyli bakłażan – to chyba trochę mniej popularne warzywo,
mimo to warto pokusić się o jego uprawę w szklarni, gdyż nie jest
ona zbyt skomplikowana. Przy tej uprawie warto pamiętać o tym,
że owoce bakłażanów dojrzewają po około trzydziestu dniach od
kwitnienia – nie należy zwlekać ze zbiorem, gdyż po tym czasie
bakłażany z pewnością zmatowieją i stracą smak.
Zioła i sałaty – te zazwyczaj zielone rośliny możemy uprawiać w
szklarni nie tylko okresowo, ale przez cały rok! Dzięki temu
będziemy mieli zawsze pod ręką świeżą sałatę, bazylię, miętę,
rozmaryn i inne. Najlepiej jest uprawiać swoje ulubione zioła w doniczkach – niektóre z nich są bardzo ekspansywne i mogą zagłuszyć
inne rośliny. W przypadku ziół trzeba pamiętać jeszcze o uszczykiwaniu wierzchołków sadzonek – pędy wtedy nie drewnieją a
okazy ładnie się rozkrzewiają i dłużej zachowują witalność.
Oczywiście powyżej zaprezentowane zostały jedynie przykłady
roślin, które można hodować w takich warunkach, jakie daje
szklarnia. W szklarniach możemy siać to, na co mamy ochotę – już
od połowy lutego możemy wsiewać niektóre nowalijki –
rzodkiewkę, koperek, szczypiorek, rukolę, szpinak, sałatę masłową
i wiele innych.

Jeżeli nie posiadamy jeszcze szklarni w swoim ogrodzie – a
dysponujemy miejscem, aby ją ustawić, to pomyślmy o tym już
dziś. Przygotowanie gruntu pod uprawę w szklarni i przekopane
gleby to najtrudniejsze prace. Samo ustawienie gotowej konstrukcji
nie jest już tak pracochłonne. Wiadomo, że szklarnia w ogrodzie to
inwestycja. Ale taka, która latem (i nie tylko), będzie procentowała
smacznymi, ekologicznymi warzywami i owocami, zrywanymi
prosto z krzaczka.
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O papryce była już mowa niejednokrotnie – czerwona, zielona i
żółta, to znane wszystkim kolory tego warzywa. W przypadku
papryki warto pamiętać o tym, że jej pędy są bardzo kruche.
Dlatego wymagają podwiązywania – pęd główny najlepiej
podwiązać sznurkiem, zamocowanym pionowo wzdłuż rośliny.
Dzięki temu pędy nie ulegną złamaniu.
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FAP
Stowarzyszenie
Federacja
Arborystów
Polskich

liną związane
z drzewami

Mijając drzewa, żyjąc obok nich, nie wiemy
do końca, kto powinien być odpowiedzialny za ich
prawidłowy rozwój. Dopiero poszukując osób
zajmujących się pielęgnacją lub specjalistycznym
zabezpieczaniem drzew (np. kolidujących
Poza tym stowarzyszenie zajmuje się prezentowaniem pozytywz robotami budowlanymi – w celu ich adaptacji
nych
praktyk i roli arborysty w procesie zrównoważonego rozwoju
dla potrzeb przyszłej zabudowy), napotykamy bardzo często
środowiska,
organizowanie zawodów sportowych i czynny udział
na termin arborysta. Kim są ci arboryści?
Arboryści, zrzeszeni w Federacji Arborystów Polskich (FAP), zajmują się kompleksową ochroną i pielęgnacją drzew. Ich podstawowym celem jest wzmacnianie świadomości społecznej o nowoczesnych metodach pielęgnacji i ochronie drzew oraz zapobieganie
negatywnym praktykom w tym zakresie. Profesjonalni arboryści
pogłębiają wiedzę teoretyczną i praktyczną, kończą specjalistyczne
szkolenia i kursy. Dzięki temu jakość ich pracy nie odbiega od
standardów wypracowanych na całym świecie.

w międzynarodowych imprezach sportowych (Mistrzostwa we
Wspinaczce Drzewnej), udział w imprezach organizowanych przez
inne organizacje o zbliżonym do FAP celu działania.

W codziennych praktykach korzystają:
- z nabytej i ciągle pogłębianej wiedzy;
- z technik linowych, które pozwalają na bezpieczną pracę i minimalizowanie uszkodzeń drzewa i terenu wokół niego;
- z platform na podnośnikach mechanicznych, jeżeli warunki pozwalają na dojazd do drzewa ciężkim sprzętem bez narażania systemów korzeniowych na ich uszkodzenie;
- z urządzeń diagnostycznych pozwalających na precyzyjną ocenę
stanu zdrowotnego drzewa i minimalizowanie zagrożenia w jego
bezpośrednim otoczeniu, oraz z programów komputerowych i baz
danych w celu inwentaryzowania i zarządzania zadrzewieniem.
Celami statutowymi Federacji są przede wszystkim:
- promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty
zgodnych z wytycznymi międzynarodowych organizacji, tj.: ISA i
EAC oraz norm krajowych;
- kształtowanie etyki zawodowej arborystów i innych grup
zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie
złym praktykom;
- edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych;
- upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form pracy i
aktywnego wypoczynku w parkach oraz na terenach zieleni;
- propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie
złym praktykom w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz
parków, ogrodów i terenów zieleni;
- działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji
międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody i dóbr kultury
oraz realizacja ich postanowień.
Stowarzyszeniem skupiającym arborystów oraz miłośników drzew
jest Federacja Arborystów Polskich. To organizacja pozarządowa, która powstała w 2008 roku, z inicjatywy praktyków i teoretyków (specjalistów) zajmujących się drzewami. Stowarzyszenie dba
o poprawę standardów, jakości i bezpieczeństwa pracy, o promocję
pozytywnych praktyk w zakresie projektowania, urządzania i użytkowania terenów zieleni oraz ochrony środowiska. Głównymi
obszarami aktywności stowarzyszenia jest organizowanie
warsztatów, szkoleń praktycznego i teoretycznego doskonalenia
zawodowego, konferencji, seminariów, popularyzacji
ochrony drzew.
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Jak zostać członkiem FAP?
Członkiem Federacji Arborystów Polskich może zostać każda
osoba zajmująca się drzewami (zawodowo lub hobbystycznie) –
wystarczy złożyć wypełnioną deklarację o przystąpieniu do
Federacji. O przyjęciu do FAP decyduje Walne Zebranie jej
członków. Więcej informacji znajduje się na stronie www.faparbor.pl; adres e-mail: biuro@fap-arbor.pl.
Autorzy: Katarzyna Rokita i Witosław Grygierczyk
Federacja Arborystów Polskich

PORADNIK SEZONOWY

Lasy

zamknięte
w szkle

Ostatnio pojawiła się moda na niezwykłe dekoracje
do domu, jakimi są lasy zamknięte w szkle.
Zazwyczaj las zakładamy w szklanych pojemnikach, dlatego idealnie sprawdzą się duże słoiki, wazony a nawet balony szklane np. do
wina. Cena takiej dekoracji niestety lekko odstrasza, dlatego pokażemy Państwu jak samemu zamknąć las w butelkę.
Taka namiastka lasu zamkniętego w szkle żyje podobnie jak w naturalnym środowisku. Czyli jesienią rośliny zaczynają się przebarwiać a zimą zrzucają liście. Zieleń w środku radzi sobie bez wody i powietrza. Jest to tzw ekosystem samowystarczalny, ponieważ
woda oraz inne składniki krążą jako obieg zamknięty.
Dla nowo założonych lasów najtrudniejszy bywa pierwszy miesiąc.
Po kilku tygodniach kompozycja się zaaklimatyzuje, wtedy zostawiamy ją w spokoju i staramy się nie przenosić jej w inne miejsca.
Jak wykonać las w szkle samodzielnie?
Najważniejszy jest wybór szkła. Postarajmy się wybrać butelkę czy
wazon o grubszym dnie i ciekawym pokroju. Od razu zastanówmy
się nad zamknięciem naszej butli. Może to być dekielek wykonany
samodzielnie np. z drewna, korka. Być może uda nam się zdobyć
szkło już z zamknięciem.
Na dnie układamy warstwę drenażową, powinna mieć ona około 2 –
3 cm. Możemy wybrać keramzyt lub ozdobne kamyczki. Na tę warstwę wysypujemy podłoże z dodatkiem odkwaszonego torfu. Ziemię dobieramy w zależności od roślin jakie znajdą się w naszej
kompozycji. Bardzo istotne tutaj jest to, by podłoże wymieszać
z węglem aktywnym. Węgiel aktywny zapobiega bowiem psuciu
i gniciu roślin. Dopiero teraz sadzimy rośliny, dodajemy dekoracje
takie jak: mech, kamień, szyszki itp. Ostatnim etapem jest podlanie
kompozycji i po kilku godzinach zamknięcie butelki. Ilość wody do
podlania jest dość istotna na początku. Jeśli bardzo dużo wody będzie skraplać się po ściankach naszego naczynia to musimy je nieco
wywietrzyć. Jeśli wody na ściankach będzie bardzo mało to jej dolewamy.

Taki las w szkle jest samowystarczalny, nie musimy go podlewać.
Jeśli jednak nasza kompozycja jest nieszczelna należy mieć na
uwadze podlewanie kilka razy do roku. Las ustawiamy w miejscu
z rozproszonym światłem, tak by nie było go za dużo. Mogłoby ono
spalić mech. Raz na jakiś czas przecieramy ścianki od wewnątrz i z
zewnątrz – wodą z octem. Po przetarciu należy wietrzyć las przez
kilkanaście minut.

Najczęściej w takich słojach pojawiają się mchy, paprotki, sukulenty, bluszcz pospolity, a także klony i dęby.

Tekst i zdjęcie: Joanna Wołejszo

Las może być nie tylko dekoracją, ale także
wspaniałym, nietuzinkowym pomysłem na prezent.

REKLAMA

REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Przykładowa aranżacja
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BĄDŹ GWIAZD(K)Ą
W SWOJEJ KUCHNI!
Przedświąteczna gorączka już się zaczyna
– w galeriach handlowych obserwujemy
zwiększoną aktywność poszukiwaczy
gwiazdkowych prezentów,
wydłużają się kolejki po mikołajkowe
smakołyki i kulinarne specjały,
Izabela Jażdżewska
które mogą zaczekać
kierownik ds. marketingu
na
pierwszą
gwiazdkę…
BROWIN
Przedświąteczny czas jest doskonały do tego, by pomyśleć także
o przygotowaniu pysznych dań – nie tylko na świąteczny stół, ale
również na ten cały nadchodzący okres spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół. Powitajmy Nowy Rok wspaniałymi potrawami! A ponieważ, jak wiadomo, praktyka czyni mistrza, już teraz warto
spróbować zmierzyć się z wybranymi przepisami.
Grozi nam jedynie to, że raz zrobione wędliny, własnoręcznie przygotowane ryby czy sery zasmakują nam tak bardzo, że nie będziemy już mieli apetytu na żadne inne. Za to będziemy wciąż przygotowywać domowe specjały, ku własnej, niekłamanej satysfakcji.
A zatem, bez zbędnego zwlekania, przejdźmy do sedna.
Na początek – dynia
To ogólnodostępne warzywo, które zwraca na siebie uwagę
zarówno wspaniałym wyglądem, jak i cennymi właściwościami
zdrowotnymi. I świetnie sprawdza się nie tylko jako materiał na
dżemy, zupy czy ciasta. Ostatnio postanowiłam ją zakisić, tak jak
kisi się ogórki. Do dyniowej „bazy” dodałam różne składniki. Jedne
słoiki były z odrobiną chili, kurkumy i jałowca. Rewelacyjnie
sprawdziła się również w kompozycji z miodem i nutą korzenną
imbiru oraz goździków.

Kiszona dynia
Składniki (na słoik 0,9 l):
- 200 g dyni ogrodowej (ilość dyni zależy od sposobu krojenia)
- plasterek białej cebuli
- 2 paski czerwonej papryki
- 3 plasterki marchewki
- 1 ząbek czosnku (pokrojony w plastry)
- 0,5 łyżeczki suszonego kopru
- 4 cm korzenia chrzanu
- 5 ziarenek czarnego pieprzu
- 5 ziarenek jałowca
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- 0,5 łyżeczki gorczycy
- 2 liście laurowe
- 1/3 łyżeczki chili
- 1/3 łyżeczki kurkumy
Zalewa:
- 1,5 łyżki stołowej soli na 1 l wody (Wodę należy zagotować
i rozpuścić sól).
Wykonanie:
Wszystkie składniki ułóż ciasno w słoiku i zalej ciepłą
(niekoniecznie gorącą) zalewą. Codziennie przez 3 dni delikatnie
odkręcaj słoik, aby gaz mógł się ulotnić. Zakręć szczelnie i
pozostaw do zakiszenia. Dynię, tak jak i ogórki kiszone, można
przechowywać przez cały rok. Smakuje obłędnie!
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W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia,
zajęłam się również wędlinami domowymi. W tym roku bardzo
skusiły mnie podroby. Przyznam się, że ten rodzaj mięsa, który
dotąd odstawiałam na dalszy plan, zafascynował mnie. Poniżej
przepisy, które powstały na bazie moich doświadczeń. Polecam!

