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Wstęp

Pojezierze Brodnickie to region posiadający niezwykle bogate i cenne walory przyrodnicze oraz krajobrazowe. Liczne jeziora i lasy otaczające Brodnicę,
a także sąsiedztwo dwóch parków krajobrazowych sprawiają, że w sezonie
letnim miasto odwiedzają rzesze turystów. Chcąc zapewnić lepszą promocję
walorów przyrodniczych regionu, jak również przybliżyć lokalnej społeczności oraz osobom odwiedzającym Brodnicę piękno i bogactwo okolicznej
przyrody, postanowiono utworzyć w mieście Centrum Edukacji Ekologicznej
(CEE). Sam pomysł powstania Centrum pojawił się już w latach 90-tych, przy
okazji otwarcia przez Muzeum w Brodnicy wystawy „Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat”, zlokalizowanej na parterze
zabytkowego barokowego spichlerza z 1604 r., przy ul. św. Jakuba. Wówczas to
dyrektor muzeum mgr Marian Marciniak wpadł na pomysł połączenia istniejącej wystawy archeologicznej z częścią przyrodniczą, które razem tworzyłyby
spójną całość, obejmującą trzy zazębiające się tematy::
•
wzajemnej zależności człowieka i przyrody w czasach prehistorycznych,
•
obrazu środowiska bez ingerencji człowieka,
•
wpływu współczesnego człowieka i jego działalności na otaczającą
nas przyrodę.
Po uzyskaniu w 2012 r. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego rozpoczęto realizację projektu. Pierwsze piętro przeznaczono
na prezentację okazów lokalnej przyrody w stanie naturalnym, drugie zaś na
ekspozycję przykładów ingerencji w naturę współczesnego człowieka. Dało
to w rezultacie obszerną wystawę przyrodniczo-ekologiczną, uzupełniającą
swym przesłaniem istniejącą już ekspozycję archeologiczną. Uroczyste otwarcie CEE odbyło się 22 lutego 2013 r.
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Obiekt dostępny jest dla wszystkich bezpłatnie. Podczas zwiedzania CEE
obowiązują takie same zasady, jak w każdym muzeum. Nie wolno dotykać elementów ekspozycji, chyba że pracownik sprawujący nad nią pieczę wyraźnie
na to pozwoli. Zabronione jest dotykanie palcami gablot oraz akwariów, gdyż
powoduje to trudne do usunięcia ślady. W całym obiekcie, z drobnym wyjątkiem, można bez przeszkód wykonywać zdjęcia. Odstępstwo od tej reguły
dotyczy całego pierwszego piętra, gdzie robienie zdjęć jest dozwolone, lecz
bez stosowania lampy błyskowej, co wynika z troski o zdrowie znajdujących
się tam ryb. Zwiedzanie CEE rozpoczyna się od drugiego piętra, stopniowo
schodząc na niższe kondygnacje budynku

Treść przewodnika

Niniejszy przewodnik koncentruje się jedynie na prezentacji ekspozycji
zgromadzonej na dwóch nowopowstałych piętrach Centrum, poświęconych
ingerencji człowieka w środowisko oraz przyrodzie w stanie naturalnym. Parter,
na którym jest eksponowana wystawa poświęcona życiu ludzi w środkowej
epoce kamienia łupanego, został już wcześniej omówiony w odrębnej publikacji pt. „Przewodnik po wystawie - Życie codzienne mezolitycznych myśliwych
z Mszana sprzed 10.000 lat” autorstwa Mariana Marciniaka. Wspomniane
wydawnictwo można nabyć w obiektach Muzeum w Brodnicy, jest ono także dostępne w wersji elektronicznej, w ulokowanych na salach Centrum kioskach informacyjnych..

Eksponaty i ich pochodzenie

Wśród prezentowanych przez CEE materiałów znajduje się wiele spreparowanych okazów zwierząt. Warto podkreślić, że umyślne zabijanie zwierząt w
celu ich zaprezentowania na wystawie, byłoby nieetyczne i zupełnie mijałoby
się z ideą funkcjonowania Centrum. Zbiory będące w posiadaniu muzealnego
Działu Przyrody to materiały zbierane przez lata. Część posiadanej kolekcji stanowi depozyt Brodnickiego Parku Krajobrazowego, który udostępnił materiały zebrane w terenie przez strażników parku. Wiele okazów zostało odnalezionych podczas prac terenowych prowadzonych przez pracowników muzeum.
Najczęściej były to ofiary wypadków komunikacyjnych, zdarzały się również
przypadki ptaków, które ginęły w kontakcie z liniami energetycznymi. Nierzadko także okoliczni mieszkańcy zgłaszali fakt napotkania martwego zwierzęcia lub przynosili je do muzeum. Wówczas trafiało ono do jednego z dwóch
współpracujących z muzeum preparatorów, którzy nadawali mu realistyczny
wygląd. Obecnie Dział Przyrody Muzeum w Brodnicy stara się o utworzenie
własnej pracowni preparatorskiej, której powstanie znacznie ułatwiłoby prace
nad konserwacją oraz zwiększaniem zasobów kolekcji. Żywa część ekspozycji
tj. obsada akwariów, w dużej mierze została dostarczona przez Zespół Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej Polskiego Związku Wędkarskiego w Grzmięcy.
Ryby pochodzące z tego zakładu są przyzwyczajone do sztucznych warunków
życia i dobrze się w nich czują. Dobrano je tak, aby wykluczyć wszelkie potencjalne antagonizmy między gatunkami. Zachowano także optymalny poziom
zagęszczenia ryb w zbiorniku w taki sposób, aby zapewnić im odpowiednie
warunki bytowania.
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Drugie piętro

Wystawa umiejscowiona na drugim piętrze została poświęcona prezentacji
wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. Pominięto tu kwestie oczywiste,
takie jak np. przemysł i skupiono się na zobrazowaniu wpływu rolnictwa i leśnictwa na środowisko, gospodarce rabunkowej w postaci kłusownictwa, czy też
zmianach w środowisku spowodowanych wprowadzaniem gatunków obcych.
Przyjęło się uważać, że gospodarka rolna, jak i leśna, prowadzone są zawsze
w zgodzie z naturą, w ramach zasad zrównoważonego rozwoju. Faktem jest
jednak, iż samo zaistnienie rolnictwa, jak i ingerencja człowieka w las oraz inne
ekosystemy sprawiły, iż obecnie w Europie, z nielicznymi wyjątkami, nie spotyka
się siedlisk naturalnych. Jeszcze pod koniec XVIII w. lesistość Polski w ówczesnych
granicach wynosiła ok. 40%, obecnie lasy stanowią zaledwie 29,2% powierzchni
kraju. Współczesne lasy to tzw. lasy gospodarcze, z przewagą jednego gatunku,
którymi zarządza człowiek, natomiast lasów naturalnych, w których cały cykl
życia sterowany byłby jedynie przez naturę, praktycznie już nie ma. Obecnie
w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe coraz większą uwagę skupia się na
lesie nie tyle jako źródle surowca drzewnego, ale jako środowisku przyrodniczym.
Odchodzi się od sadzenia monokultur (dominacji jednego gatunku) i zamiast
tego dostosowuje się skład drzewostanów do wymagań zajmowanych siedlisk.
Rezygnuje się także ze zrębów zupełnych (wyrąb drzew na dużych powierzchniach) i zastępuje je wycinaniem tzw. gniazd. Zabiegi te sprawiają, że działalność
człowieka staje się bliższa procesom naturalnym. Co do rolnictwa, to nie jest ono
samo w sobie dla środowiska zjawiskiem złym. Szkodliwe jest jego prowadzenie
z nastawieniem wyłącznie na zysk, bez uwzględniania możliwych zmian w otoczeniu. Negatywnie na środowisko wpływa między innymi nierozważne stosowanie środków chemicznych, co skutkuje zmniejszeniem liczby owadów oraz
zatruciem zwierząt, które się nimi żywią. Nadmiar środków chemicznych spływa
do wód, w tym do wód pitnych. Związki w nich zawarte mogą kumulować się
w ludzkim organizmie i powodować wystąpienie różnych schorzeń, ujawniających się nawet po wielu latach. Szkodliwe dla środowiska jest również przesadne
stosowanie nawozów. Niewykorzystane przez rośliny składniki mineralne spływają wraz z opadami i wodami gruntowymi do zbiorników wodnych, powodu-

5

jąc ich zarastanie, czyli eutrofizację. W konsekwencji wiele z nich po prostu znika
z powierzchni, a organizmy w nich żyjące giną. Niekorzystnym procederem jest
także wypalanie traw, rzekomo wpływające na spulchnianie gleby. W wyniku
tak spowodowanego pożaru ginie cała masa organizmów. Zdarza się, że ogień
wymknie się spod kontroli i spowoduje zapalenie terenów sąsiednich np. lasu.
Zgubnym zjawiskiem może być również intensyfikacja rolnictwa.
Zwiedzanie tej części Centrum rozpoczyna się od gablot prezentujących
różne gatunki roślin uprawnych, głównie zbóż i roślin motylkowatych. Zboża
służą do wytwarzania mąki oraz paszy dla zwierząt, natomiast rośliny motylkowate, takie jak koniczyna czy lucerna, do karmienia zwierząt gospodarskich.
Oglądając prezentowane rośliny można nauczyć się np. rozpoznawania gatunków zbóż na podstawie wyglądu ziarniaka czy budowy kłosa.

Za przykład niech posłużą obecne w gablotach kłosy żyta i jęczmienia. Oba
gatunki posiadają ości (wąsy), przy czym w przypadku jęczmienia są one dłuższe od długości samego kłosa i idą od niego równolegle, natomiast u żyta są
krótsze i rozchodzą się po ukosie. Można tu zobaczyć także różne odmiany
pszenicy uprawiane współcześnie, jak i odmiany dawne, hodowane wyłącznie
w gospodarstwach ekologicznych. Różnorodność odmian jest m.in. efektem
wieloletniej selekcji i hodowli prowadzonej przez człowieka. Ciekawostką tej
części ekspozycji są dwa gatunki, obecnie rzadko uprawiane, tj. proso i facelia.
Proso to gatunek zboża uprawianego dawniej w całej Europie na kaszę jaglaną
i mąkę. Produkty z niego otrzymywane polecane są osobom będącym na diecie lekkostrawnej i bezglutenowej. Facelia z kolei jest cenną rośliną miododajną,
która może być również stosowana jako pasza czy nawóz zielony. Ze względu
na swoje ładne kwiaty jest czasami uprawiana jako roślina ozdobna.
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Kolejna część ekspozycji skupia się na gospodarce leśnej i narzędziach z nią związanych. Na deskach wiszą haki do zrywki, czyli ściągania drewna z miejsca wycinki,
topór pożarniczy wykorzystywany przy pożarach lasów, dźwignia do wiązania
drewna drobnego, tzw. gałęziówki, szparownik używany w szkółce leśnej oraz kostur służący do sadzenia sadzonek drzew iglastych. Warto tu wspomnieć o technice sadzenia drzew z wykorzystaniem kosturu. Narzędziem tym nie kopie się dołów (jamek), jak szpadlem, lecz wbija kostur pionowo w glebę tworząc tzw. szparę.
Umieszcza się w niej sadzonkę i zasypuje ją lub zamyka przez dociśnięcie boków
szpary do korzeni przy pomocy kostura. W sąsiedniej gablocie można zobaczyć
mniejszy kostur używany do przesadzania sadzonek w szkółce leśnej. Powyżej niego znajduje się tasak stosowany do okrzesywania drzew. Zabieg ten wykonywano
w ramach tzw. cięć pielęgnacyjnych, w celu otrzymania drewna bez sęków. Pod
małym kosturem położono grzebień do zbierania jagód (zbieraczkę). Narzędzie
niegdyś powszechnie używane, obecnie jego stosowanie jest zakazane. Zbierając
jagody przy jego użyciu niszczy się bowiem krzewy, wyrywając je i szarpiąc liście, za
co grozi kara w postaci mandatu. Poniżej grzebienia znajduje się dość sędziwa i dobrze wszystkim znana piła ręczna.
Eksponaty w kolejnej gablocie stanowią kontynuację tematyki leśnej. Mamy
tu możliwość obejrzenia różnych rodzajów ośników, czyli narzędzi służących do
zdzierania kory z drewna w celu zabezpieczenia wyciętego surowca drzewnego
przed zasiedleniem przez szkodniki owadzie i w konsekwencji jego uszkodzenia.
Poniżej znajduje się pas służący do wspinania się na drzewa. Używa się go przy zbiorze szyszek z drzew iglastych. Zabezpiecza on osobę zbierającą przed upadkiem
oraz ułatwia wspinaczkę. Oprócz niego, do obowiązkowego wyposażenia osoby
wspinającej się należą kolce na buty tzw. drzewołazy i liny asekuracyjne. Leśnicy nie
czekają aż szyszki spadną na ziemię, bowiem wówczas znajdujące się w nich nasiona wysypią się i nie będzie czego wysiać. Poniżej w małej gablotce prezentowany
jest dokonany przez leśników podział owadów na pożyteczne i szkodliwe. Klasyfikacja ta, jak wszystkie wprowadzone przez człowieka, jest sztuczna, gdyż w naturze nie występuje podział na szkodniki czy zwierzęta pożyteczne. Każdy organizm,
niezależnie od tego, jaką pełni funkcję, jest przyrodzie potrzebny i niezbędny do
prawidłowego jej funkcjonowania. Dla leśników szkodnikiem będzie każdy organizm niszczący drzewa i uszkadzający drewno. Po lewej stronie prezentowany jest
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średnicomierz nazywany też klupą. Przy jego użyciu dokonuje się pomiaru średnicy pnia drzewa. U drzew stojących, czyli na tzw. pniu, średnicę mierzy się na
wysokości 1,3 metra nad poziomem gruntu, a zatem na wysokości klatki piersiowej przeciętnego dorosłego człowieka (stąd nazwa tego pomiaru: pierśnica). Pomiar średnicy oraz wysokości drzewa, przy użyciu odpowiednich tabel,
pozwala oszacować poziom miąższości drzewa, czyli ustalić, ile potencjalnego
surowca można z niego uzyskać. Na ostatniej półce znajdują się numeratory.
Są to narzędzia, które niegdyś używano do oznaczania wyciętych drzew. Na
tarczy numeratora ustawiano odpowiedni numer, po czym maczano w mazidle i uderzano w drewno. Obecnie drewno w Lasach Państwowych cechowane jest przy pomocy małych, plastikowych tabliczek z numerami asygnat.
Przechodzimy do wystawy poświęconej kłusownictwu. Proceder ten
polega na zabijaniu, chwytaniu lub ściganiu zwierzyny lub łowieniu ryb z naruszeniem obowiązującego prawa, bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a także w niedozwolonym czasie lub miejscu. Jest
to gospodarka rabunkowa, prowadząca do poważnych szkód w lokalnym
środowisku. Najczęstszym zjawiskiem w okolicy Brodnicy jest kłusownictwo
wodne. Możemy tu zobaczyć hak do wyciągania ryb za skrzela z przerębla oraz
ości (ościenie), czyli ostre, stalowe widełki osadzone na drewnianym trzonku,
służące do kłucia ryb przy połowie. Niżej ulokowano pupy węgorzowe oraz
samopławki i samołówki, czyli proste narzędzia kłusownicze, zasadą działania
przypominające wędkę (z tą różnicą, że pozostawia się je bez nadzoru). Poniżej
nich znajduje się żak służący do połowu raków. Kosz żaka ma wejście w posta-

