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Szanowni Państwo,

z prawdziwą radością oddajemy w ręce czytelników, naszych mieszkańców, 
jak również  turystów interesujących się Ziemią Kargowską, ciekawą publika-
cję przyrodniczą dokumentującą aktualny stan przyrody zatrzymany w ka-
drze aparatu fotograficznego i wzbogacony narracją autorów opracowania. 
Zauważają oni i udowadniają, że przyroda jednak się zmienia. Pewne gatunki 
roślin i zwierząt giną, w ich miejsce pojawiają się nowe w poszukiwaniu miejsca 
do bytowania. Dynamicznie rozwijająca się przyroda nie pozwala na powsta-
nie pustki w naszej przestrzeni.

Niniejsza publikacja ma charakter poznawczy i edukacyjny, ale także będzie 
służyć promocji gminy i Regionu Kozła. Czytelnik dowie się o żyjących u nas ga-
tunkach roślin i zwierząt, o znajdujących się w gminie jeziorach i kanałach, ob-
szarze chronionego krajobrazu, ścieżkach edukacyjnych, a także o istniejących 
szlakach turystycznych. 

Ten bajecznie kolorowy album przyrodniczy zawiera dziesiątki zdjęć przepięk-
nych dzieł natury, zasobów przyrodniczych gminy Kargowa wartych obejrze-
nia i wartych podziwu, a niezwykle interesujący opis przyrody przedstawiony 
ręką profesjonalistów czyni tę publikację odkrywczą, wzbudzającą ciekawość 
i skłaniającą czytelnika do odwiedzenia prezentowanych miejsc.

Serdecznie zapraszam na łono kargowskiej natury!

Szanowni Państwo, 

bogactwem województwa lubuskiego jest przyroda. To ona przyciąga tury-
stów łaknących ciszy, zdrowego powietrza i wypoczynku nad czystymi wo-
dami jezior, ona koi nerwy i zabieganą codzienność Lubuszan. Ale ta sama 
przyroda, w swoim bogactwie i różnorodności, stanowi również znaczące 
wyzwanie w szeroko pojętym procesie dbałości o środowisko naturalne. 

Dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze, współodpowiedzialny za gospodarkę naturalną w regionie, 
stara się jak najczęściej wspierać cenne inicjatywy lokalnych samorządów, 
budujące świadomość ekologiczną i poszerzające wiedzę mieszkańców wo-
jewództwa lubuskiego o bogactwie przyrodniczym i odpowiedzialności za 
otaczające nas ekosystemy.

Wydawnictwo, które trafia dziś w Państwa ręce, nie tylko ukazuje piękno śro-
dowiska przyrodniczego Gminy Kargowa, ale też dostarcza wielu ważnych in-
formacji o różnorodności, znaczeniu i konieczności ochrony tych darów natu-
ry. Jestem przekonana, że publikacja ta pozwoli pogłębić wiedzę o środowisku 
naturalnym nie tylko wśród mieszkańców rejonu Kargowej, ale także innych 
miejscowości Ziemi Lubuskiej oraz odwiedzających nas turystów. Gorąco za-
chęcam do lektury.

Jerzy Fabiś 

Burmistrz Kargowej

Jolanta Fedak

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze
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Wstęp

Gniazdo bociana białego przy ul. Dolnej w Kargowej
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Żyjemy w czasach kiedy wielu z nas zaczyna się wydawać, że przyroda i jej 
znajomość nie są nam już do niczego potrzebne. Bardziej kolorowy jest przecież 
ekran komputera, bardziej przyjazne klimatyzowane wnętrze samochodu, jedze-
nie produkuje się gdzieś tam w fabrykach lub na przypominających je farmach, po 
cóż więc nam te wszystkie pokrzywy, komary, kleszcze i żmije?

Myślenie takie to jednak ślepa uliczka. Jeśli w nią zabrniemy, a brniemy coraz 
bardziej, coraz trudniej będzie nam znaleźć wyjście. Oddziaływanie człowieka na 
przyrodę jest coraz większe, możliwości jej przekształcania rosną w zastraszają-

cym tempie, a nasze, jako gatunku, potrzeby osiąg-
nęły niespotykaną dotychczas skalę. Jeśli jeszcze 
bardziej oddalimy się od przyrody, nie zwolnimy, 
nie zmienimy naszego podejścia i oczekiwań, nie 
zaczniemy się nad tym zastanawiać, czeka nas ka-
tastrofa. Wielu uczonych twierdzi, że już stoimy 
na jej progu. Nawet jeśli nie dotknie nas bezpo-
średnio, to wpłynie na jakość naszego życia, a na 
pewno na jakość życia naszych dzieci i wnuków. 

Liczne badania dowodzą, że posiadanie coraz 
większej ilości dóbr wcale nie gwarantuje szczęś-
cia. Największy odsetek ludzi uważających się za 
szczęśliwych nie występuje wcale w krajach, gdzie 
średni dochód jest najwyższy, ale tam gdzie ludzie 
żyją w równowadze z przyrodą i samymi sobą, 
gdzie potrafią cieszyć się życiem, potrafią znaleźć 
czas i ochotę, żeby pojechać na ryby czy grzyby, 
posiedzieć nad pobliskim jeziorem, przyjrzeć się 
sroce czy zachwycić przelatującym motylem.

To jednak nie przychodzi samo, tego trzeba się 
nauczyć. Porzucić utarte ścieżki, oderwać się na 
chwilę od koszenia trawnika, mycia samochodu 
czy śledzenia mediów i spojrzeć wokół. Warto na 
chwilę zatrzymać się nad czystą rzeką, w starym 
lesie czy na kwitnącej łące i zastanowić się, czy na 
pewno musimy tak pędzić? Czy chwila prawdzi-
wej refleksji nad tym co nas otacza nie jest warta 
więcej niż kolejny nowy smartfon? I czy jakość na-
szego życia nie zależy czasem od ilości gatunków 
jakie spotkamy na naszej drodze i jakie będziemy 
umieli dostrzec i rozpoznać?

Jeśli choć trochę się nad tym zastanawiamy - 
warto przeczytać tę książeczkę.

W książeczce tej staramy się przybliżyć czytelnikom walory 
przyrodnicze gminy Kargowa.  adresujemy ją do jej mieszkańców, 

a także turystów i odwiedzających gminę gości - wszystkich, którzy 
chcą się o otaczającej ich przyrodzie czegoś dowiedzieć, zrozumieć 

zachodzące w niej procesy i przemiany, poznać gatunki, które żyją 
wokół. Piszemy też, jak przyrodę poznawać, co jej z naszej strony 

zagraża i jak ją skutecznie chronić.

Park w Kargowej
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Nieco historii 
i prehistorii

Stare lipy obok parku w Kargowej, gdyby umiały mówić opowiedziałyby niejedną historię
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Przyroda jest dynamiczna. Pozostawione bez orki pole szybko zarasta, naj-
pierw pospolitymi „chwastami”, ale wkrótce pierwszymi krzewami i drzewami, 
a po kilkudziesięciu latach mamy już młody las. Miejsce po przewróconym w lesie 
starym drzewie szybko zajmuje setka młodych, konkurujących ze sobą w wyścigu 
o światło. W wyniku zmian klimatu, czy naszej, ludzkiej działalności, z naszego 
otoczenia zanikają jedne gatunki, a pojawiają się inne. 

Gdybyśmy umieli przemieszczać się w czasie i cofnęli o kilkadziesiąt tysięcy 
lat, obszar dzisiejszej gminy Kargowa zobaczylibyśmy jako rozległą lodową pu-
stynię. Dopiero kilkanaście tysięcy lat temu lodowiec cofnął się ostatecznie na 
tyle, że na trwałe pojawiła się tu roślinność, początkowo tundra zasiedlana przez 
mamuty i renifery, potem pierwsze lasy, umożliwiające życie pierwotnym ludom, 
które na tereny Europy Środkowej napłynęły z południa. Ludzie ci, nasi dalecy 
przodkowie, zajmowali się głównie polowaniami i ich życie na pewno nie należało 
do łatwych. Czy żyli także na obszarze dzisiejszej gminy? Nie wiemy.

Tym bardziej, że około 12 000 lat temu nastąpiło ponowne ochłodzenie klima-
tu i wróciła tundra. Skąd o tym wiemy? Z mikroskopowych analiz pyłków roślin 
zachowanych w pokładach torfu. W tych wydobytych z głębokości około 10 m, 
datowanych na 10 tys. lat, dominuje charakterystyczny pyłek tundrowej rośliny 
– dębika ośmiopłatkowego. Dopiero później zaczynają pojawiać się coraz liczniej-
sze pyłki pierwszych drzew, a po paru tysiącach lat zaczynają na dobre panować 
lasy, flora i fauna zaczyna przypominać dzisiejszą, a klimat i otoczenie staje się 
bardziej przyjazne dla ludzi.

Gdybyśmy w naszej podróży w czasie zatrzymali się tysiąc lat temu, rów-
nież nie poznalibyśmy okolic dzisiejszej Kargowej i tak dobrze znanych nam dziś 
miejsc. Najbardziej podobne do dzisiejszych byłyby prawdopodobnie jeziora, tyle, 
że bardziej niedostępne, otoczone trudnymi do przebycia podmokłymi lasami. 
No i bez wątpienia czystsze. Nie poznalibyśmy natomiast rzek. Płynęły szerokimi 
dolinami, meandrując od krawędzi po krawędź, rozdzielając się na liczne odnogi 
i łącząc. Ich poziom był ustabilizowany, nie było wielkich powodzi, bo rozlewały 
się szeroko, a nadmiar wody wchłaniały jak gąbka rozległe lasy, bagna i torfo-
wiska. Tam gdzie dziś mamy łąki, rozciągały się rozległe szuwary i lasy łęgowe, 
tworzone przez olchy, jesiony, wiązy i topole. W miejscu dzisiejszych pól rosły 
nieprzebyte lasy, w których dominował dąb, a okresowo także lipa. Niewiele było 
lasów sosnowych, zajmowały tylko piaszczyste wyniesienia wydm, wszędzie niżej, 
gdzie dziś królują, rosły grądy i dąbrowy. W lasach tych nie spotkalibyśmy wielu 
znanych nam dziś gatunków, między innymi robinii, która pojawiła się dopiero 
kilkaset lat później, przywieziona z Ameryki. 

W lasach nie było bezpiecznie, królowały w nich niedźwiedzie, wilki, rysie, 
żubry i tury. W nielicznych tylko, rozrzuconych wśród bagien osadach, żyli ludzie, 
niekoniecznie nastawieni przyjaźnie do zabłąkanych tu „obcych”. Już w VIII wieku 
na południowy wschód od dzisiejszego miasta, po lewej stronie obecnego Kanału 
Dźwińskiego, leżał niewielki gród. Jego ślady w formie długiego, podkowiastego 
wału, dziś porośniętego lasem, widać wyraźnie w terenie. Większość tego typu 

Przyroda jaką dziś obserwujemy wydaje nam się czymś trwałym  
i niezmiennym. zmieniają się pory roku, ale co roku wiosną przylatują 

skowronki, w maju kwitną jabłonie, bzy i kasztanowce, w lipcu są żniwa, 
w sierpniu z miasta znikają jerzyki, a w październiku przylatują z północy 

klucze ciągnących gęsi.

Jeśli jednak żyjemy dostatecznie długo, zaczynamy zauważać, 
że „kiedyś wróbli było więcej”, „jak się wyszło na pole, to wszędzie 

widziało się zające i kuropatwy”, „zimy były ostrzejsze, a lata bardziej 
upalne”, „w mieście nie było grzywaczy, gawronów i kosów”. 

Więc coś się jednak zmienia? oczywiście. 

Pozostawione bez orki pole szybko się zmienia porastając coraz wyższą roślinnością  
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Prawie połowę powierzchni gminy zajmują lasy, dziś, 
nie tak jak niegdyś, króluje w nich jednak sosna

Potem idzie już szybko, wynalazek maszyny parowej, a później silnika spa-
linowego, elektryfikacja, masowa produkcja środków chemicznych, powodują, 
że stajemy się niepodzielnymi panami otaczającej nas przestrzeni. Gatunki jakie 
chcemy wytępić, i te jakich siedliska przekształcamy – znikają, pozostają te, które 
umieją się jakoś do zmienionych warunków przystosować. Niektóre, jak szczury, 
myszy, wróble, jaskółki czy bociany, całkiem dobrze radzą sobie w naszym są-
siedztwie. Inne pojawiają się, przywiezione przez nas, świadomie lub przypad-
kiem, z innych krajów czy kontynentów. 

Przyroda, którą dziś obserwujemy wokół, jej kształt, różnorodność, specyfika 
i charakter, to w znacznej mierze nasze dzieło, nasze i wymyślonych przez nas ma-
szyn. Dziś na obszarze 128,5 km2 jaki zajmuje gmina mieszka prawie 6 tys. osób. 
Prawie połowę powierzchni gminy (49%) ciągle zajmują lasy, jednak 82% z nich 
to lasy z dominacją sosny, a zaledwie 4% to lasy dębowe. Ponad 43% to użytki rol-
ne, w większości pola uprawne, ale także łąki i pastwiska, pozostałe 8% przypada 
na wody, tereny zabudowane i inne. 

W formie zbliżonej do naturalnej, przypominającej tę sprzed kilkuset czy ty-
siąca lat, przyroda zachowała się tylko w nielicznych enklawach, gdzie z jakichś 
przyczyn, nasz wpływ był mniejszy. O nich przede wszystkim, bo one właśnie są 
dla przyrodnika najbardziej interesujące, opowiemy w następnym rozdziale.

obiektów wznoszono na krawędzi dolin rzek, których szerokie, podmokłe doliny 
skutecznie broniły dostępu, jednocześnie dostarczając pożywienia w postaci ła-
twych do zdobycia ryb. Zachowana wysokość wałów sięga 3,5 m, średnica wnętrza 
obiektu, około 25 m, mogło go więc zamieszkiwać nie więcej niż 100 – 200 osób. 
Gród funkcjonował do X wieku, później być może został spalony, o czym świad-
czyłaby warstwa spalenizny odkryta w obrębie drewniano-ziemnych umocnień.

Liczniejsze osadnictwo i początek karczowania większych połaci lasów to za-
pewne dopiero XIV – XV wiek. Z tego okresu pochodzą pierwsze źródła pisane 
o Kargowej, np. wzmianki o osadzie mającej prawa do organizowania jarmarków 
i targów. Później, stopniowo i powoli, powstaje miasto i otaczające je wsie i osady. 
W 1815 roku Kargowa liczy 1518 mieszkańców. Kwitnie rolnictwo, uprawiana jest 
już zapewne większość dzisiejszych pól, a na łąkach w dolinach rzek pasą się setki 
krów i koni. W lasach nie ma już niedźwiedzi, ani innych większych, zagrażają-
cych ludziom i ich zwierzętom, drapieżników. Dawno wytępiono już tury, żubry 
i łosie, a nawet bobry. Wycięto też większość grądów i dąbrów zastępując je upra-
wami szybciej rosnącej sosny. Ziemi pod uprawę zaczyna brakować, trzeba więc 
osuszyć bagna i uregulować rzeki. Wielkim nakładem sił i środków w całej dolinie 
Obry kopane są proste, głębokie kanały, szybko odprowadzające wodę, jej poziom 
się obniża, a miejsce rozległych bagien zajmują łąki i pastwiska. Pojawiają się za 
to powodzie, szybko spływająca woda potrafi przybierać gwałtownie, zalewając 
tereny uprawne i bezpieczne dotychczas osady. 

Obecna struktura użytkowania gruntów gminy – tu gdzie dziś mamy pola 
i łąki, jeszcze kilkaset lat temu szumiały lasy
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Lasy, łąki, pola 
– przyroda wokół nas

Leniwa Obra w pobliżu ujścia do Obrzycy
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Spacer po gminie zaczniemy od przeglądu naj-
ważniejszych typów naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, czyli tzw. siedlisk przyrodniczych. 
Są wśród nich zarówno siedliska leśne (zbliżone do 
naturalnych lasów jakie niegdyś porastały te tere-
ny), siedliska wodne i podmokłe, jak i tzw. siedliska 
antropogenne, a więc ukształtowane i utrzymywane 
w wyniku gospodarki człowieka, jak różnego rodzaju 
łąki, pola czy rozmaite elementy przyrody w obrębie 
miejscowości. Wskażemy miejsca, gdzie zachowały 
się w formie stosunkowo mało zmienionej, zbliżonej 
do naturalnej. Zaczniemy jednak od lasów.

Grądy 

Grądy to lasy dębowo-grabowe, które porastały 
niegdyś rozległe obszary, jednak w trakcie rozwoju 
populacji ludzkiej, ze względu na żyzne gleby na ja-
kich rosły, zostały przekształcone w pola orne i łąki. 
Dlatego dziś zachowały się w niewielu miejscach, 
a zajmowana przez nie powierzchnia to zaledwie kil-
ka procent dawnych zasobów. Na terenie gminy ład-
ne, dobrze zachowane kompleksy grądów występują 
w kilku miejscach, przede wszystkim w południowej 
części gminy, w okolicach Karszyna, a także na sto-
kach schodzących do jeziora Zacisze. 

Drzewostan w grądach buduje zawsze dąb szy-
pułkowy, najczęściej z domieszką graba. Dodatkowo 
często występują też klony, czasem wiąz szypułkowy 
i inne gatunki drzew. Charakterystycznym gatun-
kiem podszytu, zwykle mniej obfitego niż w lasach 
łęgowych, jest leszczyna, ale występują tu także cze-

remcha, trzmielina, kalina koralowa, a na skrajach zwarte zarośla tarniny. 
Bogate, a w okresie wiosennym bardzo malownicze, jest runo lasów grądo-

wych. Wiosną, korzystając ze światła docierającego do dna lasu przed ulistnie-
niem drzew, licznie kwitną tu tzw. geofity wiosenne, rośliny zakwitające w kwiet-
niu, a czasem marcu, po których w maju nie pozostaje już na powierzchni ślad, 
do następnej wiosny czekają w postaci cebul, bulw i innych form podziemnych. 
Dominuje zwykle biało kwitnący zawilec gajowy, czasem spotyka się też zawil-

Kiedy przystępowaliśmy do pracy, teren gminy Kargowa 
wydawał nam się monotonny i nieciekawy. Mijaliśmy się z prawdą. 

zróżnicowanie przyrody gminy jest bardzo duże. 
Wynika ono z położenia na krawędzi pradoliny odry,  na granicy dwóch 

dużych jednostek geomorfologicznych, stąd reprezentowane są tu 
zarówno elementy przyrody charakterystyczne 

dla krajobrazów dolinowych, jak i typowo pojeziernych. 