Pasztetowa w słoikach
Składniki (na 5,5 kg pasztetowej):
- 0,6 kg wątróbki wieprzowej
- 0,5 kg skórek wieprzowych
- 2 kg podgardla
- 0,5 kg boczku surowego
- 1,2 kg serc wieprzowych
- 0,5 l rosołu do namoczenia bułki
- 900 g bułki tartej
- 3 ząbki czosnku
- 9 cebul
- 3 jajka
- pieprz i sól
do smaku
Składniki rosołu:
- 3 ząbki czosnku
- 6 liści
laurowych
- 10 ziaren
jałowca
- 10 ziaren ziela
angielskiego
- pieprz i sól
do smaku
- warzywa
(marchew, por, seler, pietruszka, 2 cebule)
Wykonanie:
Cebulę pokrój w piórka, umieść ją na patelni podlanej niewielką
ilością oleju, oprósz delikatnie cukrem i zasmaż na szklisto, aby się
nie przypaliła.
Mięso dokładnie oczyść i umyj. Do gotowania przygotuj wodę
wraz z przyprawami i warzywami na rosół. W garnku umieść mięso
(bez wątróbki), gotuj 60 minut na wolnym ogniu. Po tym czasie
dodaj wątróbkę i gotuj jeszcze przez 20 minut. Mięso po wyjęciu
powinno być miękkie, ale nie rozpadające się.
Wszystkie rodzaje mięs zmiel dwukrotnie przez sito o oczkach 5
mm. Bułkę tartą zalej rosołem i dokładnie wyrób, aby namiękła w
całej swej masie. Dodaj do bułki zmielone mięso oraz zesmażoną
cebulę, również zmieloną dwukrotnie. Do farszu dodaj przyprawy
oraz jajka i dokładnie wymieszaj, by uzyskać jednolitą masę.
Spróbuj, czy dodana ilość przypraw jest odpowiednia dla Ciebie.
Jeśli konsystencja jest zbyt sucha, możesz dodać jeszcze trochę
rosołu.
Masę mięsną umieść we wcześniej umytych i wyparzonych
słoikach. Masę dosyć dokładnie ugnieć w słoiku, aby pozostało jak
najwięcej przestrzeni dla powietrza. Zakręć i pasteryzuj (włóż
słoiki do garnka z wodą i postaw na mały ogniu) przez godzinę.
Pozostaw do wystygnięcia i na drugi dzień powtórz tę czynność.
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Wędzone udka z kurczaka

Domowy pasztet zapiekany

Składniki:
- 8 udek z kurczaka
Składniki zalewy peklującej:
- 8 g saletry potasowej
- 2 duże łyżki soli
- ziele angielskie
- pieprz
- liście laurowe
-1 l wody
Niezbędnik:
- zrębki wędzarnicze z ziołami „Mocne Wrażenia” BROWIN
- wędzarnia balkonowa BROWIN

Składniki:
- 1 kg łopatki
- 1 kg karczku
- 0,5 kg surowego boczku
- 200 g słoniny
- 0,5 kg wątróbki
- 2 cebule
- 1 bułka namoczona w mleku
- 3 jajka
- sól, pieprz
- 2 kostki rosołowe
- jałowiec
- gałka muszkatołowa
Wykonanie:
Łopatkę, karczek, boczek i słoninę pokrój w kostkę i lekko podsmaż na oliwie. Wsyp wszystko do dużego garnka, zalej wodą z dodatkiem 2 kostek rosołowych i duś pod przykryciem do miękkości.
Wątróbkę zanurz w gorącej wodzie na 5 minut. Cebulę wrzuć na
patelnię, by się zeszkliła. Następnie wszystkie te składniki zmiel 3
razy w maszynce, dodając namoczoną w mleku bułkę. Białka
oddziel od żółtek i ubij „na sztywno”. Dodaj żółtka i zmielony farsz
mięsny, po czym całość dokładnie wymieszaj i dopraw do smaku.
Wnętrze dwóch podłużnych form natłuść i wysmaruj bułką tartą.
Napełnij do wysokości ok. 3/4 przygotowaną masą mięsną. Piecz
ok. 1 godzinę w temperaturze 200-220°C.
Uwaga: jeśli mięso i boczek są wyjątkowo „chude", to możemy
zwiększyć ilość słoniny lub ewentualnie dodać 2 łyżki smalcu. Zapobiegnie to „wysuszeniu" pasztetu, a w efekcie jego rozwarstwieniu się w trakcie krojenia.

Wykonanie:
Z przegotowanej, ostudzonej wody oraz przypraw, sporządź zalewę
peklującą. Umieść w niej udka i pozostaw w lodówce na 24
godziny. Po tym czasie udka wyjmij z zalewy i pozostaw do
obsuszenia na 1 godzinę. W tym czasie przygotuj wędzarnię. Wsyp
do niej zrębki wędzarnicze z czosnkiem i imbirem MOCNE
WRAŻENIA, które nadadzą mięsu odpowiedni aromat i kolor.
Zrębki, delikatnie zroszone wodą, umieść w aluminiowym
pojemniku. Udka wędź na gorąco przez 2 godziny, w temperaturze
70-80°C.
Powodzenia i smacznego …bo domowe jest lepsze!
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Rozgrzewamy...
Okres zimowy i wczesnojesienny to czas, gdy
częściej niż w innych porach roku jesteśmy
przeziębieni i narzekamy na dokuczające nam
zimno. Przedstawiam kilka prostych,
naturalnych sposobów na rozgrzanie organizmu.

Herbatki rozgrzewające

Dania z dodatkiem rozgrzewających przypraw

To najbardziej popularne, rozgrzewające zimą napoje – herbata z
cytryną i miodem to standard w wielu domach. Ja proponuję dodać
do herbaty jeszcze coś innego – kawałek pomarańczy, przypraw
korzennych, ziół. Herbatki możemy gotować z imbirem, albo do
przygotowanej czarnej herbaty dodać szczyptę cynamonu,
kardamonu lub kilku goździków. Nie bójmy się stosować ziół –
takie ziołowe herbatki najlepiej posłodzić miodem. Poniżej kilka
przepisów na herbatki oraz kawę zbożową, może ktoś wybierze coś
dla siebie.

Ciepła zupa czy inne danie to bardzo dobry pomysł na rozgrzanie.
Jeszcze lepiej, gdy do tych dań podczas gotowania lub podawania
dodamy odpowiednie przyprawy. Które z nich będą rozgrzewały
organizm? Kurkuma, pieprz, imbir (świeży i suszony), chili,
cynamon, kardamon, goździki, gałka muszkatołowa, majeranek,
oregano, lubczyk, papryka słodka - to tylko niektóre rozgrzewające
przyprawy. Nie obawiajmy się w czasie zimy dodawać ich
zwiększone ilości do zup, ale również ryżu, różnych mięs, dań jednogarnkowych i innych potraw.

Herbata zielona z cytryną i imbirem
Składniki: łyżeczka zielonej herbaty, skórka z cytryny, plaster świeżego imbiru.
Składniki zalać wodą o temperaturze ok. 90°C i parzyć pod
przykryciem ok. 5 minut.

Poniżej przepis na rozgrzewającą zimą zupę pomidorową. Z dodatkiem imbiru, czosnku i cebuli – znakomicie rozgrzewa i wzmacnia
odporność.

Herbata czarna z jabłkiem i cynamonem
Składniki: łyżeczka czarnej herbaty, łyżeczka suszonego jabłka,
cynamon, 2 goździki.
Wszystkie składniki zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem
przez ok. 4 minuty.
Herbata z lipy, malin i miodu
Składniki: łyżka kwiatu lipy, łyżka suszonych malin, miód.
Lipę i maliny należy zalać wrzątkiem i parzyć przez 10 minut,
następnie doprawić łyżeczką miodu.
Rozgrzewająca kawa zbożowa
Składniki: szklanka wody, łyżka kawy zbożowej oraz płaska łyREKLAMA
żeczka zmieszanych ze sobą przypraw: cynamon, kardamon, imbir, goździki, anyż, gałka muszkatołowa, kurkuma.
Proporcję przypraw można komponować dowolnie, a także
możemy pominąć tą, której nie lubimy. Kawę gotować
przez 5 minut, następnie powinna chwilę odstać. Następnie później przecedzić przez gęste sitko do filiżanki lub
dzbanka. Pić niesłodzoną lub posłodzić łyżeczką miodu.
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Zupa pomidorowa z imbirem
Składniki: 700 ml bulionu warzywnego, 3 ząbki czosnku, 1 średnia
cebula, 500 ml przecieru pomidorowego, 1 puszka całych
pomidorów bez skórki, łyżka śmietany 18%, ok. 4 cm obranego
korzenia imbiru, natka pietruszki, sól, pieprz, cukier do smaku,
oliwa lub masło
Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy około 2 łyżek oliwy (lub masła).
Wrzucamy drobno pokrojoną cebulę i czosnek, smażymy około 5
minut. W garnku przygotowujemy bulion warzywny, a następnie
dodajemy zeszkloną cebulę i czosnek. Doprowadzamy do wrzenia.
Następnie wkładamy pomidory, imbir oraz przecier. Trzymamy na
ogniu przez kolejne 15 minut. Doprawiamy do smaku solą,
pieprzem i cukrem. Przed podaniem zabielamy śmietaną, a na
talerzu posypujemy pokrojoną natką pietruszki.

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
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Rozgrzewające kąpiele
Zmarznięte ciało potrzebuje również rozgrzewających kąpieli.
Zazwyczaj przygotowujemy je wlewając do ciepłej wody w wannie
ulubiony płyn do kąpieli. Dziś proponuję skorzystać z tego, co daje
nam natura – przypraw, ziół, owoców oraz z produktów takich jak
mleko czy miód. W połączeniu z wodą nie tylko rozgrzewają nasz
organizm, ale także działają odprężająco na nasze mięśnie i rozluźniają całe ciało. A przy tym dostarczają substancji odżywczych
i olejków eterycznych, uwalnianych podczas kąpieli. Zróbmy sobie
od czasu do czasu takie domowe spa.
Rozgrzewająca kąpiel z cynamonem, goździkami i skórką
pomarańczową
Składniki na 5 l wody: 2 laski cynamonu, pół garści goździków,
skórka z dwóch pomarańczy, (ewentualnie kilka plasterków świeżego imbiru).
Przyprawy i skórkę zalać wrzątkiem. Poczekać 20 minut, aż
powstanie esencjonalny wywar. Wlać do wanny (można wcześniej
przecedzić). Dodać wodę. Kąpiel powinna trwać 15-20 minut.
Rozgrzewająca kąpiel z kwiatami lipy
300 g kwiatostanów lipy zaparzać wrzątkiem przez pół godziny
(pod przykryciem). Wlać na napar do wanny i uzupełnić gorącą
wodą. Kąpiel powinna trwać 15-20 minut.
Kąpiel rumiankowa
100 g kwiatu rumianku zalać wrzątkiem i parzyć przez 20 minut, a
następnie napar wlać do wanny napełnionej wodą.
Kąpiel cytrynowa
4 cytryny pokroić w plasterki i wrzucić do wanny napełnionej
ciepłą wodą.
Kąpiel lawendowa
4 łyżki suszonych kwiatów lawendy zalać litrem wrzątku i zaparzać
pod przykryciem 20 minut. Napar przecedzić i wlać do wanny z ciepłą wodą.
Kąpiel z mlekiem i miodem
Litr mleka podgrzać na małym ogniu i dodać szklankę miodu.
Całość wlać do wanny z ciepłą wodą.

Na koniec jeszcze jedna rada: zimą nie unikajmy świeżego
powietrza! Jeżeli tylko jesteśmy zdrowi i pogoda pozwala, to
ubierzmy się ciepło i wyjdźmy na spacer. Innym sposobem na
uodpornienie organizmu to naprzemienny, ciepło – zimny prysznic.
Pobudzamy wtedy nasz organizm i hartujemy ciało – nasze
naczynia krwionośne są mniej wrażliwe na chłód. Przed snem
dobrze jest również wywietrzyć mieszkanie – pozbywamy się
dzięki temu niewidocznych zarazków, bakterii i wirusów.

Dbając o zdrowie zimą i wczesną wiosną
korzystajmy z darów natury!

REKLAMA
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Przede wszystkim

Jeżeli nie dysponujemy suszonymi ziołami lub przyprawami,
możemy je zastąpić olejkami eterycznymi. Jakie wybrać? Polecam
cynamonowy, goździkowy, pomarańczowy, sosnowy, jodłowy,
lawendowy. Wystarczy, że dodamy po kilka kropli do kąpieli –
efekt rozgrzania gwarantowany!

Al. Tysiąclecia 93
34-400 Nowy Targ
tel.18 2662806

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl
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Przydałoby się

wrzucić coś
do dzioba...
Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

Choć może wydawać się
to zaskakujące, przystosowanie
do lotu u ptaków nie ogranicza się
do kwestii związanych ze skrzydłami czy piórami. Okazuje się,
że widać je również w tak
ważnych dla funkcjonowania
organizmu procesach,
jak odżywianie czy wydalanie.

Pozornie niewielki jest ich związek ze zdolnością do lotu, jednak
łatwo zauważyć i w ich przypadku przystosowania wynikające
z powietrznego trybu życia.
Kluczową kwestią jest w tym przypadku redukcja wagi – im ptak
mniej waży, tym lepiej będzie latał. Dlatego właśnie u zdecydowanej większości ptaków próżno jest szukać masywnych i ciężkich szczęk zaopatrzonych w zęby, a poruszanych przez mięśnie
szczękowe. Choć takie „wyposażenie” typowe było dla gadzich
przodków współczesnych ptaków, jednak w toku ewolucji okazało
się po prostu zbędnym balastem. Wyobraźmy sobie bowiem, jak
dużym problemem byłoby np. dla samolotu znaczne dociążenie
jego części dziobowej – taki statek powietrzny nie miałby raczej
szans zbyt długo utrzymywać się w powietrzu i spadłby „na twarz”.
Brak typowych szczęk nie oznacza jednak, że nie mają one u ptaków swoich lekkich odpowiedników. Przekształcone na przestrzeni
milionów lat kości szczęki, kość międzyszczękowa i kości żuchwy,
pokryte rogową pochwą, tworzą najbardziej charakterystyczny element ptasiej głowy, czyli dziób. Choć wygląda on często niezwykle
masywnie, dzięki swojej budowie jest lekki i wytrzymały.
Dobrym przykładem może być tutaj tropikalny tukan, którego
ogromny, kolorowy dziób znają chyba wszyscy. Może on stanowić
nawet 1/3 długości całego ciała, co skłania do postawienia pytania:
jakim cudem ptak ten jest w stanie latać?! Analiza budowy dziobu
pokazuje jednak, że choć wygląda na bardzo ciężki, w rzeczywistości jest stosunkowo lekki. Wnętrze takiego dziobu jest ażurowe,
zbudowane z beleczek kostnych, co zdecydowanie zmniejsza jego
wagę. Do czego potrzebny jest tukanowi taki dziób? Najnowsze badania wskazują, że dzięki gęstej sieci naczyń krwionośnych, w jaką
wyposażony jest dziób tukana, odgrywa on kapitalną rolę w procesie termoregulacji. Pozwala na szybkie pozbycie się sporej ilości
ciepła z wewnątrz ciała, co jest dla tych ptaków ważne w momencie
wieczornego spoczynku czy po dużym wysiłku związanym
z lotem.
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Choć nasze ptaki nie mają tak wspaniałych dziobów, jak tukany,
warto jest poświęcić trochę czasu i przyjrzeć się im z bliska. Na
podstawie analizy dziobów można wiele dowiedzieć się o zwyczajach żywieniowych danego gatunku ptaka. Ptaki drapieżne oraz
sowy mają masywne, hakowato zakrzywione dzioby o ostrych
brzegach, służące do wbijania się w ciało ofiary i rozrywania go na
kawałki. Dzioby ptaków owadożernych łowiących swoją zdobycz w powietrzu, takich jak np. jaskółka czy jeżyk, są krótkie,
zaostrzone, ale dość szerokie. Dziób zaostrzony niczym dłuto spotkać można u dzięciołów. Umożliwia on wykuwanie w drzewach
otworów w poszukiwaniu bezkręgowców, bądź też wykuwanie
dziupli na gniazda. Spotkane nad wodami mewy i rybitwy, czyli
przedstawiciele ptaków siewkowych, mają dzioby mocne i ostre,
pozwalające im na sondowanie mułu czy rozmiękłej ziemi w poszukiwaniu bezkręgowców.
Przedstawiciele ptaków blaszkodziobych, do których należą m.in.
kaczki i łabędzie mają dzioby szerokie, spłaszczone, na brzegach
wyposażone w drobne blaszki. Dzięki takiej budowie dziób działa
jak sito umożliwiając np. popularnej krzyżówce przecedzanie
pobranej wody w poszukiwaniu drobnych bezkręgowców i roślin.
U traczy, również reprezentujących rodzinę kaczkowatych,
w diecie zdecydowanie przeważają ryby, co także znalazło swoje
odzwierciedlenie w budowie dziobu. Na dziobach traczy znajdują
się poprzeczne rogowe ząbki ułatwiające chwytanie i przytrzymywanie bardzo śliskiej przecież zdobyczy.
REKLAMA
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Skoro jednak ptaki nie mają normalnie rozwiniętych szczęk wyposażonych w zęby, to jak w takim razie radzą sobie z rozdrabnianiem
pobranego pokarmu? Nie połykają przecież wyłącznie drobnych
kąsków tudzież jakiejś papki – wprost przeciwnie, często do ich
żołądków trafiają spore kęsy pokarmu. I właśnie żołądek jest tutaj
narządem zastępującym niejako zęby. W zasadzie ptaki posiadają
dwa żołądki (lub może lepiej dwie części żołądka): gruczołowy i
mięśniowy, zwany też mielcem. W żołądku gruczołowym następuje wymieszanie pobranego pokarmu ze śluzem, kwasem solnym
oraz pepsyną, enzymem trawiącym białka. Dalej pokarm wędruje
do drugiej części żołądka – mielca. Skurcze jego grubych, umięśnionych ścian powodują rozcieranie pokarmu. Aby wspomóc ten
proces wiele ptaków odżywiających się twardym pokarmem, np.
ziarnojady, połykają niewielkie kamyki, tzw. gastrolity, które
trafiają właśnie do żołądka mięśniowego ułatwiając mechaniczne
rozcieranie pokarmu.
Charakterystyczne krótkie i masywne dzioby mają wszystkie
ziarnojady, nie łatwo jest wszak dobrać się do nasion wielu roślin.
Istnieją także skrajne przystosowania do jednego rodzaju pokarmu.
Przykładem może być tutaj krzyżodziób świerkowy, którego
skrzyżowany dziób umożliwia mu wyłuskiwanie nasion z szyszek.
Nierzadko obserwując pisklęta świeżo po wykluciu się z jaja można
z zaskoczeniem zaobserwować, że na dziobie występuje u nich
narośl, której próżno szukać u dorosłych przedstawicieli tego
samego gatunku. Jest to tak zwany ząb jajowy, typowy dla
większości zwierząt jajorodnych. Pozwala on młodym przebić
skorupę jaja, w którym do tej pory się rozwijały. Zanika on kilka dni
po wykluciu, stąd jego nieobecność u osobników dorosłych.