momencie wydra czy bóbr. Proceder był także niebezpieczny dla człowieka.
W okolicznych lasach nadal zdarzają się przypadki kłusownictwa. W kolejnej
witrynie umieszczono potrzaski żelazne. Są to bardzo niebezpieczne pułapki,
zakleszczające się na kończynie schwytanego zwierzęcia, gdy te nieopatrznie
na nią wdepnie i poruszy zapadkę. Często dochodzi wówczas do złamania kości czy wykrwawienia się zwierzęcia. Potrzaski przymocowywane są najczęściej
do drzew przy pomocy metalowego łańcucha. Zdarza się, że uwięzione zwierzę umiera z głodu lub - jak robią to np. lisy - w akcie desperacji odgryza sobie
unieruchomioną kończynę. Jeśli znajdzie się tego typu pułapkę w terenie, należy
zapamiętać miejsce jej znalezienia i zgłosić ten fakt do leśniczego lub na policję.
Czasem zastawiane są prostsze pułapki, takie jak sidła i wnyki. Wykonane są
z wytrzymałego drutu tworzącego pętlę i przymocowane najczęściej do drzewa. Przykład można zobaczyć w końcu sali. Różnica między sidłami a wnykami
polega na tym, że wnyki umieszczane są na wysokości głowy zwierzęcia i zaciskają się na szyi, natomiast sidła umieszczone są na podłożu i unieruchamiają
kończynę. W obu przypadkach, schwytane zwierzę bardzo długo się męczy
i zadawany jest mu straszny ból. W tym przypadku również należy zgłosić fakt
znalezienia pułapki odpowiednim służbom.
Eksponaty umieszczone w tej części ekspozycji nawiązują do tematyki zmian
w środowisku powodowanych wprowadzeniem do niego gatunków obcych. Za
gatunki obce uznaje się takie, które nie trafiły do lokalnego środowiska w wyniku
procesów naturalnych, lecz w wyniku działalności człowieka. Przemieszczenie
przez człowieka i wprowadzenie do środowiska przyrodniczego gatunku poza

ci lejka schodzącego się do środka na jednym i drugim końcu. Rak po takim
lejku wchodzi do środka, ale ma problem z wyjściem. Często, aby zachęcić
raki do wchodzenia do kosza żaka, umieszcza się w nich przynętę. W podobny sposób działają żaki na ryby wykonane z sieci (przykład sieci wiszącej nad
ekspozycją) czy wykonane z wikliny (eksponat stojący przy agregacie). Obok
ustawiono agregat prądotwórczy, którego kłusownicy używali dawniej do
ogłuszania ryb przy pomocy prądu o natężeniu 220V. W ten sposób ginęły
nie tylko ryby, ale też pozostałe organizmy wodne, np. przepływająca w tym

zasięg, w którym występował on do tej pory w sposób naturalny, nazywane jest
introdukcją. Przykładami introdukowanych gatunków wśród bezkręgowców
są umieszczone w narożnej gablocie: rak amerykański, zwany też pręgowanym
oraz ślimak przydrożny. Dawniej rak w wodzie mógł być dowodem jej czystości.
Obecnie dominującym gatunkiem w polskich akwenach jest rak pręgowany, gatunek obcy, który nie wymaga - jak w przypadku rodzimego raka szlachetnego
- idealnie czystych wód. Cechą odróżniającą te dwa gatunki jest także wygląd. Rak
amerykański ma na odwłoku charakterystyczne czerwone pręgi i pomarańczo-
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we ubarwienie reszty ciała, natomiast rak szlachetny nie posiada pręg, jego pancerz ma zielonkawy odcień, osiąga on też większe rozmiary. Ze względu na odporność na niekorzystne warunki środowiska i choroby, rak pręgowany wypiera
ze środowiska naturalnego inne raki. Został sprowadzony do Europy w XIX w.
z Ameryki Północnej, w celu uzupełnienia populacji rodzimych gatunków. Niestety jest nosicielem dżumy, którą zaraża pozostałe raki. Ślimak przydrożny pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego. Nie ma on aż tak negatywnego wpływu
na środowisko, nie stanowi poważnego zagrożenia.
W sąsiednich dwóch gablotach umieszczono gatunki obce kręgowców.
W pierwszej pokazano bażanty. W odróżnieniu od rodzimej przepiórki i kuropatwy, bażant pierwotnie nie zamieszkiwał Europy, lecz środkową i południo-

wo-wschodnią Azję. Do Polski po raz pierwszy został sprowadzony w XVI w.
w celach łowieckich. Jest ptakiem nieodpornym na niekorzystne warunki klimatyczne i dość często ginie w okresach większych mrozów i śniegów. Pada też
łupem lisów, dlatego jego populacje podtrzymywane są przez wsiedlenia prowadzone przez myśliwych. Na jego przykładzie wyraźnie widać dymorfizm płciowy
ptaków, czyli różnice w wyglądzie samca i samicy. Samce są ładniej ubarwione,
bardziej kolorowe, co zwraca uwagę potencjalnej partnerki. Samice są mniejsze,
skromniejsze, z upierzeniem w barwach maskujących, które chroni je oraz potomstwo przed zdemaskowaniem przez drapieżnika. Poniżej znajdują się dwaj
przybysze z Ameryki Północnej. Norka i piżmak zostały sprowadzone do Europy ze względu na futra. Trzymane były na fermach, z których część osobników
uciekła. Do Polski przywędrowały od naszych wschodnich sąsiadów. Norka jest
naturalnym wrogiem piżmaka i ogranicza jego liczebność. Pojawienie się tych
gatunków w miejscowej przyrodzie ma niestety negatywne konsekwencje. Drapieżnictwo norki skutkuje silnym spadkiem liczebności wielu gatunków kręgowców, zwłaszcza gniazdujących na ziemi ptaków wodno-błotnych. Zdarza się, że
norka dostanie się do kurnika i zadusi ptactwo. Wówczas, ze złapanych zwierząt
wypija jedynie krew. Z kolei żerowanie piżmaków (są roślinożercami) może spowodować istotny spadek powierzchni przybrzeżnych szuwarów, co m.in. ogranicza dostępność miejsc lęgowych dla ptaków. Ich negatywna rola związana jest
10

też z kopaniem nor w brzegach rzek i naturalnych zbiorników wodnych. W sąsiedniej witrynie znajduje się fragment czaszki z porożem daniela. Przypomina
ono nieco łopaty łosia z tą różnicą, że u nasady tyk znajdują się dwie odnogi, tzw.
oczniak i opierak. Łopaty, umieszczone na górze, posiadają odnogi wyrastające
w tylnej części, zwane sękami. Daniel jest gatunkiem, który został sprowadzony
do Polski w celach łowieckich w XIII w., z rejonów Morza Śródziemnego i Azji
Mniejszej. Poniżej umieszczony został jenot. Gatunek ten pochodzi z Dalekiego
Wschodu. Czyni spore szkody wśród ptactwa, zwłaszcza wodnego i wodno-błotnego, niszcząc lęgi i z tego względu uważany jest za gatunek niepożądany.

W dalszej części ekspozycji pokazane zostały obce gatunki roślin. Klon jesionolistny jest krzewem bardzo często spotykanym, zwłaszcza w parkach. Naturalnie występuje w Ameryce Północnej i Środkowej. Sprowadzony XVIII w. jako
roślina ozdobna, zaczął się samoistnie rozprzestrzeniać i obecnie traktowany
jest jako chwast wypierający ze środowiska rodzime gatunki. Robinia akacjowa lub grochodrzew to drzewo potocznie nazywane akacją. Prawdziwa akacja
rośnie w Afryce, a z robinią łączy ją jedynie podobieństwo wyglądu. Jest rośliną
miododajną, bardzo cenioną przez pszczelarzy. Niestety ze względu na małe
wymagania glebowe jest dość ekspansywna i łatwo opanowuje oraz zmienia
środowisko, w którym się znalazła. Jako roślina motylkowata zwiększa zwartości
azotu w glebie i powoduje zmiany siedliskowe polegające na opanowaniu terenu przez gatunki azotolubne. Została sprowadzona do Europy z Ameryki Północnej w 1601 r. Kolejnym przybyszem jest dąb czerwony. Jego nazwa wzięła się
od jesiennego ubarwienia liści. W przeciwieństwie do rodzimych dębów: szypułkowego i bezszypułkowego, gatunek ten ma tzw. klapy i zatoki zaostrzone zamiast
zaokrąglonych.
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Wykazuje także mniejsze wymagania glebowe, dzięki czemu może być sadzony na
glebach słabszych. Szybciej również przyrasta. Z tego powodu został w XIX w. sprowadzony na Stary Kontynent. Niestety jest gatunkiem inwazyjny i tam, gdzie się pojawi, zanikają rodzime gatunki dębów, nie wytrzymując konkurencji. Powszechnie
znanym drzewem jest z pewnością kasztanowiec, spotykany w parkach, na cmentarzach czy alejach. Jest on już w Polsce od tylu wieków, iż utarło się przekonanie, że
jest „nasz”. Gatunek ten został sprowadzony w XVI w. jako drzewo ozdobne, przyjął
się i jest uprawiany do dziś. Miejscem jego pochodzenia jest Półwysep Bałkański.
Wąską gablotę zajmuje model barszczu Sosnowskiego, potocznie nazywanego „zemstą Stalina”. Do Polski został sprowadzony w końcu lat 50. ubiegłego
wieku z ZSRR, zaś w latach 60., ze względu na dużą biomasę, zaczęto go uprawiać
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych jako roślinę pastewną w celu karmienia bydła. Z powodu wcześniej nierozpoznanego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jego uprawy zostały zaprzestane. Roślina ta w szybkim tempie zaczęła się samoistnie rozprzestrzeniać i zajmować nowe siedliska. Występuje w rozmaitych
zbiorowiskach roślinnych, głównie przekształconych przez człowieka, takich jak
miedze, przydroża, odłogi, pola uprawne, pastwiska i łąki, ale także w ogrodach
i parkach. Wkracza także do lasów. W okolicy Brodnicy spotykany jest np. w pobliżu rezerwatu w Cielętach. We wszystkich częściach rośliny, w tym we włoskach
gruczołowych na łodygach i w liściach oraz w korzeniach, znajduje się olejek eteryczny, zawierający związki kumarynowe. W kontakcie ze skórą, pod wpływem
światła słonecznego, powodują one oparzenia I i II stopnia. Objawy pojawiają się po
upływie od 30 minut do 2 godzin w postaci zaczerwienienia skóry, a następnie pę-

Orzech włoski wywodzi się z południowo-wschodniej Europy. Ze względu na
swoje owoce został sprowadzony do Polski prawdopodobnie już w średniowieczu. Spory udział w jego niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się mają ptaki
krukowate, których jest przysmakiem. Jest drzewem silnie konkurencyjnym,
które poprzez zacienianie podłoża oraz uwalnianie substancji allelopatycznych
(hamujących rozwój innych gatunków), może uniemożliwiać rozwój rodzimych
gatunków roślin. Karagana syberyjska, podobnie jak robinia akacjowa, jest rośliną
motylkowatą. Jej obecność powoduje zwiększenie żyzności gleby. Pochodzi ze
wschodniej Syberii i Mandżurii, zaś do kraju sprowadzona została ze względów
estetycznych. Najczęściej występuje w formie krzewu. Przybyszem z Ameryki
Północnej jest czeremcha amerykańska. Do polskich lasów sprowadzono ją
w XIX w., chcąc sprawdzić jej przydatność do produkcji drewna. Okazało się
jednak, że w lokalnych warunkach gatunek ten rośnie jedynie krzaczasto lub
w formie małych drzew, często o krzywych pniach. Obecnie traktowana jest
przez leśników jako chwast, utrudniający naturalne odnowienie lasu i zaburzający funkcjonowanie ekosystemu. Następnym bardzo ekspansywnym gatunkiem
jest kolczurka klapowana, często ze względu na swe owoce błędnie nazywana
ogórecznikiem. Roślina ta występuje w formie jednorocznego pędu, preferującego miejsca wilgotne np. brzegi rzek. Płoży się ona i wspina po drzewach, krzewach oraz innych elementach otoczenia. Pochodzi prawdopodobnie z Ameryki
Północnej, a do Polski trafiła pod koniec lat 70. XX w. ze względu na atrakcyjny
wygląd. Jest to roślina bardzo inwazyjna. Wprowadzona do ogrodów zaczęła
się samoistnie rozprzestrzeniać i zagrażać rodzimej przyrodzie utrudniając, czy

cherzy z płynem surowiczym. Stan zapalny trwa około 3 dni. Po tygodniu miejsca
podrażnione ciemnieją, niekiedy pozostawiając ślady w postaci blizn. Aby uniknąć
oparzenia nie należy dotykać rośliny, a jeśli chce się ją usunąć z otoczenia, należy robić to w gumowych rękawiczkach, ubranym w odzież z długimi rękawami i nogawkami, wykonaną z materiałów syntetycznych, gdyż naturalne materiały wchłaniają
sok. Należy także chronić oczy poprzez nałożenie okularów ochronnych. W razie
bezpośredniego kontaktu, należy narażone miejsce osłonić przed światłem i jak
najszybciej przemyć dokładnie zimną wodą z mydłem.

wręcz uniemożliwiając, wzrost i rozwój lokalnych gatunków. W samej Brodnicy
jest dość często spotykana nad brzegami Drwęcy.
Gatunki pokazane w kolejnej gablocie nie stanowią aż tak znacznego zagrożenia dla środowiska. Pierwszym jest klon japoński - krzew sadzony często
w parkach jako roślina ozdobna. Poniżej znajduje się klon tatarski. Występuje
on naturalnie w centralnej i południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-zachodniej Azji. Podobnie jak jego japoński odpowiednik, drzewo to
jest sadzone dla ozdoby. Następną rośliną jest jarząb szwedzki, który w Polsce
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naturalnie występuje w lasach nad Bałtykiem, między Kołobrzegiem a Gdynią. W pozostałych częściach Polski jest wprowadzany sztucznie, często jako
drzewo parkowe czy alejowe. Ostatnim prezentowanym drzewem jest sosna
wejmutka. Pierwotnie występowała jedynie na północnych i wschodnich obszarach Ameryki Północnej. Do Polski została sprowadzona jako drzewo leśne
i parkowe. Cechą odróżniającą od rodzimej sosny pospolitej jest to, iż posiada
ona igły zebrane po 5 na krótkopędzie, zaś u sosny pospolitej osadzone są one
parami.
Końcowa witryna to powrót do tematu rolnictwa, a konkretnie pszczelarstwa. Rola pszczół w środowisku jest nie do przecenienia. Zapylając kwiaty
sprawiają, że rośliny wydają owoce. Naukowcy oceniają, że gdyby zabrakło
pszczół, ludzkości wyginęłaby w okresie 3 lat. Pszczoły budzą wśród części społeczeństwa strach z powodu użądleń, choć nigdy nie robią tego niesprowokowane. Pszczoły miodne oraz trzmiele żądlą tylko w sytuacji zagrożenia. Podczas użądlenia bowiem żądło wbija się w ciało w taki sposób, że owad nie jest
w stanie go wyciągnąć. Szamocząc się, rozrywa odwłok, pozostawiając żądło
z gruczołem jadowym w ciele „agresora”, zaś sam ginie. Osy i szerszenie nie zostawiają żądła podczas ukąszeń, pojedynczy osobnik może żądlić wielokrotnie.
W gablocie poświęconej pszczelarstwu można zobaczyć plastry z węzą. Węza