Leśna droga w pobliżu leśniczówki Karszyn
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Typowe rośliny wiosennego runa grądów: 
z lewej strony przylaszczka, z prawej zawilec żółty i zawilec gajowy

Najlepiej zachowane fragmenty grądów, dąbrów i lasów bukowych

Grąd nad jeziorem Zacisze

ca żółtego, częste są także przylaszczka, gajowiec żółty i bluszczyk kurdybanek. 
Później, w maju i czerwcu, pojawiają się liczne inne gatunki: trędownik bulwia-
sty, przytulia wonna, groszek wiosenny, jaskier różnolistny, niecierpek pospolity 
i inne. W wielu miejscach, szczególnie przy drogach, wkracza także obcy przy-
bysz z Ameryki - niecierpek drobnokwiatowy.

Bardzo bogata jest fauna grądów. Na powierzchni 10 hektarów starego lasu 
gniazdować może ponad 100 par ptaków reprezentujących nawet 30 różnych ga-
tunków. W rozkładającym się drewnie żyją setki gatunków grzybów, ślimaków, 
chrząszczy i innych owadów. W garści zebranej tu ściółki pod mikroskopem 
zobaczylibyśmy tysiące niewidocznych gołym okiem niewielkich pajęczaków -  
roztoczy.
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Niewielki płat dąbrowy wśród sośnin w okolicach Dąbrówki

dąBroWy

Dąbrowy to lasy dębowe, jednak, 
w odróżnieniu od grądów, budowa-
ne często przez dąb bezszypułkowy. 
Dziś przetrwały w niewielu miejscach, 
rozległe obszary na których niegdyś 
występowały, w ciągu kilkuset lat in-
tensywnej gospodarki leśnej zalesiono 
sosną, która rośnie szybciej niż dąb, 
dlatego z punktu widzenia gospodar-
czego sadzona była chętniej i stopnio-
wo wypierała naturalne lasy dębowe. 
Dziś większość lasów sosnowych pora-
sta obszary, na których kiedyś domino-
wały dąbrowy. Dobrze zachowane pła-
ty dąbrów na terenie gminy występują 
tylko w okolicach Karszyna. 

Struktura lasu jest w dąbrowach 
stosunkowo słabo zróżnicowana. Pię-
tro drzew to zwykle jeden gatunek – 
dąb, czasem jako domieszka występuje 
sosna, wyjątkowo inne drzewa – brzo-
za czy osika. Podszyt jest ubogi.

Zwykle dąbrowy mają charakter 
tzw. kwaśnej dąbrowy, w runie wystę-
pują gatunki charakterystyczne dla bo-
rów – borówka czarna, paproć orlica, 
konwalia majowa czy konwalijka dwu-
listna.

Czasem w nasłonecznionych, wid-
nych miejscach spotkać można niewiel-
kie płaty tzw. dąbrów świetlistych, nie-
gdyś występujących licznie, tam gdzie 
w lasach pasano zwierzęta – konie, 
bydło czy owce. Dziś w runie zachowa-
ły się tylko nieliczne pozostałości tych 
lasów, np. dzwonek brzoskwiniolistny 
czy pierwiosnka lekarska. 

Konwalia majowa
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BuczyNy

Na terenie gminy naturalne buczyny prawie nie 
występują, niewielkie fragmenty lasów z bukiem 
w drzewostanie o charakterze buczyn spotkać można 
na stokach rynny jeziora Liny, a także w kilku miej-
scach w południowej części gminy, jednak są to raczej 
trudne do jednoznacznego zakwalifikowania zbioro-
wiska, ukształtowane w wyniku gospodarki leśnej 
preferującej buka, nawiązujące do kwaśnych buczyn 
niż typowe buczyny. Drzewostan buduje tu buk, 
z domieszką dębów, podszytu zwykle brak, w runie 
nielicznie występują gatunki charakterystyczne dla 
lasów liściastych i mieszanych.  

Buczyny to lasy cieniste, zwarte korony buków 
prawie nie przepuszczają światła. Dlatego runo poja-
wia się w nich tylko wczesną wiosną, a potem prawie 
całkiem zanika. Spośród ptaków w dużych dziuplach 
wykutych przez dzięcioła czarnego chętnie gniazdu-
ją tu rzadkie gołębie – siniaki. Ich charakterystyczny 
głos usłyszeć można wiosną nad jez. Liny. W bukowej 
ściółce znaleźć można niewielkie ślimaki o wydłużo-
nej, stożkowatej muszli – świdrzyki. Po deszczu wy-
chodzą one na pnie drzew.

Fragment buczyny nad jeziorem Liny Para gołębi siniaków
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W drzewostanie dominuje olcha, miejscami występują dąb szypułkowy, brzo-
za, wiąz szypułkowy, świerk, buk, grab, topola biała, czeremcha i osika. W efekcie 
powszechnego w całym kraju zjawiska wymierania, całkowicie wyginął, licznie tu 
do niedawna reprezentowany, jesion. Niższe warstwy lasu, typowo dla lasów łę-
gowych, są bujne i zwarte. W podszycie dominują czeremcha, dereń świdwa, bez 
czarny, kalina koralowa, trzmielina i kruszyna. 

Runo jest bogate, typowe dla lasów łęgowych. W typowo wykształconych 
płatach dominuje zawilec gajowy i zawilec żółty, czartawa pospolita, bluszczyk 
kurdybanek, rzadko spotyka się także przylaszczkę. W odsłoniętych miejscach 
dominuje pokrzywa i inne eutroficzne byliny. Na znacznej powierzchni licznie 
występuje inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy.

Bogata jest awifauna, choć do najliczniejszych należą gatunki pospolite - zię-
ba, szpak, kapturka, piecuszek i bogatka. Zwykle licznie występuje też rudzik, 
śpiewak i dzięcioł duży.

Bujny rozwój wszystkich warstw lasu to cecha łęgów

ŁęGI oLSzoWo-JeSIoNoWe

To najliczniej reprezentowane spośród chronionych siedlisk leśnych występu-
jących na terenie gminy. Ich zwarty pas ciągnie się wzdłuż Kanału Dźwińskiego 
i Kanału Obra na wschód od Kargowej oraz na wschód i południowy wschód od 
Karszyna. Mniejsze płaty występują w obniżeniach, wzdłuż cieków i obrzeży je-
zior, na terenie całej gminy. 

Łęgi olszowo-jesionowe buduje przeważnie olcha (okolice jeziora Liny)
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Drzewostan tworzą zwykle dąb szybułkowy oraz wiązy - szypułkowy i polny

jest nierozerwalnie związany. Jest gatunkiem stenotopowym, o wąskiej tolerancji 
ekologicznej, zasiedlając tylko wąskie spektrum siedlisk, jest gatunkiem rzadkim 
i zagrożonym w całej Europie. Jego ochrona w sieci obszarów Natura 2000 polega 
przede wszystkim na zachowaniu jego siedlisk – właśnie łęgów wiązowo-dębowo- 
-jesionowych.

ŁęGI WIązoWo-dęBoWo-JeSIoNoWe 

Drugim typem siedliska łęgowego jaki spotkać możemy na terenie gminy 
są łęgi wiązowe. Ich największe skupienie, liczące kilkadziesiąt hektarów lasów 
w starszych klasach wieku, występuje na południowy wschód i południe od Dą-
brówki. Górne piętro drzewostanu buduje tu dąb szypułkowy, wiele okazów to 
drzewa wiekowe, o obwodzie ponad 3 m. Gatunki towarzyszące to wiąz szypułko-
wy i polny, klon polny, a sporadycznie także jesion i olcha. 

Niżej dominuje zwykle czeremcha, czasem bez czarny i trzmielina.
Najbardziej charakterystycznym gatunkiem runa jest masowo występujący 

i żółto kwitnący ziarnopłon wiosenny. Jak wskazuje nazwa, kwitnie wczesną wios-
ną, w kwietniu, w maju pozostają już tylko liście, które szybko żółkną, usychają 
i w czerwcu nie zostaje po nich zwykle nawet ślad. Pospolite są także bluszczyk 
kurdybanek, tojeść rozesłana, złoć żółta, zawilec gajowy, niecierpek pospolity, ko-
strzewa olbrzymia i inne.

Lasy łęgowe to królestwo ptaków, obfitość obumarłych i obumierających 
drzew, których, ze względu na niedostępność terenu nie zawsze opłaca się pozy-
skiwać, stwarza dogodne warunki dla dzięciołów, których występuje tu pięć ga-
tunków: dzięcioł czarny, zielony, oraz pstre – duży, dzięciołek i średni. Ten ostatni 
gatunek jest charakterystyczny dla łęgowych lasów z dominacją dębów, z którymi 

Rozmieszczenie najlepiej zachowanych fragmentów lasów łęgowych
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doliny na zachód od Kargowej, choć spotykane także na wyniesieniach rozrzuco-
nych na całym terenie. Jeśli zachowały się na nich lasy, porastają je skrajnie ubogie 
bory sosnowe zwane borami chrobotkowymi. 

Jedynym drzewem jest tu sosna, wyjątkowo spotkać można brzozę. Spora-
dycznie występuje jałowiec, natomiast w ubogim runie dominują porosty – licz-
ne gatunki chrobotków, z najbardziej znanym chrobotkiem reniferowym. Roślin 
zielnych prawie nie ma, sporadycznie pojawia się kostrzewa owcza, szczotlicha 
siwa czy jastrzębiec kosmaczek. Spo-
śród mchów charakterystyczne są tu 
poduchy bielistki. 

Równie uboga jest fauna, np. świat 
ptaków jest tu kilkukrotnie uboższy 
niż np. w grądach, zarówno jeśli chodzi 
o bogactwo gatunkowe, jak i liczebność. 
Ale są też gatunki charakterystyczne, 
nie spotykane w innych siedliskach, np. 
występująca na skrajach borów lerka 
zwana kiedyś skowronkiem borowym, 
pleszka, muchołówka żałobna, sikory 
sosnówka i czubatka, czy lelek.

Najciekawsze fragmenty borów, torfowisk i muraw

Chrobotki. Ich gatunki rozpoznają 
tylko specjaliści

Bory chroBoTKoWe 

Bory to lasy zdominowane przez drzewa iglaste, w naszych warunkach zwykle 
przez sosnę pospolitą. Łatwiej niż większość drzew liściastych znosi ona trudne 
warunki, dlatego zasiedla podłoże na którym drzewom liściastym utrzymać się 
byłoby bardzo trudno. Jednym z takich miejsc są suche, przepuszczalne dla wody 
gleby piaszczyste, przeważające głównie na wydmach w północnej części gminy, 
np. na wale między jeziorami Liny a Wojnowskim Wschodnim, na krawędzi pra-

Bory chrobotkowe pod Chwalimiem
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Bór bagienny z bagnem zwyczajnym na południe od Nowego Jaromierza

Bory BaGIeNNe

W miejscach gdzie dawniej występowały torfo-
wiska, na glebach kwaśnych wytworzyły się bory ba-
gienne. Niewielkie i silnie przekształcone fragmenty 
tych lasów zobaczyć można we wschodniej części 
gminy, w mozaice z torfowiskami przejściowymi na 
południe od Nowego Jaromierza i Obry Dolnej oraz 
w kompleksie bagiennym nad jez. Liny.

Drzewostan buduje tu sosna, z niewielką do-
mieszką brzozy, w podszycie występuje kruszyna, 
a w runie płaty torfowców, wełnianka pochwowata 
i borówki, a czasem także rzadki widłak jałowcowaty 
i bagno zwyczajne.

Widłak jałowcowaty
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ŁąKI śWIeże I WILGoTNe 

Występują w dolinach Obrzycy, Kanału Dźwińskiego  oraz Leniwej Obry i na 
ich obrzeżach, w miejscu dawnych torfowisk oraz lasów łęgowych i grądowych. 
W pobliżu cieków, na glebach potorfowych mają charakter łąk wilgotnych, czasem 
przechodzących w szuwary turzycowe, bliżej obrzeży przechodzą w łąki świeże, 
porastające gleby mineralne po dawnych grądach. 

Wśród roślinności dominują trawy, w obniżeniach ze znacznym udziałem tu-
rzyc, mozgi trzcinowatej, sitów i sitowia leśnego, bliżej obrzeży z większym udzia-
łem rajgrasu i wyczyńca. Spośród charakterystycznych gatunków roślin zielnych 
spotkać tu można firletkę poszarpaną, pięciornika gęsiego, jaskra ostrego, dzwon-
ka rozpierzchłego i wiele innych. 

Z łąkami związanych jest szereg gatunków ptaków. Są to miedzy innymi wy-
stępujące na terenie gminy świergotek łąkowy, pokląskwa, rokitniczka, czajka 
i derkacz. 

Łąki w dolinie Obrzycy

Olsy nad jeziorem Liny

oLSy 

W bezpodpływowych nieckach na nieprzepuszczalnym podłożu na glebach 
żyźniejszych, ze stagnującą przynajmniej okresowo wodą, wytworzyły się olsy. 
Spośród drzew występuje tu jedynie odporna na trwałe podtopienie olcha, roślin-
ność runa ma dwoisty charakter – na wyniesionych kępach budowanych najczęś-
ciej wokół pni drzew skupiają się gatunki leśne, czasem nawet borowe, obniżenia 
porastają szuwary wysokich turzyc, najczęściej turzycy błotnej. Do charaktery-
stycznych roślin należą tu paproć - zachylnik błotny oraz biało kwitnąca roślina 
wodna - okrężnica bagienna.

Największy na terenie gminy, najbardziej niedostępny i najcenniejszy pod 
względem przyrodniczym kompleks olsów zachował się na zachód od jeziora 
Liny. Właśnie ze względu  na niedostępność większe kompleksy olsów są ulu-
bionym miejscem gniazdowania występującego w gminie na kilku stanowiskach 
żurawia.
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Murawy napiaskowe w okolicach Chwalimia

MuraWy

Na piaszczystych glebach z jakiejś przyczyny nie 
porośniętych lasem, np. dawniej wypasanych przez 
kozy czy owce lub po eksploatacji piasku i żwiru, 
głównie na krawędzi pradoliny na zachód od Kargo-
wej, zachowały się płaty muraw napiaskowych. Cza-
sem z rzadka porasta je sosna lub brzoza, przeważnie 
są jednak odkryte i silnie nasłonecznione, a piaszczy-
ste przepuszczalne podłoże nie gromadzi wody. 

Charakterystyczne gatunki tego siedliska to od-
porne na przesuszenie trawy, przede wszystkim nie-
pozorne szczotlicha siwa i strzęplica sina, żółto kwit-
nące kocanki piaskowe, niewielki rozchodnik ostry, 
jastrzębiec kosmaczek, niebieski jasieniec oraz nieliczne mchy i porosty.  

Murawy to kraina owadów z rzędu prostoskrzydłych – świerszczy i pasikoni-
ków. Trudno uwierzyć, że w tych skrajnie trudnych warunkach żyją też ślimaki, 
np. pospolity ślimak przydrożny i bardzo rzadka wałkówka trójzębna. Okresy su-
szy przeżywają zasklepione w muszli, ożywiając się tylko na krótko po deszczach.

Rozchodnik ostry

Z kompleksami pod-
mokłych łąk powiązanych 
jest także żerowiskowo wie-
le ptaków gniazdujących na 
obrzeżach, między innymi 
gniazdujący w gminie dość 
licznie bocian biały. 

Na świeżo skoszonych 
łąkach chętnie żerują także 
myszołowy, błotniaki sta-
wowe i żurawie.

Łąki świeże na krawędzi doliny Leniwej Obry

Dla bociana podmokła łąka to zastawiony stół
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rowami i zamienione w łąki i pastwiska. O ich historii możemy się tylko dowie-
dzieć nawiercając złoża specjalnym świdrem torfowym i analizując skład zacho-
wanych w torfie szczątków roślin. 

Więcej szczęścia miały torfowiska o charakterze przejściowym, zasilane w znacz-
nej mierze przez wody opadowe, których kilka, choć silnie przekształconych, zacho-
wało się we wschodniej części gminy, w kompleksie leśnym na południe od Nowego 
Jaromierza i Obry Dolnej. Ich położenie w głębokich nieckach utrudniało odwod-
nienie, a ubogie najczęściej i kwaśne podłoże nie zachęcało do gospodarki rolnej. 

Roślinność porastająca ten typ torfowisk to przede wszystkim liczne gatunki 
torfowców oraz wełnianki – wąskolistna i pochwowata. Dziś ustępują one, głów-
nie w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych i murszenia torfu, ekspan-
sywnemu trzcinnikowi i trzęślicy modrej, a w dalszej kolejności wkraczającej na 
torfowiska sośnie i brzozie. 

Owoce żurawiny najlepiej zbierać 
po pierwszych przymrozkach

Torfowiskiem przejściowym jest użytek eko-
logiczny „Diabli Dołek”, a także leżący od niego na 
południowy zachód większy obiekt torfowiskowy. 
Spośród rzadkich gatunków roślin spotkać tu moż-
na między innymi rosiczkę okrągłolistną, żurawinę 
i modrzewnicę pospolitą. Przesuszone torfowiska 
przejściowe powoli zanikają, porastają je brzoza 
i sosna, a typową roślinność wypiera trawa – trzęślica 
modra. Dlatego za wszelką cenę musimy chronić je 
przed odwodnieniem.

Fauna tych siedlisk jest uboga, za gatunek cha-
rakterystyczny uznać można żurawia, na terenie 
gminy gniazdującego w liczbie kilku par. Na trudniej 
dostępnych torfowiskach zachowała się czasem także, 
wytępiona w innych miejscach, żmija zygzakowata. 

Torfowisko przejściowe na południe od Nowego Jaromierza

TorfoWISKa

Wykształcają się w miejscach, gdzie w wyniku silnego uwodnienia i niewiel-
kiego dostępu tlenu procesy rozkładu obumierającej, gromadzącej się materii or-
ganicznej zachodzą wolniej i odkłada się ona w postaci torfów. W dolinach rzecz-
nych są to zwykle tzw. torfy niskie, w mniej lub bardziej bezodpływowych nie-
ckach – torfy wysokie i przejściowe. Różne typy torfów porasta różna roślinność 
i na jej podstawie określa się najczęściej rodzaj torfowiska. 

Torfowiska niskie zajmowały niegdyś rozległe przestrzenie w dolinach prze-
pływających przez gminę rzek. Przez tysiące lat grubość pokładów torfów jakie się 
tu odłożyły osiągnęła kilka metrów. Niestety po torfowiskach tych na powierzchni 
nie został nawet ślad, w ciągu ostatnich kilkuset lat zostały odwodnione, pocięte 
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szych ludzkich celów, kąpieli czy spożycia, również bywa ograniczona, szczególnie 
kiedy w takiej żyznej wodzie pojawiają się duże ilości bakterii. Jeziora eutroficzne 
są zwykle płytkie, często zamulone, otacza je szeroki pas roślinności szuwarowej, 
budowanej przez trzcinę i pałkę wąskolistną, lokalnie oczeret jeziorny i tatarak, 
a na tafli wody często występują biało kwitnące grzybienie białe i żółte grążele. 
Dno jezior, do głębokości 1-2 m porastają zbiorowiska rdestnic, rogatka sztywne-
go, wywłócznika i moczarki kanadyjskiej. Ostatni z gatunków, podobnie zresztą 
jak tatarak, to inwazyjny gatunek obcy, dobrze znoszący zanieczyszczenia i sku-
tecznie wypierający nasze rodzime gatunki roślin wodnych.