Zanim pokarm trafi do żołądka u większości ptaków zatrzymuje się
w workowatym rozszerzeniu przełyku, czyli tak zwanych wolach.
Wole stanowią swoisty magazyn pokarmu, który trawiony będzie
później, jak również miejsce jego przenoszenia. Podczas przechodzenia przez przełyk pokarm miesza się ze śliną oraz śluzem,
w związku z czym w wolach następuje także jego rozmiękczanie
i wstępne nadtrawienie w wyniku działania enzymów zawartych
w ślinie. Obecność woli zwiększa także bezpieczeństwo ptaka –
może on pobrać szybko dużą ilość pożywienia, a następnie oddalić
się z żerowiska i w miejscu bezpiecznym spokojnie sobie je strawić.
Wole często stanowią „torbę”, w której rodzice noszą pożywienie
pisklętom – stąd też charakterystyczny sposób karmienia piskląt
znany z licznych filmów przyrodniczych. U gołębi w okresie karmienia piskląt powstaje jeszcze dodatkowy pokarm dla piskląt,
czyli tzw. „ptasie mleczko”. Powstaje on z komórek nabłonka
zasobnych w krople tłuszczu, które zostają rozpuszczone.

O tym, co trafia do tak zróżnicowanych dziobów
dowiemy się przy naszym kolejnym spotkaniu!
REKLAMA
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Zimowa

stołówka

W ciepłym domu, przy
kominku, zima wcale nie wydaje
Agnieszka
się być dla nas taka straszna.
Dybaś-Kopczacka
Ale, jak to często bywa, punkt
C.O. Ogrody,
widzenia zależy od punktu
Gorlice
siedzenia.

Puchate wróble siedzące na zimnych konarach drzew mają zapewne inne zdanie na temat mroźnej zimy. W lepszej sytuacji są borsuki, jenoty, jeże, świstaki i niedźwiedzie, które po zgromadzeniu zapasów w postaci sadełka, zapadają w długi sen zimowy i nie
odczuwają głodu. O pozostałych zwierzętach powinien pamiętać
człowiek.

Ważnym elementem dokarmiania jest również czysta, świeża
i niezamarznięta woda - zwierzęta muszą też pić.
Niekonsekwentne dokarmianie zwierząt niestety może przynieść
więcej szkody niż pożytku. Zwierzęta przyzwyczajone do podawania pożywienia w jednym miejscu, przestają szukać go gdzie
indziej, rozleniwiają się i uzależniają od człowieka.

Gruba warstwa śniegu i lodu utrudnia dostęp do naturalnego pokarmu i wody, dlatego dokarmianie zimą
wydaje się być naturalnym elementem ludzkich
powinności w stosunku do zwierząt.

Dokarmianie zwierząt ma też inne zalety zimowy spacer z karmą dla ptaków czy wiewiórek czasami
stanowi jedyną formę aktywności fizycznej o tej porze roku
i pomaga nam w utrzymaniu dobrej kondycji.

Mądre i konsekwentne dożywianie jest dużym
wsparciem dla zwierząt, a dla człowieka ważną
lekcją współżycia z dziką przyrodą.
REKLAMA

Siano, buraki, kukurydza i marchewki wykładane w paśnikach
i na śniegu, często ratują życie sarnom, jeleniom, dzikom i żubrom. Dzikie zwierzęta nie potrzebują ładnych budowli, ważne by
stały w zacisznym miejscu i w mroźne dni były pełne.
W „ptasich stołówkach” najczęściej spotykamy: proso, orzechy,
konopie, pestki dyni, drobne kasze, łuskany słonecznik i słoninę. Pamiętajmy by słonina (ulubione danie sikorek) była surowa,
niesolona i bez przypraw.
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Świąteczne
świąteczne
stroiki
Strojenie domu na Boże Narodzenie to świetna
zabawa dla małych i dużych.
Dziś proponujemy wykonanie własnych
stroików bożonarodzeniowych
na świąteczny stół.
Stroiki na Boże Narodzenie można przygotować
z różnych dostępnych materiałów. Poniżej propozycja
wykonania stroika bożonarodzeniowego z wykozrzystaniem
szyszek i orzechów.
Materiały:
- szyszki (różnej wielkości) i orzechy włoskie
- brokat (może być w różnych kolorach)
- świece
- lakier do włosów
- talerzyki lub dowolne podstawki
- do przybrania dowolne ozdoby: bombki,
kolorowe druciki, wata, itp.
Wykonanie:
1. Talerzyki lub podstawki dowolnie dekorujemy, na 2. Orzechy i szyszki spryskujemy lakierem do włosów i posypujemy brokatem.
środku układamy świecę.

3. Brokatowe szyszki i orzechy układamy na stroikach.

GOTOWE!

PORTRET

¯UBRA
Ogromny, majestatyczny, spokojny, zwany przez
niektórych „wikingiem” – oto portret żubra,
największego ssaka Europy.
Kochane dzieci, większość z Was pewnie wie o tym, że żubr to
symbol Puszczy Białowieskiej. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż to
właśnie tam przebywa największa ilość żubrów w Polsce. Wiecie ile?
W Puszczy Białowieskiej żyje obecnie 596 żubrów. Mniej osobników
znajduje się w Bieszczadach, ale i tak jest to imponująca wartość –
to 402 osobniki.
Co wyróżnia żubry? Są bardzo duże i ciężkie. Ciężar ciała dorosłego
żubra waha się od 440 do nawet 920 kg (byki czyli samce) lub od
320 do 640 kg (krowy czyli samice). Żubr jest też ogromny – może
być wysoki nawet na 188 cm. Możecie sobie wyobrazić, że jest to
wzrost dorosłego mężczyzny! Żubr ma bardzo masywną głowę, za
którą znajduje się tzw. „kłąb” czyli lekki garb stworzony przez lekko
wystające 14 żeber. To one utrzymują mocne mięśnie tego ssaka.
Żubr na głowie ma rogi – okazuje się, że rosną one
przez całe jego życie i w ogóle ich nie zrzuca, jak np. inne
zwierzęta leśne.
Ci z was, którzy widzieli kiedyś żubra wiedzą, że ma on brązową,
gęstą sierść. Na szyi i na przedzie grzbietu włosy są dłuższe –
żubr ma więc „brodę” i „grzywę”. Racice, czyli żubrze nogi,
są co prawda małe, ale bardzo mocne. Żubry mają również ogon –
może być długi nawet na 80 cm i zawsze jest zakończony kępką
włosów, tzw. „pędzlem”. Żubry linieją – czyli zrzucają swoją sierść,
i w ten sposób mają jej dwa rodzaje – letnią i zimową.
A jak to jest ze zmysłami żubra? Bardzo dobrze, gdyż żubry mają
znakomity wzrok i węch. Wyobraźcie sobie, że samica żubra potrafi
dostrzec człowieka, zanim go jeszcze zobaczy. A głos żubry mają
specyficzny – to jakby takie chruczenie. Wydawać by się mogło,
że żubry są powolne – biorąc pod uwagę ich masę. Nic bardziej
mylnego – te ssaki są bardzo zwinne. Potrafią np. przeskoczyć
przez duży rów. I bardzo szybko biegają. Poza tym, mają jeszcze
jedną ciekawą cechę: potrafią rozróżniać rodzaj podłoża. Jak to
robią? Otóż badają podłoże kończynami, najpierw lekko opierając
racice o podłoże (wtedy następuje badanie twardości podłoża)
a następnie przenoszą one cały ciężar ciała na tę badającą podłoże
kończynę. O ile oczywiście podłoże jest twarde - w innym przypadku
przestawiają racicę w inne, twardsze miejsce.

Żubry mają ogromny apetyt – dlatego zwłaszcza w okresie zimowym
są dokarmiane przez człowieka. Lubią jeść rośliny zielne, trawy, korę
i liście drzew, młode pędy (obgryzają gałęzie), albo świeże siano,
niewielkie ilości roślin okopowych, ziarno. Przy tym są bardzo
zachłanne – szybko połykają pokarm, ale dokładnie go przeżuwają.
Jak zauważyliście, wcale nie gustują w mięsie, a mimo to są tak
potężne.
Te największe ssaki Europy na wolności raczej nie bytują samotnie,
choć tak naprawdę są indywidualistami. W okresie letnim tworzą
grupy składające się z 2 lub 3 samców, natomiast w zimie, podczas
mrozów, tworzą większe stada. Jedno stado może liczyć nawet ponad
300 osobników. Zastanawiacie się pewnie, kto jest przywódcą stada.
Zdziwicie się, ale przewodniczką stada jest krowa z cielakiem.
Tworzenie stad w zimie zapewnienia żubrom bezpieczeństwo a także
zwiększa możliwość zdobycia przez nich pokarmu (zwłaszcza tych
przebywających w głębi puszczy).
A jaki żubr ma charakter? Czy jest uparty jak osioł, mądry jak sowa,
chytry jak lis? Na pewno ma po trochu każdej z tych cech, ale do
tego można jeszcze dołączyć takie cechy jak: samotny (mimo, że w
stadzie), czasem zagubiony (podchodzi czasem pod gospodarstwa
domowe), indywidualista. Ale co najważniejsze – to zwierzę cudem
ocalałe. Wyobraźcie sobie, że odtworzenie populacji żubra było
ciężkie, ale zakończone sukcesem. Dziś, gdyby nie wysiłek wielu
mądrych ludzi, mogłoby go nie być. Ale na szczęście jest i możecie go
zobaczyć w naturze – w ogrodzie pokazowym w Puszczy
Białowieskiej, w ZOO i innych ogrodach na terenie całej Polski.

wierszem o ¿ubrze
Jan Brzechwa

Żubr

Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

Jan Brzechwa

Żubr

Żubr się w ciepły kożuch ubrał
mróz niestraszny jest dla żubra!
W Białowieskiej Puszczy mieszka,
wie, gdzie każda wiedzie ścieżka,
wie, gdzie zakwitł już pierwiosnek,
wie też, gdzie żubrówka rośnie
wonną trawkę wącha sobie,
aby znów na obiad pobiec
podziwiają go turyści,
gdy paśniki z jadła czyści !

Franciszek Kobryńczuk

Wiersze ze zbioru „Rysowanie żubra”

Leśne ścieżki

Rysunek

Upadł w puszczy miękki śnieżek
białą swą urodą.
Kto wydeptał tyle ścieżek?
Dokąd one wiodą?
Tędy sarna szła płochliwa,
skubiąc zeschłe ziele.
A tam biegł i podskakiwał
dzik, a za nim jeleń.
A tu zając obok jodły
kicał, by się rozgrzać.
Tam szły żubry i mrok bodły,
ciepło niosąc w nozdrzach.
A tu jakiś ślad niepewny
zawiały śnieżyce.
Tędy pewnie do królewny
jechał dzielny rycerz.

O, trudna to sztuka
żubra narysować!
Męczysz się i męczysz,
i wychodzi krowa.
Ale przecież z krowy
można zrobić żubra.
Trzeba ją w brunatną,
gęstą skórę ubrać.
Przedtem trzeba krowie
garb przyprawić krzywy,
brodę dorysować –
i jest żubr jak żywy.

Śniegu w Puszczy
po kolano...
Śniegu w puszczy po kolano.
Biała zima wszędzie.
Żubrom rano siano dano,
owies i żołędzie.
Kukurydza i buraki
są też dobrą karmą.
Jedzą żubry ją ze smakiem.
Jedzą ją za darmo.
Gdy najedzą się do syta
i gdy coś zostanie,
łoś lub jeleń tu zawita,
by spożyć śniadanie.
Gdy zostanie jeszcze karmy
smacznej i pachnącej,
zjedzą ją płochliwe sarny
i głodne zające.
W Białowieży śniegi leżą.
Wkoło białe morze.
Miłość ludzi tu do zwierząt
ważna jest w tej porze.

œwi¹teczna
szyfrowanka

Do każdego obrazka została
przypisana sylaba.
Rozszyfruj kod
a poznasz rozwiązanie zagadki!
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nAgrod¹
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Za poprawne rozwi¹zanie
zagadki z poprzedniego
numeru „KTO TO?” (SARNA)
NAGRODÊ OTRZYMUJ¥:

GRZEGORZ B¥K
c.o. SKALNIAK SPYTKOWICE

MAGDALENA BRAŒ

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.02.2018
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

Podpis Rodzica
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i nazwiska
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poprawiania. /Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

szymon i dawid c.o. LARIX MYŒLENICE
trznadel
c.o. cardemo
GRATULUJEMY!
nowy targ

po odbiór zapraszamy
do sklepów!

PORADY FACHOWCÓW

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

Zimą zdarza się, że kwiaty
doniczkowe chorują. Podpowiadam,
jak poradzić sobie z wełnowcami pojawiającymi się
na storczykach. Będzie również o chorobach
brzoskwiń i ich zwalczaniu.