Na sali zgromadzono także różne konstrukcje karmników, sztuczne gniazda
czy budki lęgowe. Rola karmników jest wszystkim doskonale znana. Należy jednak pamiętać, że dokarmianie ptaków powinno się wykonywać systematycznie.
Ptaki szybko przyzwyczajają się do stałego źródła pokarmu i jeśli nagle zostaną
go pozbawione, nie potrafią sobie poradzić i giną z głodu. Człowiek pomaga też
ptakom ze znalezieniem miejsca do gniazdowania. Obecnie w środowisku pozostawia się niewiele drzew do czasu ich naturalnej śmierci, kiedy to na skutek
próchnienia pojawia się możliwość stworzenia dziupli. Dlatego wiele gatunków
ptaków zasiedlających dziuple pozbawionych zostało możliwości gniazdowania.
Ptaki pełnią bardzo ważną funkcję w lesie zjadając ogromną masę owadów. Człowiek, chcąc naprawić szkodę, którą sam wyrządził, próbuje ją zrekompensować
w sposób sztuczny. Niektóre gatunki kaczek, takie jak gągoł czy tracz nurogęś,
również gniazdują w dziuplach. Dla tych gatunków zarówno leśnicy, jak i myśliwi, zakładają sztuczne gniazda mające imitować dziuple. Umieszczane są one na
pewnej wysokości w taki sposób, aby uniemożliwić do nich dostęp potencjalnym drapieżnikom. Nierzadko spotykanymi urządzeniami w lasach są budki lęgowe. Nie wolno do nich zaglądać ani ich dotykać, bowiem można w ten sposób
wystraszyć osobniki dorosłe, które pozostawią młode, skazując je tym samym na
śmierć. Konstrukcja budki nawiązuje swą budową do naturalnej dziupli. Otwór
wejściowy jest dopasowany do wielkości ptaka, który ma ją zasiedlić, uniemożliwiając w ten sposób dostęp większym od niego drapieżnikom. Drugim zabezpieczeniem jest różnica w wysokości poziomów dna budki, na którym spoczywa gniazdo i otworu wejściowego. Nawet, jeśli drapieżnik dotrze do budki, nie
będzie w stanie dosięgnąć znajdującego się w niej gniazda i obecnych w nim
ptaków. Podobną konstrukcję do budek lęgowych mają sztuczne schrony dla
nietoperzy. Różnica polega na tym, że nie posiadają one otworu wejściowego od
frontu konstrukcji, a jedynie wąską szparę w jego dnie. W lasach naturalnych nietoperze chronią się w dzień w dziuplach. W lasach gospodarczych synonimem
dziupli jest dla nich schron. Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce
są owadożerne, czyli są bardzo pożyteczne. Znajdują się one pod ścisłą ochroną
gatunkową, dlatego nie wolno ich niepokoić

pszczelarska to szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego umieszczany w ramce. Najczęściej wykonywany jest z wosku, choć próbuje
się również stosować wersje plastikowe. Dzięki użyciu węzy, plastry tworzone
przez pszczoły mają regularny kształt o określonej wielkości komórek. To właśnie na nich pszczoły gromadzą miód oraz chowają młode pokolenie. Poniżej
znajduje się podkarmiaczka, czyli naczynie, w którym rozpuszczany jest cukier
w wodzie do dokarmiania pszczół wiosną oraz jesienią. Obok leży podkurzacz
albo inaczej dymarka. Jest to przyrząd służący do odymiania pszczół w celu ich
uspokojenia, złożony z korpusu i mieszka. Na samym dole można zobaczyć
przekrój przez ul słomiany, czyli tzw. koszkę (kószkę). Koszki przeważnie miały
kształt dzwonu i ustawiane były na osobnym podłożu, które stanowiły ich dno.
Podobny ul można obejrzeć obok gabloty, ustawiony na pniu.
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Zaprezentowano tu także spały żywiczarskie oraz narzędzia do pozyskiwania żywicy. Spała to nacięcie w żywym drzewie, które służyło do uzyskania żywicy z drzew iglastych. Zabieg ten wykonywano w polskich lasach do 1994 r.,
później go zaprzestano m.in. ze względów ekonomicznych. Składnikami
żywicy, które znalazły wiele zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, są kalafonia i terpentyna. Nacinanie spały rozpoczynało się od
zdarcia z pnia kory przy pomocy ośnika. Nigdy nie zdzierano kory na całym
obwodzie, gdyż doprowadziłoby to do śmierci drzewa. Przeważnie spały miały
szerokość 1/4 - 1/3 obwodu pnia. Najczęściej na jednym drzewie wycinano
dwie, pozostawiając między nimi pas nienaruszonej kory, zwany pasem życiowym. Po zdarciu kory, przy pomocy specjalnego noża nacinano rowek główny. Następnie przykładano szablon żywiczarski i nacinano na jego podstawie
rowki ukośne (żłobiki), kierując się od dołu pnia ku górze. Na sam koniec nacinano miejsce na kubeczek do zbioru żywicy, zwane rynienką. Z jednej spały
można było uzyskać nawet 2 kg żywicy. Do żywicowania wyznaczano drzewa
przeznaczone w niedługim czasie do wycięcia, bowiem pozbawienie ich kory
osłabiało je i zwiększało podatność na choroby i szkodniki.

Pierwsze piętro

Kondygnacja ta ukazuje bogactwo przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego.
Zaprezentowano tu wiele gatunków zwierząt, roślin i grzybów występujących
w lokalnym środowisku.
W najmniejszym akwarium umieszczono węgorza. Występuje on w większości okolicznych jezior. Znalazł się w osobnym zbiorniku, gdyż jest mięsożercą i stanowi zagrożenie dla innych ryb. Żywi się głównie bezkręgowcami znajdywanymi na dnie oraz małymi rybami. Chętnie zjada raki w trakcie wylinki,
nie gardzi też padliną. Ryba ta budzi ogromną ciekawość ze względu na swój
wydłużony, wężowaty kształt. Jest zwierzęciem nocnym, kryjącym się za dnia,
dlatego w czasie zwiedzania rzadko się zdarza zobaczyć cały okaz. Ciekawostką jest, że krew węgorzy jest dla ssaków trująca. Zawarta w niej ichtiotoksyna
wykazuje działanie podobne do jadu węży. Właściwości trujące traci w temperaturze powyżej 58°C. W czasie rozrodu węgorze odbywają długą wędrówkę,
której ostatecznym celem jest Morze Sargassowe. Po odbyciu tarła dorosłe
osobniki giną.

W gablocie zwieszonej za akwarium umieszczono pyski ryb drapieżnych:
jeziornego szczupaka oraz rzecznej troci. Można zauważyć, że - w przeciwieństwie do innych kręgowców - nie posiadają one jednego zestawu zębów, lecz
kilka. Znajdują się one nie tylko na szczękach, ale na podniebieniu oraz języku.
W razie utraty zębów, wyrastają nowe. To efekt przystosowania do łapania śliskiej zdobyczy, jaką są inne ryby. Sąsiednią małą witrynę zajmują muszle małży.
Najmniejsze z nich, wyglądem przypominające kawałek kopyta, to racicznice.
Zdarza się, że podczas kąpieli w jeziorze kaleczymy nogę. Najczęściej sprawcą
owej przykrości są właśnie muszle racicznic. Poniżej znajdują się muszle skójek
i szczeżui. Wyrośnięta szczeżuja jest 2-3 razy większa od skójki. Gatunki te różnią się także zamkiem spinającym dwie połówki muszli oraz kształtem samej
muszli (zaokrągleniem). Małże pełnią bardzo ważną funkcję w zbiornikach
wodnych. Będąc filtratorami, oczyszczają wodę z nadmiaru substancji organicznych. Ze względu na wrażliwość na zanieczyszczenie, wykorzystywane są
jako bioindykatory, czyli organizmy sygnalizujące zmiany w środowisku.
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Obsadę kolejnego akwarium stanowią gatunki rzeczne. Oznaczenia poszczególnych gatunków w nim obecnych umieszczono w postaci rysunków
na pokrywach akwariów. Przed akwarium ustawiono 2,5 metrowy model
jesiotra. Ryba ta w wodach polskich rzek występowała naturalnie do połowy
ubiegłego wieku. Później, w wyniku zmian środowiskowych i odłowów, znikła. Od ponad dwudziestu lat prowadzone są prace nad reintrodukcją, czyli

i wzdręga są gatunkami bardzo do siebie podobnymi i często mylonymi.
Rozróżnia się je po ubarwieniu części ciała. Płoć ma tęczówkę oka czerwoną,
u wzdręgi jest ona żółto-złota. Płetwy u pierwszego gatunku mają zabarwienie pomarańczowe, zaś u drugiego intensywnie czerwone. Kolejną różnicą
jest ustawienie względem siebie płetwy grzbietowej i płetw brzusznych.
U płoci płetwy te rozpoczynają się na jednakowej długości ciała, natomiast
u wzdręgi początek płetwy grzbietowej kończy się na linii zakończenia płetw
brzusznych. Obie ryby żyją w toni wodnej i żywią się głównie bezkręgowcami oraz roślinnością wodną. Gatunki, które także są często mylone, to leszcz
i krąp. U leszcza wszystkie płetwy mają szary odcień bez dodatku czerwieni,
natomiast u krąpia nasada płetw piersiowych i brzusznych jest czerwona.
Ryby te żerują przy dnie i odżywiają się bezkręgowcami zamieszkującymi
osady denne. Lin jest rybą stosunkowo łatwą do rozpoznania. Zabarwienie
grzbietu jest ciemne, szarozielone, boki oliwkowozielone, zielone lub żółtozielone ze złotym połyskiem, brzuch kremowobiały lub żółty. Całe ciało
pokrywa bardzo drobna łuska, a w kącikach otworu gębowego posiada on
po jednym miękkim wąsiku. Żeruje przy dnie szukając w nim pokarmu zwierzęcego w postaci bezkręgowców. Karaś pospolity jest rodzimym gatunkiem.
Od obcego, sprowadzonego z Azji karasia srebrzystego, odróżnia się go na
podstawie barwy łusek a także kształtu płetwy grzbietowej. W pierwszym
wypadku łuska przybiera kolor brunatno-złocisty, zaś płetwa grzbietowa jest
lekko wypukła, w drugim ubarwienie łuski jest srebrzyste, natomiast płetwa
grzbietowa jest lekko wklęsła do środka. Karaś preferuje małe i płytkie zbior-

powtórnym wprowadzeniem jesiotra do lokalnego środowiska. Większość
swojego życia jesiotr spędza w Bałtyku. Na okres tarła wpływa wiosną do górnego biegu rzek, w tym Drwęcy. Żywi się mięczakami, skorupiakami, larwami
owadów, niekiedy drobnymi przydennymi rybami, które wybiera z dna ryjkowatym pyskiem. Zazwyczaj osiąga długość 2,5 m i od 100 do 150 kg, rekordowo do 4 m i 350 kg masy ciała. W chwili pisania przewodnika, oprócz jesiotra
ostronosego, w akwarium znajdywały się również takie gatunki, jak brzana, jaź
i kleń. Brzana to ryba typowo rzeczna, bytująca najczęściej przy dnie. Żywi
się owadami, czasem drobnymi rybami. Jej cechą charakterystyczną są dwie
pary wąsików przy otworze gębowym, które pomagają przy wyszukiwaniu
pokarmu. Kleń i jaź są rybami bardzo do siebie podobnymi. Pokarm obu tych
gatunków stanowią głównie bezkręgowce, w mniejszym stopniu małe ryby,
czasem materiał roślinny. Odróżnić je można po kształcie płetwy odbytowej,
czyli znajdującej się bezpośrednio przed ogonem. U jazia jest ona wcięta, lekko wklęsła, natomiast u klenia wypukła, zaokrąglona. Warto tu przypomnieć
schemat rozłożenia płetw u ryb, co ułatwi rozpoznawanie kolejnych gatunków.

Ostanie akwarium zawiera gatunki jeziorne. Obsada w nim również sezonowo ulega zmianie. W momencie pisania przewodnika składała się z płoci,
wzdręgi, krąpia, leszcza, lina, karasia pospolitego, słonecznic i cierników. Płoć
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niki wodne, w których zjada bezkręgowce wodne, żyjące w mulistym dnie lub
w jego pobliżu. Rzadko żywi się roślinami. Słonecznica, podobnie jak wszystkie dotąd wymienione ryby jeziorne, należy do rodziny karpiowatych. Samce
przeciętnie osiągają 6-9 cm, samice są nieco większe i mogą mierzyć maksymalnie 12 cm. Jest ona rybą pospolitą. Bytuje w małych zbiornikach wodnych
oraz wolno płynących rzekach. Zwykle trzyma się blisko powierzchni wody,
wśród gęstego porostu przybrzeżnej roślinności. Żyje w ławicach, co stanowi
formę ochrony przed drapieżnikami. Żywi się planktonem oraz unoszącymi
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się na powierzchni wody owadami. Ciernik zamieszkuje różne zbiorniki wodne: wody stojące, a także zakola rzek o znikomym prądzie. Występuje przy
brzegu i na płyciznach. Żyje w luźnych ławicach. Ma małe wymagania, co do
jakości wody. Jest rybą niewielkich rozmiarów, osiągającą przeważnie 5-8 cm
długości. Cechą charakterystyczną tego gatunku są kolce na grzbiecie. Może
ich być od 2 do 5, choć przeważnie występują 3. W okresie tarła samca łatwo
odróżnić od samic, gdyż jego gardło i podbrzusze stają się wówczas jaskrawoczerwone lub pomarańczowe, a całe ciało nabiera metalicznego połysku.
Buduje on wówczas gniazdo ze szczątków roślinnych sklejonych wydzieliną
z nerek i wabi do niego wszystkie znajdujące się w okolicy samice. Po złożeniu
ikry i zapłodnieniu, zwykle przegania samice i sam broni zapłodnionej ikry
i narybku, dopóki ten nie rozpocznie samodzielnego życia. Cierniki żywią się
głównie małymi zwierzętami wodnymi, takimi jak larwy owadów i skorupiaki. Poza tym lubią ikrę i narybek. Ponad akwarium wisi spreparowany okaz
szczupaka. Osobnik ten pochodzi z jeziora Zbiczno i mierzył około 1,5 m, zaś
ważył 12 kg. Gablota umieszczona za akwariami kończy tematykę związaną
z życiem w wodzie. Umieszczono w niej muszle ślimaków wodnych oraz lądowych. Gatunki wodne zjadają głównie drobne glony, zeskrobując je tarką
z podłoża lub też liście roślin wodnych oraz rozkładające się szczątki roślinne.
Pełnią więc bardzo ważną rolę w wodnych łańcuchach pokarmowych, będąc ogniwem pomiędzy roślinami a drapieżnikami. Stanowią one pokarm
wielu ryb np. linów oraz innych organizmów wodnych. Wśród gatunków
pokazanych na wystawie warto zwrócić uwagę na zatoczka łamliwego. Jest
on małym ślimakiem, niegdyś pospolicie występującym na terenie całej Polski,
obecnie znajduje się pod całkowitą ochroną gatunkową.