Najsilniej zeutrofizowane i najbardziej wypłycone jest Jezioro Wojnowskie 
Wschodnie, bo do niego przez wiele dziesiątków lat spływały silnie zanieczyszczo-
ne wody Leniwej Obry, niosące ścieki z Brójec, Szczańca, Zbąszynka i Babimostu, 
a nawet odległego, lecz leżącego w jego zlewni Świebodzina.

Jezioro Wojnowskie Wschodnie

JezIora

W gminie leżą 4 zbiorniki wodne, które nazwać 
możemy jeziorami, dwa w całości w granicach, a dwa 
w części. Największym jest Jez. Wojnowskie Zachod-
nie, jego powierzchnia wynosi 147,3 ha, a głębokość 
maksymalna 9,7 m. Nieco mniejsze i znacznie płytsze 
jest Jez. Wojnowskie Wschodnie (81,6 ha, głębokość 
maksymalna 3,2 m). Jest ono jeziorem przepływo-
wym – przepływa przez nie rzeka Leniwa Obra. Oba 
jeziora łączą się wąskim przesmykiem przez który, 
po moście, przechodzi droga z Wojnowa do Nowego 
Kramska. Trzecim co do wielkości jeziorem gminy, 
największym leżącym w całości w jej granicach, jest 
jez. Liny. Jego powierzchnia to 28,0 ha, a głębokość 
maksymalna 10,8 m. Niewielkie, lecz malownicze 
jez. Zacisze (2,7 ha) leży w głębokim zagłębieniu, 
którego stoki porastają lasy. 

Wszystkie jeziora gminy to zbiorniki eutroficzne. 
Oznacza to, że ich wody są bogate w związki mine-
ralne, głównie fosforu i azotu, spływające najczęściej 
z okolicznych, obficie nawożonych pól, ścieków od-
prowadzanych do rzek i innych źródeł. Bogactwo to 
powoduje, że w wodzie dobrze rozwijają się glony 
i inne drobne organizmy widoczne tylko pod mikro-
skopem. Ich masowe pojawy powodują, że przeźro-
czystość wody jest niewielka, a przydatność do na-

Jezioro Wojnowskie Zachodnie



42 43

Ichtiofauna wszystkich jezior w gminie jest sto-
sunkowo bogata, choć dominują tu gatunki pospolite, 
jak leszcz, płoć, okoń i szczupak. Spotkać (lub złowić) 
tu też można węgorza, sandacza, suma, lina, karasia, 
a także wprowadzone w wyniku sztucznych zarybień 
karpia, tołpygę i amura.

Jeziora to także świat ptaków. W szuwarach licz-
nie gniazduje ptasi drobiazg – trzcinniczki, trzciniaki 
i potrzosy, w większych partiach trzcin na Jeziorach 
Wojnowskich spotyka się także brzęczkę. Na wszyst-
kich jeziorach gniazduje nasza najpospolitsza kaczka 
– krzyżówka, rzadkością są natomiast pospolite do 
niedawna łyski i perkozy. Prawdopodobną przyczy-
ną ich wymierania jest inwazja niewielkiego obcego 
gatunku drapieżnika – norki amerykańskiej (wizona 
amerykańskiego). Uciekinierzy z farm hodowlanych 
stworzyli liczną dziką populację, która zasiedla już 
cały kraj dziesiątkując populacje ptaków wodnych.

Na jeziorach gminy spotkać można kilka gatun-
ków należących do rzędu chruścieli – wodnika, bąka 
i bączka, choć łatwiej niż zobaczyć, usłyszeć można 
bardzo charakterystyczne głosy tych skrytych pta-
ków. 

ŁyskaJezioro Liny
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rzeKI

Główny ciek gminy to Obrzyca (zwana też Kanałem Obry), dwa mniejsze to 
wpadająca do niej pod Chwalimiem Leniwa Obra oraz Kanał Dźwiński. Wszyst-
kie cieki to rzeki nizinne średniej wielkości. Obrzyca to główny element skompli-
kowanej sieci rzecznej doliny Środkowej Obry.

Wszystkie są ciekami uregulowanymi, obecnie podlegającymi dynamicznym 
procesom renaturyzacji. Leniwa Obra to prosty, sztucznie przekopany kanał, 
łączący Jez. Wojnowskie z Obrzycą i dalej Odrą, Kanał Dźwiński to także ciek 
sztuczny, natomiast Obrzyca, na odcinku znajdującym się w gminie, ma prze-

Leniwa Obra

Nad Jez. Wojnowskim utrzymuje się niewielka kolonia czapli. Gniazdują 
w parku w Wojnowie, w pobliżu zabudowań. Mimo formalnej ochrony, wszędzie 
bezwzględnie tępione przez właścicieli stawów i rybaków, czaple odkryły, że jedy-
nym bezpiecznym miejscem, gdzie się do nich nie strzela i nie niszczy ich gniazd, 
jest bezpośrednie sąsiedztwo człowieka, dlatego od niedawna często gniazdują 
w takich właśnie miejscach. 

Jezioro Zacisze

Jezioro Zacisze
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Obrzyca pod Chwalimiem. Roślinność wodna wiąże zanieczyszczenia oczyszczając wodę

bieg stosunkowo naturalny, z licznymi meandrami 
i zakolami, a jej koryto obficie porastają naturalne 
zbiorowiska roślin o liściach pływających – prze-
de wszystkim grążeli oraz podwodne łąki rdestnic, 
strzałki wodnej i łączenia baldaszkowatego. Leniwą 
Obrę w XIX wieku uregulowano i zamieniono w pro-
sty kanał. Z uwagi na regularną jeszcze do niedawna 
„konserwację”, tylko w niewielu miejscach porastają 
ją naturalne zbiorowiska roślinne o liściach pływają-
cych i zanurzonych. 

Cieki gminy prowadziły do niedawna wody silnie 
zanieczyszczone, obecnie stan ten zmienił się rady-
kalnie, z jednej strony w wyniku upadku w zlewni 
wielu gałęzi przemysłu oraz intensywnego rolnictwa, 
z drugiej coraz skuteczniejszego oczyszczania wód 
odprowadzanych do rzek jako ścieki, z trzeciej na 
skutek samooczyszczania się wód i wiązania zanie-
czyszczeń przez odbudowujące się strefy związanej 
z rzeką roślinności. 

Ichtiofauna rzek nie jest zbyt zróżnicowana, licz-
niej występuje tu ciernik, okoń i szczupak, mniej 
licznie płoć, kleń, jaź i lin. Do charakterystycznych 
ptaków związanych z rzekami należy odżywiający się 
niewielkimi rybkami zimorodek.

Zimorodek
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Pod PreSJą czŁoWIeKa

Siedliska przyrodnicze zbliżone do naturalnych 
zajmują w naszym krajobrazie niewielkie powierzch-
nie, wszystkie opisane wcześniej naturalne, zbliżone 
do naturalnych czy półnaturalne siedliska przyrodni-
cze to nie więcej niż kilkanaście procent powierzchni 
gminy. Większość przestrzeni wokół nas zajmują dziś 
ekosystemy ukształtowane i intensywnie kształto-
wane ręką człowieka. Należą do nich pola uprawne, 
znaczna część stanowiących sztuczne nasadzenia la-
sów, a także obszary w naszej bezpośredniej bliskości 
– sady, parki, zadrzewienia w obrębie miejscowości, 
wreszcie ogrody czy nawet trawniki przed domami. 
Wszędzie tam żyją rośliny i zwierzęta, jednak naj-
częściej takie jakie sami sadzimy lub na jakich wystę-
powanie pozwalamy.

Ponad połowę obszaru gminy zajmują pola 
uprawne. Nie tak dawno większość z nich pocięta 
była licznymi miedzami, a same pola zdobił błękit 
chabrów, czerwień maków i cała paleta barw co naj-
mniej setki innych gatunków tzw. chwastów. Chwasty 
te, jak kąkol, ostróżeczka polna czy czarnuszka, kon-
kurowały z roślinami uprawnymi, zapewne zmniej-
szając plon lub pogarszając jego jakość, jednak sta-
nowiły pokarm dla licznej rzeszy mniejszych i więk-
szych zwierząt, choćby zająca i kuropatwy, pożytek dla 
pszczół, a przede wszystkim  gwarantowały jako taką 
równowagę ekologiczną w tych ubogich biocenozach 
i całym krajobrazie. Dziś dobrze uprawiane pole, to 
monokultura jednego gatunku – rzepaku, żyta, ziem-
niaków czy kukurydzy. Jeśli rolnik dobrze zna swój 
fach, to na kilkudziesięciu hektarach pola kukurydzy 
z trudem znajdziemy kilka powykrzywianych, po-
żółkłych i spalonych herbicydami roślin innych niż 
uprawiana. Nie ma roślin – nie ma też zwierząt – co 
ma na takim polu jeść i gdzie się schronić zając czy 
kuropatwa? Zresztą nawet jeśli coś do jedzenia znaj-
dzie, to nie przeczyta ile dni karencji ma stosowany 
do oprysków środek. Efekt to przyrodnicza pustynia, 
do niedawna opowiadano nam, że takie mają na „za-
chodzie”, dziś mamy je wokół nas. Pola w okolicach Smolna Wielkiego



50 51

Siedliskami sztucznymi, ukształtowanymi ręką człowieka jest też większość 
lasów, choćby te do jakich najczęściej chodzimy na grzyby. Posadzone w równych 
rządkach sosny, początkowo przegęszczone, później pielęgnowane w trakcie licz-
nych czyszczeń i trzebieży, są tak naprawdę fabryką drewna i nie mają za wiele 
wspólnego z naturalnym lasem, jaki kiedyś porastał te „zasośnione” dziś obsza-
ry. Jak wyglądał możemy zobaczyć w nielicznych zachowanych dziś fragmentach 
grądów, dąbrów czy buczyn, o jakich pisaliśmy wcześniej. Las zdominowany przez 
jeden gatunek to, podobnie jak pole uprawne, łakomy kąsek dla tzw. szkodników 
– brudnicy mniszki, strzygonii choinówki, barczatki sosnówki czy korników. Jeśli 
się rozmnożą, są jak pożar, który trudno ugasić. Stąd lasy takie muszą być pod 
ciągłą kontrolą, a prowadzona w nich gospodarka w wielu aspektach przypomi-
na uprawę. W tzw. lasach gospodarczych rosną oczywiście rośliny i żyją liczne 
gatunki zwierząt, leśnicy wypracowali też sposoby ich skutecznej ochrony. Wpro-
wadzane są także procedury mające na celu ekologizację leśnictwa, różnicowanie 
składu gatunkowego drzewostanów i ich renaturyzację, las rośnie jednak wolno 
i jeszcze przez długie lata gatunkiem z jakim najczęściej będziemy się w nim spo-
tykać będzie sosna. 

W tzw. lasach gospodarczych króluje sosna

Na szczęście są jeszcze mniej perfekcyjni rolnicy, czasem nie dopilnują wszyst-
kich oprysków, zdarzają się gdzieniegdzie powstałe z przyczyn losowych odłogi, 
małe działki, których nie opłaca się uprawiać, obrzeża dróg czy zadrzewień, pozo-
stałości nie zasypanych jeszcze śródpolnych zbiorników wodnych, resztki nie wy-
ciętych zadrzewień. To tam zachowały się pozostałości flory krajobrazu rolnicze-
go, kwitną maki, chabry, rumianki, a czasem nawet zdarzy się kąkol. To tam przy-
cupnęły ostatnie zające, kuropatwy czy przepiórki. Także obrzeża pól na granicy 
z łąkami czy lasami, fragmenty bardziej rozdrobnione, ze zróżnicowaną strukturą 
upraw, a takich na terenie gminy Kargowa zachowało się jeszcze sporo, zasiedlają 
gatunki dawniej pospolite – choćby ptaki takie jak skowronek, potrzeszcz, pliszka 
żółta, łozówka, cierniówka czy gąsiorek. Na skrajach lasu lub w śródpolnych ale-
jach śpiewają trznadle, a czasem zdarza się nawet rzadki i ginący w całej Europie 
ortolan. 

Pola to także świat owadów. Nie szukajmy ich w łanie kukurydzy, ale jeśli 
przykucniemy na miedzy, i przez chwilę spokojnie przyjrzymy się temu co lata 
i biega wokół, z łatwością w zasięgu wzroku dostrzeżemy kilkadziesiąt różnych 
gatunków – motyli, pszczół, os, pluskwiaków, pająków i biegaczy, dla których ten 
niewielki fragment przestrzeni stanowi ich cały mikrokosmos.

Odłogi i nieużytki – ostoja różnorodności w krajobrazie rolniczym. Okolice Chwalimia
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Wiosenne runo parku w Kargowej przypomina typowe runo grądu

Przyroda występuje także w naszym bezpośred-
nim sąsiedztwie. Do karmnika jaki wystawimy zimą 
zlatują się mazurki i sikory, w starej jabłoni za domem 
co roku gnieżdżą się szpaki, a na słupie u sąsiada od 
lat ma gniazdo bocian. 

W pobliżu nas zdarzają się także przyrodnicze 
perełki, są nimi np. stare parki. Gdyby w majowy po-
ranek przywieźć kilkunastu przyrodników do parku 
w Kargowej i dać im czas do wieczora, to z pewnoś-
cią wspólnie sporządziliby listę tysiąca żyjących tam 
gatunków. Botanik znalazłby ponad 20 gatunków 
drzew, nie mniej krzewów i ponad 100 gatunków ro-
ślin zielnych. Gdyby zajął się mchami, to przybyłoby 
kilkanaście dalszych. Mykolog z łatwością znalazłby 
setkę gatunków grzybów, ornitolog co najmniej 30 
gatunków ptaków, a specjaliści od motyli, błonkówek, 
różnych grup chrząszczy czy pająków po co najmniej 
kilkadziesiąt gatunków. Gdyby zagłębić się bardziej 
i poszukać niewidocznych gołym okiem roztoczy, 
skoczogonków czy wrotków, zbadać glony, to mo-
glibyśmy skompletować kolejny tysiąc. O istnieniu 
większości z nich nie wiemy i wiedzieć nie musimy, 
ważne żebyśmy sobie zdawali sprawę z olbrzymiej 
różnorodności świata wokół nas i z tego jak łatwo na-
sze nieprzemyślane działania mogą na tę różnorod-
ność wpływać.

Gatunków jakie występują w pobliżu człowieka 
jest wiele, część z nich, jak jaskółki czy wróble, przy-
stosowała się na tyle, że poza naszymi osiedlami nie 
występuje. Uzależnienie od człowieka nie zawsze 
wychodzi im jednak na dobre, zmiana sposobu go-
spodarowania i postrzegania otoczenia powoduje, 
że z roku na rok przestajemy lubić zanieczyszczające 
nasz nowy dach bociany, brudzące nową elewację ja-
skółki czy hałasujące za oknem jerzyki. Coraz częściej 
„nie po drodze” nam także z kretem, który ze swojej 
podziemnej perspektywy, nie wie nawet, że właśnie 
robi kopiec na naszym z takim trudem wypielęgno-
wanym trawniku, czy z kuną, która nie dość, że ba-
łagani na strychu, to upodobała sobie silnik naszego 
nowego samochodu.
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Gatunki 
– pospolite, rzadkie, 

zagrożone, obce 

Przeplatki atalie na kwiatach starca
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Wśród kilkuset występujących na terenie gminy gatunków roślin warto zwró-
cić uwagę na rzadkie i najsilniej zagrożone. Wśród nich wymienić można niewąt-
pliwie związaną z torfowiskami niepozorną rosiczkę okrągłolistną oraz okazałą 
leśną paproć – długosza królewskiego. 

Rosiczka okrągłolistna to najczęściej spotykana z trzech występujących 
w kraju rosiczek, związana z zanikającymi siedliskami – torfowiskami przejścio-
wymi i wysokimi. Na terenie gminy nielicznie występuje na śródleśnych torfowi-
skach na południe od Nowego Jaromierza. Nie rzuca się w oczy, bo jest gatunkiem 
niepozornym, rozetka niewielkich czerwonawych liści nie przekracza zwykle 10 
cm średnicy, równie niepozorny jest kwiatostan na wątłej, niezbyt wysokiej ło-
dyżce. Rośnie zwykle na odsłoniętym torfie lub wśród torfowców. O jej „medial-
nej” atrakcyjności decyduje fakt, że jest gatunkiem owadożernym – występując na 
ubogim torfowym podłożu potrzebne do budowy tkanek związki azotu pozyskuje 
chwytając nieostrożne owady, głównie niewielkie muchówki, które wabi kroplami 
lepkiej cieczy wydzielanej na listkach. Najłatwiej zobaczyć ją w maju lub czerw-
cu, później najczęściej znika pod rozrastającymi się torfowcami. Jest gatunkiem 
chronionym. 

Rosiczka okrągłolistna

W opisanych w poprzednim rozdziale siedliskach przyrodniczych, 
stanowiących o zróżnicowaniu przyrody gminy, żyją różne gatunki 

roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie gminy występuje ich kilka 
tysięcy, o niektórych z nich już wspomnieliśmy, nie sposób opisać 
tu wszystkich. dlatego skupimy się na najbardziej interesujących 

– albo stosunkowo dobrze znanych i łatwych do zauważenia, albo 
zagrożonych i wymagających ochrony, albo nowych, przywleczonych 

lub wsiedlonych przez człowieka, które zasiedliły naszą przyrodę 
i z którymi często mamy coraz wieksze problemy.

Żaba zielona – jeden z kilku bardzo podobnych do siebie gatunków
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ne na część asymilującą i część służącą rozmnażaniu. 
Odcinki górnej części tych liści są przekształcone 
w  tzw. sporofilostany i na nich wykształcają się za-
rodnie. W dojrzałym stadium taka górna część liś-
cia przybiera barwę rdzawobrunatną. W okolicach 
Karszyna długosz występuje w liczbie kilkuset kęp na 
jednym stanowisku. Siedlisko tej wyjątkowej rośliny 
jest chronione w postaci powierzchniowego pomni-
ka przyrody. 

Gatunkiem na który warto zwrócić uwagę, choć-
by ze względu na niezwykle malownicze zbiorowiska 
jakie tworzy, jest grążel żółty. Jest rośliną wodną, 
wystającą z podwodnych kłączy. Wytwarza dwa ro-
dzaje liści, podwodne, przypominające sałatę, oraz 
pływające na powierzchni wody wraz z okazałymi, 
żółtymi kwiatami. W okolicach Kargowej występuje 
masowo, zarówno na jeziorach, jak i ciekach, z uwagi 

na swój dominujący charakter znacząco przyczyniając się do wychwytywania za-
nieczyszczeń wód oraz spowalniając spływ wody i zapobiegając powodziom.