Wełnowce na storczykach
Ostatnio Klienci dość często przychodzą w związku z pojawieniem
się na storczykach białej „watki”. Prędzej czy później problem ten
dopada prawie każdego hodowcę storczyków, który w sumie jest
dość bezradny wobec tych podstępnych szkodników.
Wełnowce to szkodniki, które mogą spowodować straty wysysając
zawartość komórek. Można je zaobserwować na spodzie liści
i przede wszystkim u roślin wykazujących już pewne osłabienie.
W przeciwieństwie do innych gatunków nie mają one rogowego
pancerzyka, a owady w końcowym stadium poczwarki, a także
w stadium dorosłym, mogą się przemieszczać. Nazwa szkodników
wzięła się od tego, że ciało samicy pokryte jest białą, woskową substancją, przypominającą włókna. Samce są dużo mniejsze, uskrzydlone ale co najważniejsze – nie pobierają pokarmu, jako że pozbawione są organu gębowego.
Wełnowce lokują się w najbardziej
nieoczekiwanych miejscach. Można
je znaleźć na wszystkich częściach
roślin, nie wyłączając kwiatów
i korzeni, jak również w podłożu,
a nawet pod doniczką. Dobre rezultaty
w walce z wełnowcami daje prosty
preparat sporządzony z oliwy
spożywczej i płynu do mycia
naczyń, zmieszanych w równych
częściach. Powinien być użyty
do spryskiwania. Ze środków
ochrony roślin najlepsze rezultaty
dają Tabletki Provado.
Należy jednak pamiętać,
że nie wolno opryskiwać
kwiatów żadnym preparatem
chemicznym.

Ochrona brzoskwiń
Kędzierzawość liści brzoskwini (Taphrina deformans)
Kędzierzawość liści jest najpospolitszą chorobą brzoskwiń. Poraża
głównie liście. Pierwsze objawy choroby, w postaci charakterystycznych przebarwień, pojawiają się na liściach w okresie ich rozwoju. W pierwszym okresie choroby liście są jasnozielone, a następnie przebarwiają się na kolor brunatno-czerwony. Tkanka
w miejscu porażenia grubieje i powoduje deformację liści. Aby tego uniknąć drzewa powinniśmy opryskać po raz pierwszy jesienią,
tuż po opadnięciu liści, preparatem Miedzian. Okazuje się, że zastosowanie preparatów miedziowych jesienią w znacznym stopniu
ogranicza źródło infekcji. Na początku roku, gdy tylko temperatura
osiągnie 6 stopni (może to być przełom lutego i marca), pąki brzoskwini nabrzmiewają i wtedy powinniśmy wykonać dwa zabiegi,
do fazy pękania pąków. W tym czasie do oprysków stosujemy: Sylit
65 WP, Carpene 65 WP lub Thiram 80 WG. Bardzo ważne jest to,
aby zabiegi wykonywać w odpowiednim stężeniu, zgodnie z instrukcją zastosowania. W momencie pojawienia się objawów choroby na liściach stosowanie środków chemicznych nie ma sensu.
Ważne jest również to, że gwarancję 100 % skuteczności daje nam
stosowanie tych zabiegów również przez naszych sąsiadów.
Z drzew porażonych chorobą podczas wiatru zarodniki rozprzestrzeniają się na inne drzewa. Jeżeli z jakiegoś powodu nie zdążyliśmy opryskać brzoskwini, a liście mamy już porażone, to zostaje
nam jedynie opryskać drzewa 5 % mocznikiem (w celu dostarczenia azotu). Mocznik należy rozpuścić w letniej wodzie.
Parch brzoskwini (Cladosporium carpophilum)
Choroba ta atakuje zarówno brzoskwinie jak i morele. Poraża
przede wszystkim owoce. Łatwo ją rozpoznać, bowiem na owocach
pojawiają się brązowe plamy, które wraz z upływem czasu
powiększają się, po czym pękają i powodują zgniliznę. Chore
drzewa słabiej owocują a owoce są małe i niesmaczne. Parch
brzoskwini zimuje na porażonych pędach, a jego zarodniki dopiero
wiosną infekują owoce. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie
choroby. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy, należy
wyciąć i usunąć porażone pędy. Przy okazji można prześwietlić
koronę drzewa. Jednakże nie obejdzie się bez zastosowania
oprysków, najlepiej zaraz po kwitnieniu. Do tego celu można użyć
środków takich jak Topsin M 500 S.C.
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Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Przycinanie

czyli co powinieneś wiedzieć

o pielęgnacji drzew
Sadzenie drzew musi być przemyślane, a właściwa
pielęgnacja w przyszłości zaprocentuje zdrowymi,
pięknymi i bezpiecznymi okazami w naszym ogrodzie,
cieszącymi nas i następne pokolenia. W jaki sposób
pielęgnować młode drzewa, aby nie generowały one
kłopotów w przyszłości?
Poniżej o tym, co możemy, co powinniśmy, a co musimy robić dalej, gdy nasze drzewo zostało już posadzone. Najpopularniejszym
zabiegiem pielęgnacyjnym drzewa jest przycinanie. Ale aby cięcia
były prawidłowe, należy zrozumieć biologię drzewa. Złe cięcia
mogą spowodować trwałe uszkodzenie lub pozbawić go żywotności, dlatego w swych działaniach musimy uwzględnić fazy rozwojowe w cyklu ich życia.
Cięcie drzew nowo posadzonych powinno ograniczać się tylko do
usuwania gałęzi martwych lub pękniętych i złamanych. W drugim
lub trzecim roku, gdy drzewo po przesadzeniu odzyska witalność,
powinniśmy rozpocząć odpowiednie zabiegi, niezbędne dla
ukształtowania drzewa o silnej budowie i pożądanym kształcie.
Drzewa objęte właściwymi zabiegami pielęgnacyjnymi za młodu,
będą wymagały mniejszej uwagi w wieku dojrzałym.
Przycinając drzewa należy pamiętać o kilku prostych zasadach:
1. Dokładnie określ cel cięcia, ponieważ może ono spowodować
potencjalne zmiany w rozwoju drzewa.
2. Złe cięcie może spowodować szkody, które pozostaną na zawsze.
Dowiedz się gdzie i w jaki sposób najlepiej wykonać cięcia zanim
użyjesz narzędzia.
3. Rany na drzewach nie goją się tak, jak u ludzi. Jeżeli zranimy
drzewo, rana ta zabliźnia się tylko powierzchniowo, zostając na
zawsze wewnątrz drzewa.
4. Cięcia małych gałęzi wyrządzają mniej szkód drzewu niż cięcia
dużych gałęzi. Gdy drzewo jest młode, poprawianie defektów
ograniczy konieczność silnego cięcia w późniejszym okresie.
5. Celem prawidłowego ukształtowania drzew jest wytworzenie
silnego przewodnika z mocnymi i odpowiednio rozmieszczonymi
konarami. Solidna w przyszłości struktura gałęzi głównych (szkieletowych) powinna być tworzona, gdy drzewo jest jeszcze młode.
Odgałęzienia te, będą stanowiły „ramę nośną” dojrzałego drzewa.
Odpowiednio ukształtowane za młodu rozwiną silną strukturę konarów. Niektóre drzewa tworzą mocną konstrukcję korony w sposób naturalny, inne niestety wymagają większej uwagi.

Większość gałęzi posadzonego młodego drzewa powinna zostać
odcięta, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń pod drzewem oraz
wymaganą przepisami skrajnię dla przechodzących ludzi i/lub ruchu pojazdów. Wysokość najniższej gałęzi zależy od planowanej
funkcji drzewa oraz jego lokalizacji. Na poboczu drogi gałęzie powinny znajdować się na wysokości ok. 4,5 m (skrajnia drogowa).
W innych przypadkach wystarcza odstęp od podłoża wynoszący
2,4 m (ścieżki rowerowe) lub niższej, gdy sadzone są w oddali od
jezdni lub chodników.

Cięcie młodych drzew

Zbalansowana struktura korony i pnia drzewa

W przypadku młodych drzew, należy utrzymać przewodnik
skierowany do góry. Nie wolno skracać jego czubka a także nie
należy pozwolić gałęziom bocznym na wyrastanie ponad
przewodnik. Czasem zdarza się, że drzewa rozwijają kilka
przewodników, co może prowadzić do osłabienia konstrukcji
drzewa (tzw. nieprawidłowego zbieżnego rozwidlenia z zakorkiem). Dlatego też najlepiej pozostawić jeden z nich, kiedy drzewo
jest jeszcze młode.

Odpowiednie rozmieszczenie gałęzi, zarówno w pionie, jak i poziomie, jest bardzo istotne. Przestrzeń między gałęziami stałymi
powinna wynosić około 3% docelowej wysokości drzewa (np.: 0,5
m dla drzewa, które urośnie na wysokość 15 m.).

W przypadku konieczności usuwania dużej ilości gałęzi zalecane
jest pozostawienie, na jakiś czas, niektórych z nich, zapewniając
odpowiedni przyrost pnia na grubość. Natomiast w przypadku
konieczności skrócenia długiej gałęzi, przytnij ją przy gałęzi
drugorzędnej lub pąku. Cięcia wykonane pomiędzy pąkami lub
gałęziami mogą powodować butwienie przewodnika,
wytwarzanie zbędnych pędów lub zły kierunek wzrostu.
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Ostry kąt u nasady lub zbieżne rozwidlenia (tak zwane V-kształtne)
powodują zarastanie kory - tzw. zakorek – pierwotną (powstającą
za życia drzewa) wadę budowy jego drewna, w miejscu rozwidlenia. Gałęzie o ostrych kątach rozwidlenia powinny być odcinane,
kiedy są jeszcze małe.
Dbajmy o zachowanie symetrii a tym samym statykę drzewa, zostawiając gałęzie rosnące symetrycznie i promieniście w każdym
kierunku. Prawidłowa oraz zbalansowana struktura korony i pnia
drzewa, utworzona w okresie młodości, w znacznym stopniu
uwolni nas od kłopotów w okresie dojrzałym.

Częstą przyczyną cięcia jest nie tylko potrzeba usunięcia
obumarłych gałęzi i chęć poprawienia nieprawidłowego kształtu
drzewa (w celu ograniczenia ryzyka), lecz także zwiększenie
dostępu światła i powietrza do wnętrza korony lub do terenu
znajdującego się pod nią. Rutynowe cięcie prześwietlające nie
zawsze wywiera pozytywny wpływ na zdrowie drzewa. Drzewa
wytwarzają gęste korony pełne liści w celu produkowania cukru,
będącego źródłem energii zużywanej na wzrost i rozwój. Usuwanie
listowia w wyniku przycinania ogranicza wzrost i magazynowane
rezerwy energii. Intensywne przycinanie powoduje również
znaczny poziom stresu wpływającego na zdrowie drzewa – dlatego
jest to w Polsce prawnie zabronione. Reasumując, dopuszczalne
jest przerzedzenie wyłącznie koron nadmiernie zagęszczonych,
natomiast tzw. cięcia prześwietlającego obecnie nie powinno się
wykonywać.
Czynniki zewnętrzne – bezpieczeństwo, kompatybilność z innymi
elementami otoczenia, to najistotniejsze powody cięcia
wymuszonego.
Właściwe przycinanie, w połączeniu ze zrozumieniem biologii
drzewa, pomoże zachować zdrowie i jego mocną strukturę,
zwiększając jednocześnie poziom estetyki i wartość ekonomiczną
naszego krajobrazu.
Technika cięcia
Miejsce i technika cięcia ma decydujące znaczenie dla zarastania
rany i rozwoju drzewa. Prawidłowe cięcie wykonujemy tuż za tzw.
„obrączką”, nie kalecząc jej.
Usuwając większą gałąź lub konar, najpierw ograniczamy jego
ciężar, a następnie wykonujemy tzw. „cięcie na trzy”:
1) pierwsze cięcie – stanowi podcięcie w odległości około 30–46
cm od punktu wyrastania gałęzi;
2) drugie cięcie – wykonujemy od góry, kilka cm dalej w stronę
czubka gałęzi i bezpiecznie odłamujemy gałąź;
3) trzecie cięcie – przycinamy powstały kikut o długości 30–46 cm
przy „obrączce”.
Opisana technika ogranicza ryzyko oberwania się kory pod gałęzią.
Usunięcie choćby jednego konaru o dużej lub bardzo dużej
średnicy może spowodować znaczną utratę listowia i stworzyć
ranę, której drzewo nigdy nie zabliźni. Dlatego, podczas cięcia
gałęzi korzystniejsze dla drzewa jest wykonanie kilku drobnych ran
niż jednej dużej. Należy dbać o to, aby przycinając drzewo,
powodować minimalną utratę żywych gałęzi z jak najmniejszą
średnicą ran.
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Ilość żywej tkanki, którą można usunąć, zależy od rozmiaru,
gatunku, wieku drzewa oraz celu samego przycinania. Młode
drzewa tolerują usuwanie żywej tkanki w większym stopniu niż
drzewa dojrzałe. Generalnie nie należy usuwać więcej niż 25%
masy korony drzewa podczas jednego zabiegu, a w przypadku
drzew dojrzałych, wartość ta jest jeszcze mniejsza. Największy
wzrost i najszybsze zamykanie ran uzyskuje się poprzez
przycinanie drzew w zimie lub tuż przed ponownym rozpoczęciem
wzrostu wczesną wiosną. Usuwanie obumarłych, złamanych lub
martwych gałęzi może być przeprowadzane o dowolnej porze roku
i nie wywiera negatywnego wpływu na drzewa.
Zarówno badania jak i wieloletnia praktyka arborystów (osób
zajmujących się kompleksową ochroną i pielęgnacją drzew),
pozwalają na stwierdzenie, że zabezpieczanie ran drzew nie
ogranicza butwienia i nie przyspiesza zarastania ran. Rzadko
zapobiega również zakażeniom wywołanym przez patogeny, co
powoduje rozbieżność w doktrynie co do celowości stosowania
specjalistycznych preparatów do zabezpieczania ran.
Cięcie w koronach dużych drzew może być niebezpieczne,
wymaga ugruntowanej wiedzy i doświadczenia, dlatego lepiej
skorzystać z usług profesjonalnego arborysty. Arborysta określi
rodzaj cięć niezbędny dla poprawy zdrowia i wyglądu drzewa oraz
bezpieczeństwa w jego otoczeniu.
Autorzy: Katarzyna Rokita i Witosław Grygierczyk
Federacja Arborystów Polskich
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Medinilla