bliwym wzorze. Regionalnie występują dwa gatunki, tj. wstężyk gajowy i ogrodowy. Odróżnić je można po tzw. wardze otaczającej otwór muszli. U wstężyka
gajowego jest ona ciemnobrązowa lub czarna, natomiast u ogrodowego jest
jasna czy wręcz biała.
Narożna witryna poświęcona została dzikowi. Zaprezentowano tu czaszkę
dorosłego osobnika oraz spreparowanego warchlaka. Dzik jest zwierzęciem
wszystkożernym. W jego diecie występuje zarówno pokarm rośliny (żołędzie
czy orzeszki buczynowe), jak i zwierzęcy, w postaci dżdżownic, owadów czy gryzoni. Nie pogardzi również padliną. Spotykając dzika, nie można wpadać w panikę, nie należy wykonywać gwałtownych ruchów oraz krzyczeć, lecz spokojnie
się oddalić. Dzik, jak wszystkie zwierzęta wolno żyjące, unika człowieka i jeśli nie
poczuje się bezpośrednio zagrożony, nie dąży do konfrontacji. Groźny bywa
osobnik zraniony lub locha z młodymi. Do osobników zranionych nie należy
się zbliżać, bowiem w obliczu zagrożenia będą bronić się przy pomocy swego
oręża - długich i ostrych kłów. Górne nazywane są przez myśliwych fajkami, natomiast dolne szablami. Niebezpieczna jest również sytuacja, w której napotyka
się młode. Tzw. pasiaka nie należy pod żadnym pozorem dotykać czy głaskać.
Z pewnością w pobliżu osobnika młodego znajduje się matka i jeśli taki maluch
zapiszczy, wówczas locha w obronie potomstwa zaatakuje. W przypadku ataku
należy ratować się wspinaczką na drzewo. Ucieczka przed siebie po linii prostej
nie jest dobrym pomyłem, bowiem dzik może rozwinąć prędkość nawet do 50
km/godz. Jeśli ktoś nie potrafi wspinać się na drzewo, należy ratować się ucieczką
klucząc między drzewami, co chwilę zmieniając kierunek. Dzik ma ograniczone
możliwości manewrowania i przy tym sposobie ucieczki traci osobę ściganą
z pola widzenia oraz porusza się wówczas dużo wolniej.
W drugiej części sali dostrzegamy samicę wilka (samce są nieco większe).
Wilk to największy lądowy drapieżnik występujących na tych terenach. Jest
zwierzęciem stadnym i terytorialnym. Obszar zajmowany przez watahę zajmuje przeważnie 100-300 km². Pojedyncza wataha może liczyć nawet do 20
osobników, choć najczęściej składa się z około 10. Żywią się głównie średniej
i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), na które polują

Miejscowe ślimaki lądowe, podobnie jak ich wodni pobratymcy, również są
roślinożercami. Wśród prezentowanych przedstawicieli najbardziej znany jest
największy lądowy ślimak Polski, winniczek. We Francji uważany jest za przysmak.
W niektórych rejonach Polski, z powodu nadmiernego zbieractwa, stał się gatunkiem rzadkim, dlatego został objęty ochroną częściową. Często spotykanymi
ślimakami są wstężyki. Mięczaki te mają bardzo ładnie ubarwioną muszlę o oso20
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stadnie. Nie gardzą mniejszymi zwierzętami czy padliną. W sprzyjających
warunkach chętnie zjadają ryby. Przy braku pożywienia lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane. Jako
drapieżniki, prowadzą wśród dzikiej zwierzyny selekcję i usuwają z populacji
głównie osobniki chore, słabe albo mało doświadczone, niechronione przez
grupę. Unikają jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi. W razie napotkania wilka
należy zachowywać się spokojnie, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, nie
uciekamy, nie patrzymy zwierzęciu prosto w oczy, lecz stoimy nieruchomo
i czekamy, aż zwierzę się oddali.
Dalsza część wystawy obejmuje dioramy prezentujące najczęściej występujące na Pojezierzu Brodnickim środowiska lądowe. Pierwszym z nich jest las
mieszany - typ lasu przeważający na terenie Nadleśnictwa Brodnica. Oprócz
sosny rosną w nim dęby, buki, graby, a także świerki, modrzewie, jesiony i brzozy.
Jego podszyt stanowią różne krzewy np. leszczyna, jarząb czy grab. Runo jest
bardzo urozmaicone. Spotkać w nim można m.in. poziomkę, konwalię majową, przylaszczkę pospolitą czy zawilca gajowego. Świat zwierząt jest tu równie
bogaty. Na stojącej w boksie sośnie widać wiewiórkę budującą gniazdo (zdarza
się jej również zajmować gniazda ptaków). Buduje je z trawy, drobnych gałązek
i wyściela mchami, pozostawiając jeden otwór wejściowy. Gniazdo służy jej do
odchowu młodych, z kolei dziuple - do gromadzenia zapasów. Jej pożywienie
stanowią nasiona, pędy, grzyby, owoce, ale także owady, jaja i pisklęta. Długi
i puszysty ogon odgrywa ważną rolę podczas skoków, stabilizując kierunek
lotu, zaś ostre pazury pomagają wspinać się po drzewach. Na tym samym pniu

szczepionki, wścieklizna prawie zupełnie przestała mu zagrażać. Zwiększenie
populacji lisa niesie ze sobą konsekwencję w spadku ilości zwierzyny drobnej.
To właśnie z tego powodu coraz rzadziej w krajobrazie zobaczyć można zająca,
kuropatwę czy przepiórkę. Lisy są zwierzętami społecznymi. Stado przewodzone jest przez parę alfa, mającą jako jedyna prawo do rozmnażania. Pozostali
członkowie stada są zwykle potomkami pary alfa, którzy zostają z rodzicami,
by pomóc w opiece nad szczeniętami. Polują głównie na gryzonie. Żywią się
również zającami, kurakami, a także małymi gadami, bezkręgowcami i małymi
kopytnymi (młode dziki, sarny). Sporadycznie spożywają owoce runa leśnego.
Mogą zajmować ściśle określone terytoria lub prowadzić wędrowny tryb życia.
Kopią nory, w których odchowują szczenięta. Składają się one z jam i korytarzy. Poza okresem rozrodczym preferują wolne przestrzenie pokryte gęstą roślinnością. Na sąsiednim drzewie siedzi sójka. Ptaka tego łatwo rozpoznać po
niebiesko-czarnym prążkowaniu skrzydeł. Jest bardzo hałaśliwa, zaniepokojona
reaguje na każdy podejrzany obiekt czy ruch głośnym, przenikliwym, ostrym
skrzeczeniem. Potrafi naśladować głosy, z którymi się zetknęła, np. miauczenie
kota. Jest bardzo aktywna jesienią, gdy gromadzi zapasy jedzenia na zimę. Często wówczas widać ją grzebiącą w ściółce. W jej jadłospisie przeważa pokarm
roślinny, choć zależy to głównie od pory roku. W lecie żywi się owadami, ślimakami i innymi drobnymi zwierzętami, w tym gryzoniami, jaszczurkami, młodymi ptakami i jajami wybieranymi z gniazd. Poza tym okresem zjada głównie
żołędzie, bukiew (owoce buka), pączki drzew, orzechy oraz inne nasiona drzew,
które w obfitszych latach gromadzi w różnych kryjówkach. Często o nich zapo-

dostrzec można zakradającą się do wiewiórki kunę leśną. Drapieżnik ten, jak
większość łasicowatych, charakteryzuje się długim, giętkim ciałem. Najbardziej
aktywny jest nocą oraz wieczorem. Jako kryjówki wybiera najczęściej dziuple
w drzewach. Potrafi świetnie się po nich wspinać. Jest zwierzęciem wszystkożernym. Na dietę kuny składają się głównie małe ssaki (wiewiórki i gryzonie, szczególnie nornice), ptaki, owady, padlina, żaby, węże, ślimaki oraz owoce. Poniżej za
pniem przyczaił się lis. Jego sytuacja w ostatnich latach w Polsce uległa znacznej
poprawie. Zaprzestano polowań, aby pozyskać futra, zaś w wyniku stosowania

mina i tym samy przyczynia się do ich rozsiewania. Przed dębem stoi sarna (samiec). Wielu ludzi błędnie uważa, że jeleń i sarna to para, są to jednak dwa różne
gatunki. Samiec jelenia to byk, natomiast samica to łania. U sarny z kolei mamy
kozła i kozę. Sarna jest najmniejszym przedstawicielem jeleniowatych występującym w Polsce. Oprócz populacji leśnej, występuje też forma polna, która
przystosowała się do życia na otwartych terenach pól uprawnych i łąk. Żywi
się trawami, ziołami, liśćmi, grzybami i owocami leśnymi. W okresie od późnej
jesieni do wiosny żyje w stadach (rudlach) złożonych z kilku do kilkudziesięciu
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osobników, prowadzonych przez doświadczoną samicę. Po tym okresie rudle
się rozluźniają i rozbijają na mniejsze grupy. Samce w odróżnieniu od samic posiadają poroże nazywane parostkami, którymi walczą między sobą. Zwykle ma
ono trzy odnogi. Na przełomie października i listopada parostki są zrzucane, zaś
nowe rosną do kwietnia. Z końcem kwietnia, bądź na początku maja ścierany
jest z nich scypuł, czyli miękka tkanka przypominająca z wyglądu zamsz, która
jest dobrze ukrwiona, odżywia poroże i umożliwia jego wzrost. W miesiącach
letnich, spacerując po lesie czy w jego pobliżu, można usłyszeć charakterystyczne szczekanie. W ten sposób kozły przywołują kozy w okresie rui. Na samym
przodzie dioramy wśród ściółki buszuje jeż. Jest to drapieżnik, owadożerca, który owoce jada jedynie sporadycznie. Na jego pokarm składają się przede wszystkim ślimaki, dżdżownice, szarańczaki, chrząszcze i inne owady, jaszczurki, węże,
niekiedy żaby, małe gryzonie, jaja i pisklęta ptaków, a czasami padlina. Pokrywające go kolce to przekształcona sierść, czyli włosy. W sytuacji zagrożenia broni się
nimi zwijając się w kulkę i tym samym uniemożliwia napastnikowi dostęp do
niechronionego spodu ciała. Małe jeże zaraz po porodzie mają miękkie kolce,
ukryte pod skórą, co umożliwia samicy ich bezpieczne wydanie na świat. Jeż
jest zwierzęciem prowadzącym nocny tryb życia. Gdy temperatura otoczenia
spadnie poniżej 10°C, wówczas zapada w sen zimowy. Zimuje w odpowiednio
wybranej i dobrze osłoniętej kryjówce - stercie liści lub pryzmie kompostu. Budzi się na wiosnę, gdy temperatura otoczenia osiągnie ok. 15°C. Po przebudzeniu bardzo intensywnie żeruje, nadrabiając wielomiesięczny post.
Następny boks prezentuje rodzaj podmokłego lasu porastającego tereny
bagienne, czyli ols. Charakteryzuje się on okresowo wysokim poziomem wody
stojącej i jest zazwyczaj trudno dostępny. Dominującym gatunkiem drzewa jest
tu olcha czarna, występują tu również jesion oraz brzoza omszona. W podszyciu
obecne mogą być czeremcha, kalina koralowa i kruszyna. Siedlisko to posiada
zwykle kępową strukturę runa. Na kępach wokół szyi korzeniowej drzew rosną
rośliny leśne, a w dolinkach, przynajmniej okresowo wypełnianych wodą, rośliny bagienne. Z gatunków leśnych najczęściej występującymi są bluszczyk kurdybanek, kuklik zwisły oraz czyściec leśny. Rośliny bagienne reprezentowane są

między innym przez knieć błotną, pępawę błotną, a także psiankę słodkogórz.
Niewątpliwą ozdobę siedliska stanowi, nazywany irysem, kosaciec żółty. Teren
ten, jako trudno dostępny dla ludzi, stanowi dobrą ostoję zwierzyny. Jej pierwszym reprezentantem jest słonka, którą charakteryzuje długi i cienki dziób służący do odnajdywania oraz pobierania z podłoża pokarmu, głównie dżdżownic.
Pożywienie słonki stanowią również owady oraz inne bezkręgowce, a także nasiona roślin, jagody i korzonki. Wyszukiwanie przez nią żeru możliwe jest dzięki
elastycznej i silnie unerwionej końcówce dzioba, którą posługuje się jak sondą.
Dzięki maskującemu ubarwieniu słonka jest trudna do dostrzeżenia. W sytuacji
niebezpieczeństwa przywiera do ziemi, czekając na reakcję potencjalnego wroga. Dopiero, gdy zagrożenie staje się poważne, wówczas wznosi się w powietrze
i klucząc znika między gałęziami. Ponieważ poziom wód w olsie długo utrzymuje się na wysokim poziomie, zdarza się, że w wyniku podtopienia korzeni drzewa
w nim zamierają. Z czasem na takich drzewach pojawiają się grzyby, drewno zaczyna próchnieć, a jego wnętrze zasiedlają owady. W takiej sytuacji spore pole do
popisu mają dzięcioły. Najczęściej spotykanym lokalnie gatunkiem jest dzięcioł
duży, choć nazwa ta jest myląca, gdyż większy od niego jest choćby prezentowany obok dzięcioł zielony. Powszechnie przyjęło się uważać dzięcioły za „lekarzy
drzew”. Ich rola w tym względzie jest nie do przecenienia. Żywią się bowiem owadami oraz ich larwami, wydobywanymi z drewna i znajdywanymi wśród koron
drzew. Uzupełnienie pożywienia stanowi pokarm roślinny. Drążenie w drewnie
umożliwia im bardzo silny, dłutowaty dziób. Przed urazami w trakcie kucia za-