Wśród niezwykle zróżnicowanego świata zwierząt bezkręgowych, na terenie 
gminy reprezentowanego przez kilka tysięcy gatunków owadów, pajęczaków, śli-
maków, małży czy skorupiaków, najbardziej rozpoznawalną i chyba najatrakcyj-
niejszą wizualnie grupą są motyle. Większość z nich to gatunki nocne, tzw. ćmy, są 
one zwykle niepozorne, ubarwione maskująco, bo dzień muszą przetrwać ukryte 

Grążel żółty – liście nawodne i podwodne

Znacznie okazalsza od rosiczki jest występująca w lasach okolic Karszyna 
ściśle chroniona paproć - długosz królewski. Rośnie w podmokłych, cienistych 
lasach, osiągając czasem ponad 1 m wysokości. Dla niewprawnego obserwatora 
może nieco przypominać pospolitą orlicę, jednak różni się od niej zdecydowanie. 
Wyrasta z podziemnego kłącza, liście po rozwinięciu są nagie, skórzaste i cienkie. 
Oprócz zielonych liści służących do asymilacji wykształcają się też liście podzielo-

Długosz królewski



�0 �1

złożyć jaja – zwykle składane są one na pokaźnych rozmiarów liściach szczawiu 
lancetowatego (a czasami innych gatunkach szczawiu). W lecie z tych jaj może 
wylęgnąć się drugie pokolenie motyli, które również przystąpić może do rozmna-
żania. Złożone jaja, które przezimują, dadzą kolejne pokolenie gąsienic i następ-
nie dorosłych motyli, ale już wiosną kolejnego roku. Zagrożeniem dla tego motyla 
jest przede wszystkim zmiana warunków siedliskowych – przesuszenie łąk, pogłę-
bianie rowów i likwidacja wilgotnych zagłębień, przy których lubi rosnąć szczaw 
lancetowaty.

Zwierzęta kręgowe są zdecydowanie okazalsze od bezkręgowców, należymy do 
nich także my – ludzie. Na terenie gminy reprezentowane są wszystkie główne ich 
grupy – ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ichtiofauna reprezentowana jest przez kilka-
naście gatunków, głównie pospolitych, dobrze znanych wędkarzom, choć zdarzają 
się tu także gatunki rzadkie, jak zanikający w całej Europie i chroniony w sieci 
obszarów Natura 2000 piskorz. Wśród występujących na terenie gminy kilkunastu 
gatunków płazów najliczniejsze są tzw. żaby zielone, zasiedlające wszystkie cieki 
i zbiorniki wodne gminy i znane wszystkim choćby z głośnego, rozlegającego się 
od kwietnia do lipca, „rechotania”. Jednak większość gatunków płazów to gatunki 
rzadkie, zanikające w bardzo szybkim tempie w wyniku osuszania terenów pod-
mokłych oraz powszechnej chemizacji środowiska. Spośród występujących na te-
renie gminy warto wymienić kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną i traszkę grze-
bieniastą. Wszystkie płazy podlegają w Polsce ochronie gatunkowej.

Nieduża żabka (3-5 cm długości), jasnozielona, o gładkiej, delikatnej, lśniącej 
skórze, często siedząca na liściu jakiegoś drzewa, to pozornie obrazek, który może 
sprawiać wrażenie nieco bajkowego lub co najmniej egzotycznego przedstawienia 
reprezentanta płaziej gromady. Jednak taki gatunek płaza rzeczywiście występuje 
w naszej przyrodzie. Wspinający się po gałązkach krzewów i drzew, albo przycze-
piony do liścia (lub niekiedy do łodygi trzciny albo innej roślinności zielnej) zielo-
ny płaz  to rzekotka drzewna. Barwa jej skóry sprawia, że pomimo zaskakującego 
miejsca przebywania, potrafi doskonale zamaskować płazią sylwetkę w otocze-
niu liści wysoko nad ziemią. W takiej nieruchomej pozie czeka na swój ulubiony 
pokarm – owady. Przylgi na palcach utrzymują ciało rzekotki nawet na gładkiej 
i pionowej powierzchni, a dodatkowo posiada ona umiejętność zmiany odcienia 
swojej skóry, co umożliwia jeszcze skuteczniejszy kamuflaż. Dlatego przez ludzi 
bywa dostrzegana rzadko, zwłaszcza, że jest też już niezbyt częstym gatunkiem. 
Ale jeśli gdzieś występuje, to niezawodnie najlepszym sposobem na stwierdzenie 
tego faktu jest wsłuchanie się w późnowieczorne wiosenne (maj, czerwiec) od-
głosy przyrody. Mimo niewielkich rozmiarów samce rzekotki potrafią wydawać 
swoje charakterystyczne godowe rechotania z taką siłą, że słyszalne są z odległości 
nawet jednego kilometra.

W okresie godów gatunek ten spotykany jest w typowym dla płazów środowi-
sku, czyli nad wodą. W wodzie bowiem odbywa się cały rozwój nowego pokolenia 
– od złożonego skrzeku, poprzez postać kijanki i wreszcie aż do postaci przeobra-

wśród liści bądź na korze drzewa. Ich przeciwieństwem są motyle dzienne, ubar-
wione kolorowo i często jaskrawo, widoczne z daleka, chętnie obserwowane i fo-
tografowane. Na terenie gminy spotkać można kilkadziesiąt gatunków, najczęściej 
powszechnie znane pawiki, pokrzywniki, admirały czy zwykłe bielinki, ale także 
gatunki rzadsze, jak modraszki, mieniaki czy czerwończyki.

Spośród kilku gatunków czerwończyków spotykanych w Polsce dwa charak-
teryzują się piękną pomarańczową barwą obu par skrzydeł samców. Dukacika 
spotkać można dość często na leśnych polanach, łąkach oraz na ugorach. Dużo 
rzadszym jest czerwończyk nieparek, który jest nieco większy od kuzyna (roz-
piętość około 4 cm), a u samców na przedniej parze pomarańczowych skrzydeł 
występują charakterystyczne dwie ciemne plamki.  

Nieparek objęty jest ochroną gatunkową, znajduje się na Czerwonej liście zwie-
rząt ginących i zagrożonych w Polsce oraz wymieniony jest, jako gatunek „ważny 
w skali europejskiej”, w II załączniku dyrektywy siedliskowej i w związku z tym 
w całej Europie chroniony w sieci obszarów Natura 2000.

Motyle te spotkać można na łąkach położonych w otoczeniu Obrzycy i Obry 
Leniwej. Od czerwca fruwają nad łąkami osobniki będące pierwszym, wiosen-
nym pokoleniem tych owadów, poszukując roślin żywicielskich, na których mogą 

Czerwończyk nieparek
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ma plamy żółte i czarne). Jaskrawe barwy mają zniechęcać potencjalnych napast-
ników. Wystraszony kumak w momencie zagrożenia odwraca się na grzbiet pre-
zentując kolorowe ostrzeżenie, które dla drapieżników oznacza jedno: „nie rusz, 
ten posiłek ci zaszkodzi”. I rzeczywiście, gruczoły skórne kumaków produkują 
śluz zawierający toksynę, która przyprawia mięsożerców o zatrucia. Lepiej jest dla 
nich znać i właściwie odczytać ten sygnał i pozostawić tego płaza w spokoju.

Kumaki cały okres od wiosny do jesieni starają się spędzać w wodzie, nie 
oddalając się zbytnio od swojego zbiornika. Dopiero przed zimą wyruszają na 
ląd w poszukiwania miejsca do przezimowania – wybierają do tego celu głębo-
kie nory ziemne, gdzie zapadają w sen zimowy, zwykle w towarzystwie innych 
osobników (a nawet dalszych kuzynów – traszek i ropuch). Podobnie jak inne 
gatunki płazów, kumaki są zwierzętami zagrożonymi. Problemem dla zachowa-
nia gatunku jest zanikanie odpowiednich dla nich siedlisk życiowych (płazy te 
przywiązane są do swojego zbiornika) oraz zanieczyszczenie środowiska i inne 
niekorzystne wpływy związane z ludzką gospodarką. Kumak nizinny objęty jest 
ochroną gatunkową, a także wymieniony, jako gatunek szczególnej troski, w tzw. 
dyrektywie siedliskowej, czyli w unijnym programie ochrony gatunków i siedlisk. 
W okolicach Kargowej kumak występuje nielicznie zamieszkując śródpolne staw-
ki i rozlewiska. 

Traszki to przedstawiciele płazów ogoniastych. W przeciwieństwie do żab, 
ropuch, kumaków, czyli płazów bezogonowych, traszki posiadają ogon nie tylko 
w okresie rozwojowym postaci larwalnej, ale przez całe życie.

Kumak nizinny 

żonej młodej, małej (ok. 1,5 cm) żabki, która wywędrowuje na ląd. Delikatna skóra 
słabo chroni rzekotkę przed szkodliwymi wpływami środowiska, reaguje negatyw-
nie na zanieczyszczenia, nie pomaga jej także zanikanie małych, zarośniętych na 
brzegach roślinnością, zbiorników wodnych oraz rozwój sieci dróg i inne zmiany 
w środowisku powodowane działalnością ludzką. Mimo prawnej ochrony jest ga-
tunkiem w wielu rejonach zagrożonym i nielicznym. Podobnie jest i w gminie Kar-
gowa, gdzie niewielkie populacje spotkać można jeszcze w dolinie Obrzycy.  

Donośne głosy zwane kumkaniem nie są cechą wszystkich żab – takie dźwię-
ki wydają tylko kumaki nizinne. Charakterystyczne „kum kum” dobiega wiosną 
z niektórych zacisznych zatok jezior, ze stawów, a nawet z niewielkich, otwartych 
zbiorników z łatwo nagrzewającą się wodą. Usłyszeć można je w nocy, ale również 
w ciągu dnia. Samice w okresie godów przyklejają jaja, zwane skrzekiem, do pędów 
wodnych roślin. Po kilku dniach (do 10) wykluwają się z nich kijanki, które rosną 
i rozwijają się (tracą skrzela i ogon, zyskują kończyny) przez kilka miesięcy, aby la-
tem lub jesienią przeobrazić się, na razie w mniejszą wersję, dorosłej postaci płaza.

Cechą charakterystyczną kumaków jest występowanie kolorowych plam na 
skórze spodniej strony ciała (wierzch ciała jest brunatny). Kumak nizinny posiada 
je w kolorze pomarańczowym i czerwonym (blisko spokrewniony kumak górski 

Rzekotka drzewna
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Do najbardziej znanych i powszechnie lubianych ptaków należy bocian biały. 
Od wieków gniazduje w pobliżu ludzkich siedzib, skąd wynika i jego mała pło-
chliwość i sympatia, jaką obdarzają go ludzie. W ostatnich kilku dekadach bocia-
ny zmieniły dawne przyzwyczajenia – z dachów budynków i z drzew przeniosły 
się z gniazdami na słupy energetyczne. Chętnie korzystając z pomocy ludzi, któ-
rzy umieszczali na ich szczytach podstawy pod gniazda. W gminie Kargowa obec-
nie wszystkie bocianie gniazda są zlokalizowane w takich miejscach. Warunkiem 
koniecznym, aby ptaki zdecydowały się na lęg w jakimś miejscu, oprócz istnienia 
gniazda gotowego na złożenie jaj, jest obecność terenów łowieckich, otwartych 
powierzchni (łąk, ugorów, muraw, pól z niskimi uprawami), na których znajdą 
dość pokarmu – bezkręgowców (dżdżownice, owady), drobnych ssaków, gadów 

Jedno z dwóch gniazd bociana białego w Starym Jaromierzu

Traszka grzebieniasta to największa z naszych 
traszek, osiągająca do kilkunastu centymetrów dłu-
gości – samice nawet do 16-18, samce są wyraźnie 
mniejsze (zwykle mają 11-12 cm). Prowadzi ziem-
nowodny tryb życia – odbywa przemiennie cykl ży-
cia wodnego oraz życia na lądzie. Zimuje na lądzie 
(w podziemnych kryjówkach). W wodzie, do której 
przenosi się po przebudzeniu wiosną, porusza się do-
skonale, na lądzie prowadzi skryty tryb życia w okre-
sie lata i jesieni. Odżywia się w zależności od cyklu 
życia wodnymi albo lądowymi organizmami – sko-
rupiakami, owadami, ślimakami, larwami innych 
płazów (a nawet mniejszymi osobnikami dorosłymi 
własnego gatunku).

Rozród odbywa, jak inne gatunki płazów, w wo-
dzie. Traszki nie posiadają w repertuarze zachowań 
godowych popisów wokalnych, ale podczas zalotów 
samce starają się oczarować partnerki swoim ruchem 
i wyglądem grzebienia grzbietowego. Po godach para 
trzyma się razem, samica składa jaja umieszczając je 
pojedynczo w zawiniętych liściach wodnych roślin.  
Zamieszkuje różnego rodzaju zbiorniki wodne, na-
wet niewielkie, ale z obecnością roślin wodnych. Na 
terenie gminy spotkać ją można w okolicach Chwa-
limia i Karszyna. Wymaga dużej zawartości tlenu 
w wodzie. Preferuje wody niezarybione (jaja i larwy 
traszek, podobnie zresztą jak wszystkich płazów, są 
narażone na zjadanie przez ryby). 

Jako gatunek zagrożony chroniona jest zarówno 
w prawie krajowym, jak i przepisami unijnymi (dy-
rektywa siedliskowa). Problemem jest zanikanie odpowiednich siedlisk (w tym 
wysychanie zbiorników wodnych) oraz zanieczyszczenia wód.

Najmniej liczną w naszym kraju gromadą kręgowców są gady. Na terenie gmi-
ny na pewno występują 4 gatunki – liczny nad wodami zaskroniec oraz trzy jasz-
czurki – zwinka, żyworodna i padalec. Być może przetrwała gdzieś jeszcze żmija 
oraz jeszcze rzadszy od niej, silnie zagrożony gniewosz plamisty, jednak o ich wy-
stępowaniu brak danych.

Najliczniejszą grupą kręgowców są natomiast ptaki. Zaawansowany obserwa-
tor w ciągu roku  na terenie gminy spotkać może ponad 150 gatunków, z tego 
znacznie ponad 100 to gatunki lęgowe, zakładające tu gniazda. Pozostałe pojawia-
ją się w okresie przelotów bądź zimą. Szerzej omówimy kilka z nich, łatwiejszych 
do spotkania i zaobserwowania.
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Do odbycia lęgów wiele par dorosłych ptaków zajmuje wspólnie fragment 
starego lasu, gdzie do zbudowanych na drzewach gniazd powracają następnie co-
rocznie wczesną wiosną. Takie kolonie, zwane czaplińcami, mogą liczyć nawet 
setki gniazd. Ich umiejscowieniu towarzyszą w okresie lęgowym głośne nawoły-
wania ptaków, które właśnie powracają do gniazd, bądź tych, które sprzeczają się 
właśnie z sąsiadami o osobistą przestrzeń wokół gniazda; towarzyszy tym kolo-
niom także woń ryb, głównego składnika pokarmu czapli siwych.

Na terenie gminy można obserwować te ptaki nad większymi ciekami oraz 
prawie nad każdym jeziorem. Lęgowe czaple siwe spotkać można jednak tylko 
w jednym miejscu, nad Jez. Wojnowskim. W kępie starych sosen na jednym 
z brzegów gnieździ się około 20 par. Oprócz czapli siwej jeszcze dwa spokrewnio-
ne gatunki czapli spotkać można nad Jez. Wojnowskim i jez. Liny, warunkiem ich 
występowania jest istnienie pasa trzcin. W trzcinowiskach ukrywają się bąk i bą-
czek, skryte przed ludzkim wzrokiem, jednak na tyle głośne (i charakterystyczne 
wokalnie), że nietrudno wiosną o stwierdzenie ich obecności.

Mieszkańcem wilgotnych łąk, którego również znacznie łatwiej usłyszeć niż 
zobaczyć jest derkacz. Przeciska się pieszo wśród traw, tylko wyjątkowo pokazu-
jąc się na otwartej przestrzeni. Za to głos ma donośny i charakterystyczny. Ryt-
miczne, wytrwale powtarzane „derr-derr” niesie się wieczorną i nocną porą od 
maja do lipca nad łąkami. Ptak cichnie dopiero o poranku, choć czasem i w ciągu 

Stanowiska niektórych ptaków na terenie gminy

Rozmieszczenie gniazd bociana białego w gminie Kargowa

i płazów, a czasem także jaj i młodych ptaków oraz ryb – by wykarmić siebie, a od 
maja do sierpnia kilkoro młodych w gnieździe. Jako, że takich dobrych łowisk 
nie ma wiele, to zwykle w miejscowości znajduje się tylko jedno gniazdo, którego 
właściciele korzystają z terenów wokół.

Dopiero, gdy młode ptaki opuszczą gniazda i nastąpi czas sierpniowych przy-
gotowań do odlotów, bociany zaczynają się grupować w miejscach najlepszych 
do zdobywania pokarmu i wspólnie nabierają sił przed podróżą do Afryki – takie 
skupienia nazywane są sejmikami bocianimi.

W gminie Kargowa najważniejsze dla zachowania bocianiej populacji są 
otwarte tereny leżące w dolinach Obrzycy, Kanału Dźwińskiego oraz Leniwej 
Obry. 

Problemem dla lęgowych bocianów jest zanikanie dobrych terenów żerowi-
skowych (ubożenie bazy pokarmowej, przekształcanie łąk, zmiany w użytkowa-
niu rolniczym gruntów, np. poprzez tworzenie połaci pól z kukurydzą).

Charakterystycznym i powszechnie znanym ptakiem środowiska wodnego 
jest czapla siwa. Na tyle duża, że łatwo ją zauważyć, na tyle charakterystyczna 
w locie (sylwetka z esowato wygiętą szyją), że nietrudno ją rozpoznać. Podczas 
swoich polowań czapla stojąca nieruchomo w płytkiej wodzie albo leżącej na dnie 
kłodzie lub gałęzi także pozwala człowiekowi na przyjrzenie się jej przez chwilę, 
zanim niechętnie poderwie się do lotu, uznawszy, że zainteresowanie jej sylwetką 
może okazać się dla niej niebezpieczne (lub stało się zbyt uciążliwe). 
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Samiec derkacza
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obserwować pary perkozów podczas rytualnego godowego tańca – ptaki zwró-
cone wówczas dziobami do siebie potrząsają naprzemian głowami ozdobionymi 
charakterystycznym czubem, by synchronicznie przejść do pozycji „pingwiniej” 
stójki na wodzie. 

