Warzywa na zupę dyniową

Jesienne Spotkanie
z Sadem 2019

Zbiór owoców w starym sadzie.
Fot. Ewa Drewniak - wszystkie

Tak jak co roku, we wrześniu w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyło się Jesienne Spotkanie z Sadem. Imprezę organizujemy od kilkunastu lat, promując stare odmiany drzew owocowych. W Owczarach prowadzimy
szkółkę drzewek, poszukujemy starych drzew, z których pobieramy zrazy i
przeszczepiamy je na nowe podkładki. Uczymy też samodzielnego rozmnażania
drzewek poprzez szczepienie, zachęcamy do ratowania w ten sposób odmian
zwłaszcza starych, obumierających drzew (najbliższe warsztaty w marcu 2020).

drzew, cięciu, ochronie oraz o tym jak prowadzić, jak przycinać młode, nowo posadzone drzewko.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
wykład Bogdana i Kamili Kasperskich z
Anielskich Ogrodów, o tym jak uprawiać
ogród ekologiczny. Było mnóstwo zdjęć
i pomysłów na to jak zagospodarować
przestrzeń i materię organiczną z ogrodu,
oraz jak wykorzystać naturalne organizmy
do „pracy” w naszym ogrodzie. Dowiedzieliśmy się m.in. z czego i po co zrobić jeżownik
dla jeża.
W przerwie między wykładami i warsztatami posilaliśmy się przy ognisku dyniową
zupą. Wszystkie warzywa do zupy pochodziły
z ekouprawy w Anielskich Ogrodach. Posiłek
jedliśmy z jednorazowych misek zrobionych
z otrębów pszennych. Miski potem można
było zjeść samemu, albo poczęstować nimi
kozy i owce.
Jak zawsze był konkurs na najsmaczniejsze przetwory owocowe. Wyobraźnia i
inwencja uczestników dopisała. Przetwory
były nie tylko z gruszek i jabłek, ale też z czarnego bzu, tarniny, malin, porzeczek, orzechów, sosny, pigwy, brzoskwini, winogron,
śliwek, marchewki, pomidorów, żurawiny,
pomarańczy, dzikiej róży, buraka, papryki…
W kategorii dżemów i powideł wygrały:

Podczas tegorocznego Jesiennego Spotkania można było zobaczyć i degustować
owoce wielu starych odmian zebranych w
wiekowych okolicznych sadach. Z powodu
wiosennych przymrozków owoców było
niewiele, ale kilkanaście odmian udało się
zgromadzić, m.in. jabłka Cesarz Wilhelm,
Boskoop, Red Boskoop, Landsberska, Żeleźniak, Grochówka, Reneta Złota, Kronselska.
Rozmawialiśmy też o pielęgnacji starych
Owocowe torby na zakupy
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PRZYRODA
NA SZALI
Wykład Anielskich Ogrodów

Warsztat o kształtach, smakach i zapachach owoców

Talerz z otrębów da się zjeść
dżem „morela-gruszka-melon”, dżem „borówka-malina”, przecier „dereń-antonówka-róża”.
W kategorii alkoholi najlepsze były: nalewka
truskawkowa, sosnówka i nalewka z czeremchy.

Magda Mądrawska-Okołów z Fundacji
NATURA-lnie wprowadziła dzieci i młodzież w świat zapachów, kolorów i kształtów
owoców. Przy zamkniętych oczach okazało
się, że jedne owoce mają zapach mocniejszy, inne ulotny i trudniejszy do odgadnięcia.
Magda jako botaniczka, w formie zabawy
wyjaśniła uczestnikom po co właściwie
roślinie są owoce, w dodatku w tak różnych
formach. I ta różnorodność form została
wykorzystana do zrobienia jadalnych ludziko-potworów.
Jagoda Gąsiorowska z pracowni JaWa z
Łośna poprowadziła, cieszące się ogromnym
zainteresowaniem, warsztaty plastyczne,
podczas których powstały ręcznie malowane w owocowe motywy torby na zakupy.
Do malowania używaliśmy farb akrylowych,
dzięki czemu torby można prać i używać ich
wielokrotnie.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób,
także z… Japonii. Spotkanie z Sadem dofinasowane było przez Fundację Instytut na rzecz
Ekorozwoju w ramach projektu Agroturystyka w Sieci Natury.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za
udział i świetną atmosferę oraz zapraszamy na
kolejne spotkanie w Owczarach, tym razem
Wiosenne Spotkanie z Łąką (25.04.2020 r.).
Ewa Drewniak
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Reaktywacja
Trybunał SprawiedliPolskiego Towarzystwa wości Unii Europejskiej
Ekologicznego
o fińskich wilkach i
zawiłościach ochrony
19 października 2019 r. w Poznaniu odbył
się zjazd założycielski w celu powołania Polgatunkowej
skiego Towarzystwa Ekologicznego (PTEKol).
Ma ono być towarzystwem naukowym,
mającym na celu rozwijanie i propagowanie
ekologii jako dziedziny nauki oraz wspieranie
jej stosowania w praktyce. Do towarzystwa
mogą należeć osoby prowadzące działalność
naukową lub edukacyjną w dziedzinie ekologii. Działalność Towarzystwa ma być kontynuacją i rozwinięciem działań wcześniejszego
towarzystwa o tej nazwie, które działało do
początków XX wieku. Siedzibą Towarzystwa
jest Warszawa. Zjazd założycielski wybrał
zarząd PTEkol w składzie: Wiktor Kotowski
(prezes), Katarzyna Celejewska-Mrozek, Olga
Cholewińska, Andrzej Jagodziński, Agnieszka
Kolada, Mariusz Lamentowicz (sekretarz),
Ewa Mierzejewska (skarbnik), Aleksander
Rachwald (wiceprezes), Krzysztof Szoszkiewicz, Piotr Tryjanowski.
Towarzystwa naukowe (jest ich w Polsce
ok. 350) działają w Polsce na podstawie
ogólnego prawa o stowarzyszeniach, choć
podnoszone są postulaty stworzenia specyficznych ram prawnych dla społecznego
ruchu naukowego, w tym towarzystw
naukowych.

10 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydal wyrok w
sprawie C-674/17, odpowiadając na pytanie
Najwyższego Sądu Administracyjnego Finlandii dotyczące interpretacji zasad ochrony
gatunkowej i odstępstw od niej (art. 12 i
16 dyrektywy siedliskowej). Sąd pytał, czy
można udzielić zezwolenia na zabicie kilku
wilków w celu zapobiegania kłusownictwo
(a konkretnie w celu zapobieżenia ich ewentualnemu skłusowaniu przez zaniepokojoną
ludność miejscową) oraz w celu ochrony
psów domowych i „podniesienia ogólnego
poczucia bezpieczeństwa”. Tj. celem zezwolenia na polowanie miałaby być „ochrona
populacji wilka przez wzmocnienie pozytywnej postawy mieszkańców względem wilków,
a w konsekwencji ograniczenie kłusownictwa”.
Wilk Canis lupus jest w Finlandii (z wyjątkiem tzw. „obszaru zarządzania populacją
reniferów”) gatunkiem ujętym w zał. IV
dyrektywy siedliskowej, tj. stosują się do
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