bezpiecza je odpowiednia budowa czaszki. Pomocny tu jest także sztywny ogon,
którym dzięcioły podpierają się o drzewo oraz bardzo ostre pazury, zabezpieczające przed ześliźnięciem się z pnia. Po nakłuciu drzewa, długim, lepkim językiem wybierają z niego owady oraz ich larwy. W koronach drzew szukają także
gąsienic, poczwarek motyli oraz mszyc. Zimą i jesienią, przy ograniczonej dostępności pokarmu żywego, dzięcioły duże uzupełniają bazę pokarmową nasionami.
Wsuwają szyszkę bądź orzech między gałęzie lub w szczelinę kory w upatrzonym
przez siebie miejscu i następnie rozbijają je. Miejsce, w którym tego dokonują
nazywane jest kuźnią. Wiosną mogą także nakłuwać korę brzóz i pić wycieka24
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jący sok. Dla odróżnienia, dzięcioł zielony preferuje w swoim pokarmie głównie
mrówki i często przebywa na ziemi, gdzie zbiera owady. Zimą rozdłubuje mrowiska oraz ule i wyjada ich mieszkańców. Oba gatunki gnieżdżą się w dziuplach,
przeważnie samodzielnie wykutych. Czasem korzystają ze skrzynek lęgowych.
Gatunkiem bardzo związanym z omawianym środowiskiem jest wilga. Jest ona
ptakiem wędrownym. W Polsce przebywa krótko, od maja do września i w tym
czasie przeprowadza lęgi. Na zimę odbywa wędrówki do Afryki. Żywe upierzenie jednoznacznie wskazuje na jej tropikalne pochodzenie. Jaskrawożółte samce
tego gatunku uważa się za jedne z najpiękniejszych ptaków w Europie. Osobnik
prezentowany w Centrum to znacznie skromniej ubarwiona samica. Barwa
jej upierzenia pozwala na swobodne ukrycie się w listowiu. Żywi się owadami,
głównie chrząszczami, zjada też unikane przez inne ptaki owłosione gąsienice.
Czasem dietę urozmaici owocami. Kolejny gatunek preferuje tereny znajdujące
się na pograniczu lądu i wody, lubi otoczenie brzóz i olszy. Bóbr jest największym
krajowy gryzoniem, typowym roślinożercą. Czasem niesłusznie był oskarżany
o wyjadanie ryb ze zbiorników wodnych. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom
ścina drzewa, czasem bardzo grube, o średnicy do 1 m. Ze ściętych drzew nie
zjada jednak samego drewna, ale korę, liście, młode pędy, cienkie gałązki i łyko.
Preferuje gatunki liściaste, choć przy ich niedoborach w środowisku, może zgryzać także młode iglaki. Po ściętych drzewach pozostawia tzw. ołówki, czyli zgryzy
bobrowe. Żywi się także roślinami zielnymi, np. trzciną czy grążelami. Żeruje
w stosunkowo wąskim, bo zwykle około 20-metrowym pasie brzegowym, co
umożliwia mu szybką ucieczkę do wody w przypadku wystąpienia zagroże-

ukosem w górę, gdzie zlokalizowana jest komora gniazdowa, w której bobry
zimują i wychowują młode. Przy braku dogodnego miejsca do wydrążenia
nory, konstruują „nawodne domki”, czyli żeremia. Przed zimą bobry zbierają
karmę drzewną i magazynują ją w tratwach zatapianych pod wodą. Trzonowce, którymi ścinają drzewa, mają przeważnie pomarańczowe zabarwienie, spowodowane działaniem soków ścinanych drzew. Zęby te rosną przez całe życie
i z tego względu muszą być ciągle ścierane. Spłaszczony ogon bobra pokryty
jest zrogowaciałą „łuską” i służy w wodzie do sterowania, na lądzie jako podpora, zaś zimą stanowi zapas tłuszczu.
Środkowa diorama ukazuje szuwary trzcinowe. Dominującą rośliną w tym
zbiorowisku jest trzcina pospolita, często występuje też pałka szerokolistna.
Trzcinowiska są miejscem bytowania i rozrodu wielu zwierząt. To środowisko
przyjazne ptactwu wodnemu i wodno-błotnemu. Wśród trzcin często swe
gniazda zakładają łabędzie nieme. Są one najcięższymi ptakami latającymi
w Polsce. Dorosłe osobniki ważą w przedziale od 8 do 12,5 kg. Samce są znacznie większe od samic. Aby wzbić się w powietrze potrzebują zbiornika wodnego, na którym wykonują kilkudziesięciometrowy rozbieg. Czasami startują też
z rozległej, płaskiej powierzchni ziemi lub zamarzniętej tafli jeziora lub rzeki. Na
lądzie poruszają się niezdarnie, za to w wodzie radzą sobie doskonale. Preferują
pokarm roślinny uzupełniany dodatkiem małży, ślimaków i larw owadów. Dokarmianie łabędzi chlebem może być dla nich niebezpieczne. Dieta zbyt bogata
w węglowodany i białka może powodować deformację skrzydeł nazywaną
„anielskim skrzydłem”, która w efekcie uniemożliwia ptakom latanie. Samce

nia. Za sprawą budowanych przez siebie tam, bobry są w stanie utrzymać stały,
podwyższony poziom wody, dzięki czemu wejścia do żeremi czy nor pozostają
ukryte pod wodą i niewidoczne dla intruzów, zaś magazynowany żer zimowy zatopiony. Do wykonania tamy używane są gałęzie, muł, darń, kamienie
i żwir. W stromych brzegach cieków wodnych bobry drążą nory. Warunkiem
niezbędnym do ich powstania są małe wahania poziomu lustra wody. Wejście jest zwykle sytuowane pod powierzchnią wody, na głębokości, na której w porze zimowej woda nie zamarznie. Korytarz nory biegnie od wejścia

w okresie rozrodczym są zaciekłe i zdecydowanie bronią zajmowanego terenu,
jak i całej rodziny. W momencie zagrożenia rzucają się naprzód, odbijając się
od powierzchni wody obiema łapami i uderzając napastnika skrzydłami. Może
to być szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci kąpiących się w wodzie.
Kolejny gatunek również buduje wśród trzcin pływające gniazda. Mowa o perkozie dwuczubym, którego gniazda zakotwiczone są do dna za pomocą wbudowanych w nie roślin. Cechą charakterystyczną tego ptaka są dwa ciemnobrązowe czuby na głowie, od których wywodzi się jego nazwa. Poluje on
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głównie na ryby i może w tym celu zanurzyć się nawet na głębokość 30 metrów. Zjada również owady, skorupiaki, mięczaki, kijanki i żaby, dietę uzupełniając pokarmem roślinnym. Rzadko zrywa się do lotu, częściej nurkuje. Ciekawostką godną uwagi jest taniec godowy perkozów na wodzie, odbywany
w czasie toków. Zaczyna się on ukłonami obojga partnerów, po czym osobniki
zbliżają się do siebie z płasko wyciągniętą szyją, potrząsają głowami, stroszą
czuby i kryzy. Taniec kończy się figurą, w której ptaki przyciskają się do siebie
piersiami stojąc pionowo na wodzie. Trzymają przy tym niekiedy pęk wodorostów zebranych z dna. Oba omówione dotąd gatunki to ptaki częściowo wędrowne. Oznacza to, że część populacji pozostaje na zimę w Polsce, a część
odbywa wędrówki. Odróżnia je to np. od nura czarnoszyjego - gatunku typowo wędrownego, który zimuje w północnej Polsce. Czas lęgów spędza w północnej Eurazji i Ameryce Północnej. Jego nazwa pochodzi od dużej prostokątnej czarnej plamy na szyi, która uwidacznia się w okresie godowym. W CEE
można porównać jego szatę spoczynkową zaprezentowaną w dioramie, z szatą w okresie godowym, ukazaną przy łuku z ptakami. Jest on ptakiem świetnie
przystosowanym do pływania. Żywi się głównie rybami, rzadziej wodnymi
bezkręgowcami i żabami. W trakcie polowania może nurkować nawet na głębokości 45-50 metrów i pozostawać pod wodą przez 2-3 minuty. Czapla siwa
to kolejny ptak wodny, który lubi przebywać w pobliżu szuwarów. Charakterystyczny sposób ułożenia przez nią szyi w kształt litery „S” jest efektem specjalnej budowy kręgów szyjnych, dzięki którym czapla może mocno ją wyginać.
Żywi się przede wszystkim rybami, zjada też drobne ssaki i małe ptaki, żaby,

dobrze schowany, a jego obecność zdradzają jedynie wydawane odgłosy, przypominające buczenie. Do lotu zrywa się sporadycznie. Poluje zazwyczaj
w nocy. Jego zdobyczą są ryby, płazy i inne zwierzęta wodne, m.in. większe
owady i ich larwy. Wśród trzcin spotkać można nie tylko duże ptaki, ale też
mniejsze okazy. Mewa śmieszka jest najpospolitszym gatunkiem mewy w regionie. W okresie godowym, trwającym od marca do sierpnia, łatwo ją rozpoznać po brązowo-czarnym umaszczeniu głowy. Jej gniazdo stanowi dołek
w piasku wśród trzcin, wyłożony liśćmi i łodygami roślin rosnących w pobliżu.
Pokarmu szuka nad zbiornikami wodnymi, na łąkach, niedawno zaoranych
polach i wysypiskach śmieci. Choć uważa się, że odżywia się głównie rybami, to
robi to sporadycznie i przeważnie zjada osobniki słabe, martwe lub chore, gdyż
nie jest na tyle zwinna i szybka, aby polować na sztuki zdrowe. Nie nurkuje,
ponieważ jest za lekka, by zanurzyć się w wodzie. Oprócz ryb, żywi się wodnymi i lądowymi bezkręgowcami oraz małymi kręgowcami lądowymi np. drobnymi ssakami, a także padliną. Dietę uzupełnia nasionami i owocami. Następny gatunek jest bardzo silnie związany z obecnością trzcinowisk w środowisku.
Rokitniczka jest małym ptakiem wędrownym, pojawiającym się w Polsce od
połowy kwietnia do początku października. Cechą rozpoznawalną dla tego
gatunku jest wyraźna biała brew nad okiem. Jej samce wykonują z wysokich
partii źdźbeł trzcin śpiewy godowe. Z tej pozycji odbywają również loty mające zwrócić zainteresowanie potencjalnej partnerki. Podczas ich wykonywania
samiec wzbija się z wierzchołka źdźbła trzciny do góry, po czym spada ukośnie
z szeroko rozłożonymi skrzydłami i mocno rozpostartym ogonem na inne

ślimaki, skorupiaki i węże. W trakcie lotu potrafi łapać owady. Podczas polowania na ryby brodzi spokojnie w wodzie lub czatuje na nie stojąc na jednej nodze,
a gdy jakaś wypłynie na mieliznę, szybkim ruchem dzioba chwyta ją i połyka.
W specyficzny sposób broni się przed napastnikiem, szybko i celnie atakując
go dziobem w oczy. Bąk to kolejny ptak z rodziny czaplowatych występujący
w omawianym środowisku. Jego ubarwienie zapewnia mu doskonały kamuflaż w trzcinach. Gdy jest zaniepokojony, przybiera charakterystyczną pozę
z pionowo wyciągniętą ku górze szyją, co doskonale go maskuje. Zwykle jest

źdźbło. Rokitniczka jest mało płochliwa, zwykle prowadzi jednak dość skryty
tryb życia. Żywi się prawie wyłącznie pokarmem zwierzęcym: drobnymi owadami i innymi bezkręgowcami. Wśród trzcin dioramy wprawne oko dostrzec
może gniazdo blisko spokrewnionego z rokitniczką trzciniaka. Czas jego przylotów przypada na kwiecień i maj, zaś sierpień i wrzesień to okres powrotu do
południowej Afryki. Z wyglądu podobny do rokitniczki, jest od niej większy,
zaś brew nad okiem jest ciemniejsza i ma kremową barwę. Prowadzi skryty
tryb życia trzymając się prawie zawsze trzcinowisk. Samca można jednak do-
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strzec z daleka, gdy wykonuje swą pieśń na końcu wysokiej trzcinowej łodygi.
Jego śpiew można określić jako rechoczący i terkoczący, po dłuższym słuchaniu może być drażniący. Składa się z 1-3 powtarzalnych motywów, w których
na zmianę wydaje warkoczące głosy i wysokie piski. To właśnie tego ptaka słychać najczęściej nad lokalnymi jeziorami. Gniazdo zakłada zawieszając je na
źdźbłach trzciny, na niewielkiej wysokości nad lustrem wody. Jego pożywieniem są owady żyjące na źdźbłach trzcin, ich larwy oraz inne bezkręgowce np.
ślimaki. Ostatni ptak prezentowany w tym boksie to zimorodek, który preferuje tereny na pograniczu lądu i wody. Jego intensywne ubarwienie sprawia, iż
uważany jest za jednego z najpiękniejszych ptaków Europy. Lubi czyste wody
o stromych brzegach, gdzie zwisają korzenie lub gałęzie mogące służyć jako
punkty obserwacyjne. Gniazdo buduje w wygrzebanej w urwisku norze. Jego
podstawowy pokarm stanowią ryby. Żywi się też wodnymi owadami, żabami
i rakami. W czasie polowania siada na gałęziach nad rzeką i czatuje na ofiarę,
którą namierza obserwując wodę lub atakuje podczas krótkiego lotu zwisającego. Samo zanurzenie trwa sekundę, po czym zdobycz nabijana jest na dziób.
W prezentowanym środowisku schronienie i bazę pokarmową znajdują nie
tylko ptaki, ale i ssaki. Jednym z nich jest wydra. Należy ona do rodziny łasicowatych, stąd jej wydłużone ciało i krótkie nogi. Nad brzegami zbiorników wodnych buduje nory, do których wejście znajduje się pod powierzchnią wody.
Doskonale pływa. Jej główny pokarm stanowią ryby. Pożywienie uzupełnia
gryzoniami oraz ptakami wodnymi i błotnymi. Na polowania wychodzi nocą.
Od wody oddala się bardzo niechętnie. Jeśli jednak głód zmusi ją do szukania

może także tworzyć się na terenach po wyciętym olsie lub łęgu. Spływająca co
roku rzeką kra uniemożliwia rozwój roślinności drzewiastej. Na dnie łozowiska
pokazany został szukający odpoczynku bielik. To największy ptak drapieżny
północnej Europy. Jego nazwa wzięła się od białego zabarwienia spodu ogona,
który można dostrzec u dorosłych przedstawicieli gatunku. Osobnik prezentowany w CEE to „młodzik” z nieodbarwionymi jeszcze ogonem. Wbrew stereotypom, europejskie bieliki nie posiadają białej głowy, tak jak amerykańskie.
Może ona być co najwyżej jasnobeżowa. Nie można też mówić o orle bieliku,
a jedynie o bieliku. Są one bowiem orłanami, a nie orłami. Polujące na zwierzęta wodne bieliki, w przeciwieństwie do orłów, nie mają opierzonych skoków
(nóg) aż po palce, a jedynie do połowy, gdyż mogłoby im to przeszkadzać przy
wyławianiu ofiary z wody. Bieliki na wysokim, starym drzewie budują gniazda,
które niekiedy osiągają nawet 2 metry wysokości i ciężar dochodzący do 1 tony.
Podstawą ich pożywienia są ryby. Polują również na ptaki, przede wszystkim
wodne, głównie perkozy, kaczki i łyski. Sporadycznie łapią ssaki np. zające, różne gryzonie, a także młode sarny. Przy braku świeżej zdobyczy, zwłaszcza zimą,
zjadają również padlinę. Polowanie urządzają z zasiadki, wypatrując ofiary z czatowni lub z lotu patrolowego. Gdy dostrzegą zdobycz, spadają na nią z wyciągniętymi szponami. Drugim ptakiem drapieżnym prezentowanym w Centrum
jest rybołów. Preferuje on zadrzewione brzegi rzek i jezior oraz różnego typu
rozlewiska i mokradła, w tym łozowiska. Jego zewnętrzny palec jest odwracalny,
co pozwala mu na chwytanie zdobyczy dwoma palcami z przodu i z tyłu. Jest
to szczególnie przydatna umiejętność przy łapaniu śliskich ofiar, jakimi są ryb.