wspaniała

Bohaterka tego artykułu to bylina
wymagająca. Niemniej jednak
piękna i majestatyczna,
o nietypowo zwisających kwiatach.
Agata Konieczna
Jednym słowem: ogrodnicze
C.O. ŻARÓW
wyzwanie.
Medinillę wspaniałą można śmiało określić mianem egzotycznej
orchidei. W naturze jest epifitem i występuje w filipińskich lasach,
porastając gałęzie egzotycznych drzew. W europejskich warunkach
nigdy nie będzie tak imponująca, jak w naturze, gdzie może
dorastać nawet do ponad 2 metrów. W uprawie domowej raczej
osiąga rozmiary około 1 m. Medinilla wspaniała to doskonała
propozycja dla tych, którzy chcieliby mieć coś egzotycznego w
mieszkaniu.
Wielbiciele egzotycznych upraw zdają sobie sprawę z tego, że
zdobycie sadzonek to często niełatwe zadanie. Nie inaczej jest z
medinillą wspaniałą, którą trudno zakupić w mniejszym centrum
ogrodniczym. Medinillę wspaniałą zazwyczaj można kupić w
doniczce, w sklepach ogrodniczych, które zajmują się dystrybucją
sadzonek egzotycznych bylin. Alternatywą są sklepy internetowe,
chociaż w tym przypadku istnieje ryzyko, że roślina połamie się
podczas transportu lub nie będzie tak piękna jak na zdjęciu.
Poszukujący medinilli wspaniałej ogrodnicy-amatorzy i profesjonaliści mogą ją czasem dostrzec na różnych wystawach i targach
ogrodniczych. Jeżeli tylko wystąpi możliwość zakupu, to nie należy się wahać, gdyż następna okazja może się szybko nie powtórzyć.
Medinilla wspaniała niestety nie należy do roślin tanich – w zależności od jej rozmiarów trzeba przygotować się na wydatek w wysokości od 20 do ponad 30 złotych. Należy liczyć się również z tym,
że sami nie pozyskamy nowych sadzonek, gdyż w warunkach
domowych medinillę wspaniałą bardzo trudno rozmnożyć.
Egzotyczna bylina wszystkiego potrzebuje dużo: dużo światła (ale
nie bezpośrednio uderzającego słońca, które może oparzyć liście),
dużo przestrzeni, dużej doniczki oraz dużej wilgotności powietrza.
Ta perła wśród kwiatów doniczkowych będzie piękna i okazała gdy
zapewnimy jej właśnie takie egzotyczne warunki.
Medinilla wspaniała ma osobliwą cechę:
lubi być podziwiana. Okazałość tej byliny
sprawia, że naturalnym miejscem, w
którym powinna się znaleźć, jest centralna
część pokoju. Doniczka, w której zostanie
posadzona, musi być okazała, duża i
ciężka, umieszczona na solidnym kwietniku. W miarę wzrostu bylina ma coraz
cięższe kwiaty i masywna doniczka może
zapobiec ich przewróceniu się całej
rośliny a w efekcie uszkodzeniu jej.
Medinilla to bylina okazała a jednocześnie
kapryśna. Jak rzadko który kwiat nie lubi
być dotykana i przestawiana, zwłaszcza
gdy kwitnie. Stałe miejsce zapewnia jej
spokój i ciągłe bycie w centrum uwagi. W
miarę wzrostu roślina staje się również
krucha i łamliwa. Medinillę wspaniałą
można przesadzać, ale tylko raz na kilka
lat, po opadnięciu kwiatów.
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Medinilla wspaniała zawiązuje pąki w okresie późnej zimy i w dogodnych warunkach kwitnie od lutego aż do września. Kwiatostany to piękne, duże, zwisające baldachogrona. Są imponujących rozmiarów i w zależności od odmiany
mogą być różowe lub fioletowe. Po przekwitnięciu kwiatów na roślinie pojawiają się fioletowe kuleczki - to owoce medinilli wspaniałej. Liście są rozłożyste
i charakteryzują się dużą dekoracyjnością. Jeżeli bylina będzie miała dużo
światła i przestrzeni, to zachowa swój atrakcyjny wygląd przez całą zimę aż do
jesieni.
Do uprawy medinilli wspaniałej potrzebujemy dobrej jakości ziemi. Żyznej i
przede wszystkim przepuszczalnej, lekko kwaśnej. Oczywiście jak w niemal
każdej uprawie jej powodzenie jest również uzależnione od dobrze wykonanego
drenażu. Keramzyt, umieszczony na dnie doniczki, pozwoli na utrzymanie
prawidłowej wilgotności podłoża, zapewni odpływ nadmiaru wody i ułatwi
lepszy dostęp powietrza do korzeni. Medinillę trzeba regularnie podlewać
(zwłaszcza w lecie). Kiedy będzie wiadomo, jak często podlewać? Wtedy, gdy
wierzchnia warstwa ziemi będzie już lekko przesuszona. Zimą podlewanie
trzeba ograniczyć, ale o nim nie zapominać. Ważne jest wtedy zraszanie liści.
Jeżeli liście lub pędy zaczynają podsychać to znak, że roślinie brakuje wody lub
światła. Ważne jest również to, aby w pomieszczeniu była dostateczna
wilgotność powietrza: jednym z rozwiązań jest umieszczenie nawilżacza. Funkcję nawilżającą może pełnić również podstawka z wodą. Nie może się jednak
ona bezpośrednio stykać z doniczką.
Rośliny egzotyczne potrzebują również wysokiej temperatury. Nie przez cały
czas, gdyż preferencje co do temperatury zmieniają się w zależności od pory
roku. Od września roślinę należy przygotować do stanu spoczynku, stopniowo
obniżając temperaturę otoczenia. Jesienią i zimą (tzn. od już od września aż do
lutego) temperatura odpowiednia dla tej wyjątkowej byliny to ok. 16-17 °C. Od
wiosny temperaturę należy stopniowo zwiększać - od 20 do nawet 30 °C. Roślina
poczuje się wtedy tak, jakby przebywała w tropikach. Jesienią bylina przygotowuje się do zawiązywania pąków kwiatowych, dlatego okres spoczynku jest
koniecznym etapem późniejszego wzrostu oraz dojrzewania tej wyjątkowej
byliny.
Na koniec propozycja dla tych, którzy chcieliby
uprawiać w swoim mieszkaniu nie tylko
medinillę wspaniałą, ale również inne
egzotyczne okazy. To tropikalne okno kwiatowe,
czyli zamknięta, szklana gablota, w której można
uprawiać różne rośliny ciepłolubne, o podobnych
wymaganiach. W tropikalnym oknie kwiatowym
roślinom zostaje stworzony optymalny klimat montuje się w nim oświetlenie oraz dodatkowe
ogrzewanie.
Rośliny tropikalne, do których zalicza się
medinilla wspaniała, są trudne w uprawie. Trudy
pielęgnacji zostaną jednak wynagrodzone
pięknym, egzotycznym wyglądem.
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Budki lęgowe
i karmniki
dla ptaków

Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

Budki lęgowe można wieszać
przez cały rok, jednak
najlepszym okresem będzie czas
od jesieni do końca zimy.

Właśnie teraz jest idealny moment, aby pomyśleć o naszych latających przyjaciołach zza okna. Budkę lęgową możemy wykonać samodzielnie lub kupić gotową za kilkanaście złotych.
Budka lęgowa powinna mieć spadzisty dach, musi otwierać się na
tzw. „zakładkę” i „gwoźdź”. Należy również mieć na uwadze deski
od wewnątrz: nie mogą być one gładkie, gdyż ptaki muszą mieć
możliwość wdrapania się do otworu wlotowego.
Budki lęgowe dla ptaków możemy wykonać z desek, pni drzew,
trocinobetonu. Pamiętajmy, aby nie używać do ich wykonania
materiałów takich jak: metal, plastik, butelka, płyty PCV, płyty
pilśniowe i wiórowe. Najlepiej wykorzystać drewno odporne na
wilgoć (przykładowo świerk czy topola).
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W przypadku budek lęgowych bardzo istotna jest średnica otworu
wlotowego. Dla przykładu czubatka, bogatka, modraszka,
wróbel czy mazurek preferują otwór o średnicy 2,7-3,5 cm;
szpaki i dzięcioły duże: 4,7-5,5 cm; kawki: 8,5 cm a puszczyk czy
gągoł 11-15 cm.
Budki lęgowe możemy zawiesić na drzewie, płocie, słupku a nawet
ścianach. Jednak pamiętajmy aby nie były one narażone na światło
słoneczne do godzin popołudniowych. Wybierzmy miejsce spokojne, ustronne, mało uczęszczane przez ludzi. Budki do drzew możemy przymocować za pomocą gwoździ aluminiowych lub druta.
Gwoździ nie wbijamy do samego końca lecz zostawiamy część na
przyrost drzewa.
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W zależności od pojawiających się w naszej okolicy ptaków budki wieszamy na
wysokości:
od 0,5 do 2 m dla czyżyka
od 1 do 2 m dla kosa
od 2 do 3 m dla mazurka
od 2 do 4 m dla wróbla domowego
od 2,4 do 6 m dla kowalika
minimum 7 m dla kawki

Istotne jest to, by nie umieszczać zbyt blisko siebie budek
tego samego typu jak również nie łączyć ze sobą w pobliżu budek i karmnika. Może to spowodować agresywne
zachowanie ptaków. Przy wieszaniu czy przybijaniu budki musimy ją nieco pochylić do przodu, aby woda
deszczowa nie wpadała do środka. Bardzo często spotykamy się z obrazkiem budki lęgowej z tzw. patykiem. Nie
powinno się go robić, ponieważ mogą na nim siadać inne
ptaki zakłócające spokój zwierząt wewnątrz.
Po zakończeniu sezonu lęgowego budki należy posprzątać. Czyszczenie rozpoczynamy od 16 października i wykonujemy je do końca lutego. Podczas czyszczenia nie
używamy żadnych środków chemicznych, pozbywamy
się jedynie gniazda. Sami oczywiście zakładajmy maskę
i rękawice, ponieważ w środku mogą gnieździć się
pasożyty.
Aby uchronić naszych latających przyjaciół przed śmiercią głodową możemy również postawić karmnik. Listopad to idealny moment aby rozpocząć dokarmianie ptaków. Najczęściej naszymi gośćmi będą: kowalik, zięba,
wróbel, mazurek, czubatka, kos, czyż, modraszka.
Karmić ptaki możemy przede wszystkim owocami rokitnika, aronii, irgi, róży, ognika, jarzębiny, kaliny, berberysu a także nasionami dyni, otrębami, płatkami
owsianymi.
Taka budka lęgowa czy karmnik może stać się
świetną atrakcją dla naszych dzieci jak również nas
samych. Do tego będzie stanowić ładną dekorację
ogrodu, balkonu czy tarasu.
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Mój piękny
ogród
Długie, zimowe wieczory
to doskonały czas na ciekawe
pomysły – również te dotyczące
wprowadzenia nowych roślin do ogrodu.

Każdy sezon ogrodniczy przynosi nowe rozwiązania, wzbogaca się o nowe gatunki i odmiany roślin, kusi ozdobami
i kolorowymi dodatkami. Co nowego wprowadzić
do ogrodu w nadchodzącym wielkimi krokami sezonie?
O najnowszych trendach ogrodniczych można dowiedzieć się na licznych wystawach lub targach. Viridis
zachęca i poleca wybrać się na Targi Gardenia 2018,
odbywające się od lat w Poznaniu, u progu sezonu
ogrodniczego. Najnowsze trendy znają również sprzedawcy, właściciele sklepów, szkółek ogrodniczych i kwiaciarń. Zarówno rośliny jak i poszczególne produkty są szeroko rozpowszechniane
i sprzedawane również za pośrednictwem Internetu. Ogród jest dziś
obecny wszędzie.
Mrozoodporność roślin, hodowla upraw w ocieplanych szklarniach
i tunelach, egzotyczne okazy w oknach kwiatowych, triumf nawozów naturalnych – to trendy pojawiające się coraz częściej we
współczesnym ogrodnictwie. Co warto mieć w swoim ogrodzie?

Hortensje
To byliny godne polecenia chyba do każdego ogrodu a nawet coraz
częściej spotykane nawet w małych, przydomowych ogrodach. Ich
walorami są przede wszystkim piękne, pełne i wielobarwne
kwiatostany.
Zaletami większości hortensji jest długi czas kwitnienia – kwiaty
pojawiają się już wczesną wiosną i utrzymują aż do jesieni.
Najbardziej znaną hortensją jest hortensja ogrodowa, ale do wyboru są jeszcze inne gatunki hortensji: drzewiasta, bukietowa, pnąca,
piłkowana, dębolistna. Hortensje mogą spełniać funkcje reprezentacyjne w ogrodzie, być częścią większej rabaty lub grać rolę
rośliny pnącej.
Wśród najpiękniejszych odmian hortensji ogrodowych warto z
pewnością wymienić choćby takie, jak: 'Mariesii Variegata'
(dwubarwne liście, niebiesko-fioletowe kwiaty), 'Endless Summer
the Bride' (odmiana często spotykana w uprawie doniczkowej,
kwiaty gęsto zebrane w duże grona, w kolorze biało-różowym),
'Leuchtfeuer' (kwiaty w czerwono-różowym kolorze, z kremową
plamką wewnątrz).
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Inne odmiany to: 'Magical Revolution' (kwiaty zebrane w duże
grona, początkowo białe, następnie z zielonymi plamkami
wewnątrz każdego kwiatka), 'Magical Noblesse' (kwiaty w kolorze
biało-pistacjowym), a także 'Magical Coral' (początkowo kwiaty są
zielonkawe, a następnie różowa). Hortensje z powodzeniem będą
rosły samotnie na trawniku, ale również wśród paproci, tawułek,
funkii (w miejscach zacienionych). W miejscach słonecznych na jej
towarzyszki wybierajmy np. róże czy dalie.

Trawy ozdobne
Dotychczas trawy ozdobne były bardziej kojarzone z parkami,
skwerami, poboczami dróg. Obecnie coraz częściej i chętniej
goszczą w przydomowych ogrodach. Mało kłopotliwa uprawa,
atrakcyjny wygląd aż do zimy, możliwość kompozycji z innymi
roślinami (np. bylinami) lub występowania jako soliter – to
argumenty przemawiające za posiadaniem ich w ogrodzie.
Trawy to doskonałe uzupełnienie rabat (np. dmuszek jajowaty,
kostrzewa popielata, rozplenica japońska, butelua smukła,
perłówka wyniosła 'Atropurpurea', turzyce, japońska trawa
kaskadowa), kusząca propozycja na skalniaki (np. kosówka
miękka, kostrzewa Gautiera, japońska trawa kaskadowa), ozdoba
tarasu i balkonu w pojemnikach (kłosówka miękka, imperata
cylindryczna 'Red Baron', kostrzewa Gautiera, butelua smukła,
turzyca sztywna 'Aurea'), dekoracja zbiorników wodnych (np.
mozga trzcinowa, miskant chiński, rozplenica japońska, turzyca
zwisła). Jako soliter doskonale spisuje się również: miskant chiński
czy ostnica olbrzymia.
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Wrzosy i lawenda

Trawy są atrakcyjne z powodu liści, pięknych kwiatostanów i owocostanów. Zielonymi liśćmi charakteryzuje się kostrzewa Gautiera,
miskant chiński i cukrowy, turzyca zwisła i palmowa. Barwne liście
mają: kłosówka miękka, kostrzewa popielata, imperata cylindryczna 'Red Baron', turzyca sztywna 'Aurea'. Dużymi walorami dekoracyjnymi ze względu na kwiaty wyróżniają się: kortaderia pompasowa, wspomniane wcześniej
miskanty (chiński i cukrowy),
rozplenica japońska, perłówka
wyniosła 'Atropurpurea', dmuszek
jajowaty, jęczmień grzywiasty.
Trawy mogą być jednoroczne lub
wieloletnie (byliny).