Przez cały okres wiosenno-letni widuje się te ptaki na otwartej przestrzeni, co 
pewien czas nurkujące pod wodę podczas polowania na drobne rybki albo od-
poczywające na powierzchni jeziora, a w lipcu karmiące pasiaste młode perkozy 
żebrzące o kolejną porcję. Pisklęta opuszczają gniazdo nie mając jeszcze szans na 
samodzielne funkcjonowanie, troskliwi rodzice wożą je skryte wśród upierzenia 
na swoim grzbiecie – jeden zapewnia im w ten sposób komfort najcieplejszego 
gniazda, a drugi w tym czasie dba o pokarm dla nich, znikając co chwilę w wod-
nej toni, by wynurzyć się z małą rybką. Na obszarze gminy taki widok czeka na 
obserwatora na obu ramionach Jeziora Wojnowskiego, gdzie gniazduje około 4-8 
par tych perkozów, a także nad jez. Liny (2-3 pary).

Perkoz dwuczuby

dnia zdarzy mu się zdradzić głosem swą obecność, a poniekąd i swoją tożsamość 
– od brzmienia tego zawołania wywodzi się jego nazwa: derkacz. 

Jest przedstawicielem rodziny chruścieli, ptaków związanych ze środowiskami 
podmokłymi i wodnymi, choć wybiera suchsze miejsca, rzadko sąsiadując w tere-
nie ze spokrewnioną z nim łyską, a częściej z należącymi do kuraków – kuropatwą 
i przepiórką. Podobnie jak ta druga jest ptakiem wędrownym i zimuje w Afryce.

W związku z zmniejszaniem się areału wilgotnych łąk gatunek stał się zagro-
żony. A tam, gdzie jeszcze występuje i próbuje wyprowadzić lęg, bywa, że gniaz-
do niszczone jest podczas sianokosów. A nawet jeśli pisklęta szczęśliwie wyklują 
się i opuszczą gniazdo, to całkowicie wykaszane łąki pozbawiają je bezpiecznego 
schronienia. Dlatego ważne jest, by tam gdzie występuje, pozostawały fragmenty 
z wyższymi trawami, koszonymi w późniejszym terminie.

Nawoływania derkaczy usłyszeć można wiosną w dolinie Obrzycy, na połu-
dnie od Smolna Wielkiego i Chwalimia.

Znacznie łatwiejszy do zaobserwowania jest perkoz dwuczuby, mieszkaniec 
większych jezior, posiadających pas szuwarów, w których ptaki ukrywają swoje 
pływające gniazdo – zbudowane w postaci tratwy z wodnej roślinności. Zanim 
zacznie się okres wysiadywania jaj, w kwietniu na wodnej toni łatwo można za-

Żurawie
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Zagrożeniem dla tych ptaków, jak dla wielu innych ptaków środowisk wod-
nych, są drapieżniki, które mogą spenetrować trzcinowiska z płytką wodą, szcze-
gólnie gatunki inwazyjne, które od kilku dekad coraz silniej oddziałują na rodzi-
me populacje (jenot, norka amerykańska, szop pracz).

Często spotykanym na terenie gminy, okazałym i powszechnie rozpoznawal-
nym ptakiem jest żuraw. Gniazduje w liczbie co najmniej 4-5 par w większych 
kompleksach olsów, szuwarów i torfowisk. Gniazdo zakłada w niedostępnym 
miejscu na ziemi, wśród bagien i rozlewisk, ale na żerowiska chętnie wylatuje na 
łąki, a nawet pola. Szczególnie w okresie jesiennym koncentracje żurawi, a także 
zatrzymujące się stada przelotne, czasem liczące kilkaset sztuk, spotkać można 
na polach, szczególnie na ścierniskach po zebranej kukurydzy. Żuraw jest przy-
kładem gatunku, który nie prześladowany, stopniowo przełamuje obawę przed 
człowiekiem. W połowie ubiegłego wieku podejście żurawia na odległość 200 m 
było nie lada wyczynem, dziś żerujące ptaki można czasem obserwować nawet 
z odległości 50 metrów.

W lasach gminy łatwo natknąć się na dzięcioła. Występuje ich tu co najmniej 
5 gatunków. Dzięcioł duży to ten dzięcioł, którego najłatwiej usłyszeć podczas 
leśnego spaceru. Zwykle gdy zawzięcie stuka w pień drzewa w poszukiwaniu larw 
owadów. Pstry, czarno-biały ptak nie kryje się też aż tak bardzo przy tej pracy, 
więc można pokusić się o odnalezienie jego sylwetki wśród pni lub gałęzi drzew. 
Ale oprócz częstego w lasach (a czasami zaglądającego do ogrodów i nawet do 
karmników przydomowych zimą) dzięcioła dużego, w leśnych zakątkach można 
spotkać jego rzadszych kuzynów. Największym z nich jest dzięcioł czarny, ptak 
wielkości wrony. Jest on dość płochliwy, choć, szczególnie wiosną, jego zawołania 
niosą się daleko i zdradzają obecność. Podobnie tzw. werbel, czyli zwyczajowe 
wiosenne sygnały dźwiękowe wszystkich dzięciołów, informujące pobratym-
ców o zajęciu fragmentu lasu na własne, strzeżone przez cały sezon, terytorium. 
W rewirze centralnym punktem jest wykuta przez ptaki w pniu drzewa dziupla. 
Dzięcioł czarny ma ten problem, że jego dziupla też musi być duża, jak i on sam, 
dlatego mimo tego, że przestrzeń lasów ciągnąć się może na powierzchni wielu 
hektarów, to – gdy las ma mniej niż 80 lat – gatunek ten nie znajdzie dość grubego 
pnia, by móc wydrążyć miejsce na złożenie jaj. Dlatego cenną sprawą są pozosta-
wione w kompleksach, szczególnie borowych, tzw. przestoje, czyli kępy starszych 
drzew, zachowanych podczas poprzedniego cyklu zrębów i nasadzeń. Tu nieza-
wodnie otwiera się szansa dla tego dzięcioła. I nie tylko dla niego, bowiem z za-
sobu dziuplowego pozostałego po jego pracy korzystają także inne ptaki. W bu-
kowych fragmentach lasów z upodobaniem gniazduje w nich gołąb siniak, który 
w przeciwieństwie do pospolitego grzywacza nie buduje otwartych gniazd na ga-
łęziach drzew. Także rzadki gatunek niewielkiej kaczki – gągoła – aby móc zbu-
dować gniazdo musi znaleźć opuszczoną dziuplę dzięcioła czarnego. W kolejce do 
takiego lokum stoją też leśne sowy (puszczyk i włochatka), ale też i inne zwierzęta 
leśne, np. wiewiórka lub kuna leśna. Dzięcioł czarny posiada czarną barwę upie-

rzenia (z czerwoną czapeczką na głowie), mniejszy od niego dzięcioł zielony jest 
więc oczywiście w kolorze zielonym (z czerwoną czapeczką – taka dzięcioła fanta-
zja). Ten gatunek z kolei poszukuje nieco delikatniejszych drzew na wykucie dziu-
pli, wybiera drzewostany liściaste, np. parki, chętnie też zamieszkuje łęgowe lasy 
w dolinach rzek i cieków. Tu może sąsiadować z dzięciołem średnim – to taka 
mniejsza wersja pstrego dzięcioła – preferującego drzewostany z udziałem dębów. 
To zresztą stanowi jego problem, bo te dęby muszą być w takim wieku, by mógł 
znaleźć wśród nich okazy już chorujące. A przecież dąb to symbol i zdrowia i dłu-
gowieczności, dlatego odpowiednich dla tego ptaka kompleksów nie znajdzie się 
zbyt wiele, więc i sam gatunek należy do rzadkich i szczególnie zasługujących na 
ochronę. W lasach gminy skrywa się jeszcze jeden pstry gatunek – dzięcioł mały, 
zwany dzięciołkiem. Można tu spotkać jeszcze krętogłowa, kuzyna poprzednio 
wymienionych, ale takiego mniej zaradnego. Dziupli sam nie potrafi wykuć, a na 
zimę musi opuścić kraj, bo w zimowych warunkach nie przeżyje. 

Pisaliśmy o ptakach chowających swe zniesienia w dziuplach, ale kryjówkę dla 
ukrycia lęgów można zrobić także w ziemi. Wystarczy wykopać norkę, by mieć 
gniazdo schowane przed wzrokiem większości drapieżców i bezpiecznie złożyć 
jaja. Taką strategię wybrały dwa gatunki spotykane w naszej gminie: zimorodek 
i brzegówka. Zimorodek to jeden z najbarwniejszych ptaków krajowych. Za-
mieszkuje brzegi jezior i rzek, najłatwiej zobaczyć go nad Obrzycą, gdy z głośnym 
piskiem przelatuje nisko nad powierzchnią wody. Żywi się głównie małymi ryb-
kami, musi więc znaleźć wody, w których będzie mógł zanurkować, by zdobyć 
pokarm – czyste i bogate w drobną wodną faunę. A w pobliżu powinna być jakaś 
skarpa, by dało się wykopać norkę. W przeciwieństwie do zimorodka, dzielącego 
brzegi wód na pilnowane przez kolejne pary pojedyncze terytoria, brzegówka ma 
zupełnie inne podejście. Skarpa może być domem kilkudziesięciu, a nawet kil-
kuset par. Ten gatunek jaskółki gniazduje kolonijnie. Jeśli znajdzie odpowiednie 
miejsce – odsłonięte urwisko, bezpieczną ścianę w żwirowni – to norki kopane 
są w nim jedna przy drugiej. A nad kolonią i w jej pobliżu latają chmary ptaków, 
łowiących w powietrzu owady. Zaobserwować je można w okolicach Chwalimia. 
Żeby zamknąć temat dziwnych zwyczajów gniazdowych warto jeszcze wspomnieć 
samotnika. To ptak siewkowy, podobnie jak czajka lub kszyk. Gatunki z tej grupy 
cechuje to, że gniazdują na ziemi, a ich jaja mają doskonale maskujące kolory. 
Odsłonięty dołek w ziemi, w nim zazwyczaj 4 jaja – i można stać o krok od niego 
i nie dostrzec lęgu. Jednak samotnik, łamie tę zasadę. Składa jaja na drzewach, 
w opuszczonych gniazdach innych ptaków – drozdów, gołębi, sójek. Jednak z cech 
siewkowych pozostała mu, oprócz barwy i kształtu jaj, także ta, że gniazduje w po-
bliżu wody, gdzie długim dziobem przeszukuje płytkie dno i muliste brzegi, by 
znaleźć pokarm. W gminie Kargowa spotkać ten gatunek można na obszarze 
użytku ekologicznego Bagno Duże Liny.
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Norożeremie bobrowe w okolicach Karszyna

także zimowe zapasy, przenosząc ścięte gałęzie do wody w pobliżu swojej kry-
jówki. Widomym świadectwem obecności bobra są zgryzione pnie, często prze-
wrócone całe drzewa, a także porozrzucane, pozbawione kory drobne i grubsze 
fragmenty gałęzi. Łatwo też zauważyć bobrowe ścieżki służące do transportu po-
ciętych drewnianych kawałków do podwodnego magazynu. Bóbr jest gatunkiem 
objętym częściową ochroną. 

Spośród kilkudziesięciu występujących na terenie gminy ssaków, do których 
należą pospolite myszy i szczury, powszechnie znane sarny i dziki oraz rzadkie 
i ginące nietoperze, omówimy dwa – bobra i wydrę. 

Bóbr to największy gryzoń europejski, który na początku XX w. został nie-
mal całkowicie wytępiony. Po II wojnie światowej powoli zaczęto odbudowywać 
populację w Polsce. W wyniku reintrodukcji prowadzonych pod koniec lat 80. 
XX wieku ponownie pojawił się także na Ziemi Lu-
buskiej.

Obecnie zamieszkuje zbiorniki z wodą stojącą 
– stawy, jeziora, zbiorniki śródleśne i śródpolne. Wy-
stępuje w dolinach wszystkich lubuskich rzek, tych 
większych i niewielkich. Zasiedlaniu mniejszych cie-
ków (płynących strumieni i rowów) sprzyja zdolność 
bobra do wznoszenia tam, które zatrzymują odpływ 
wody, pozwalając bobrom na stworzenie siedliska 
dogodnego dla realizacji potrzeb życiowych. Ta bo-
browa sprawność daje korzyści także innym zwierzę-
tom, korzystającym z pojawienia się takiego płytkie-
go, utrzymującego poziom wody zbiornika. Zwięk-
sza to nie tylko bioróżnorodność, ale pomaga także 
w retencji i samooczyszczaniu się wód. Na takim 
utworzonym rozlewisku bobry wznoszą żeremia, 
czyli kopce z kawałków drewna, z systemem kory-
tarzy i komór mieszkalnych, które są schronieniem 
całej bobrowej rodziny. Z kolei bobry żyjące nad 
wodami płynącymi drążą dla siebie mieszkalne nory 
w brzegach. Wejścia do nor i żeremi, ze względu na 
bobrze poczucie bezpieczeństwa, lokalizowane są za-
wsze pod wodą. 

Czasem, jeśli brzeg jest odpowiednio wysoki, 
nory mogą być kopane przez te gryzonie także nad 
zbiornikami, np. w groblach stawów – taka lokali-
zacja staje się przyczyną konfliktów z człowiekiem 
(podobnie jak budowanie nor w wałach przeciwpo-
wodziowych).

Bóbr świetnie pływa i nurkuje. Jest roślinożercą, 
wiosną i latem żywi się chętnie miękkimi częściami 
roślin (grążeli, trzciny, roślinności zielnej), po okre-
sie wegetacyjnym zaczyna korzystać z rosnących 
w przybrzeżnym pasie drzew i krzewów – ogryza 
korę, zjada liście, cienkie gałązki, łyko (nie zjada 
drewna, jak się często, a błędnie uważa). Jesienią robi 
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Ślady bytowania bobrów – zgryzy, nory, ścieżki, ślady i tamy, spotkać moż-
na nad wszystkimi większymi ciekami gminy, przede wszystkim nad Obrzycą, 
sporadycznie nad jeziorami, a także na leśnych zbiornikach w okolicach Kar-
szyna. 

Wydra to drapieżny ssak z rodziny łasicowatych, zamieszkujący wody i ży-
wiący się głównie rybami, choć może zjadać także drobne gryzonie, wodne 
ptaki, skorupiaki i żaby. Doskonale pływa i nurkuje, w wodzie czuje się najpew-
niej, dlatego niechętnie oddala się od brzegów. Swoje nory buduje w nadbrzeż-
nych skarpach, czasami wykorzystuje stare nory bobrowe (lub innych ssaków). 
W norach późną wiosną na świat przychodzą 2-4 ślepe młode, którymi opieku-
je się samica. Pokryte brunatnym, gęstym, krótkim futrem ciało dorosłej wydry 
osiąga długość ok. 70-90 cm, ogon może mieć dodatkowo 50-60 cm. Ssak może 
ważyć do 10 kg.

Z powodu swoich upodobań pokarmowych zwykle jest prześladowana na 
stawach rybnych przez człowieka, jednak w gminie Kargowa nie notuje się ta-
kich przypadków, gdyż brak tu intensywnie użytkowanych hodowlanych sta-
wów. Zarówno osobniki żyjące nad ciekami wodnymi, jak i zbiornikami po-
siadają własne terytoria, które starają się chronić przed konkurentami. Samiec 
wydry może pilnować, w zależności od zasobności w pokarm zajętego cieku, od 
kilku do nawet ok. 30 kilometrów linii brzegowej. W przypadku wód stojących 
taki rewir także musi mieć co najmniej 200 ha lustra wody. Samice również 
mają swoje tereny, choć są one mniejsze i zwykle położone w obrębie teryto-
riów samców. 

Jeszcze kilkaset lat temu naszą przyrodę cechowała znaczna stabilność, pod-
legała ona tylko zmianom pod wpływem zmieniającego się okresowo klimatu, 
a lista występujących w naszym otoczeniu gatunków była trwała i przez długie 
wieki prawie niezmienna. Później, w wyniku powodowanych przez działalność 
człowieka zmian w środowisku, bądź bezpośredniego tępienia, pewne gatunki za-
częły zanikać, jednak, od chwili upowszechnienia się podróży i wizyt na innych 
kontynentach do Europy zaczęły także docierać gatunki dotychczas nieznane, 
które – nie mając tu wrogów – szybko zasiedlały dogodne dla nich siedliska, czę-
sto przy tym wypierając gatunki rodzime. Przykładem gatunków przywiezionych 
już w XVI wieku z nowo odkrytej Ameryki jest ziemniak czy robinia akacjowa. 
Jednak w ślad za ziemniakiem lub raczej wraz z nim, przybyła do Europy ston-
ka, która rozprzestrzeniła się błyskawicznie w jego uprawach. W podobny sposób 
zasiedliło nasz kontynent kilka tysięcy nowych gatunków, wiele z nich spotkać 
możemy na terenie gminy Kargowa, poniżej omówimy kilka z nich. 

W polskich lasach występuje rodzimy gatunek jednorocznej rośliny - niecier-
pek pospolity. Od XIX wieku w Europie, dokąd został przywieziony jako takson 
do ogrodów botanicznych, zaczął się jednak rozprzestrzeniać jego bliski krewniak 
- azjatycki przybysz, niecierpek drobnokwiatowy. Zdziczał i zaczął kolonizować 
kontynent. Znalazł dla siebie dogodne warunki – występując obecnie powszech-

Wydra

Niektóre miejsca występowania bobra na terenie gminy
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Wśród innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia wymienić 
można robinię akacjową, dąb czerwony, czeremchę amerykańską, klon jesio-
nolistny, rdestowce, niecierpka gruczołowatego i przede wszystkim stwarzający 
realne zagrożenie dla ludzi, a do niedawna rozpowszechniany jako potencjalna 
roślina pastewna - barszcz Sosnowskiego. 

Nie mniej gatunków obcych, przysparzających coraz więcej problemów 
i oddziałujących na naszą rodzimą przyrodę wskazać można w świecie zwierząt. 
Omówimy dwa przykłady ssaków występujących na terenie gminy – norkę ame-
rykańską i szopa pracza. 

Norka amerykańska, zwana też wizonem amerykańskim, jest gatunkiem 
drapieżnego ssaka łasicowatego, który pojawił się u nas stosunkowo niedawno, 
bo w latach 50. XX wieku. Przyczyną jego dotarcia do Europy była moda na futra 
tych zwierząt. Dla ich łatwiejszego pozyskania zakładano fermy hodowlane, a na-
wet próbowano aklimatyzować je w środowisku (w krajach byłego ZSRR). Osob-
niki wpuszczone świadomie do środowiska i uciekinierzy z niewoli dały początek 
populacjom tego inwazyjnego gatunku w prawie całej Europie. 

Klon jesionolistnyKolczurka klapowana

nie jako roślina inwazyjna w cienistych 
lasach liściastych, parkach, terenach 
ruderalnych i ogrodach.