pożywienia, potrafi podejmować nawet dalekie wędrówki, w czasie których
może czynić szkody w gospodarstwach rolnych, polując na drób.
Kolejne środowisko przedstawia zarośla wierzbowe nazywane łozowiskiem.
Zbiorowisko to jest jednym z częściej spotykanych nad brzegami rzek nizinnych,
w tym w pasie brzegowym Drwęcy. Składa się przede wszystkim z różnych
krzewiastych gatunków wierzb (wierzba siwa, trójpręcikowa, purpurowa, biała,
krucha), czasami z domieszką topoli. Siedlisko to powstaje naturalnie w następstwie zarastania szuwarów i podmokłych łąk. W wyniku działalności człowieka

Podczas nurkowania jego nozdrza są zamykane. Inną adaptacją ułatwiającą
zanurzenie są silnie natłuszczone pióra, posiadające wodoodporne właściwości. Dzięki nim ptak może wznieść się w powietrze od razu po zanurkowaniu,
bez wcześniejszego suszenia. Przed atakiem wysuwa nogi do przodu i składa
skrzydła, następnie spada, nurkuje i łapie zdobycz długimi, ostrymi pazurami.
Aby poderwać się do lotu, uderza silnie skrzydłami, po czym wraz ze złapaną
w szponach rybą oddala się do spokojnego miejsca lub gniazda, gdzie ją uśmierca i zjada. Pomiędzy dwoma ptasimi kolosami można dostrzec maleńkiego
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ssaka. Rzęsorek rzeczek nie jest gryzoniem, choć przypomina mysz. Jest ryjówką
i jednym z dwóch, obok rzęsorka mniejszego, jadowitych ssaków w Polsce. Dla
ludzi nie stanowi zagrożenia. Mieszka w norach, które wygrzebuje w miękkim
gruncie, w bezpośrednim sąsiedztwie wody, najczęściej pod korzeniami drzew.
Lubi wilgotne ekosystemy - tereny nad rzekami i strumieniami o czystym nurcie i żwirowatym lub piaszczystym dnie. Jest znakomicie przystosowany do
życia w wodzie. Odżywia się głównie zwierzętami wodnymi, takimi jak larwy
owadów, kijanki, małe ryby, ślimaki. Poluje także na lądzie. Swe ofiary paraliżuje
toksyczną śliną. Ponad nim na wierzbie, na rozwidleniu gałęzi, przysiadł rudzik.
Najbardziej charakterystycznym elementem jego upierzenia jest ruda pierś,
gardło i boki głowy. Jest ptakiem śpiewający. Melodia przez niego wykonywana
to zróżnicowany świergot o zmiennym tempie, z perlistymi trelami i gwizdami.
Najczęściej przebywa na ziemi, gdzie szybko skacze z opuszczonymi skrzydłami. Żywi się owadami oraz innymi bezkręgowcami zbieranymi z ziemi. Jesienią
uzupełnia pokarm owocami, zaś zimą zalatuje do karmników. W okresie tym
może również żerować w okolicach niezamarzających cieków wodnych. Jeśli
znajdzie odpowiednią zdobycz, potrafi wejść w płytką wodę. Jest ptakiem mało
płochliwym i zdarza się, że zdobywa pokarm w momencie rycia w ziemi przez
inne zwierzęta, np. dziki czy w trakcie kopania ziemi przez człowieka, np. podczas prac w ogrodzie. Na wierzbach można dostrzec także gniazdo innego małego ptaka, remiza. Jest on gatunkiem wędrownym, przylatującym do Polski na
okres rozrodu. Jego upierzenie jest biało-szare, z rudawym nalotem na grzbiecie.
Cechą rozpoznawczą jest przebiegająca przez oko szeroka czarna pręga. Żywi

Ostatni biotop pokazany w dioramach to naturalna nadrzeczna łąka zalewowa. Łąka jest zbiorowiskiem roślinnym, w którym brak jest drzew i krzewów,
a dominującą rolę pełnią rośliny zielne, głównie trawy. Poza nimi w skład roślinności często wchodzą turzyce oraz rośliny motylkowate. Łąki naturalne są
zbiorowiskami trawiastymi, które powstały tam, gdzie ze względu na warunki
ekologiczne nie występują inne zbiorowiska, zwłaszcza lasy. Takim ograniczającym czynnikiem ekologicznym są np. coroczne wylewy rzek w dolinach.
Wieloletnie rośliny zielne, w odróżnieniu od drzew, dobrze znoszą coroczne
wylewy. Fauna łąki jest bardzo bogata, sporo w niej różnych bezkręgowców,
ale nie brakuje też zwierząt większych. Częstym widokiem jest poszukujący
pożywienia wśród traw bocian biały. To ptak wędrowny, który przylatuje do
Europy gniazdować. Na zimowiska powraca do Afryki. Żywi się dżdżownicami, owadami, mięczakami, skorupiakami, rybami, płazami, gadami i małymi
ssakami. Sporadycznie pożera pisklęta oraz jaja innych ptaków. Większość
ze swojego pożywienia znajduje na podłożu, wśród niskiej roślinności oraz
w płytkich wodach. Potocznie przyjęło się uważać, że żywi się głównie żabami. W rzeczywistości płazy stanowią jedynie około 5% zjadanego pokarmu.
Ofiarą bociana może paść także buszująca wśród traw ryjówka malutka. Jest
ona najmniejszym ssakiem Polski. Wilgotna łąka to dla niej idealne środowisko. Jest bardzo żarłoczna. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary posiada
bardzo szybki metabolizm. W ciągu dnia musi zjeść więcej niż sama waży.
Jest bardzo wrażliwa na niedobory pokarmu. Jednodniowy jego brak może
spowodować jej śmierć. Jest aktywna zarówno w dzień, jak i w nocy. Żywi

się owadami, pająkami, zaś jesienią również nasionami trzcin. Gniazda przez
niego budowane posiadają wyjątkową konstrukcję, niespotykaną u innych gatunków ptaków. Są one przyczepione do końca zwisającej gałązki, na wysokości
od 1 do 10 metrów nad powierzchnią wody, co zabezpiecza je przed drapieżnikami. Tworzy je z włókien roślinnych oraz puchu wierzby i topoli. Kształtem
przypominają miękką, pękatą torbę z pojedynczym, bocznym otworem wlotowym. Budowa pojedynczego gniazda trwa około 3 tygodni, przy czym samiec
nie poprzestaje na budowie jednego gniazda, lecz konstruuje ich kilka.

się głównie owadami. W zimie, gdy ich dostępność jest ograniczona, zjada
również duże ilości nasion i owoców. Sama nie potrafi kopać nor, ale bardzo
często korzysta z kryjówek wygrzebanych przez inne zwierzęta (kreta, norniki,
myszy). Obok bociana stoi nieco od niego większy żuraw. Rozpoznaje się go
po długich, zwisających ozdobnych piórach na ogonie i grzbiecie, przybierających kształt pióropusza oraz czerwonej „czapeczce” na głowie. Podobnie jak
bocian, jest to ptak wędrowny. Do kraju przylatuje na okres lęgów, po czym
jesienią wraca na zimowiska. Podczas przelotów tworzy klucze, które z dale-
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ka można rozpoznać po specyficznym głosie. Dzięki tchawicy działającej jak
pudło rezonansowe, żurawie wydają donośny głos zwany klangorem, przypominający dźwięk trąbki. W ich pożywieniu przeważa pokarm roślinny, głównie
nasiona. Uzupełniają go gryzoniami, owadami, dżdżownicami i mięczakami.
Na lęgowiska preferują tereny podmokłe. Roślinność łąki stanowi schronienie
i bazę pokarmową także dla zająca. Podstawową cechą rozróżniającą zająca
od królika są ich uszy. Królik posiada krótkie, mierzące mniej niż długość głowy, natomiast u zająca są one długie i znacznie przekraczające długość głowy.
Gatunki te różnią się także długością kończyn tylnych, czyli skoków. Zając ma
skoki dłuższe od królika. Poza tym królik, w odróżnieniu od zająca, kopie nory.
Zając niegdyś był zwierzęciem bardzo licznym, jednak na przestrzeni ostatnich
lat jego ilość w środowisku znacznie spadła. Szczepienia ochronne lisów, które
miały zahamować rozprzestrzenianie się wścieklizny, przyniosły uboczny skutek poprzez wzrost populacji i tym samym zwiększeniem ich presji na zająca.
Niekorzystny wpływ wywiera też mechanizacja rolnictwa, koszenie łąk, ruch
drogowy oraz zdziczałe psy i koty. Jak wszystkie zajęczaki, rodzimy szarak to
typowy roślinożerca. Wiosną i latem żywi się niewielkimi nadziemnymi częściami roślin, jesienią może zjadać korzonki i inne podziemne części roślin.
W zimie obgryza gałązki drzew i krzewów, zaś wczesną wiosną zjada młode
pędy. Chroni się w nieckach wyciśniętych podczas leżenia, które nazywa się
kotlinkami. Przed zającem widać usypany kopiec kreta. Kopanie podziemnych tuneli umożliwiają kretowi silne, łopatowate łapy z mocnymi, zagiętymi
do tyłu pazurami. Szczególnie silne i duże są łapy przednie. Odżywia się on

ne błonkówki np. boreczniki. Na liściach żerują także liczne chrabąszcze oraz
chrząszcze z rodziny stonkowatych. Larwy chrabąszczy zwane pędrakami żyją
w glebie i żerują na korzeniach roślin. Turkuć podjadek, podobnie jak kret, kopie korytarze w glebie. Jego podobieństwo do wspomnianego ssaka polega
także na budowie przednich kończyn przypominających łopaty. Pozostałe
prezentowane owady, oprócz gnojarzowatych i sprężyka sosnowego, określane są w leśnictwie jako szkodniki wtórne, które uszkadzają drzewa, w następstwie osłabienia przez inne czynniki. Niszczą one korę, łyko i drewno. Czasem
igłami lub liśćmi uzupełniają żer. Uszkodzeń drzewa może dokonywać postać
dorosła i/lub larwa. Wiele osób widząc otwór w drewnie od razu wysnuwa
wniosek, że uszkodził je kornik. Wbrew utartej opinii korniki nie rozwijają się
w przedmiotach wykonanych z drewna np. w meblach. Uszkodzeń tych dokonują chrząszcze z rodziny kołatkowatych. Część korników żeruje i rozwija
się w łyku, inne w drewnie. Zasiedlają drzewa osłabione, w których drążą korytarze o małej średnicy. Większe korytarze są albo dziełem bogatkowatych,
albo kózkowatych, czasem ryjkowcowatych. Chrząszcze bogatkowatych charakteryzują się opalizującym chitynowym pancerzem i spłaszczonym ciałem.
Ich larwy rozwijają się pod korą. Kózkowate natomiast cechują się niezwykle
długimi czułkami, które często sięgają poza odwłok. U samców są one dłuższe
niż u samic. Życie i przeobrażenie prezentowanych gatunków często związane
jest z jakimś konkretnym drzewem. Niektóre rozwijają się w drewnie użytkowym. Cechą rozpoznawczą ryjkowcowatych jest wydłużony aparat gębowy
typu gryzącego, przypominający wyglądem ryjek. Rodzaj wyrządzanej szko-

dżdżownicami, larwami owadów i drobnymi kręgowcami, które lokalizuje
dzięki czułemu słuchowi oraz włosom czuciowym na pysku i ogonie. System
kopanych przez niego tuneli stanowi rodzaj pułapki na faunę glebową, którą
systematycznie patroluje. Na powierzchni ziemi porusza się niezdarnie i z tego
względu rzadko się na niej pojawia.
Kolejne gabloty prezentują bogactwo owadów żerujących na drzewach i w
drewnie. Larwy motyli zjadając igły lub liście osłabiają drzewa, stąd określane
są one przez leśników jako szkodniki pierwotne. Podobną funkcję pełnią róż-

dy zależy od konkretnego gatunku i stadium rozwoju, bowiem mogą one
żerować na nasionach, szyszkach, igłach, liściach, korzeniach, pod korą czy
w drewnie. Sprężyk sosnowy również żyje pod korą, ale nie uszkadza drzew,
gdyż jest drapieżnikiem. Z kolei żuki z rodziny gnojarzowatych pełnią w lesie
ważną funkcję sanitarną, rozkładając odchody zwierząt i martwą materię organiczną. Naprzeciw gabloty z owadami stoi witryna z ich żerami. Możemy
więc zobaczyć konkretnego owada i sprawdzić, jakie ślady swego bytowania
po sobie zostawia. Pomiędzy tymi dwoma witrynami stoi gablota z grzybami
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żyjącymi na drzewach. Są one albo pasożytami atakującymi żywe drzewo,
albo saprofitami rozkładającym martwe drewno. Większość z nich potocznie
nazywana jest hubami. Cechą rozpoznawczą hub są ich konsolowate owocniki wyrastające z pnia zaatakowanego lub rozkładanego drzewa. Często są one
twarde i wyglądem przypominają końskie kopyto. Patogeny grzybowe drzew
można obejrzeć także w małej gablocie pomiędzy żerami a akwarium. W tej
części ekspozycji ustawione zostało również drzewo dziuplaste. Aby dziupla
w drzewie mogła powstać, musi minąć trochę czasu. Najpierw zdrowe drzewo
zostaje osłabione przez owady żerujące na liściach lub igliwiu. W konsekwencji