Kolorowe byliny
Niesłabnącą popularnością w ogrodzie cieszą się byliny. Sprawdzą się
w miejscach słonecznych i zacienionych, same lub w połączeniu z innymi roślinami (jak np. paprocie,
jałowce czy świerki). Jakich bylin
nie sposób pominąć w ogrodzie?
Z pewnością ostróżek, wśród których wyróżniają się następujące
odmiany: 'Red Caroline' (czerwone kwiaty), 'New Millenium
Pagan Purples' (kwiaty w intensywnie niebieskim kolorze),
'Princess Caroline' (o kwiatach różowo-kremowych). Godne uwagi
są rudbekie a wśród nich: rudbekia purpurowa (o sztywnych pędach
i ciemno fioletowych kwiatach), rudbekia błyskotliwa 'Goldstrum'
(kwiaty w kolorze złotej żółci, pędy rozgałęzione), rudbekia naga
'Plena' (tworzy kaskadę pięknych, pełnych i żółtych kwiatów).
Wśród rozchodników okazałych, które obecnie przeżywają swój
renesans, godne polecenia są odmiany: 'Fire cracker' (wiśniowe
liście i czerwone kwiaty), 'Frosty Morn' (białe kwiaty, liście
zielone, z białą obwódką), 'Brillant' (jasnoróżowe kwiaty).
Spośród innych bylin w ogrodach pięknie będą się również
prezentować serduszki okazałe, mieniące się kolorami bodziszki,
fioletowe i niebieskie dzwonki, delikatne orliki, różnobarwne
kosaćce.
REKLAMA
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Lawenda i wrzosy to ciekawa propozycja na ogród w doniczce, na
balkonie i tarasie. Wielobarwne wrzosy oraz miododajna i pięknie
pachnąca lawenda idealnie sprawdzą się posadzone w ozdobnych
donicach i pojemnikach, same lub w towarzystwie iglaków, traw,
jesiennych dyń, jabłek, orzechów. Wrzosy to cała paleta barw – już
nie tylko fiolet, ale także biel, róż, głęboka purpura. Do tego
dekoracyjne, igiełkowate liście – zielone, szare lub żółte. Najlepiej
prezentują się posadzone po kilka sztuk w donicy, w grupach jedno
lub wielobarwnych.
Lawenda, najczęściej
kojarząca się z intensywnym zapachem i fioletową
barwą, może być uprawiana nie tylko na polach, ale
również na tarasie
lub balkonie (przyciągając
niezliczoną ilość motyli).
Można ją wykorzystać do
bukietów i innych
kompozycji.

Oto odmiany wrzosów pospolitych,
które warto mieć w swoim ogrodzie:
'Alicia' (kwitnie na biało i ma zielone
liście), 'Allegretto' (o kwiatach w kolorze purpury i liściach zielonożółtych),
'Boskoop' (o liliowych kwiatach i żółtych, a zimą miedzianych liściach),
'Peter Sparkes' (kwitnie na rubinowo,
a liście ma szarozielone).
Jeżeli chodzi o lawendę to najciekawszymi gatunkami są: lawenda
szypułkowa (purpurowe przylistki, kwiaty w kolorze karmazynowo-różowym, wrażliwa na mróz), wełnista (kwiaty jaskrawopurpurowe, liście białe i wełniste), sawyers hybrid (odporna na
mróz, srebrne liście i duże nibykłosy kwiatowe), dentata
(ząbkowane listki i silnie pachnące kwiaty, odmiana nieodporna na
mróz), francuska (kwiaty zebrane są w kiście, liście przykwiatowe
o purpurowej barwie, dość dobra odporność na niskie
temperatury), hidcote (aromatyczne, szare liście i fioletowe kwiaty, odmiana wytrzymała na mróz).
Ogród pełen kolorowych bylin, intensywnych zapachów,
ozdobnych przez długi czas – to kuszące propozycje na
stworzenie własnego zakątka, w którym można przebywać
przez cały rok!
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Ogród Botaniczny

w Bałcziku
Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

Spędzając urlop nad Morzem Czarnym
w Bułgarii, w okolicach Warny, nie sposób
nie zawitać do Bałcziku. To niewielkie
miasteczko, położone w pięknej scenerii,
w którym zakochała się rumuńska
królowa Maria z dynastii
Sachsen-Coburg-Gotha, wnuczka
brytyjskiej królowej Wiktorii.

Dzięki licznym zabiegom królowej Marii, po zakończeniu wojny
bałkańskiej, Bałczik wraz z północną częścią Bułgarii, wszedł
w skład Rumunii. To na życzenie królowej wybudowano tu letni pałacyk, a następnie otoczono go parkiem. W 1941 roku Bałczik powrócił do Bułgarii, a w 1955 roku Uniwersytet Sofijski przejął park.
Obecnie jest to jeden z najpiękniejszych ogrodów botanicznych na
Bałkanach, z dużą kolekcją roślin i z drugą co do wielkości po Monako kolekcją kaktusów.
Widok na pałacyk 'Ciche Gniazdo'

W młodym wieku królowa Maria zaczęła wyznawać nową religię –
bahaizm. Ta religia łączyła w sobie elementy chrześcijaństwa, islamu oraz judaizmu. Znalazło to odbicie w wybudowanym pałacyku i
założonym parku, czyniąc je niezwykłymi oraz harmonijnie spójnymi. Pałac, nazwany "Cichym Gniazdem", został zaprojektowany
przez włoskich architektów Amerigo i Agostino, zaś projekt ogrodu
powierzono szwajcarskiemu ogrodnikowi, Jules Janine. Cały kompleks jest ukryty w malowniczym, bezwietrznym miejscu, z otaczającymi z trzech stron wysokimi brzegami, a z czwartej – pięknym widokiem oraz bezpośrednim dostępem do morza. Ponad pałacem wznosi się wysoki minaret, będący elementem architektury
orientalnej. W założeniu pałacowo-ogrodowym współistnieją ze
sobą różne symbole orientalne, trackie, rzymskie i chrześcijańskie,
zdobiąc kolumnady, łuki, podcienia, ujęcia źródeł i weneckie
mostki.

Ogród kwiatowy z widokiem na morze

Rosarium
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Na terenie kompleksu obok siebie umieszczone są: prawosławna
cerkiew, budowla stylizowana na antyczną świątynię, rzymskie
płyty nagrobne, oryginalne trackie dzbany, a także mauretańskie
potoczki płynące pośród szpalerów drzew, szemrzące strumyki,
wodospady i mnóstwo zieleni. Zaraz za bramą wejściową rozpoczyna się alejka tonąca w cieniu drzew, a wiodąca do słynnego
Mostu Westchnień. Tam koniecznie trzeba zrobić sobie zdjęcie.
W tle mamy przepiękny, dziewięciometrowy wodospad, za sprawą
którego ten zaułek należy do najbardziej urzekających miejsc w całym ogrodzie.

Ogród kaktusów

GDZIE NA WEEKEND?

Piękne kolumnady porośnięte milinem amerykańskim

'Srebrna Studnia'

W związku z tym, że ogród założono na widocznych dziewięciu tarasach, został on również podzielony na kilka części tematycznych. Warto dodać, że pałac Marii zbudowano na trzech tarasach,
a do kompleksu budynków dochodzą jeszcze winiarnia, dom dla
gości i inne miejsca. Ogród botaniczny jest bogaty w zawrotną ilość
kaktusów, przedziwnych roślin, które większość z turystów widzi
po raz pierwszy właśnie w tym ogrodzie. Na każdym z odwiedzających rośliny robią niesamowite wrażenie. Z ciekawostek można
tu zobaczyć np. drzewo Hurmy (Persymony), magnolię wielkokwiatową a poza tym wiele innych, niespotykanych, niezwykłych
drzew, krzewów i kwiatów.
Górny taras z pięknym widokiem na morze

Fontanna ścienna z 'zieloną brodą'

Olbrzymia magnolia
wielkokwiatowa

Widok na wodospad z 'Mostu Westchnień'

Posąg ukochanej córkiksiężniczki Marii jako
'Królowej Morza'

Jak na tę szerokość geograficzną w ogrodzie występuje niezwykle
bujna roślinność otaczająca cały pałac. Utrzymuje się ona dzięki
temu, że czerpie wodę z wielu potoków, wodospadów i kaskad. Na
terenie rezydencji, na dolnym tarasie znajduje się także rozarium.
Nie może być inaczej, gdyż Bułgaria to 80% światowej produkcji
olejku różanego. Z dolnego ogrodu, który sąsiaduje bezpośrednio
z pałacem, jak i z samego pałacu, jest zejście na piękną, piaszczystą
plażę. Park jest wzorowany na słynnym labiryncie kreteńskim.
Z Kretą ma też związek kaplica, gdyż kamień, z którego jest zbudowana, sprowadzono właśnie z tej wyspy. Jedną z piękniejszych budowli na wejściu jest "Srebrna Studnia", choć bardzo malownicze
są też alejki wykładane kamieniami, liczne zdobienia, rzeźby i płaskorzeźby. W ogrodach na górnym tarasie rozciągają się przepiękne
widoki na morze.
Odwiedzając Bułgarię warto zarezerwować sobie kilka godzin na
zwiedzanie urokliwego Bałcziku i podziwianie malowniczych
ogrodów i pałacu królowej Marii. Na 6,5 hektarowym kompleksie
czeka bardzo wiele atrakcji, które warto zobaczyć!
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Motyle

w Narwiańskim
Parku Narodowym
Dolina Narwi jest słabo zalesiona.
W 2013 r. lasy zajmowały 10% obszaru
Narwiańskiego Parku Narodowego (665 ha).
Nie przeszkadza to jednak w różnorodności
znajdującej się na tym terenie populacji
motyli.

Gablota z preparowanymi okazami

Lasy występują głównie na siedliskach bagiennych (83%). W Narwiańskim Parku Narodowym dominują drzewostany olchowe, które zajmują ponad 84% powierzchni lasów. Oprócz nich występują
także drzewostany sosnowe (8,5%), a także, na niewielkich powierzchniach, brzozowe, osikowe, dębowe, świerkowe i klonowe.
Wiek i typ lasów ma wpływ na mozaikowość roślinności oraz na
warunki mikroklimatyczne (takie jak wilgotność i temperatura). To
z kolei wpływa na różnorodność składu gatunkowego fauny. Ekosystemy leśne decydują o populacji i kondycji organizmów roślinożernych, w tym również wielu gatunków owadów. Ich rozwój
i przetrwanie są ścisłe związane z istniejącą na danym obszarze
szatą roślinną.
Motyle, inaczej łuskoskrzydłe, są ważnym składnikiem ekosystemów leśnych. Gąsienice motyli są roślinożerne a także służą jako
pokarm dla innych grup zwierząt. Ze względu na wygląd i porę lotu,
łuskoskrzydłe dzieli się na: motyle dzienne (Rhopalocera, buławkoczułkie) oraz ćmy (Heterocera, różnoczułkie) a ze względu na
wielkość na: motyle większe (Macrolepidoptera) i motyle mniejsze (Microlepidoptera). Oba te podziały są jednak sztuczne, gdyż
wiele ciem lata w dzień, a niektóre motyle z rodziny Macrolepidoptera mają przedstawicieli o małych rozmiarach a z rodziny
Microlepidoptera mają przedstawicieli o większych rozmiarach.

Samołówki

Segregacja wabionych okazów
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Przechowywanie okazów

Większość prowadzonych badań związanych z łuskoskrzydłymi
dotyczy właśnie motyli. W środowisku leśnym zdecydowanie
większą rolę odgrywają ćmy. Łuskoskrzydłe są w Polsce jednym
z najbogatszych w gatunki rzędem owadów, w którym stwierdzono
ponad 3000 gatunków ciem. Mimo wyjątkowego, naukowego i entomologicznego znaczenia tego obszaru, stopień poznania nocnej
lepidopterofauny Narwiańskiego PN wciąż pozostaje niski. W dolinie Narwi stwierdzono występowanie rzadkich gatunków motyli
takich jak: Strzępotek edypus, Czerwończyk nieparek, Modraszek alkon, Strzępotek soplaczek, Przeplatka diamina, Przeplatka didyma i Rusałka drzewoszek. Może to sugerować, że fauna ciem tego obszaru może być równie bogata, ciekawa i wartościowa. Dlatego, według planu ochrony, zasługuje na bardziej szczegółowe badanie.

GDZIE NA WEEKEND?

Obecnie w Narwiańskim Parku Narodowym planowane jest
zbieranie za pomocą samołówki ciem z grupy macrolepidoptera.
Badanie będzie prowadzone w 16 działkach, w których znajdują
się drzewostany w różnym wieku i typie. Badania potrwają do 2019
roku i będą podzielone. W 2017 roku odławianie zostanie prowadzone na sześciu działkach. Działka z największą liczbą gatunków
będzie traktowana jako obszar kontroli statystycznej (rocznego wahania gatunkowego). W 2018 roku badania będą prowadzone w obszarze kontroli oraz w pięciu kolejnych działkach a w roku 2019
w pięciu następnych działkach.
Na każdej działce, w dwóch różnych obszarach, samołówki zostaną
umieszczone na ziemi. W celu uniknięcia interferencji światła samołówki będą oddalone od siebie o 50 m. Od maja do października
– między pierwszą a trzecią kwadrą księżyca – będą prowadzone
dwie kontrole. Podczas kontroli nocnych, samołówki zostaną
umieszczone we wszystkich obszarach i będą aktywowane zawsze
przed zachodem słońca a wyłączane i usuwane po wschodzie.
Samołówki nie będą wystawione w czasie ulewnego deszczu.
Zwabione ćmy zostaną następnie uśpione za pomocą octanu etylu
we wnętrzu samołówki i będą przechowywane zamrożone, aż do
preparowania. Po identyfikacji trafią do gablot entomologicznych.

Preparowanie materiałów

W celu przeprowadzenia szczegółowych badań nad populacją ciem
potrzebne są odpowiednie narzędzia. Samołówki (specjalistyczne
urządzenia do odławiania zwierząt) są szeroko stosowane przy
badaniu aktywności lotnej, liczebności i dynamiki populacji
różnych owadów. Wykorzystuje się je również do badania wpływu
warunków atmosferycznych (takich jak wilgotność i temperatura)
na aktywność owadów.

Samołówka UV

Na każdej działce, w centrum której postawiona będzie samołówka,
będzie sprawdzana również różnorodność drzew. W dwóch obszarach, o rozmiarach 10 x 10 m, będą rejestrowane gatunki drzew,
ich ilość oraz pierśnica na wysokości 1,30 m. Poza tym w centrum
każdej działki, na wysokości piersi, umieszczane będą czujniki do
rejestrowania temperatury oraz wilgotności .
Projekt inwentaryzacji oraz badania ekologii populacji i preferencji
siedliskowych fauny motyli nocnych (z grupy Macrolepidoptera),
w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego,
jest finansowany przez Lasy Państwowe ze środków funduszu
leśnego.

Tekst i zdjęcia:
Joao Matos da Costa,
Starszy specjalista ds.
edukacji i nauki

Samołówka białe światło

Zapraszamy
na stronę internetową
Narwiańskiego
Parku Narodowego
http://www.npn.pl
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GDZIE NA WEEKEND?

Zielony kolor

sukcesu!

Świeży, nowy, ekologiczny, inspirujący – takimi
przymiotnikami można określić kolor zielony.
A czy sukces może mieć kolor zielony?
Będzie się można o tym przekonać w przyszłym
roku w Poznaniu, podczas XII edycji
Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2018,
które odbędą się w dniach od 22-24 lutego.

Wydaje się, że wyznacznikiem każdego sukcesu, zwłaszcza handlowego, jest zadowolenie klientów, prestiż i rozpoznawalność
marki, skuteczność i funkcjonalność produktów, ich szerokie zastosowanie oraz atrakcyjny wygląd.