W środowisku stanowi silną konku-
rencję dla rodzimych gatunków roślin 
runa (rywalizacja o zasoby pokarmowe 
i o światło – gatunek ten osiąga nawet 
60 cm wzrostu, tworząc zwarte łany 
i zacieniając skutecznie niższe rośliny).

Ciekawą cechą niecierpków jest 
zdolność do samowysiewania poprzez 
wyrzucanie nasion na odległość. Owoc 
jest tak zbudowany, że po dojrzeniu 
dochodzi do znacznego naprężenia 
ścianek owocni. Po dotknięciu owoc 
pęka, ścianki gwałtownie zwijają się 
do wnętrza, wyrzucając nasiona na ze-
wnątrz, na odległość 2-3 metrów.

Niecierpek drobnokwiatowy jest 
dziś obecny prawie we wszystkich la-
sach liściastych na ternie gminy, łatwo 
zauważyć go zwłaszcza wzdłuż leśnych 
dróg. Jest gatunkiem, który powinien 
być czynnie eliminowany z flory leś-
nej, choć obecnie byłoby to już bardzo 
trudne.

Drugim nie mniej ekspansywnym gatunkiem jest kolczurka klapowana. Jest 
to pnącze, którego atrakcyjny wygląd kwiatów oraz charakterystyczne owoce - 
zielone owalne torebki pokryte miękkimi kolcami (z 4 nasionami, przypominają-
cymi nasiona dyni) wzbudzały na tyle duże zainteresowanie ludzi, że stanowiło to 
jedną z głównych przyczyn skuteczności jej inwazji. Pierwsze okazy stwierdzono 
w naszym kraju pod koniec lat 70. XX wieku. Roślina jest mało wybredna, łatwo 
się rozsiewa i pokrywa podpory, np. krzewy i drzewa liściaste, po których się pło-
ży gęstym zielonym welonem. 

Naturalną drogą ekspansji kolczurki są obrzeża cieków – aluwia nadrzeczne 
oraz wilgotne miejsca przy wodach są dla niej idealnym siedliskiem. Obecnie jest 
uznana w Polsce za groźny gatunek inwazyjny, którego posiadanie, prowadzenie 
hodowli, rozmnażanie i sprzedaż wymagają specjalnego pozwolenia Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. W gminie Kargowa płaty z jej udziałem nietrud-
no dostrzec wzdłuż biegu Obrzycy i na mniejszych ciekach.

Niecierpek drobnokwiatowy
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dało początek lokalnym populacjom. Obecnie najliczniejsza (po USA) populacja 
żyje w Niemczech, skąd osobniki wędrują na sąsiadujące terytoria, rozszerzając 
zasięg stałej obecności. Na terenie Polski odnotowywany był już prawie wszędzie, 
na zachodzie kraju tworzy już stałą i liczną populację. Ssak ten osiąga długość do 
70 cm i może ważyć do 9 kg. Żywi się kręgowcami, bezkręgowcami i roślinami. 
Potrafi pływać i wspinać się na drzewa, więc trudno znaleźć przed nim skuteczne 
schronienie. Z łatwością plądruje na przykład ptasie gniazda. Należy do najbar-
dziej inteligentnych zwierząt, szybko się uczy i pamięta doświadczone zagrożenia, 
co ułatwia mu znakomicie skuteczne utrzymywanie zajętych stanowisk.

Omówionych tu kilka przykładów – a opisać by ich można znacznie więcej, 
choćby znane wędkarzom gatunki inwazyjnych ryb – powinno być przestrogą 
wskazującą jednoznacznie jak łatwo, nawet nieświadomie, zaburzyć bardzo dziś 
kruchą równowagę przyrody.

Szop pracz

Obecnie ssak ten jest obwiniany o katastrofalny spadek liczebności ptaków 
siedlisk wodnych (kaczek, chruścieli, perkozów), a także niektórych gatunków 
ssaków (w tym rodzimej norki europejskiej). Gatunek ten to rzeczywiście spraw-
ny łowca, doskonale pływający i nurkujący, potrafiący wspinać się na drzewa. 
Chętnie plądruje ptasie gniazda zjadając jaja i pisklęta. Przez cały rok poluje na 
drobne ssaki, ptaki i płazy, spożywa też ryby, skorupiaki i owady. Żyje w pobliżu 
śródleśnych wód, zarówno płynących, jak i stojących. Jego schronieniem są sa-
modzielnie kopane nory. Mimo sympatycznego wyglądu, z racji zagrożeń jakie 
niesie dla rodzimej przyrody, jest obiektem polowań, nie posiadającym okresu 
ochronnego. 

Kolejnym obok norki amerykańskiej obcym przybyszem w naszej faunie, 
który pojawił się na terenie Europy i odpowiada za znaczne szkody wśród ro-
dzimych gatunków jest szop pracz. Tu także o jego wprowadzeniu decydowały 
względy gospodarcze (hodowle zwierząt futerkowych), ale dodatkowym czynni-
kiem okazało się to, że był chętnie sprowadzany przez amerykańskich żołnierzy 
stacjonujących na naszym kontynencie, jako zwierzę domowe. Puchaty futrzak 
z czarnym wzorem maski wokół oczu kojarzył im się z amerykańską ojczyzną. Po 
zakończeniu okresu służby właściciele często darowywali wolność pupilowi, co 

Norka amerykańska
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Jak chronimy 
przyrodę gminy
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Oczywiście na omawianym terenie obowiązuje także ochrona gatunkowa, któ-
rą w Polsce otoczone są wymienione w odpowiednich przepisach gatunki roślin 
i zwierząt – wiele z nich znalazło tutaj dogodne warunki i zamieszkuje przestrzenie 
gminy Kargowa. Najlepiej poznaną grupą zwierząt na terenie gminy są ptaki – 
stwierdzono tutaj około 175 gatunków (w tym około 120 lęgowych) i zdecydowana 
większość z nich objęta jest ochroną gatunkową. Także spośród innych grup fauny 
wskazać można chronione gatunki, o niektórych była już tutaj mowa. Ochronie 
podlegają wszystkie występujące na terenie gminy płazy i gady. Podobnie w świecie 
flory obecni są przedstawiciele taksonów, które objęto ochroną prawną.

oBSzar chroNIoNeGo 
KraJoBrazu 

Obszar chronionego krajobrazu to niezbyt re-
strykcyjna forma ochrony przyrody o charakterze 
wielkopowierzchniowym. Często mieszkańcy nawet 
nie mają świadomości, że ich nieruchomość poło-
żona jest w granicach obszaru chronionego. Zakazy 
w przypadku objęcia terenu tą formą ochrony w spo-
sób ogólny dotyczą m.in.: realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych 
i przydrożnych, wydobywania do celów gospodar-
czych skał i torfu, wykonywania prac ziemnych trwa-
le zniekształcających rzeźbę terenu oraz dokonywa-
nia zmian stosunków wodnych. Na terenie gminy 
spotkamy jeden powołany obiekt w tej formie, to: 
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Obrzy-
cko-Obrzańskie.

Obszar wyznaczony został w roku 2003, ale obec-
ne granice ustalone są uchwałą Sejmiku Wojewódz-
twa Lubuskiego z X 2016 r.  Jego całkowita powierzch-
nia wynosi 18915,39 ha i rozciąga się w województwie 
lubuskim na obszarze aż 12 gmin. W gminie Kargowa 
leży część obejmująca 4242 ha. Ustanowiono go dla 
ochrony cennych walorów przyrodniczo-krajobrazo-
wych, jakie wyróżniają położone tu tereny. Ważna jest 
także ochrona i zachowanie korytarzy ekologicznych 
związanych z przebiegiem dolin Obry i Obrzycy.  

Spośród form ochrony przyrody wymienionych w ustawie 
o ochronie przyrody z 2004 roku, a dotyczących konkretnego obiektu 

lub powierzchni (które wskazuje właściwy akt powołujący), na terenie 
gminy Kargowa funkcjonują obecnie trzy. Mamy tu jeden obszar 
chronionego krajobrazu, trzy użytki ekologiczne oraz jedenaście 

pomników przyrody. Łącznie wszystkie chronione obiekty zajmują 
razem około 4275 ha, co stanowi 1/3 powierzchni gminy.

Użytek ekologiczny Diabli Dołek
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Użytek ekologiczny Diabli Dołek – tablica informacyjna

zwierząt. Objęcie tego użytku wyższą formą ochrony, czyli powołanie rezerwatu, od 
lat postulują naukowcy prowadzący tutaj badania.

Zdecydowanie mniejszy obiekt to Diabli Dołek (pow. 1,34 ha), chroniący sta-
nowisko gatunków roślin środowisk wilgotnych. Leży na terenie leśnictwa Zacisze, 
przy wschodniej granicy gminy, niedaleko wsi Obra Dolna. Drugi niewielki użytek, 
to Otulina Długosza (pow. 1,00 ha). Chroni, opisywane szerzej nieco dalej, stano-
wisko rzadkiej paproci – długosza królewskiego.

PoMNIKI Przyrody

Ta forma ochrony przyrody nie zawsze musi mieć postać konkretnego poje-
dynczego drzewa czy głazu. Ogólna definicja mówi, że „pomnikami przyrody są 
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, kul-
turowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami wyróżniającymi je wśród in-
nych tworów”. Obok kojarzonych z tym 
pojęciem wiekowych dębów, które sta-
nowią większość z tutejszych pomni-
ków przyrody, mamy jeden ciekawy 
obiekt zlokalizowany koło Karszyna 
– to miejsce występowania rzadkiej 
rośliny: długosza królewskiego. Ta na-
jokazalsza krajowa paproć ma tu jedno 
z najliczniejszych stanowisk, chronione 
jako „skupienie wiekowych drzew ze 
stanowiskiem długosza królewskiego” 
w jednym z leśnych wydzieleń leśnictwa 
Karszyn. Na chronionym fragmencie 
powierzchni (oraz w jego sąsiedztwie) 
naliczyć można prawie 400 okazów tej 
pięknej paproci, związanej z półcieni-
stymi siedliskami leśnymi z wysokim 
poziomem wód gruntowych.

Pozostałe dziesięć pomników to 
dęby. Większość z nich rośnie między  
Starym Jaromierzem a Karszynem. Tyl-
ko jeden z tych pomników to skupienie 
obejmujące dwa stare dęby szypułko-
we o obwodach powyżej 400 cm) ros-

Pomnikowy dąb w Kargowej, najgrubszy dąb gminy

użyTKI eKoLoGIczNe

Potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo, ale cennych pod 
względem przyrodniczym obiektów jest powodem tworzenia użytków ekologicz-
nych. Na terenie gminy Kargowa istnieją trzy takie obiekty, a ich całkowita po-

wierzchnia wynosi 32,63 ha.
Największy z nich położony jest 

w północnej części gminy, rozciągając 
się od zachodniego brzegu jeziora Liny 
w kierunku wsi Wojnowo, na terenie 
leśnictwa Chwalim. 

Bagno Duże Liny to kompleks 
bagienno-torfowiskowy o powierzch-
ni 30,29 – na tyle duży i przyrodniczo 
ważny, że mógłby stać się nawet rezer-
watem przyrody. Rosną tu rzadkie ga-
tunki roślin: kłoć wiechowata i bobrek 
trójlistkowy, dogodne siedlisko znajdu-
je żuraw, kszyk, samotnik, bączek, dzię-
cioł czarny i inne chronione gatunki 

Obszary i obiekty chronione w gminie Kargowa
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Bagno Duże Liny, użytek ekologiczny, proponowany rezerwat przyrody
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Godne ochrony torfowisko pod Nowym Jaromierzem

nące nad Kanałem Dźwińskim, pozostałe to okazałe, ale pojedyncze egzemplarze 
sędziwych drzew. Spotkać je można także w pobliżu miejscowości, tak jak dęby 
szypułkowe na północ od miasta Kargowa (na terenie gospodarstwa rolnego – to 
najgrubszy dąb w gminie, o obwodzie około 630 cm), przy drodze w Starym Jaro-
mierzu (około 430 cm obwodu) czy w Wojnowie, w parku obok jeziora (grubszy 
ma już prawie 500 cm w obwodzie). Oprócz chronionych okazów na terenie gminy 
Kargowa rosną jeszcze inne drzewa, które również zasługują na to, by zostały objęte 
szczególną ochroną. Znaleźć je można np. w starych parkach, osiągnęły rozmiary 
kwalifikujące je do pomnikowej ochrony. Może warto podkreślić, nadając im taki 
status, że w gminie znaleźć można więcej niż kilkanaście takich okazów (i nie tylko 
dębów!). Lipa w Wojnowie (przy drodze do jez. Liny), buki i lipy w parku w Kargo-
wej – to niektóre przykłady drzew, które z pewnością wzbogaciłyby skromną, jak na 
potencjał gminy, listę pomników przyrody.   

Obiektem o wyjątkowych cechach, także nie objętym obecnie ochroną pomni-
kową, jest mierzący ponad 700 cm obwodu, zrośnięty z wielu pni,  buk w parku 
w Kargowej. Jako jedno z najokazalszych drzew tego gatunku w Polsce, może sta-
nowić przyrodniczą wizytówkę gminy. 

INNe oBIeKTy GodNe uWaGI I ochroNy

Oprócz miejsc, których wartość podkreśla objęcie taką czy inną formą ochro-
ny, na terenie gminy znaleźć można inne obiekty o dużej przyrodniczej wartości. 
Na uwagę zasługuje np. park w Kargowej. Założenie pochodzi z pierwszej poło-
wy XVII wieku i powstało przy pałacu, jako ozdobny ogród oparty o barokowe 
wzorce. Granice jego wyznaczały aleje, szczególnie urokliwa jest ta zbudowana 
z powykręcanych fantazyjnie grabów. Aż trudno w to uwierzyć, ale drzewa w niej 
liczą około 250 lat. W parku o powierzchni 2,4 ha rośnie także sporo innych cieka-
wych okazów, w tym – obok okazałych buków i platanów – ozdobne, egzotyczne 
gatunki, jak np. kłęk kanadyjski i perełkowiec japoński.

W leśnictwie Zacisze, niedaleko użytku Diabli Dołek, znajduje się drugi cieka-
wy i niewątpliwie wymagający pilnego objęcia ochroną prawną, obiekt o mokrad-
łowym charakterze. Jego centralną część zajmuje torfowisko, z rozległymi płatami 
bagna zwyczajnego. Obecne są tu też inne gatunki tego siedliska, na czele ze znaną 
z konsumowania nieostrożnych owadów rosiczką okrągłolistną, bogate stanowiska 
żurawiny błotnej i modrzewnicy pospolitej. Spośród zwierząt miejsce to wybrał na 
lęgowisko żuraw, prawdopodobnie spotkać tu można także żmiję zygzakowatą.

Warte zwrócenia uwagi i ochrony są także aleje przydrożne. Stanowią one wizy-
tówkę gminy dla osób wjeżdżających w jej granice, a czasem są pamiątką po prze-
biegu dawnego, dziś już niemającego znaczenia szlaku, jak np. kilkadziesiąt okaza-
łych starych lip drobnolistnych i kasztanowców rosnących wzdłuż starej drogi bieg-
nącej na wschód od pałacu w Kargowej. W sumie kilkanaście takich cienistych alei 
i szpalerów czeka na uwagę wędrowców przemierzających drogi gminy Kargowa. Przydrożna aleja lip i robinii akacjowych koło Kargowej
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 Buk w parku w Kargowej, najokazalsze drzewo gminy, najgrubszy buk w Polsce

Buk uważany dotychczas za 
 najgrubszy w Polsce to wielopniowy 

okaz o nazwie „Dziewięć Buków”, 
 rosnący niedaleko miejscowości 

Olszyca w gminie Nowogard w woj. 
zachodniopomorskim. Wspólny obwód 

 9 oddzielnych pni, mierzony tuż przy 
ziemi wynosi 7,64 m. Największy znany 

 dotychczas jednopniowy okaz rośnie  
w Świerklanach Górnych w woj. śląskim. 

Obwód pojedynczego pnia tego drzewa 
na wysokości 1,3 m wynosi 7,18 m.  

W tym kontekście buk w parku  
w Kargowej jawi się jako najgrubszy 

w Polsce bez względu na to czy 
potraktować go jako jednopniowy  

(7,30 m obwodu na wysokości 1,3 m)  
czy mierzyć przy ziemi, gdzie jego 

obwód znacznie przekracza 8 m.
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Jak poznawać 
przyrodę bezpiecznie

dla niej i dla siebie 
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Szlakiem pieszym, który można też przemierzać rowerem, jest liczący 32,5 
km, wychodzący nieco poza granice gminy „Szlak bez końca”. Bez końca, bo 
stanowi pętlę, której zwiedzanie rozpocząć można w dowolnym punkcie. My za-
czniemy w Kargowej. 

Zaczynamy kierując się na południe i wychodząc z Kargowej w kierunku Kle-
nicy drogą nr 313. Mijając okazałe gniazdo bociana na słupie linii energetycznej 
przy ul. Dolnej wkraczamy w dolinę Obrzycy (Kanału Obry). Warto zatrzymać 
się na moście, jeśli znajdziemy się tam w lipcu, cała tafla wody porośnięta będzie 
żółto kwitnącymi grążelami. Jeśli będziemy tam w maju lub czerwcu, z sąsied-
nich łąk usłyszymy śpiewające rokitniczki, pokląskwy, kląskawki i świerszczaki, 
z szuwarów znad rzeki monotonne głosy potrzosów, trzciniaków i trzcinniczków. 
Wczesną wiosną nad łąkami mamy szanse zobaczyć zaniepokojoną czajkę, a jeśli 
znajdziemy się tam pod wieczór lub w nocy, usłyszeć charakterystyczny, terkoczą-
cy głos derkacza. Jesienią i zimą na rzece warto przyjrzeć się stadom zatrzymują-
cych się tu kaczek, albo powypatrywać nurkujących i wynurzających się co chwila 
perkozków. 

Dalej szlak skręca na zachód i przez łąki prowadzi do Chwalimia. Przechodząc 
znów przez rzekę warto rozejrzeć się za charakterystycznymi zgryzami – śladami 
obecności bobrów, pod wieczór lub wcześnie rano, przy odrobinie szczęścia i spo-
rej dozie cierpliwości możemy tu zobaczyć płynącego bobra, wydrę lub norkę.

Szlaki turystyczno-przyrodnicze gminy Kargowa

SzLaKI TurySTyczNe

do zwiedzania i poznawania atrakcji różnych regionów od lat służą 
szlaki turystyczne. Wyznaczono i oznakowano je również w gminie 

Kargowa, korzystając z nich sprawnie i bezpiecznie, można zapoznać 
się z najcenniejszymi walorami przyrodniczymi gminy. 