45 cm. Od węży, oprócz odpadającego ogona, odróżniają go także przezroczyste powieki oraz występujące na głowie otwory uszne. Na półce nad padalcem
umiejscowiony został zaskroniec. Widzimy osobnika dorosłego w formalinie,
wylinkę (zrzucony naskórek) oraz jaja. Samica osiąga średnio długość do 1,5
m, samiec do 1 m. Żywi się płazami, rybami i gryzoniami. Ofiary połyka bez
uprzedniego uśmiercania. Atakuje wyłącznie poruszające się zwierzęta. Swą
polską nazwę zawdzięcza charakterystycznym żółtawym plamom „za skroniami”. Na ich podstawie łatwo go odróżnić od żmii. Jest niejadowity i niegroźny
dla człowieka. Zaatakowany broni się, udając martwego. Wydziela przy tym

staje się ono bardziej podatne na czynniki szkodliwe i nie jest w stanie obronić
się przed wniknięciem do niego grzybów i szkodników wtórnych. Rozwijające
się wewnątrz grzyby powodują zgniliznę drewna, przez co część pnia murszeje.
Żerujące pod korą i w drewnie owady przywabiają dzięcioły, które chcąc się do
nich dostać, zaczynaj drążyć. Dziupla może też powstać w wyniku wykruszenia
się i wypadnięcia rozkładającego się drewna. Jej lokatorami mogą być nie tylko
dzięcioły, ale także wiele gatunków innych ptaków, np. sikory, gągoły czy tracze.
Wykorzystują je również wiewiórki i inne saki lub zasiedlają owady, np. szerszenie.
W kolejnych gablotach znajdują się gady obecne na naszych terenach.
Wszystkie gady żyjące w Polsce objęte są ścisłą ochroną prawną. Pokazano tu
model skorupy żółwia błotnego. To jedyny gatunek żółwia żyjącego naturalnie
w Polsce. Większość życia spędza w wodzie. Na ląd wychodzi tylko po to, aby
wygrzać się na słońcu lub w okresie rozrodu, by złożyć jaja. Zamieszkuje nieduże, zarastające zbiorniki wodne, bagna, gęsto zarośnięte i trudno dostępne
starorzecza oraz wolno płynące rzeki z gęstą roślinnością. Poluje na wodne
owady, ich larwy, mięczaki, kijanki, żaby oraz małe ryby. Nie gardzi padliną.
Powyżej, w słoju z formaliną, znajduje się padalec. Nie jest on wężem, lecz beznogą jaszczurką. Jego przodkowie posiadali nogi, ale w drodze ewolucji uległy
one uwstecznieniu. Jak wszystkie krajowe jaszczurki, w razie zagrożenia odrzuca ogon pozostawiając go napastnikowi, a sam ratuje się ucieczką. Po pewnym
czasie ogon odrasta, jednak przeważnie nie osiąga pierwotnej wielkości. Rozmnaża się jajożyworodnie. Nie należy do dużych jaszczurek, mierzy zwykle 40-

cuchnącą ciecz, która dodatkowo ma zniechęcić potencjalnego napastnika.
Może także wydawać dość głośny syk, udając tym samym żmiję. Lubi przebywać na obszarach podmokłych, bagnistych, niedaleko jezior. Bardzo dobrze
pływa oraz nurkuje. Powyżej leży wylinka żmii zygzakowatej. Wylinka gadów
to zrogowaciała warstwa naskórka. W trakcie wzrostu jaszczurek i węży powierzchnia ich ciała nie rośnie wraz z nimi i po pewnym czasie staje się za mała,
pęka, a następnie zostaje zrzucona pod postacią wylinki. Żmija, obok zaskrońca, to jeden z dwóch gatunków węży obecnych na tych terenach. To jedyny jadowity wąż występujący naturalnie w Polsce. Może urosnąć nawet do 120 cm
długości, choć najczęściej nie przekracza 90 cm. Posiada trzy odmiany barwne
- czarną, szarą oraz miedzianą (brązową). Przez całe jej ciało przebiega charakterystyczny ciemny zygzak nazywany „wstęgą kainową”. U odmiany czarnej
nie jest on widoczny, więc rozpoznanie gatunku najprościej przeprowadzić na
podstawie obecności wspomnianych u zaskrońca plam. Inną cechą odróżniającą jest źrenica. U żmii jest ona pionowa, natomiast u zaskrońca okrągła (lecz
ze względów bezpieczeństwa lepiej tego na żywych okazach nie sprawdzać).
Natrafić na nią można na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach i leśnych polanach. Lubi miejsca nasłonecznione, w których się wygrzewa. Żywi się drobnymi ssakami, głównie ryjówkami i gryzoniami. Poluje także na żaby, jaszczurki,
pisklęta ptaków oraz owady. Kąsa bardzo rzadko i jedynie w sytuacji, gdy poczuje się zagrożona. Aby uniknąć ryzyka, idąc w teren, na nogi należy zakładać
długie buty, sięgające za kostkę, wykonane ze skóry lub gumy. Dla zdrowego
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dorosłego człowieka jad żmii nie stanowi śmiertelnego zagrożenia, niebezpieczny natomiast może być dla dzieci oraz osób starszych. W razie ukąszenia nie należy wysysać jadu czy stosować opaski uciskowej. Osoba ukąszona
powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza, w celu zastosowania surowicy.
Jak wszystkie gady w Polsce, żmija objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i nie
wolno jej zabijać.
Sąsiednia mała gablota rozpoczyna kolejny temat: ptaki Pojezierza Brodnickiego. Wyłożono w niej gniazda różnych lokalnych gatunków. Przyglądając się
im, można zaobserwować różnice w rodzaju wykorzystywanego do ich budowy materiału oraz zastosowanej konstrukcji. Wyróżniają się wśród nich dzieła
dwóch gatunków: remiza oraz drozda. Konstrukcja gniazda remiza omówiona
została przy okazji siedliska zarośli wierzbowych. Elementem rozpoznawczym
gniazda drozda jest pokrycie wnętrza polepą z błota. Całość kształtem przypomina filiżankę.
Po gniazdach, czas na prezentację samych ptaków, które umieszczone zostały na łuku ściany koło wilka. Okazy ptaków prezentowane w Centrum to
jedynie niewielka część ogromnego bogactwa gatunków, jakie występują na
Pojezierzu Brodnickim. Informacje na temat konkretnych gatunków, a także
nagrania ich odgłosów, można odnaleźć w stojącym przy tej części ekspozycji
kiosku informacyjnym. Warto tu zwrócić uwagę na różnicę wyglądu trzech
podobnych do siebie gatunków - kruka, gawrona i kawki, często błędnie i pospolicie nazywanych „gapami”. Podstawową cechą je odróżniającą jest wielkość.
Największym z tych trzech ptaków jest kruk, zaś najmniejsza kawka. Różnią się

stał się gatunkiem synantropijnym związanym z działalnością człowieka. Za
dnia preferuje śródpolne zadrzewienia z wysokimi drzewami, większe parki,
zaś nocą często odwiedza centra miast. Kawka, podobnie jak gawron, towarzyszy człowiekowi. Obecna jest w parkach oraz na osiedlach miast.
Wracamy do pierwszej części sali, gdzie znajduje się ptactwo wodne. Wszystkie prezentowane tu gatunki pokazane zostały parami. Regułą u większości
gatunków ptaków jest ładniejsze ubarwienie samca w porównaniu z samicą.
Na uwagę zasługują kaczki, których błony między palcami stanowią swoisty
napęd, natomiast natłuszczenie piór zabezpiecza przed zamoknięciem, dzięki
czemu ptaki mogą wzbić się do lotu bezpośrednio z lustra wody, bez uprzedniego suszenia. Natłuszczenie piór wydzieliną gruczołu kuprowego zabezpiecza także organizm przed wychłodzeniem, dlatego kaczki mogą bez problemu
pływać nawet w lodowatej wodzie.
Kolejna część ekspozycji służy do nauki rozpoznawania gatunków drzew.
W witrynach umieszczono gałązki z liśćmi lub igłami, natomiast na stojaku
ustawiono przekroje pni różnych gatunków. Do dyspozycji zwiedzających są
też atlasy drzew udostępniane przez pracowników muzeum. Częstym problemem jest np. odróżnienie buka od grabu. Oba te drzewa posiadają eliptyczne
lub jajowate liście, jednak u grabu brzeg blaszki liściowej jest ząbkowany, natomiast u buka gładki. Podobnie wyglądają także pnie. W jednym i drugim przypadku pokryte są one gładką, popielatą korą. Różnica polega na tym, że powierzchnia pnia grabu - w odróżnieniu od buka - jest często falowana, co jest
dobrze widoczne na przekroju. Łatwiejsze do rozpoznania okazują się drzewa

one także dziobami. U kruka jest on duży, masywny, czarny. Pod jego spodem
dłuższe pióra tworzą „brodę”. W przypadku gawrona, u osobników młodych
nasada dzioba porośnięta jest piórami. Ptakom starszym pióra w tym miejscu
się zupełnie wycierają, odsłaniając szorstką, białawą skórę. Nadaje to dziobowi
dość długi i smukły wygląd. Natomiast dziób kawki w porównaniu z poprzednikami wydaje się drobny. Gatunki te różnią się także preferowanymi siedliskami. Dla kruka odpowiednim biotopem są obrzeża dużych kompleksów
leśnych, graniczące z terenami rolniczymi lub zbiornikami wodnymi. Gawron

iglaste, zwłaszcza na podstawie wyglądu gałązek z igłami. U sosny igły są długie, twarde, zebrane po dwie na krótkopędzie. Świerk posiada krótkie, twarde
igły, w przekroju kwadratowe, ułożone równomiernie na gałęziach. Zaś u modrzewia są one miękkie, krótkie i zebrane w gęste pęczki. Modrzew to jedyne
w Polsce drzewo iglaste, które na zimę traci swe igliwie.
Narożna gablota ukazuje modele roślin leśnych o jadalnych owocach. Widnieją w niej borówka czernica (czarna jagoda), poziomka, jeżyna i malina. Aby
uniknąć zatrucia owocami runa leśnego warto zapamiętać wygląd tych czterech
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gatunków i omijać pozostałe. Po zbiorze owoce należy umyć, by uniknąć zarażenia bąblowcem. Przykłady gatunków trujących znajdują się w sąsiedniej witrynie.
Nie należy ich zrywać ani tym bardziej jeść. Reakcja organizmu na zatrucie ich
owocami zależna jest od gatunku, spożytej ilości i indywidualnych cech organizmu. U jednych może wywołać bóle brzucha, dla innych skutki mogą być śmiertelne. Wśród prezentowanych roślin szczególną uwagę należy zwrócić na wilczą
jagodę oraz cisa. U wilczej jagody trująca jest cała roślina, jednak największe stężenie szkodliwych alkaloidów znajduje się w owocach. Dla dorosłych śmiertelne
może okazać się zjedzenie 10-20 sztuk, w przypadku dzieci wystarczą 3-4 owoce.
W przypadku cisa, trujące są wszystkie części - łącznie z nasionami. Zagrożenie dla
zdrowia lub życia może spowodować zjedzenie nawet pojedynczych nasion, dlatego
zawsze w takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić się do szpitala. Szczególne
niebezpieczeństwo wynika z faktu, że cis rośnie często w parkach lub ogrodach, dlatego pozostawianie w jego sąsiedztwie dzieci bez opieki może skończyć się tragicznie.
Na sali umieszczono trzy egzemplarze pni. Pniaki te służą do określania wieku
drzew na podstawie ilości policzonych słoi. Liczenie rozpoczyna się od środka
drzewa i położonego w nim rdzenia. To od tego punktu drzewo systematycznie, co roku, przyrasta. Każdy słój składa się z dwóch części - jasnej (powstającej
wczesną wiosną) i ciemnej (powstającej późnym latem). Każdy słój to jeden rok.
Na początku, gdy drzewo jest młode, słoje są szerokie, gdyż w tym okresie intensywnie przyrasta. Z czasem rośnie coraz słabiej i słoje stają się węższe.
Kolejna prezentacja zawiera modele roślin chronionych. Wszystkie pokazane
gatunki objęte są ochroną prawną. Gatunków objętych ochroną częściową nie

zostały ochroną ścisłą. Obecnie w mniejszym stopniu zagrożone jest bagno zwyczajne, zrywane niegdyś jako roślina odstraszająca mole. Ciągle zagrożony - ze
względu na swój atrakcyjny wygląd - pozostaje rodzimy dziki storczyk, obuwik
pospolity. Podobnie dzieje z bardzo rzadką sasanką oraz rosiczką okrągłolistną.
Rosiczka jest drobną roślina, łapiącą owady za pomocą liści posiadających włoski
gruczołowe, które wydzielają lepką, wabiącą owady ciecz, do której się one przykleją. Następnie liście się zwijają się i trawią zdobycz. W ten sposób rosiczka uzupełnia niedobory azotu, bowiem rośnie na ubogich w ten składnik torfowiskach.
Poza tym przeprowadza ona normalną fotosyntezę, jak wszystkie inne rośliny.
Następna w kolejności gablota prezentuje zrzuty poroży jeleniowatych. Poroże to nie rogi. Różnica między tymi dwoma tworami jest dość znaczna.

wolno zrywać w stanie dziko rosnącym, w swych naturalnych siedliskach. Nie
dotyczy to sytuacji, gdy są one uprawiane w ogrodzie, jednak materiał sadzeniowy nie może być pozyskany ze stanu dzikiego. Przykładem może być wszystkim
dobrze znana konwalia majowa. Zakaz zrywania roślin dotyczy także występujących na zbiornikach wodnych grążela żółtego nazywanego kaczeńcem oraz
grzybienia białego, potocznie zwanego lilią wodną lub nenufarem. Do gatunków
objętych ochroną częściową należą także czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity oraz przylaszczka pospolita. Pozostałe z prezentowanych gatunków objęte

tkanką zwaną scypułem, która odżywia powstający twór. Po około czterech
miesiącach tkanka ta zasycha i zostaje starta w wyniku ocierania się o pnie i gałęzie drzew. Po okresie godowym połączenie poroża pomiędzy jego nasadą
zwaną różą a możdżeniem słabnie i zostaje ono zrzucone, po czym możdżenie
znowu pokrywają się scypułem i rozpoczyna się proces tworzenia nowego
oręża. Nie jest prawdą, że u byków jeleni co roku wyrasta poroże o większej
liczbie odrostków, a co za tym idzie, że po wielkości poroża można dokładnie
ocenić ich wiek. Liczba odrostków tworzących się na porożu zależy głównie od
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Rogi
Poroże
Wytwór skóry właściwej zbudowany Powstaje i zbudowane jest z tkanki kostz twardej keratyny
nej
Puste wewnątrz
Środek wypełniony tkanką kostną
Brak dodatkowych odnóg
Składa się z pnia i odchodzących od niego
odrostków
Posiadają je samce i samice
U krajowych gatunków występuje wyłącznie u samców
Nie są wymieniane
Co roku zrzucane i ponownie odrasta

Poroże służy samcom jeleniowatych jako oręż w walce o samice, a także do
obrony. Wyrasta ono z czaszki tj. z kości czołowej, w miejscach zwanych możdżeniami. W fazie wzrostu pokryte jest przypominającą zamsz, silnie ukrwioną
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stanu zdrowia danego osobnika i warunków życia. Zazwyczaj zwiększa się ona
z wiekiem, lecz na starość ulega redukcji. Jeleń o porożu rozwidlonym z jednym odrostkiem zwie się widłakiem, o porożu z dwoma odrostkami, a więc
o trzech końcach - szóstakiem. Po szóstaku idzie ósmak, dziesiątak, dwunastak,
itd. Nie zawsze poroże jest symetrycznie zbudowane - w takim przypadku nazwę bierze się od tyki posiadającej większą liczbę odrostków. Utarło się mówić,
że byki jeleni posiadają wieniec. U kozłów sarny występują parostki składające
się przeważnie z 3 odnóg, zatem w większości przypadków będą to szóstaki,
natomiast łosie to łopatacze, gdyż posiadają łopaty.
Za porożami pokazano różnych przedstawicieli rodziny łasicowatych. Ssaki te posiadają smukłe ciało oraz krótkie nogi i są doskonale przystosowane
do prowadzenia drapieżnego trybu życia w różnych środowiskach. Na górnej
półce umieszczono dwa gatunki kuny. Kuna domowa (kamionka) swą nazwę
zawdzięcza temu, iż potrafi sobie obrać za siedlisko teren w sąsiedztwie człowieka (może okazać się nieproszonym lokatorem strychu czy poddasza), choć
z równie dużym powodzeniem można spotkać ją w lesie. Kuna leśna (tumak)
unika człowieka i preferuje stare, gęste lasy, gdzie jej kryjówkami stają się
dziuple. Gatunki te rozróżnia się na podstawie plamy na szyi. U kuny domowej
jest ona biała i rozwidlona aż do przednich łap, u kuny leśnej natomiast kremowa lub żółtawa, nierozwidlająca się. Oba gatunki są wszystkożerne. W ich
diecie przeważa pokarm zwierzęcy w postaci drobnych ssaków (głównie gryzonie), ptaków, owadów, padliny, żab, węży i ślimaków, uzupełniany owocami.
Poniżej zostały umieszczone bardzo do siebie podobne gronostaj (sobol) i ła-