Dzięki stworzonej przez Targi Gardenia formule, w której przez
pierwsze dwa dni odbywają się rozmowy biznesowe między producentami a właścicielami hurtowni i centrów ogrodniczych, a w trzecim dniu Targów produkty są dostępne dla szerokiej publiczności,
każdy miłośnik ogrodu może zaopatrzyć się w to, co go najbardziej
interesuje. Zarówno do ogrodu jak i do domu – ozdoby i inne
akcesoria do wystroju domu można kupić na Targach Okazjonalnych
Special Days, towarzyszących Gardenii. Wracając z Targów, pełni
inspiracji i materiałów, możemy stworzyć nowy lub ulepszyć
istniejący już ogród. Nierzadko wzbudza on podziw i zachwyt, stając
się małym, prywatnym sukcesem każdego właściciela.

Branża ogrodnicza działa obecnie w wielu obszarach: handlu,
poradnictwa, usług. Targi w Poznaniu od lat pokazują, jak dynamicznie zmienia się zielona branża. Szczególnie widoczne jest to
podczas szerokiej prezentacji towarów i usług, zapełniającej się coraz bardziej i szybciej powierzchni wystawienniczej, coraz więcej
odwiedzających z zagranicy, doceniających to wydarzenie branżowe. Prezentowane są najnowsze odmiany kwiatów, warzyw i owoców w postaci materiału nasiennego a także w postaci różnych
odmian drzew i krzewów oferowanych przez szkółki. Po wpływających zgłoszeniach i prezentowanych nowościach coraz bardziej
można się przekonać, że producenci środków ochrony roślin, podłoży, chemii ogrodniczej skłaniają się ku naturalnemu ogrodnictwu
oraz trendom BIO i ECO. Z kolei wytwórcy maszyn, narzędzi
i akcesoriów ogrodniczych podążają w kierunku ich udoskonalania, aby momentami ciężka praca w ogrodzie stawała się łatwiejsza
i przede wszystkim lżejsza. Gardenia jest doskonałym miejscem na
zapoznanie się z nowym asortymentem ogrodniczym.

Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu to również ogrody
pokazowe, warsztaty, konferencje, spotkania, na których uczestnicy mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ogrodach, poznać nowe trendy panujące we współczesnym ogrodnictwie.
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Ogrodnicze Targi w Poznaniu to również konkurs o Złoty
Medal MTP, do którego producent może zgłosić swój
produkt. Dzięki medalowi, przyznawanemu przez Sąd
Konkursowy, istnieje możliwość wypromowania produktu nie tylko bezpośrednio na Targach, ale również
w internecie, w prasie, wśród potencjalnych klientów
jeszcze przed rozpoczęciem tego wydarzenia. Warto zaznaczyć, że firmy, które w ubiegłych latach otrzymywały
medale MTP, zgłaszają do tego konkursu kolejne produkty. Wiedzą, że takie rozwiązanie gwarantuje bardzo
szeroką i rozłożoną w czasie promocję ich produktu. A nie
ma chyba lepszego miejsca i czasu na pokazanie nowości
ogrodniczych jak właśnie na Targach w Poznaniu, na początku sezonu ogrodniczego.
Wiele przemawia za tym, aby zarówno producenci, jak
i właściciele hurtowni, sklepów ogrodniczych
i wszyscy miłośnicy ogrodów pojawili się na Targach
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 2018.
Rozpoczęcie nowego sezonu ogrodniczego w Poznaniu
może zakończyć się naszym wspólnym sukcesem!

Zapraszamy na Targi do Poznania!

VIRIDIS POLECA

Naturalnie

z SUBSTRALEM

Ogrodnicy, którzy uprawiają i pielęgnują rośliny,
testują w swoim ogrodzie wiele nawozów. Grono tych,
którzy do uprawy i pielęgnacji roślin wykorzystują
nawozy naturalne, ciągle się powiększa. A producenci
coraz częściej wychodzą naprzeciw ich potrzebom.
Przykładem jest nowość na rynku ogrodniczym – linia
produktów Substral Naturen.
Nawozy naturalne powstają na kilka sposobów. Mogą być pozyskiwane z roślin lub poprzez wykorzystanie procesów zachodzących
w naturze. W taki właśnie sposób powstają produkty z linii
Naturen: płynny nawóz o nazwie Pokrzywa – stymulator
wzrostu pozyskuje się z młodych liści pokrzyw a obornik
(biohumus, wermikompost) to efekt wydalania przez dżdżownice
substancji, które dla ogrodników są cennym nawozem.
Warto bliżej poznać i wypróbować w swoim ogrodzie naturalne nawozy. Pokrzywa – stymulator wzrostu, to płynny koncentrat z ekstraktu z pokrzywy, który stosuje się w postaci rozcieńczonej
z wodą. Może być aplikowany poprzez podlewanie lub oprysk.
Jakie są główne właściwości tego nawozu? Przede wszystkim to, że
ma naturalne właściwości wspomagające i wzmacniające korzenie.
Poza tym, zgodnie z nazwą, pobudza uprawy do wzrostu i sprawia,
że rośliny nie tylko szybciej wzrastają, ale również lepiej i obficiej
kwitną i plonują. Z kolei Pokrzywa 2 w 1 Kompleksowa ochrona
to preparat spełniający rolę ochronną. Nie tylko wzmacnia roślinę,
ale również sprawia, że jest ona wolna od ataków szkodników,
patogenów i chorób grzybowych. Preparat sprawdza się zarówno
w uprawie roślin ozdobnych jak i warzyw, w uprawie polowej jak
i pod osłonami. Ekstrakty z pokrzyw są bardzo cenione w każdym
ogrodzie. Zwłaszcza podczas pierwszych wiosennych wysiewów
jak i podczas przesadzania roślin doniczkowych. Wspomagają
rośliny nie szkodząc przy tym środowisku naturalnemu.

Obornik to nawóz również znany każdemu ogrodnikowi. Substral
proponuje obornik z dżdżownic amerykańskich, zwany inaczej
wermikompostem lub biohumusem. Dżdżownice, żywiące się
resztkami przeznaczonymi do kompostowania, wydalają tzw.
koprolity, czyli bardzo cenny dla ogrodnika nawóz naturalny.
Szczególne właściwości biohumusu to duża zawartość enzymów
i mikroorganizmów oraz makroelementów (w postaci fosforu, potasu, wapnia i magnezu), tak bardzo potrzebnych roślinom do wzrostu. Wprowadzenie cennego biohumusu do gleby przynosi same
korzyści: przede wszystkim przeciwdziała niszczącemu działaniu
patogenów, szkodników i chwastów, poprawia jakość plonów, łagodzi stres roślin podczas ich przesadzania. Mikro i makroorganizmy, wprowadzone do gleby, mają pozytywny wpływ na rozwój roślin, gdyż traktują je jak swojego gospodarza. Różnorodność,
a zarazem mnogość bakterii znajdujących się w oborniku sprawia,
że roślina otrzymuje pokarm potrzebny do wzrostu, kwitnienia
i owocowania. Dla użytkowników ogrodów i konsumentów własnych upraw ważne jest również to, że nie istnieje żadne ryzyko
przedawkowania tego nawozu oraz jest on bezpieczny dla nas i dla
środowiska naturalnego.
Planując w domowym zaciszu, zwłaszcza zimą, poszczególne
uprawy, chcielibyśmy aby ogród pięknie zakwitł a w warzywniku
i sadzie pojawiały się jedynie dorodne warzywa i owoce. Musimy
o to zadbać już na samym początku każdej uprawy. Postawmy na
naturalnych sprzymierzeńców, jakimi niewątpliwie są skoncentrowane nawozy z pokrzyw oraz naturalny obornik z dżdżownic.
Zwłaszcza, że stosując te nawozy nie szkodzimy ani roślinom ani
środowisku. Wręcz przeciwnie: pobudzamy uprawy do wzrostu
i chronimy przed chorobami i szkodnikami.
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NOWOŚCI 2018
SANITAR ACTIVE
Nowoczesny, naturalny biopreparat,
służący do obróbki oraz unieszkodliwiania ścieków i nieczystości zgromadzonych w szambach, oczyszczalniach
ścieków i latrynach. Niweluje przykre
zapachy i zapobiega przedostawaniu się
do gruntu szkodliwych substancji.
Bezpieczny dla zwierząt i środowiska,
biodegradowalny.

AGRECOL
TKANINA AGROLA
POJEMNIK
DO UPRAWY
MICROGREENS

Tkaniny polipropylenowe, dwustronne.
Zastosowanie: pod rośliny ozdobne,
do ściółkowania krzewów owocowych,
do umacniania skarp i terenów pochyłych,
pod żywopłoty.

AGRIMPEX

Pojemnik przeznaczony do
uprawy microgreens, o wymiarach
27 x 14,8 cm. Stanowi uzupełnienie
nowej linii asortymentowej
w sezonie 2017/2018

W.LEGUTKO

NASIONA
Taniec kwiatów Swing - zestaw nasion na taśmach,
dobrane gatunki i odmiany kwiatów.
Ogródek warzywny na taśmie - pietruszka,
rzodkiewka, marchew, szpinak, sałata,
burak, koper, ogórek.
Roszponka Accent - nasiona w siewniczku.

VILMORIN

NASIONA INKRUSTOWANE
Nasiona inkrustowane. Marchew Darina
- odmiana średniopóźna, bardzo plenna.
Ogórek partenokarpiczny Alhambra F1
- wczesna odmiana ogórka gruntowego
Pomidor szklarniowy Pedro F1
- odmiana późna, mieszańcowa,
do uprawy w szklarniach i tunelach.

ROLTICO
OBORNIK
Z DŻDŻOWNIC
Nawóz organiczny przeznaczony
do stosowania w uprawie warzyw,
roślin ozdobnych i trawników
na wszystkich rodzajach gleb,
w szczególności na glebach ubogich.

SUBSTRAL

SEKATOR
ŻYRAFA
Sekator uniwersalny, teleskopowy
Żyrafa, z możliwością regulacji
długości trzonka. Przeznaczony
do cięcia świeżych gałęzi o średnicy
do 32 mm. Pozwala na pracę
w trudno dostępnych
miejscach, w zasięgu 6 m.
Regulowana głowica w zakresie
230°.

FISKARS
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Nowa Żyrafa
Fiskars
Narzędzia ogrodnicze z roku na rok stają się
coraz nowocześniejsze. Świetnym dowodem
jest najnowszy, udoskonalony model
popularnego sekatora Fiskars - Żyrafa.
Sekator Żyrafa to uniwersalne narzędzie do pracy w ogrodzie,
niezastąpione podczas cięcia świeżych, niekiedy trudno dostępnych gałęzi. Jego podstawową zaletą jest długi trzonek. W ofercie
narzędzie występuje w dwóch wersjach. Największy zasięg posiada sekator uniwersalny teleskopowy, w którym można regulować
długość trzonka. Sekator Żyrafa pozwala więc na pracę zarówno
wśród niższych, jak i bardzo wysokich drzew, bez konieczności
używania drabiny. Przeznaczeniem tego rodzaju sekatorów jest
cięcie świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Chcąc wskazać zalety tego narzędzia należy przedstawić jego budowę oraz mechanizm działania. Ulepszony sekator posiada
jeszcze więcej mocy tnącej niż dotychczas. Sprawia to nowa
głowica, która jest regulowana w zakresie 230 ᵒ. Głowica tnąca ma
wzmocniony mechanizm wewnętrzny oraz mocowanie, a także
lepszą jakość liny, dzięki czemu narzędzie jest skuteczne podczas
cięcia. Dodatkowo pomarańczowy wspornik, bardzo widoczny
wśród zielonych gałęzi, lepiej naprowadza, a także wspiera głowicę
podczas ustawiania jej pod odpowiednim kątem. Wszystko to
sprawia, że narzędzie sprawdza się m.in. podczas cięcia gałęzi
zarówno w koronie drzewa jak i tych zwisających nisko nad ziemią.
Poza tym sekator posiada miękkie w dotyku uchwyty, które nie
tylko sprawiają, że narzędzie jest wygodne w użyciu, ale także
zwiększają jego wytrzymałość i odporność na zużycie. Podobnie
jest z antypoślizgową podstawą sekatora, utrzymującą narzędzie
w pozycji pionowej podczas przechowywania.

Sekatory Żyrafa posiadają również blokady i zabezpieczenia. Po
ustawieniu głowicy pod odpowiednim kątem można bezpiecznie ją
zablokować, dzięki czemu pozostaje ona we właściwej pozycji
podczas cięcia.
Dla właścicieli ogrodów, posiadających imponujące drzewa, godny
polecenia jest uniwersalny sekator w wersji teleskopowej. Jego
zaleta to regulowana długość trzonka (od 2,4 m do 4 m) pozwalająca na pracę w zasięgu aż 6 m. Regulacja jest płynna i bezstopniowa, dzięki czemu narzędzie przystosowuje się do wymaganej wysokości, na której znajdują się gałęzie przeznaczone do
cięcia. W sekatorze teleskopowym występuje również dodatkowa
ochrona znajdującego się tam paska.
Do sekatora Żyrafa dedykowana jest piła. Ostrze piły, wykonane
z hartowanej stali, specjalnie skonstruowane (cieńsze ostrze w kierunku zębów), zapewnia lepsze i łatwiejsze piłowanie gałęzi. Poza
tym piła posiada regulowany kąt cięcia i bezpieczną blokadę,
sprawiającą, że nie wysunie się z trzonka.

Głowica sekatora Żyrafa
Piła do sekatora Żyrafa PGX
Sekator uniwersalny Żyrafa UPX82

Głowica tnąca
z pomarańczowym
wspornikiem ostrza

Teleskopowa
regulacja długości

Nowy sekator uniwersalny Żyrafa Fiskars to narzędzie
wytrzymałe, trwałe i przede wszystkim poprawiające komfort
pracy. Poza tym estetycznie wyglądające a jednocześnie łatwe w
utrzymaniu. I docenione na rynku wzornictwa przemysłowego
– nowy sekator Żyrafa Fiskars otrzymał nagrodę Reddot 2017.
Miękkie uchwyty i antypoślizgowa podstawa

Sekator uniwersalny Żyrafa UPX86
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TOP PRODUKT
MAKI ZIARNO
NA MYSZY
I SZCZURY
Preparat w formie zatrutego ziarna
przeznaczony do zwalczania szczura
śniadego i wędrownego, myszy
domowej oraz nornika polnego,
wewnątrz oraz wokół budynków.
Skuteczny i łatwy w stosowaniu.

AROX
ZESTAW MŁODEGO
SEROWARA
Doskonały prezent. Zestaw serowarski
zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do
wykonania własnego sera - białego jak
i żółtego. Zestaw zawiera podpuszczkę
do sera, chlorek wapnia, chustę serowarską,
klinek serowarski, termometr, przepisy,
formę serowarską.

BROWIN
NASIONA
Ogórek Charlotte F1 i pomidor cherry Dasher F1.
Wysiew: luty - kwiecień.

KIEPENKERL

KAPTUR
BŁYSKAWICZNY
ZIMOWY PLUS
Kaptur posiada dwie warstwy agrowłókniny,
pomiędzy którymi znajduje się komora
powietrzna. Potrójna ochrona roślin
przed niekorzystymi
warunkami atmosferycznymi.