Żółty szlak turystyczny nad jez. Liny
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przyrodnicze najlepiej poznać wzdłuż utworzonej tu ścieżki dydaktycznej, zapo-
znając się z treścią stojących wzdłuż niej tablic. Warto też zwrócić uwagę na ist-
niejący tu niewielki czapliniec, jednak zdecydowanie nie podchodząc bliżej niż 
na 50 m w pobliże drzew z gniazdami, bo płoszy to ptaki i prowadzić może do 
porzucenia lęgów. Nad parkiem i pobliskim Jeziorem Wojnowskim często krąży 
także kania ruda. Poznamy ją po rdzawym ubawieniu i głęboko wciętym ogonie.

Idąc dalej warto skręcić drogą w kierunku Kuligowa i dojść do pobliskiego 
mostu na przesmyku między jeziorami Wojnowskim Wschodnim i Wojnow-
skim Zachodnim. Doskonale widać stąd oba jeziora, a także słychać głosy żyją-
cych w szuwarach ptaków, w tym niesamowity, charakterystyczny głos buczącego 
w trzcinach bąka, czy monotonny trel brzęczki.

Na tafli jeziora na pewno dostrzeżemy łabędzie nieme, perkozy dwuczube, 
łyski i krzyżówki, a w okresie wędrówek, wczesną wiosną i jesienią, liczące na-
wet kilkaset ptaków stada krzyżówek, czernic, głowienek i gągołów. Czasem za-
trzymują się tu także tracze nurogęsi, świstuny oraz odpoczywają przelotne stada 
gniazdujących na północy gęsi białoczelnych i zbożowych.

Jezioro Wojnowskie Zachodnie

Miejsce odpoczynku nad jeziorem Zacisze

W Chwalimiu mijamy jedno z licznych w gminie gniazd bociana, w czerwcu 
lub lipcu warto trochę poczekać i obejrzeć karmienie młodych. Przechodząc szosę 
polną drogą kierujemy się na północ w kierunku niewielkiego, niezwykle malow-
niczego jeziorka Zacisze. Na stromych skarpach jego niecki zachowały się frag-
menty lasów grądowych, a przy brzegu łęgów. Przy zachodnim brzegu znajdziemy 
wiatę i ławeczki zachęcające do odpoczynku - jeśli usiądziemy tu cicho, mamy 
szanse zobaczyć przelatującego nad wodą błękitnego zimorodka albo krzyżów-
kę wodzącą młode. Przy słonecznej, bezwietrznej pogodzie jest to też doskonałe 
miejsce do pofotografowania przysiadających na przybrzeżnej roślinności ważek, 
których gatunki łatwo potem oznaczyć porównując z rysunkami i zdjęciami w in-
ternecie. 

Dalej zmierzamy na zachód, a po kilkuset metrach na północ, przez kompleks 
lasów sosnowych i mieszanych, a po kolejnym skręcie na zachód przecinamy en-
klawę pól i wkraczamy do Wojnowa. Po lewej stronie mijamy interesujący park 
z liczącym kilkanaście gatunków drzew wiekowym drzewostanem. Jego walory 
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i trzy etapy, z noclegiem w ośrodku nad Jez. Wojnowskim lub Liny, wtedy bę-
dziemy mieli czas na spokojne poznawanie przyrody, a nawet odrobinę zadumy. 
No i pamiętajmy, że każdy szlak, także ten, warto przejść kilka razy w ciągu roku, 
przyroda, niby ta sama, jest zupełnie inna w kwietniu, lipcu, wrześniu i styczniu, 
i zawsze dostarcza innych, nowych i niepowtarzalnych doznań.

Atrakcyjne elementy przyrody zobaczyć możemy także wzdłuż, częściowo 
pokrywających się z opisanym „Szlakiem bez końca”, „Szlaku Koźlarskiego” 
z Kopanicy przez Wąchabno, Liny do Wojnowa i Nowego Kramska oraz „Szla-
ku Powstania Wielkopolskiego”, biegnącym z Kopanicy do Kargowej i dalej do 
Wojnowa i Nowego Kramska. Choć ukierunkowane na pokazanie elementów kul-
turowych i historycznych regionu, na terenie gminy biegną przez interesujące, 
opisane wcześniej obszary i obiekty przyrodnicze.

Wiele atrakcji przyrodniczych gminy koncentruje się wzdłuż rzek, można je 
podziwiać i poznawać z kajaka, płynąc szlakami kajakowymi - Kanałem Dźwiń-
skim, Obrzycą oraz Leniwą Obrą i Jez. Wojnowskim. Kanał Dźwiński to prosty, 

W parku w Kargowej

Wracając na szlak mijamy Wojnowo i kierując się na północny wschód wcho-
dzimy w kompleks suchych sosnowych borów. Miejscami oprócz sosen występują 
tu tylko charakterystyczne siwe porosty – chrobotki, stąd bory te zwane są borami 
chrobotkowymi. Po około 2 km otwiera się przed nami inny krajobraz – rozległe 
olsy i trzęsawiska oznakowanego czerwoną tablicą użytku ekologicznego Bagno 
Liny Duże. Jego teren jest silnie podmokły, dlatego chętnie gniazdują tu ptaki 
wodno-błotne – żuraw, wodnik i kszyk. W trzcinach od strony jeziora można 
czasem zobaczyć niezwykle skrytego bączka, choć łatwiej usłyszeć jego, przypo-
minający szczekanie, głos.

Interesująca jest także roślinność tego miejsca. Masowo występują tu charak-
terystyczne dla podmokłych olsów paproć – narecznica błotna oraz biało kwitną-
ca okrężnica bagienna. Gdzieniegdzie zauważyć też można żywozielone poduszki 
torfowców, pozostałość po dawnej, torfowiskowej historii obiektu. 

Idąc brzegiem bagna dochodzimy do jeziora. Jeśli wyjrzymy przez lukę w nie-
zbyt szerokim tu pasie szuwarów, zobaczyć możemy gągoła, perkoza dwuczubego, 
a na pewno występujące tu przez cały rok kaczki krzyżówki. Latem, kiedy czyn-
na jest plaża na przeciwległym brzegu, ptaki wyglądają na jezioro tylko o świcie 
i wczesnym rankiem, później chowając się głęboko w niedostępne szuwary. 

Mijając przysiółek Linie warto spojrzeć w prawo, na interesujący kompleks 
naturalnych lasów liściastych, nadjeziornych łęgów, na skarpie niecki przechodzą-
cych w rzadko spotykane na terenie gminy buczyny. Przekraczając szosę Kargowa 
– Babimost wkraczamy do gminy Siedlec. Zaraz za szosą, po lewej stronie mijamy 
niezwykle malownicze jeziorko Liny Małe, z rozciągającym się nad jego brzegiem 
torfowiskiem przejściowym. Po około 2 km docieramy do Jez. Wąchabnowskie-
go, na jego brzegach i dalej wzdłuż szlaku podziwiając niezwykle urokliwe kom-
pleksy borów chrobotkowych chronione w sieci Natura 2000 (obszar Natura 2000 
Bory Babimojskie). Po kolejnych 2 km wychodzimy na skraj lasu z perspektywą 
na dolinę Obry (północnego kanału Obry) i rozległe trzcinowiska Jeziora Kopa-
nickiego. To doskonałe miejsce do obserwacji ptaków wodnych, unoszących się 
nad trzcinami błotniaków stawowych czy żerujących na łąkach gęgaw. Obszar ten, 
jako obszar specjalnej ochrony „Jeziora Pszczewskie i dolina Obry”, należy do sie-
ci Natura 2000. 

Idąc dalej skrajem doliny docieramy do Małej Wsi, a następnie szosą do Ko-
panicy. Po kolejnych kilku kilometrach w kierunku południowym docieramy do 
granic gminy Kargowa, gdzie skręcamy na południowy zachód przekraczając 
Kanał Dźwiński i przecinając kompleksy pięknych łęgów olszowo-jesionowych 
z pojedynczymi okazałymi dębami. Skręcając na północny zachód wracamy do 
Kargowej, gdzie warto zatrzymać się w niewielkim, lecz niezwykle interesującym 
parku miejskim z 25 gatunkami drzew, w tym wieloma okazałymi drzewami ro-
dzimych i egzotycznych gatunków i pięknymi, liczącymi ponad 250 lat alejami.

Rowerem całą trasę możemy przejechać w ciągu jednego dnia, dla turysty pie-
szego jest to jednak spore wyzwanie, lepiej więc podzielić ją sobie na dwa albo 
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będziemy latem, lustro wody zarośnięte będzie łanem żółto kwitnących grążeli, 
i zasłane ich pływającymi po powierzchni liśćmi. Zauważmy, że ich długie łodygi 
ukorzenione są na dnie, a pod wodą, z dna, wyrastają całkiem inne, welonowate 
liście. Podobnie liście strzałki wodnej pod wodą mają zupełnie inny pokrój niż te 
na powierzchni. 

Płynąc Obrzycą można łatwo nauczyć się głosów kilku gatunków ptaków 
– słyszalnego już z odległości kilkuset metrów trzciniaka, mniejszego i cichsze-

go trzcinniczka, trójsylabowej piosenki potrzosa czy 
monotonnego trelu brzęczki. Na odcinkach gdzie 
rzeka graniczy z zadrzewieniami łatwo zauważyć 
różne przejawy aktywności bobrów, jak zgryzy, ścież-
ki, nory, a nawet żeremia. Wzdłuż rzeki w granicach 
gminy występują co najmniej 3-4 rodziny tych zwie-
rząt. Łatwo rozpoznać także ich odciśnięte w mule 
ślady. 

Spośród ptaków wodnych najłatwiej zobaczyć 
krzyżówki i łabędzie, znacznie trudniej ukrywające 
się w trzcinach łyskę, kokoszkę, perkozka czy wodni-
ka. Co jakiś czas płoszyć będziemy czatujące w trzci-
nach czaple, które, tępione na stawach, zrywają się 
i uciekają w znacznej od człowieka odległości. Na 
nadrzecznych rozlewiskach żerują też często żura-
wie i bociany gniazdujące w Chwalimiu, Kargowej 
i Smolnie Małym oraz Wielkim.

Z Obrzycy można skręcić w Leniwą Obrę i do-
płynąć do Jezior Wojnowskich. Płynąć będziemy pod 
prąd, ale rzeka, jak sama nazwa wskazuje, jest tu leni-
wa, spadek łagodny, a odległość niewielka. 

Skupienie interesujących elementów przyrody 
koncentruje się w południowej części gminy, w oko-
licach Karszyna. Omija je wprawdzie „Szlak bez koń-
ca”, jednak dobrze prezentuje je przygotowana przez 
Lasy Państwowe, oznakowana tablicami Leśna Ścież-
ka Dydaktyczna „Zakątki Karszyna”. Liczy ona 3,5 
km, zaczyna się i kończy przy leśniczówce w Karszy-
nie, przecinając piękne fragmenty lasów łęgowych, 
grądów i dąbrów ze stanowiskami wielu cennych 
gatunków roślin i zwierząt, w tym długosza królew-
skiego, bardzo rzadkiej i chronionej paproci, której 
siedliska zabezpieczono prawnie powołując specjalny 
powierzchniowy pomnik przyrody.

sztuczny ciek, głęboko wcięty w podłoże, płynąc nim zobaczymy niewiele, choć 
baczny obserwator i tu zauważy przelatującego zimorodka czy odciśnięte na pia-
sku pod mostem tropy wydry. Możemy nim popłynąć w dwie strony, na północ, 
poza gminę, do Obry i niezwykle atrakcyjnego ciągu jezior obrzańskich lub na 
południe, do Obrzycy.

Koryto Obrzycy jest częściowo tylko uregulowane, nadal zachowało się wie-
le meandrów, a obrzeża porasta miejscami szeroki pas szuwarów. Jeśli płynąć 

Obrzyca między Kargową i Karszynem
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Drugim tego typu obiektem jest zilustrowana 7 tablicami ścieżka edukacyjna 
w parku w Wojnowie, na której zapoznać się możemy z roślinnością i fauną tego 
interesującego przyrodniczo obiektu.

Inne miejsca warte obejrzenia na terenie gminy to niewątpliwie torfowiska na 
południe od Nowego Jaromierza i Obry Dolnej. Najłatwiej do nich dojść lub do-
jechać kierując się drogą leśną z Obry Dolnej do miejscowości Wilcze. W połowie 
drogi, po około 2 km, po prawej stronie stoi tablica użytku ekologicznego Diabli 
Dołek, a za nią niewielkie zagłębienie z torfowiskiem. Po drugiej stronie drogi 
rozciąga się większy kompleks interesujących torfowisk i borów bagiennych. Przy 
odrobinie szczęścia i samozaparcia możemy tu zobaczyć rosiczkę okrągłolistną 
i bagno zwyczajne, a jesienią spróbować owoców żurawiny. Na torfowisko najle-
piej jednak nie wchodzić, bo strukturę roślinności mszaru łatwo zniszczyć, a nie-
wprawne chodzenie po nim może być także niebezpieczne.

Bezpiecznie i bez szkody dla przyrody można natomiast podziwiać okazałe 
drzewa stanowiące pomniki przyrody, opisane w poprzednim rozdziale. 

Ścieżka dydaktyczna „Zakątki Karszyna”

Park w Wojnowie
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Sarna to jedno z bardziej płochliwych zwierząt, nie bez podstaw, 
nie płoszmy jej bez potrzeby!

zwierząt kontakt z nim oznaczał zwykle śmierć. Stąd wytworzone przez wieki ta-
kich doświadczeń instynktowna obawa i reakcja ucieczką. Te zwierzęta, które ich 
nie miały, nie przeżywały, nie przekazując swoich niekorzystnych genów następ-
nym pokoleniom. 

Do najbardziej wrażliwych na kontakt z nami gatunków należą najczęściej 
duże ssaki i ptaki. Część z nich to również obecnie gatunki łowne – stąd ucieczka 
jeśli tylko zobaczą nas na odległość strzału. Część to gatunki chronione, ale jesz-
cze do niedawna tępione, jak np. ptaki i ssaki drapieżne. W przypadku niektórych, 
jak np. bielik czy bocian czarny, obawa ta jest tak duża, że skutkować może po-
rzuceniem gniazda z jajami lub nawet młodymi, jeśli kilka razy w jego sąsiedztwie 
pojawi się człowiek. Częste, nawet bardzo ostrożne, zaglądanie ptakom do gniaz-
da kończy się zresztą jego porzuceniem w przypadku prawie każdego gatunku. 

uWaGa! NIe za BLISKo!

Bywa, że zbyt bliski kontakt z przyrodą kończy się źle, najczęściej dla przyro-
dy, ale czasem także dla człowieka. Będąc w terenie narażamy się na szereg nie-
bezpieczeństw - pływając po rzece czy jeziorze możemy utonąć, nieprzyjemną 
kąpielą w błocie może skończyć się także poznawanie bagien i torfowisk, w lesie 
może zastać nas burza, a zimą śnieg i mróz, zdarza się też, że zaglądając do dziupli 
spotkamy się z szerszeniem, a przedzierając się przez gęste krzaki przyniesiemy do 
domu kleszcza. Wychodząc w  teren warto się więc odpowiednio ubrać, sprawdzić 
sprzęt i oczywiście zachować ostrożność. 

Oglądanie, nawet z bliska, trzciny, leszczyny czy sosny, raczej obiektowi na-
szego zainteresowania nie zaszkodzi. Naszą obecnością nie przejmą się także zbyt-
nio gatunki zwierząt żyjące w sąsiedztwie człowieka, 
którym z zasady nie robimy krzywdy – jak bocian 
biały czy jaskółki. 

Są jednak gatunki, całkiem liczne, dla których 
bliższy kontakt z człowiekiem wiąże się z silnym 
stresem. Są to gatunki wrażliwe na naszą obecność, 
unikające człowieka, czyli tzw. gatunki antropofob-
ne. Przez kilka tysięcy lat człowiek żywił się tym co 
upolował lub znalazł, stąd dla wszystkich większych 

Na bocianach nie robi zwykle wrażenia
nasza obecność przy gnieździe
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sto tysięcy trzysta czterdziestego siódmego zdjęcia gniazda rzadkiego ptaka 
z młodymi.

Ponadto dzikie zwierzę, chronione czy nie, najlepiej czuje się w swoim śro-
dowisku. Nawet jeśli znajdziemy ptaka czy ssaka, który wydaje nam się opusz-
czony, nieporadny, chory, najlepiej zostawić go w miejscu znalezienia, nie za-
bierając do domu. Większość przypadków pomocy „biednemu zwierzątku”, to 
zabieranie młodych saren czy zajęcy ukrytych przez obserwujące nas z boku 

matki, czy karmionych przez rodziców podlotów 
ptaków. Dla zwierząt kończy się to zwykle śmier-
cią. 

Także dla człowieka zbyt bliski kontakt z przy-
rodą może czasem skończyć się nieprzyjemnie. Jeśli 
bierzemy do ręki zwierzę, musimy liczyć się z tym, 
że będąc w ciężkim stresie, może nas pokąsać lub 
podziobać i nie musi to być żmija, aby zdarzenie 
okazało się groźne. Nawet niewielki ssak, jak nieto-
perz, może przenosić wściekliznę, pokąsanie przez 
większe zwierzę, jak lis, jenot czy norka, może także 
okazać się niebezpieczne. Zwierzęta, nawet duże, 
zwykle uciekają przed człowiekiem, zdarza się jed-
nak, że w poczuciu silnego zagrożenia, bez moż-
liwości ucieczki, bądź w obronie młodych, mogą 
zaatakować. Zdarza się tak, choć niezwykle rzadko, 
w przypadku zaskoczonych przez nas niespodzie-
wanie dzików, choć i wówczas kończy się zwykle na 
mogącej napędzić stracha szarży.

Wbrew pozorom groźne mogą być także trzy-
mane w ręku ptaki. Gatunki duże, jak czaple, bo-
ciany czy żuraw, nawet osobniki młode, potrafią 
skutecznie dziobać i notowano wypadki, że osoba, 
która chciała się z nimi „zaprzyjaźnić” traciła oko. 
Ptaki drapieżne i sowy mają ostre szpony, na które 
też trzeba uważać. Najlepiej jednak, bez względu na 
okoliczności, nie brać zwierząt do rąk, w stosunku 
do gatunków chronionych, a chroniona jest więk-
szość dużych zwierząt, zabrania tego zresztą prawo. 