niki łasicy mierzą od 12 do 28 cm, gronostaje są nieco większe i mogą osiągać
z ogonem od 22 do 40 cm długości. Oba gatunki gniazdują w norach. Żywią
się drobnymi zwierzętami, głównie gryzoniami. Zjadają także żaby, jaszczurki,
ptaki oraz ich jaja. Mieszkają na obrzeżach lasu, w zaroślach. Spotkać je można
także na łąkach i polach. Na półce niżej umiejscowiono tchórza zwyczajnego.
Żyje on w lasach, zagajnikach i zaroślach, na terenach znajdujących się blisko
zbiorników wodnych, czasem pojawia się również w pobliżu zabudowań.
Kryje się w norach. Poluje głównie na owady, jaszczurki, płazy, gryzonie, ptaki
oraz ryby. Nie gardzi także padliną. Jesienią żywi się dodatkowo owocami. Jego
polska nazwa prawdopodobnie pochodzi od sposobu obrony przed napastnikami. Zaatakowany, broni się podobnie, jak robią to amerykańskie skunksy,
czyli wyrzuca na odległość kilku metrów silnie cuchnącą wydzielinę gruczołów przyodbytowych, co niejednokrotnie ratuje go z opresji. Największym
lokalnie występującym przedstawicielem rodziny łasicowatych jest borsuk. Za
ostoję obiera sobie lasy mieszane i liściaste z bogatym podszytem, otoczone
urodzajnymi polami. Lubi przebywać także w pobliżu terenów podmokłych
i wody. Zdarza się go spotykać również w starych sadach. To wszystkożerca,
łatwo przystosowujący się do zasobów pokarmowych zajmowanego siedliska.
Główne źródło pożywienia stanowią dżdżownice. Często zjada także duże
owady, małe i młode ssaki (głównie gryzonie i owadożerne) oraz - przy nadarzającej się okazji - ptaki i padlinę, jak również zboża oraz owoce. Jest zwierzęciem nocnym. Dzień spędza w wykopanej przez siebie norze, która ma skomplikowaną budowę. W odróżnieniu od lisich nor, jest ona bardzo czysta, bowiem

sica. Oba gatunki posiadają w lecie brązowe ubarwienie z białym spodem. Na
zimę zmieniają swą szatę na białą. W gablocie więc pokazywany jest gronostaj
w szacie zimowej, zaś łasica w letniej. Gdy są jednakowo ubarwione, rozróżnić
je można na podstawie końcówki ogona. U gronostaja jest ona zawsze czarna, niezależnie od pory roku, natomiast u łasicy będzie ona takiego samego
koloru, jak wierzch ciała. Z powodu wizerunku przedstawionego na obrazie
Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” wiele osób ma mylne wyobrażenie
na temat rozmiarów tych ssaków. Są one zwierzętami małymi. Dorosłe osob-

borsuk sprząta ją na bieżąco, usuwając wszelkie nieczystości na zewnątrz. Po nastaniu mrozów, zapada w niej w sen zimowy i korzysta ze zgromadzonych pod
skórą zapasów tłuszczu. Kopanie nor ułatwiają mu długie pazury u łap.
Następne trzy gabloty prezentują owocniki grzybów, jakie można znaleźć
w miejscowych lasach. Są to kolejno gatunki trujące, jadalne i chronione. To, co
widać za szkłem, to nie cały grzyb, a jedynie jego część w postaci organu służącego do rozmnażania za pomocą zarodników, zwanego owocnikiem. Właściwe ciało grzyba, czyli grzybnia, zajmuje często dużo większą powierzchnię niż
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owocnik i ukryta jest w podłożu. Owocnik najczęściej zbudowany jest z trzonu,
na którym może znajdować się pierścień i pochwa oraz z kapelusza, którego
spodnia część, tzw. hymenofor, może mieć postać blaszki, porów lub kolców. Nie
zbieramy gatunków, których dobrze nie znamy. Bezpieczniej jest zbierać grzyby
z porami (gąbką) niż z blaszką, bowiem wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie
trujących, a ewentualne zatrucie skutkuje w tym przypadku jedynie kłopotami
żołądkowymi. Wśród gatunków blaszkowych obecne są gatunki śmiertelnie trujące. Najgroźniejszym spośród nich jest muchomor sromotnikowy. Bywa on niestety mylony z wieloma gatunkami jadalnymi, takimi jak czubajka kania (sowa)
czy pieczarka polna. Znajomość podstawowych cech odróżniających pozwala
na uniknięcie zbędnego ryzyka. Od pieczarki najłatwiej odróżnić muchomora
po kolorze blaszek. W przypadku młodych pieczarek są one różowe, z czasem
ciemnieją i u starych owocników stają się ciemnobrązowe czy wręcz czarne.
U muchomora blaszki są zawsze białe. Od czubajki kani odróżnić go można na
podstawie dwóch cech. Czubajka ma na trzonie ruchomy pierścień, natomiast
u muchomora jest on stały. Druga różnica to nasada trzonu. Zarówno u kani, jak
i u sromotnika, występuje ona w postaci bulwy, ale u sromotnika bulwa otoczona jest wyraźną, wysoką, białawą, odstającą pochwą. Cecha ta odróżnia muchomora sromotnikowego od wszystkich innych gatunków. Dlatego podczas zbiorów zalecanym sposobem pozyskiwania owocników jest ich wykręcanie, a nie
ucinanie, dzięki czemu zawsze ma się wgląd w nasadę trzonu. Wśród innych mylonych gatunków jest jadalna kurka (pieprznik jadalny) i lisówka pomarańczowa.
Lisówka od kurki różni się gęstszymi blaszkami oraz ciemniejszymi, bardziej po-

kładem jest śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy, który jest w smaku
łagodny. Grzybem, którego z całą pewnością można rozpoznać na podstawie
doznań smakowych, jest goryczak żółciowy, pospolicie nazywany szatanem. Jest
on podobny z wyglądu do jadalnych borowików czy podgrzybków i tak jak one
posiada na hymenoforze gąbkę, która jest początkowo biała, później bladoróżowa. Jeśli dotknie się jej końcówką języka, wyraźnie poczuje się cierpki, wręcz gorzki smak. Nie jest on grzybem śmiertelnie trującym, psuje jedynie smak potraw,
a w ostateczności może być przyczyną problemów żołądkowych. Podczas zbiorów grzybów należy wybierać jedynie owocniki dojrzałe i zdrowe, gdyż u młodych i obgryzionych przez owady lub ślimaki, nie wszystkie cechy rozpoznawcze
mogą występować. Warto tu zwrócić uwagę na gatunki chronione, których nie
wolno zrywać ani zbierać. Niestety wiele osób sięga po szmaciaka gałęzistego,
nazywanego jaroszem, przez co grzyb ten staje się w lokalnych lasach coraz rzadszy. Podobnie sprawa się ma ze smardzami. W przypadku czasznicy olbrzymiej,
niejednokrotnie dzieci depczą ją dla zabawy. Stary, suchy owocnik wówczas
pęka i rozsiewa zarodniki, powodując kłąb „dymu”. W tym momencie nie dzieje
się nic złego, a wręcz przeciwnie, grzybowi takiemu pomaga się, rozsiewając go.
Negatywnym zjawiskiem jest natomiast niszczenie owocników niedojrzałych,
młodych, jeszcze wilgotnych w środku. Ciekawostkę wśród prezentowanych
okazów chronionych stanowią soplówka gałęzista oraz sromotnik bezwstydny.
Soplówka jest gatunkiem niezmiernie rzadkim, zwracającym uwagę swym niespotykanym wyglądem, przypominającym pokryty szronem krzew. Sromotnik
bezwstydny z kolei budzi jednoznaczne skojarzenia z męskim prąciem. W celu

marańczowymi owocnikami, zazwyczaj ma ona także cieńszy trzon. Kolejną myloną parą jest jadalny mleczaj rydz oraz trujący mleczaj wełnianka. Rydz, w odróżnieniu od wełnianki, nie posiada kapelusza z filcowatą skórką. Wyróżnikiem
jest także kolor mleczka wydobywającego się po nacięciu trzonu. W przypadku
rydza jest ono jaskrawopomarańczowe, natomiast u wełnianki - białe. Poza
tym mleczko wełnianki posiada ostry, piekący smak. Rozpoznawanie grzybów
trujących na podstawie wyłącznie smaku jest jednak ryzykowne, bowiem nie
wszystkie gatunki trujące posiadają ostry, piekący lub gorzki smak. Dobrym przy-

przywabienia owadów, które roznoszą zarodniki, wydziela bardzo nieprzyjemny
zapach, przypominający gnicie padliny, który czuć z daleka.
Ostatnie dwie gabloty zawierają skamieniałości świadczące o bogatej przeszłości geologicznej regionu. Pierwsza z nich prezentuje skamieniałości organizmów
morskich. Obecne w znajdywanych materiałach skalnych rostra belemnitów
pozwalają na stwierdzenie, że co najmniej do końca mezozoiku teren ten był
zalany przez morze. Rostra belemnitów to pospolicie zwane pioruny lub strzałki
piorunowe. Kiedyś błędnie sądzono, że powstają one w miejscu, gdzie w ziemię
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uderzył piorun. W rzeczywistości stanowiły one szkielet wewnętrzny organizmów morskich wyglądem przypominających dzisiejsze kałamarnice, nazywanych belemnitami. Od współczesnych kuzynów różniły się tym, że zamiast przyssawek na mackach posiadały haczyki. Belemnity były drapieżnikami. Chwytały
małe morskie zwierzęta i pożerały je za pomocą podobnych do dzioba szczęk.
Poruszały się szybko i zręcznie, a mimo to często padały ofiarą wielkich gadów
morskich, zwłaszcza ichtiozaurów. Inną ciekawą morską skamieniałością z tego
okresu są muszle amonitów. Pojawiły się one wcześniej niż belemnity (obecne
w morzach były już w dewonie), ale wyginęły w tym samym okresie, pod koniec
kredy. Podobnie, jak poprzedni gatunek, były głowonogami i z wyglądu przypominały dzisiejsze łodziki, czyli połączenie muszli ślimaka z kałamarnicą. Polowały
na wolno poruszające się bezkręgowce, w tym także na przedstawicieli własnej
gromady. Same padały ofiarami wielkich morskich gadów. Odnajdywane skamieliny małży, gąbek, ramienionogów, koralowców oraz jeżowców to kolejne
niepodważalne dowody na obecność w przeszłości na tych terenach morza. Dowodem mogą być także zęby ryb chrzęstnoszkieletowych, do których zaliczane
są rekiny i płaszczki. Ryby te, w odróżnieniu od ryb kostnoszkieletowych, posiadają szkielet oraz czaszkę zbudowane wyłącznie z chrząstek. Brakuje im także
pęcherza pławnego. W morzu tym występowały również mszywioły - podobne
nieco do dzisiejszych stułbi kolonijne zwierzęta bezkręgowe. To, co widoczne jest
w skamielinie, to ich zwapnione pochewki, czyli pokrywy ciała. Były one zwierzętami osiadłymi i żywiły się planktonem, który naganiały przy pomocy ramion. Są
one, zaraz po obecnych w karbonie gąbkach, jednymi z najstarszych znajdywa-

ny. Pożywienie mamutów stanowiły głównie różne gatunki traw, w mniejszym
stopniu zioła, roślinność krzewiasta i drzewiasta oraz prawdopodobnie także
mchy i porosty. Pokarm zrywały trąbą i rozcierały go dużymi trzonowcami. Jeden z takich dużych zębów umieszczono w gablocie. Rozmiarami przewyższały
nieco dzisiejsze słonie indyjskie, osiągały od 2,75 do 3,4 m wysokości i ważyły od 4
do 6 ton. W odróżnieniu od dzisiejszych słoni posiadały małe uszy, co zmniejszało straty ciepła. Pokryte były futrem. Z wyjątkiem starych samców, żyły stadnie.
Na terenie Europy wymarły prawdopodobnie około 13 tysięcy lat temu. Obecne wśród zbiorów skamieniałe drewno i paproć, to dowód na odbywającą się
w przyrodzie sukcesję naturalną. Dominujące w mezozoiku drzewiaste paprocie,
w okresie kenozoiku wyparte zostały przez lepiej przystosowane drzewa nago
i okrytozalążkowe. Pozostałe skamieliny to ślady dawnych organizmów lądowych w postaci skamieniałych muszli ślimaków oraz zębów ssaków.

nych skamielin, istniały bowiem już w ordowiku. Podczas trwającego od 65 milionów lat do dziś kenozoiku, morze uległo wypłaceniu i odsłonił się ląd. Pojawiły
się na nim organizmy, których skamieliny zobaczyć można w sąsiedniej, ostatniej
gablocie. Najciekawszym znaleziskiem wśród nich są z pewnością ciosy mamuta.
Szczątki te również pochodzą z obszaru Pojezierza Brodnickiego i są pozostałością ostatniej epoki lodowcowej. Ciosy mamutów to bardzo długie zęby, siekacze,
potocznie (choć nieprawidłowo) nazywane kłami. Mogły one osiągać do 5 metrów długości i służyły do odkopywania roślin spod śniegu, jak również do obro46
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Oferta turystyczno - dydaktyczna Centrum

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej skierowana jest zarówno do osób
indywidualnych, jak i grup. Zwiedzanie indywidualne odbywa się w godzinach pracy muzeum (podanych na stronie www.muzeum.brodnica.pl). Grupy zorganizowane mogą zwiedzać obiekt wraz z przewodnikiem od wtorku
do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym
umówieniu się. Ze względów organizacyjnych, liczebność pojedynczej grupy nie powinna przekraczać 25 osób. Grupy szkolne mogą także brać udział
w zajęciach z biologii czy przyrody, prowadzonych wspólnie przez nauczyciela i przewodnika. Prowadzenie tego typu zajęć możliwe jest dzięki opracowaniu specjalnych programów edukacyjnych i kart pracy, dopasowanych
do wieku uczniów i wymagań aktualnego programu nauczania. Zwiedzanie
całości Centrum z przewodnikiem zajmuje w przypadku grup szkolnych od
1,5 do 2 godzin, grup przedszkolnych - około godziny, zaś grup osób dorosłych - 1,5 godziny. Zajęcia z kartami pracy trwają około godziny (konieczne
jest wcześniejsze wydrukowanie i zabranie na zajęcia materiałów opublikowanych w zakładce „Materiały dydaktyczne” ze strony www.cee.brodnica.
pl). Zdobywanie wiedzy w Centrum możliwe jest także samodzielnie, gdyż
wszystkie eksponaty są oznaczone, wiele informacji znalazło się w niniejszym
przewodniku, a szczegółowych wyjaśnień i informacji można doszukać się na
rozwieszonych planszach informacyjnych czy w ustawionych na salach kioskach informacyjnych. Można w nich posłuchać odgłosów ptaków czy płazów, dowiedzieć się, jak zachować się w przypadkach zetknięcia z gatunkami

niebezpiecznymi, a także poszukać szczegółowych informacji o obejrzanych
na wystawie gatunkach oraz siedliskach. Można także sprawdzić poziom
zdobytej wiedzy, przechodząc kolejno poszczególne etapy quizu ekologicznego. Na drugim piętrze Centrum wyznaczono również specjalne miejsce,
w którym mogą odbywać się zajęcia z edukacji ekologicznej, szkolenia, prezentacje, prelekcje, czasowe wystawy przyrodnicze oraz pokazy filmów przyrodniczych.
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