AGRIMPEX

KOLOROWE KARMNIKI
Karmniki drewniane, kolorowe. Na jabłko lub ptasią pyzę.

BRAPTA
STOPER
PRZECIWLODOWY
Środek przeznaczony do usuwania
lodu, konserwuje i zapobiega
oblodzeniu kostki brukowej,
chodników, schodów,
dachów. 10 razy skuteczniejszy
od soli drogowej

NOBILLA
ŻEL NA MRÓWKI
Innowacyjny preparat eliminujący
wszystkie rodzaje mrówek.
Pułapkę należy ustawić
w miejscach szczególnie
uczęszczanych przez mrówki.
Preparat oparty na
składnikach naturalnych.

SUBSTRAL
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VIRIDIS POLECA

Materiał
na medal
Ogród to przede wszystkim rośliny. Trzeba je
pielęgnować – odchwaszczać glebę wokół nich
oraz okrywać przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi, zwłaszcza zimowym wiatrem,
mrozem i chłodem. Z pomocą przychodzą nam
agrowłókniny, tkaniny i kaptury zimowe
AGRIMPEX.
Agrowłókniny to materiały stosowane w ogrodnictwie już od
dawna. Agrowłókniny nie tylko okrywają i zapobiegają zachwaszczeniu upraw, utrzymują wilgoć w glebie oraz jej dobrą kondycję.
A w okresie zimowym i wiosennym osłaniają uprawy przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Agrowłókniny
występują w różnych kolorach (czarne i brązowe agrowłókniny
przeznaczone są do ściółkowania, białe do okrywania) oraz w
różnych gramaturach. Jednak agrowłókniny jako materiał nie
spełniają funkcji stabilizujących podłoże – w tym celu lepszym
materiałem są mocniejsze agrotkaniny.

Przed położeniem tkaniny warto pamiętać o kilku ważnych
rzeczach: teren pod tkaninę powinien być pozbawiony chwastów,
dokładnie oczyszczony i możliwie wyrównany (jeżeli zakładamy
materiał na istniejącą uprawę, to należy również oczyścić teren
wokół niej). Tkaninę rozkładamy równo, łącząc ze sobą kolejne
warstwy agroagrafkami przeznaczonymi specjalnie do tego celu –
wbijamy je gęsto (gdy zamierzamy przykryć tkaninę korą) lub
rzadziej (gdy będą na niej rozsypane kamyczki, gdyż sam ich ciężar
przytrzyma agrolę).

Idealną propozycją w tym zakresie jest tkanina Agrola Dual Agro
marki AGRIMPEX. To tkanina wykonana z czystego
polipropylenu, gęsto tkana dzięki czemu jest bardzo trwała i
wytrzymała. Odporna na uszkodzenia mechaniczne – można po
niej swobodnie chodzić nie obawiając się uszkodzeń i
przemieszczeń materiału. Tkanina Agrola Dual-Agro jest dostępna
w kolorach: czarno-białym i brązowo-czarnym. Tkanina to
materiał, który trzy razy szybciej przepuszcza wodę,
doprowadzając do szybszego wzrostu upraw i zapobiegając ich
gniciu upraw. Dodatkowo tkanina chroni przed nadmierną wilgocią
i chorobami grzybowymi, dzięki swobodnemu odparowywaniu
wody. Tkanina jest stabilizowana na promienie UV.

Na koniec jeszcze propozycja dla
tych, którzy z jakiegoś powodu
muszą wymienić okrycie zimowe –
kaptur błyskawiczny zimowy plus
AGRIMPEX. To bardzo wygodna
metoda ochrony roślin przed
mrozem oraz zimnym wiatrem.
Kaptur zimowy błyskawiczny to
dwie warstwy agrowłókniny,
pomiędzy którymi znajduje się
komora powietrzna.
Dzięki temu ochrona przed
działaniem zimy
jest skuteczniejsza
a taka otulina pozwoli na
prawidłowy przebieg zimowej
wegetacji roślin i sprawia,
że rośliny przetrwają
aż do wiosny.
Kaptur jest wyposażony
w zamek błyskawiczny.

Tkanina Agrola posiada 25 cm linię kontrastującą w kolorze
pomarańczowym. Linia w znacznym stopniu ułatwia prawidłowe
ułożenie tkaniny. Oba rodzaje tkanin doskonale sprawdzą się do
umacniania skarp, terenów pochyłych, pod żywopłoty. Dodatkowo
tkanina dual agro czarno-biała może być wykorzystywana do
ściółkowania jagody kamczackiej, borówki, maliny a tkanina dual
agro brązowo-czarna będzie idealna do ściółkowania w szkółkach.
Stabilizowanie podłoża to nie jedyne zalety tkaniny dual agro.
Można ją wykorzystać również w ogrodach ozdobnych, na
rabatach z drzewami, krzewami ozdobnymi oraz roślinami
iglastymi, w ogrodzie owocowo-warzywnym, w szklarniach –
zwłaszcza przy uprawie truskawek, ogórków, pomidorów.
Zastosowanie tkaniny w uprawach użytkowych sprawi, że będą one
szybciej wzrastać a owoce i warzywa podczas zbiorów zachowają
czystość.

Do wzmocnienia terenu, wyściółkowania rabat czy okrycia
wrażliwych na mróz roślin wykorzystajmy dobrej jakości
materiały. Im lepsza jakość tym lepsza ochrona.
Tkaniny i kaptury Agrimpex spełniają te wymogi.
REKLAMA
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Więcej na:

3x

DWUSTRONNA TKANINA
PRZECIW CHWASTOM
•
•
•

idealnie nadaje się pod kamień ozdobny
i ogrodowy, utrzymując wilgotność gleby
wyjątkowo wytrzymała: wykonana
z czystego polipropylenu, 1m2 waży 100g
nadruk liniatury, ułatwiaja aplikację

3 RAZY SZYBCIEJ
PRZEPUSZCZA WODĘ!

ROZRYWKA

Ten Świat
Jest Naprawdę

Pomerdany!
Anna
Blańda
VIRIDIS

Czy zastanawialiście się
kiedyś, jak wygląda świat
oczami psa? Co te zwierzęta
dostrzegają a czego nie widzą?
Czy wiedzą co to poczucie
sprawiedliwości i co to znaczy
bezgraniczna miłość?

Postawione powyżej pytania wcale nie muszą brzmieć patetycznie i
uderzać w pustkę. A pies to naprawdę najlepszy przyjaciel
człowieka (a jeśli ktoś jednak psów nie lubi, to za najlepszego
przyjaciela może przecież uważać kota!). Dowody są oczywiste:
radość na widok właściciela, czuwanie przy nim np. w chorobie,
tęsknota za nim. Oczywiście pies nie doradzi nam jak rozwiązać
życiowy problem i nie pogodzi nas podczas kłótni (chociaż kto
wie). Ale, jak rasowy przyjaciel, po prostu jest z nami!
Gdybyśmy tak chcieli zdefiniować nasze relacje z psami, to
okazuje się, że świat emocjonalny psów (w porównaniu do innych
zwierząt) jest nadzwyczaj bogaty. Łączy się to także z tym, że pies
dużo „widzi”, „słyszy” i „czuje”. Udowodniono naukowo, że pies
ma swój „mały rozumek”– potrafi „myśleć” na poziomie 2-letniego
dziecka. Dlatego pewnych rzeczy można psa nauczyć a zwierzę jest
na tyle zdolne, że może zapamiętać komendy wydawane przez
człowieka. Wszystkie psy potrafią rozpoznać kolory – choć dla nich
są one lekko „przygaszone” i niektórych nie rozpoznają np.
czerwonego i zielonego. Mają bardzo dobry węch – potrafią np.
wyczuć swojego pana z bardzo dużej odległości, sygnalizując to
charaktery-stycznym szczekaniem. Należy jeszcze dodać, że nos
psa jest bardzo czuły na zapachy – rozpoznaje ich o wiele więcej niż
człowiek, poza tym to właśnie na nosie znajdują się odciski identyfikujące psa.

A co z uczuciami? Czy psy są zazdrosne, czy czują wstyd i jak to jest
z ich wiernością? Właściciele czworonogów z pewnością
potwierdzą, że znajdują u swoich ulubieńców takie cechy jak
wierność czy zazdrość. I istnieją na to nawet dowody naukowe. W
organizmie psa wytwarza się oksytocyna, która powoduje, że pies
może odczuwać pewne emocje i być zazdrosny.
REKLAMA
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Pies odczuwa także wstyd, chowając ogon pod siebie – wszystko
po to, aby stłumić zapach gruczołów pełniących rolę „dowodu” na
przewinienie. Wierność można również wytłumaczyć – pies
uważa swojego właściciela za przywódcę i dlatego, w mniemaniu
człowieka, jest mu wierny. Jeszcze inną cechą psa jest to, że potrafi
wyczuć emocje swojego właściciela – wie, kiedy ten jest smutny, a
kiedy szczęśliwy. Cieszy się razem z nim, ale smuci również. I za
to cenimy czworonożnych przyjaciół.

ROZRYWKA

Psiego najlepszego,

czyli był sobie pies na święta

W. Bruce
Cameron

Ale pies to także instynkt – i nie można go w nim zagłuszyć. Pies
będzie bał się burzy, wył do księżyca, w charakterystyczny sposób
układał sobie posłanie, robiąc niedorzeczne dla nas kółka. To
właśnie zachowania instynktowne. Oczywiście psa można
niektórych rzeczy nauczyć, pokazując mu pewne schematy. Nigdy
nie sprawimy jednak, że pies w każdej sytuacji będzie całkowicie
podporządkowany i „grzeczny”. On nie wie, dlaczego nabroił,
chociaż wyczuwa gniew swojego właściciela.

Najsłodsza
psia historia
na święta,
która wzruszy
i rozbawi do łez
każdego
Czytelnika!

Potwierdzeniem tych słów niech będzie przykład pewnego
eksperymentu: pies notorycznie darł gazetę na strzępy, jego
właściciel był oczywiście zły, a pies za każdym razem podkulał
ogon, „w poczuciu winy”. Pewnego dnia to właściciel podarł
gazetę w taki sposób, w jaki zrobiłby to pies. Gdy czworonożny
przyjaciel zobaczył podartą gazetę... również skulił ogon. Choć
wina nie leżała po jego stronie – podkulony ogon miał być reakcją
na zaistniałą sytuację. Psy zwyczajnie czują się źle z powodu
naszego gniewu.

Podejrzewam, że połowa z naszych Czytelników zna bestseller
Bruce W. Camerona „Był sobie pies”, druga połowa (nie tylko tych
małych, również dużych!) widziała film na podstawie tej powieści.
Historia uroczego kundla Baileya, który się odradza, poruszyła
miliony osób na całym świecie! I wszystko wskazuje na to, że
świąteczna odsłona psich przygód poruszy kolejne miliony!
Nowa historia opowiedziana przez autora jest bardzo świąteczna a
jej sensem jest przemiana głównego bohatera w lepszego
człowieka. Nie sama przemiana jest jednak najważniejsza, ale to,
przez kogo spowodowana. Historia rozpoczyna się od tego, że pod
drzwi głównego bohatera, Josha Michaelsa, zostaje podrzucona
ciężarna suczka o imieniu Lucy. Początkowo zaskoczony i
niezadowolony mężczyzna nie może oprzeć się ufnemu,
brązowemu spojrzeniu psich oczu i postanawia przygarnąć suczkę.
Bohater ma jeden problem – nigdy nie posiadał żadnego zwierzęcia
a tym bardziej nie zna się na psach i ich zwyczajach! Dlatego udaje
się do lokalnego schroniska – poznaje tam uwielbiającą zwierzęta
Kerri, która cierpliwie tłumaczy mu i uczy go jak dbać nie tylko o
suczkę Lucy, ale również o jej pięć uroczych szczeniaczków.
Wspólne opiekowanie się szczeniakami owocuje miłością do
troskliwej dziewczyny a odmieniony Josh zakochuje się również w
całej psiej rodzince!
Wielkimi krokami zbliżają się Święta i czas, gdy szczeniaczki,
przygotowywane do adopcji przez Kerri i Josha (w ramach programu szukania nowych domów dla czworonogów), powinny znaleźć
nowych, kochających właścicieli. Pytanie tylko, czy Josh dobrowolnie odda szczeniaki? Czy będzie w stanie bez nich żyć? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na kartach tej wzruszającej i
bawiącej każdego Czytelnika powieści.
Psiego najlepszego,
czyli był sobie pies na święta

Świat psa różni się od naszego, jest trochę bardziej
chaotyczny niż poukładany, bardziej instynktowny
niż racjonalny. A jednak znakomicie współistnieje
i dopełnia naszą szarą rzeczywistość.
Szczęśliwi posiadacze psa i nie wyobrażają sobie
życia bez niego.

Tytuł oryginalny: The Dogs of Christmas
Autor: Cameron Bruce W.
Tłumaczenie: Świerczyńska Edyta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Kobiece
Język wydania: polski
Język oryginału: angielski
Ilość stron: 296
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA

Poziomo:

1. Drapieżne zwierzę o rudawym futerku
5. Łóżko na statku
8. Rita ....
10. Gra karciana nawiązująca do pokera
12. .... Noego
13. Szybki taniec z Czech
15. Słoik zamykany hermetycznie
17. Wewnątrz opony
18. Ilość, liczba
20. Alan ...., odtwórca głównej roli
w filmie „Ucieczka z Sobiboru”
21. Apeniny lub Bieszczady
22. Barwnik ciemnobrunatny
25. Popularna stacja radiowa
26. Marka samochodu japońskiego
29. Pląs w tańcu
30. Ożywienie lalek w teatrze
kukiełkowym
31. Kod ISO dla Szwajcarii
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Pionowo:
1. Duży ptak o długiej szyi i białym
upierzeniu
2. Cichy głos słyszany tylko z bliska
3. Symbol pierwiastka chemicznego
o nazwie kobalt
4. Mocny napój alkoholowy, otrzymywany z ryżu i trzciny cukrowej
6. Miasto nad Odrą
7. Konopie do produkcji lin
9. Z Atosem i Portosem
11. Basen do obserwacji fok
14. .... i penaty
16. Muzeum w Sankt Petersburgu
19. Hiszpańskie imię żeńskie
21. Nacięcie na śrubie
23. Niedopałek papierosa
24. Straszy nocą
27. Symbol krzemu
28. .... Efron, idol nastolatek
31. Czasem mamy go w rękawie
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NAGRODĄ
ZA POPRAWNE
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI W
NUMERZE 38 JEST:
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LISTA NAGRODZONYCH
Z POPRZEDNIEGO
1. GRAŻYNA WOJTAŚ
NUMERU:
C.O. SOSENKA
(HASŁO:
NIKŁY PŁOMIEŃ OGNISKA)

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

ŁAPY

2. DOMINIKA WOJDYŁA
C.O. SKALNIAK
SPYTKOWICE
3. ZOFIA LUPA
C.O. LARIX MYŚLENICE

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ
osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i
DO SKLEPU, W KTÓRYM
nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów w
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość
KWARTALNIK VIRIDIS
wglądu i ich poprawiania./Ustawa o ochronie danych
DO DNIA 10.02.18
osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