Dlatego z przyrodą, nawet jeśli bardzo ją kochamy, najlepiej obcować 
na odległość, oglądać przez lornetkę, fotografować przez teleobiektyw, małe 
gatunki z odległości kilkunastu metrów, większe kilkudziesięciu lub lepiej 
kilkuset, najlepiej w miejscach ogólnodostępnych, nie schodząc ze szlaków 
turystycznych czy wyznaczonych ścieżek, nie wchodząc do obiektów chronio-
nych. Internet pełen jest zdjęć rzadkich gatunków i naprawdę, jeśli uważamy 
się za przyrodników, nie musimy, za wszelka cenę, robić kolejnego, milion 

Czaple nie lubią jak się podchodzi zbyt blisko ich kolonii, lepiej zostawić je w spokoju
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Gdzie dowiedzieć się 
więcej? Jak zostać 

przyrodnikiem?
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Wiedzy „od zawsze” poszukiwało się w książkach. 
Publikacji bezpośrednio dotyczących przyrody gmi-
ny jest jednak  stosunkowo niewiele. Do najbardziej 
aktualnych, kompleksowo omawiających zagadnie-
nie, należy opracowanie Jerzaka i innych (2013) sta-
nowiące rozdział w obszernej monografii historycz-
nej pod redakcją W. Strzyżewskiego. Wiele informa-
cji znaleźć można także w przyrodniczej monografii 
województwa lubuskiego pod redakcją Jermaczka 
i Maciantowicza (2005).

Informacje o ptakach regionu zawiera opracowa-
nie Jermaczka i innych (1995). Jeziora gminy oma-
wiają Najbar i inni (1999), tam też znajdziemy infor-
macje o ichtiofaunie. Ryby rzeki Obrzycy badał Pen-
czak i inni (2006).

Informacje o przyrodzie znaleźć można także 
w różnego rodzaju materiałach niepublikowanych. 
Są nimi np. programy ochrony przyrody nadleśnictw, 
dostępne do wglądu w ich siedzibach bądź, coraz 
częściej, w internecie. W przypadku gminy Kargowa 
będą to Nadleśnictwa Sulechów (część zachodnia), 
Babimost (część północna) i Wolsztyn (część wschod-
nia). Opracowania przyrodnicze, tzw. ekofizjografie, 
wykonuje się także na potrzeby dokumentów plani-
stycznych przygotowywanych dla województwa czy 
gminy, dostępnych najczęściej w internecie lub udo-
stępnianych na życzenie przez odpowiednie urzędy. 
Wszystko to są dokumenty jawne, do których każdy, 
bez konieczności jakiegokolwiek uzasadniania, ma 
nieograniczony dostęp.

Danych o przyrodzie coraz częściej szuka się też 
w internecie. Wykazy i charakterystyki obiektów 
chronionych na terenie gminy znaleźć można na stro-
nach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzo-

wie, a także na stronach gminy i wymienionych nadleśnictw. 
W internecie najłatwiej też dziś znaleźć opisy, rysunki i zdjęcia gatunków, 

które chcemy oznaczyć, nagrania głosów ptaków, płazów czy owadów, a także 
kontakty do specjalistów z którymi, w razie wątpliwości, możemy się skontak-
tować.

Na 120 stronach tej książeczki nie sposób zawrzeć całej wiedzy  
o przyrodzie gminy Kargowa. Staraliśmy się opisać najważniejsze jej 
elementy, zasygnalizować problemy i przede wszystkim zachęcić do 

poszukiwania wiedzy oraz samodzielnego poznawania przyrody.

Śródpolna droga na południe od Chwalimia
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Publikacje i opracowania o przyrodzie gminy 

Jermaczek A., Czwałga T., Krzyśków T. Rudawski W., Stańko R. 1995. Ptaki 
Ziemi Lubuskiej. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.  

Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.). 2005. Przyroda Ziemi Lubuskiej. Wy-
dawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin.

Jerzak L. (red.). 2008. Opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 
t. II: Przyroda ożywiona. Zarząd Wojewodztwa Lubuskiego, Zielona Góra.

Jerzak L., Maciantowicz M., Czechowski P. 2013. Przyroda gminy Kargowa. 
Krótka charakterystyka gminy.  W: Strzyżewski W. (red.). Historia Kargo-
wej i zarys dziejów miasta partnerskiego. Kargowa.

Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek 
R., Wojterski T. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa prze-
glądowa 1 : 300 000, IGiPZ PAN, Warszawa.

Najbar B., Szuszkiewicz E., Zieleniewski W. 1999. Wody Środkowego Nad-
odrza. B-ART.-EK. Zielona Góra.

Penczak T., Kruk A., Marszał L., Zięba G., Koszaliński H., Tybulczuk Sz., Gra-
bowska J., Głowacki Ł., Pietraszewski D., Galicka W. 2006. Ichtiofauna sy-
stemu rzeki Obry. Rocz. Nauk. PZW., 19, 5–24.

Plan Odnowy Miasta Kargowa na lata 2011-2018. Kargowa 2011.
Plan rozwoju lokalnego gminy Kargowa na lata 2007-2015. UG, Kargowa.
Strzyżewski W. (red.). 2013. Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partner-

skiego. Kargowa.
Szafer W., Zarzycki K. (red.). 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa. 
Wojterski T., Leszczyńska M., Piaszyk M. 1973. Potencjalna roślinność natu-

ralna Pojezierza Lubuskiego. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 
26: 107-142.

Człowiek coraz bardziej oddala się od dzikiej przyrody i pozornie od niej unie-
zależnia. Ekran telewizora, wizyta w sklepie i zakupy nowych dóbr, przejażdżka, 
najlepiej bez wysiadania, klimatyzowanym samochodem, stwarzają namiastkę 
szczęścia. Ciągle są jednak osoby, którym wirtualna rzeczywistość na ekranie lap-
topa czy smartfona nie wystarcza, chcą na własne oczy przekonać się czy przyszła 
wiosna, czy są już skowronki, czy w tym roku też zakwitły konwalie, a w znajo-
mych miejscach obrodziły prawdziwki. Są tacy, których interesuje co to za koloro-
wy motyl pojawił się w ogrodzie, jaki nietoperz zimuje w piwnicy i ile bocianów 
jest w tym roku w gnieździe na stodole sąsiada. Wiele osób w różnym wieku in-
teresuje się przyrodą, jej poznawaniu chciałoby poświęcać wolny czas i rozwijać 
swoją pasję. Dlatego na zakończenie książeczki spróbujemy odpowiedzieć na po-
stawione w tytule tego rozdziału pytanie – jak zostać przyrodnikiem?

Pomnikowa lipa w Wojnowie
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Wiele form ochrony przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-kra-
jobrazowe i pomniki przyrody tworzy się dziś na poziomie gminy, uchwałą Rady 
Gminy. Każdy może złożyć odpowiednio umotywowany wniosek, a Rada powinna 
go rozważyć, kierując się przede wszystkim przesłankami i potrzebami ochrony 
przyrody. Aby skutecznie chronić przyrodę, zachować ją w jako takiej równowa-
dze, w każdej gminie powinna funkcjonować racjonalnie zaplanowana sieć użyt-
ków ekologicznych złożona z kilkudziesięciu, a przynajmniej kilkunastu obiektów, 
zajmujących kilka procent powierzchni gminy i chroniących pozostałości natural-
nych ekosystemów – torfowisk i bagien, muraw, zbiorników wodnych, lasów, sta-
nowisk rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy grzybów. Najcenniejsze z nich po-
winny stać się rezerwatami. Tylko ochrona prawna jest gwarancją ich skutecznego 
zabezpieczenia przed zniszczeniem i przekształceniem. Ochrona przyrody wokół 
nas leży dosłownie w naszych rękach. Nikt w Warszawie czy Brukseli nie zrobi tego 
za nas, a na pewno nie zrobi lepiej niż my sami – lokalni przyrodnicy.

Przyroda jest jak łódź, w której wszyscy siedzimy – starajmy się wspólnie, aby 
nie zatonęła!

Żeby zostać przyrodnikiem najlepiej skończyć studia, np. biologię na uniwer-
sytecie.  Ale można też inaczej, są na świecie setki tysięcy przyrodników amato-
rów, na co dzień lekarzy, pielęgniarek, księgowych czy murarzy, którzy w wolnym 
czasie chcą poznawać, a często też chronić przyrodę. Najliczniejsi w tym gronie 
są ornitolodzy, obserwatorzy i przyjaciele ptaków. Działające w Wielkiej Brytanii 
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Royal Society for the Protection of Bir-
ds, RSPB) - organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, 
skupia ponad 1 mln członków. 

W Polsce również prężnie działa kilkanaście organizacji o zasięgu ogólnopol-
skim, skupiających przyrodników. Obserwatorów ptaków skupia między innymi 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, miłośników nietoperzy Ogólnopol-
skie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, osoby chroniące ptaki drapieżne Komitet 
Ochrony Orłów, a szerokie spektrum różnych przyrodników Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody „Salamandra”, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura” czy Klub Przyrodników. Ich cele, formy działalności i ofertę łatwo znaleźć 
w internecie. Przyrodę można oczywiście poznawać i obserwować indywidualnie, 
ale najłatwiej, przynajmniej na początku, uczyć się od kogoś lub przynajmniej 
wymieniać swoją wiedzę i doświadczenia z innymi. Dziś służą do tego różnego 
rodzaju portale społecznościowe i fora internetowe, gdzie możemy poznać ludzi 
o podobnych zainteresowaniach i sprawnie się z nimi porozumieć. 

Przyrody nie da się jednak nauczyć przed ekranem, najlepszym i jedynym 
nauczycielem jest teren. Kto nie wstanie o świcie, nie poczuje chłodu poranka, nie 
unurza się w błocie, nie da pokąsać komarom, wysmagać wiatrom i deszczom, nie 
zostanie przyrodnikiem.

Wdzięcznym hobby może być także fotografowanie przyrody. Za kwotę kil-
kuset złotych nabyć można obecnie aparaty umożliwiające czy to fotografowanie 
zwierząt ze znacznej odległości czy też mikrofotografię, pozwalającą na spokojne 
oznaczanie np. motyli czy ważek, a w przypadku trudniejszych gatunków konsul-
tacje ze specjalistami.

Obserwujmy i poznawajmy przyrodę, im lepiej ją poznamy, tym lepiej zro-
zumiemy jak funkcjonuje i jak w niej funkcjonujemy my. Ale też starajmy się ją 
chronić, żebyśmy mieli co obserwować i miały co obserwować i poznawać nasze 
dzieci i wnuki.

Chronić przyrodę można w różny sposób, nie tylko w parkach narodowych 
i rezerwatach. Jeśli zapytamy jak można chronić przyrodę na szczeblu lokalnym, 
to najczęstszym skojarzeniem będzie prawdopodobnie zimowe dokarmianie pta-
ków. Jest ono niewątpliwie ważne, jeśli prowadzone konsekwentnie i prawidłowo. 
Daleko ważniejsze jest jednak reagowanie na przejawy bezmyślnego i rozmyśl-
nego niszczenia przyrody, a także zabezpieczenie jej najcenniejszych, ocalałych 
jeszcze elementów przed zawłaszczeniem na inne cele i  zniszczeniem.
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INdeKS NazW 
GaTuNKoWych

admirał 60
amur 43
bagno zwyczajne 32, 33, 90, 105
barczatka sosnówka 51
barszcz Sosnowskiego 79
bączek 43, 67, 86, 100
bąk 43, 67, 99
bez czarny 27, 28
bielik 107
bielinek 60
bielistka 31
bluszczyk kurdybanek 20, 27, 28
błotniak stawowy 36, 100
bobrek trójlistkowy 86
bocian biały 7, 15, 36, 52, 65, 66, 97, 98, 103, 

106, 109, 114
bocian czarny 107
borówka czarna 22, 32
bóbr 14, 74, 75, 76, 77, 97, 103
brudnica mniszka 51
brzegówka 73
brzęczka 43, 99, 103
brzoza 22, 27, 31, 32, 37, 39
buk 21, 25, 27, 72, 90, 93
chaber 49, 50
chrobotek reniferowy 31
chrobotek 30, 31, 100
ciernik 46
cierniówka 50
czajka 35, 73, 97
czapla siwa 44, 66, 67, 99, 103, 108, 109
czarnuszka 49
czartawa pospolita 27
czeremcha amerykańska 19, 27, 28, 79
czernica 99
czerwończyk dukacik 60
czerwończyk nieparek 60
czerwończyk 60
dąb 13, 19, 22, 27, 28, 73, 87, 90
dąb bezszypułkowy 22
dąb czerwony 79
dąb szypułkowy 19, 27, 28, 87, 90
dereń świdwa 27

derkacz 35, 67, 69, 70, 97
dębik ośmiopłatkowy 13
długosz królewski 57, 58, 59, 87, 103
dzięcioł czarny 25, 28, 72, 86
dzięcioł duży 27, 28, 72
dzięcioł mały (dzięciołek) 28, 73
dzięcioł średni 28, 73
dzięcioł zielony 28, 73
dzięciołek (dzięcioł mały) 28, 73
dzik 74, 109
dzwonek brzoskwiniolistny 22
dzwonek rozpierzchły 35
firletka poszarpana 35
gajowiec żółty 20
gawron 12
gągoł 72, 99, 100
gąsiorek 50
gęgawa 100
gęś białoczelna 99
gęś zbożowa 99
głowienka 99
gniewosz plamisty 64
gołąb siniak 25, 72
grab 19, 27, 90
grążel żółty 41, 46, 59, 74, 97, 103
groszek wiosenny 20
grzybienie białe 41
grzywacz 12, 72
jałowiec 31
jasieniec 37
jaskier ostry 35
jaskier różnolistny 20
jaskółka 15, 52, 73, 106
jastrzębiec kosmaczek 31, 37
jaszczurka zwinka 64
jaszczurka żyworodna 64
jaź 46
jenot 72, 109
jerzyk 12, 52
jesion 13, 26, 27, 28, 29, 100
kaczka krzyżówka 43, 98, 99, 100, 103
kalina koralowa 19, 27
kania ruda 99
kapturka 27
karaś 43
karp 43
kasztanowiec 12, 90

kąkol 49, 50
kląskawka 97
kleń 46
klon 19, 28, 79
klon jesionolistny 79
klon polny 28
kłęk kanadyjski 90
kłoć wiechowata 86
kocanki piaskowe 37
kokoszka 103
kolczurka klapowana 78, 79
konwalia majowa 22, 114
konwalijka dwulistna 22
kornik 51
kos 12
kostrzewa olbrzymia 28
kostrzewa owcza 31
kret 52
krętogłów 73
kruszyna 27, 32
krzyżówka p. kaczka krzyżówka
kszyk 73, 86, 100
kumak górski 62
kumak nizinny 61, 63
kuna leśna 52, 72
kuropatwa 12, 49, 50, 70
lelek 31
lerka (skowronek borowy) 31
leszcz 43
leszczyna 19, 106
lin 43, 46
lipa 10, 13, 90, 91, 115
lipa drobnolistna 90
lis 109
łabędź niemy 99, 103
łączeń baldaszkowaty 46
łoś 14
łozówka 50
łyska 43, 70, 99, 103
mak 49, 50
mazurek 52
mieniaki 60
moczarka kanadyjska 41
modraszki 60
modrzewnica pospolita 39, 90
mozga trzcinowata 35
muchołówka żałobna 31

mysz 15, 74
myszołów 36
narecznica błotna 100
niecierpek drobnokwiatowy 20, 27, 77, 78
niecierpek gruczołowaty 79
niecierpek pospolity 20, 28, 77
niedźwiedź 13, 14
nietoperze 74, 109, 114, 116
norka amerykańska (wizon amerykański) 43, 

72, 79, 80, 97, 109
norka europejska 80
nurogęś 99
oczeret jeziorny 41
okoń 43, 46
okrężnica bagienna 34, 100
olcha 13, 26, 27, 28, 34, 100
ortolan 50
osika 22, 27
ostróżeczka polna 49
padalec 64
pałka wąskolistna 41
paproć orlica 22, 58
pasikonik 37
pawik 60
perełkowiec japoński 90
perkoz 43, 70, 71, 80, 99, 100
perkoz dwuczuby 70, 99, 100
perkozek 97, 103
piecuszek 27
pierwiosnka lekarska 22
pięciornik gęsi 35
piskorz 61
platan 90
pleszka 31
pliszka żółta 50
płoć 43, 46
pokląskwa 35, 97
pokrzywa 9, 27
pokrzywnik 60
potrzeszcz 50
potrzos 43, 97, 103
przepiórka 50, 70
przeplatka atalia 55
przylaszczka 20, 21, 27
przytulia wonna 20
pszczoły 49, 50
puszczyk 72
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rajgras 35
rdestnice 41, 46
rdestowiec 79
robinia akacjowa 13, 77, 79, 91
rogatek sztywny 41
rokitniczka 35, 97
rosiczka okrągłolistna 39, 57, 58, 90, 105
rozchodnik ostry 37
rudzik 27
rumianek 50
ryś 13
rzekotka drzewna 61, 62
samotnik 73, 86
sandacz 43
sarna 74, 107, 109
sikora bogatka 27, 52
sikora czubatka 31
sikora sosnówka 31
sit 35
sitowie leśne 35
skowronek 12, 50, 114
skowronek borowy (lerka) 31
sosna pospolita 13, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 32, 37, 

39, 51, 98, 100, 106
starzec 55
stonka 77
strzałka wodna 46, 103
strzęplica sina 37
strzygonia choinówka 51
sum 43
szczaw lancetowaty 61
szczotlicha siwa 31, 37
szczupak 43, 46
szczur 15, 74
szerszeń 106
szop pracz 72, 79, 80, 81
szpak 27, 52
ślimak przydrożny 37
śpiewak 27
świdrzyk 25
świergotek łąkowy 35
świerk 27
świerszcz 37
świerszczak 97
świstun 99
tarnina 19
tatarak 41

tojeść rozesłana 28
tołpyga 43
topola biała 27
topola 13, 22, 27
torfowiec 32, 39, 57, 100
traszka grzebieniasta 61, 63, 64
trędownik bulwiasty 20
trzcina 41, 43, 61, 67, 72, 74, 99, 100, 103, 106
trzciniak 43, 97, 103
trzcinniczek 43, 97, 103
trzcinnik 39
trzęślica modra 39
trzmielina 19, 27, 28
trznadel 50
tur 13, 14
turzyca błotna 34
wałkówka trójzębna 37
wełnianka pochwowata 32, 39
wełnianka wąskolistna 39
węgorz 43
wiąz polny 28, 29
wiąz szypułkowy 19, 27, 28, 29
wiąz 13, 19, 27, 28, 29
widłak jałowcowaty 32
wiewiórka 72
wilk 13
wizon amerykański p. norka amerykańska
włochatka 72
wodnik 43, 100, 103
wróbel 12, 15, 52
wyczyniec 35
wydra 74, 76, 77, 97, 102
wywłócznik 41
zachylnik błotny 34
zając 43, 97, 103
zaskroniec 64
zawilec gajowy 19, 21, 27, 28
zawilec żółty 20, 21, 27
ziarnopłon wiosenny 28
zięba 27
zimorodek 46, 73, 98, 102
złoć żółta 28
żmija zygzakowata 9, 39, 64, 90, 109
żubr 13, 14
żuraw 34, 36, 39, 71, 72, 86, 90, 100, 103, 109
żurawina 39, 90, 105
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