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AKCJA SKANDA –

jak, kiedy i dlaczego?
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AKCJAAKCJA SKANDASKANDA 20062006

Organizatorzy akcji:Organizatorzy akcji:
•• Studenci III roku biologii, WydziaStudenci III roku biologii, Wydziałł Biologii Biologii 

Uniwersytetu WarmiUniwersytetu Warmińńskosko--MazurskiegoMazurskiego
GGłłóówny koordynator: Marcin Warzywodawny koordynator: Marcin Warzywoda
Opiekun: dr hab. StanisOpiekun: dr hab. Stanisłław Czachorowski, prof. UWMaw Czachorowski, prof. UWM
•• StudenckoStudencko--Doktoranckie KoDoktoranckie Kołło Naukowe o Naukowe 

EkologEkologóów UWMw UWM
PrzewodniczPrzewodnicząący: Piotr Licy: Piotr Liśśnianiańńskiski
Opiekun: dr hab. StanisOpiekun: dr hab. Stanisłław Czachorowski, prof. UWMaw Czachorowski, prof. UWM

CEL AKCJICEL AKCJI

•• ZwrZwróócenie uwagi na bardzo bogaty ekologicznie cenie uwagi na bardzo bogaty ekologicznie 
teren w obrteren w obręębie miasta, jakim sbie miasta, jakim sąą okolice jeziora okolice jeziora 
SkandaSkanda oraz poszerzenie wiedzy o ciekawych, oraz poszerzenie wiedzy o ciekawych, 
czasem bardzo rzadkich gatunkach roczasem bardzo rzadkich gatunkach rośślin i zwierzlin i zwierząąt t 
zamieszkujzamieszkująących tereny cych tereny podmokpodmokłłoo––bagiennebagienne jak i jak i 
leleśśne.ne.

•• ZwrZwróócenie szczegcenie szczegóólnej uwagi na ginlnej uwagi na ginąąccąą faunfaunęę
saproksylofagicznsaproksylofagicznąą i stworzenie miejsca do i stworzenie miejsca do 
bytowania i rozwoju wielu gatunkbytowania i rozwoju wielu gatunkóów w 
prpróóchnojadchnojadóóww..

SKANDA
Jezioro Skanda jest zbiornikiem 
wodnym o powierzchni ponad 
52 ha. Znajduje się on na 
obrzeżach Olsztyna, w 
okolicach Osiedla Mazurskiego. 

Linia brzegowa urozmaicona jest 
zatokami i półwyspami. W 
północno-zachodniej części 
leży płaska wyspa.

Piaszczysta plaża i las 
znajdujące się przy jeziorze 
doskonale nadają się do 
aktywnego, rodzinnego 
wypoczynku.

SKANDA
W okolicy Jez. Skanda znajdują
się inne zbiorniki wodne, trwałe 
jak i okresowe, które są
siedliskiem dla wielu płazów 
(ropuch, żab, traszek), 
jaszczurek, owadów z rodzin 
Odonata, Coleoptera, 
Trichoptera, Heteroptera, a 
także ptaków, m.in. Czapli 
siwej, Krzyżówki, Remiza.

Heteroptera Remiz

Krzyżówka
Ropucha szara Trichoptera

AKCJA AKCJA –– ASPEKT EKOLOGICZNYASPEKT EKOLOGICZNY
Tereny nad Jez. Tereny nad Jez. SkandaSkanda ssąą bardzo ciekawe pod wzglbardzo ciekawe pod wzglęędem dem 

przyrodniczym, co sprawia, przyrodniczym, co sprawia, żże jest on miejscem spacere jest on miejscem spaceróów i w i 
wycieczek dydaktycznych. Niestety podwycieczek dydaktycznych. Niestety podążąża za tym a za tym 
zanieczyszczenie terenu.zanieczyszczenie terenu.

W maW małłych zbiornikach wodnych znajduje siych zbiornikach wodnych znajduje sięę szereg siedlisk i szereg siedlisk i 
obszarobszaróów godowych takich pw godowych takich płłazazóów jak: ropucha szara (w jak: ropucha szara (Bufo Bufo 
bufobufo), ropucha zielona (), ropucha zielona (Bufo Bufo viridisviridis), ), żżaba aba trawnatrawna ((Rana Rana 
temporariatemporaria), ), żżaba moczarowa (aba moczarowa (Rana Rana arvalisarvalis) i ) i żżaba aba 
jeziorkowajeziorkowa ((Rana Rana lessonaelessonae)  )  

Bufo viridis Rana lessonae Rana temporaria
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TEREN AKCJITEREN AKCJI
•• Teren do Teren do 

uprzuprząątnitnięęcia z cia z 
odpadodpadóów w 
nieorganicznychnieorganicznych

•• PrzePrześświetlanie wietlanie 
krzewkrzewóów i w i 
sadzenie drzewsadzenie drzew

•• Planowane Planowane 
miejsce centrum miejsce centrum 
koordynacyjnegokoordynacyjnego

JAK?JAK?
Akcja ma 3 cele:Akcja ma 3 cele:
1.1. UprzUprząątnitnięęcie odpadcie odpadóów nieorganicznychw nieorganicznych
2.2. PrzePrześświetlenie krzewwietlenie krzewóów porastajw porastająących teren w cych teren w 

okolicy Jez. okolicy Jez. SkandaSkanda
3.3. Zasadzenie drzewek owocowych, jako Zasadzenie drzewek owocowych, jako źźrróóddłła a 

pokarmu dla ptakpokarmu dla ptakóóww
Uczestnicy zostanUczestnicy zostanąą przydzieleni do 1 z 3 grup:przydzieleni do 1 z 3 grup:
1.1. SprzSprząątajtająącej terencej teren
2.2. PrzePrześświetlajacejwietlajacej krzewykrzewy
3.3. SadzSadząącej drzewacej drzewa

Grupa sprzGrupa sprząątajtająącaca

Teren zostanie podzielony na 10(maksymalnie 12) Teren zostanie podzielony na 10(maksymalnie 12) 
sektorsektoróów. W kaw. W każżdym z sektordym z sektoróów bw bęędzie 1 osoba dzie 1 osoba 
koordynujkoordynująąca pracca pracęę 10 osobowej grupy.10 osobowej grupy.

WyposaWyposażżenie:enie:
•• Worki na Worki na śśmiecimieci
•• RRęękawice gumowekawice gumowe
•• Dobry humorDobry humor

Grupa przeGrupa prześświetlajwietlająącaca
Zadaniem grupy bZadaniem grupy bęędzie przedzie prześświetlenie i wyciwietlenie i wycięęcie cie 

krzewkrzewóów w okolicy zbiornikw w okolicy zbiornikóów wodnych, a takw wodnych, a takżże e 
przy przy śściecieżżkach i na terenach opanowanych przez kach i na terenach opanowanych przez 
rozprzestrzeniajrozprzestrzeniająący sicy sięę ggłłóóg. Uczestnicy bg. Uczestnicy bęęddąą taktakżże e 
usuwausuwaćć suche gasuche gałęłęzie oraz martwe i nadpalone zie oraz martwe i nadpalone 
krzewy.krzewy.

WyposaWyposażżenie:enie:
•• SiekierySiekiery
•• Sekatory Sekatory 

•Płazy rozmnażają się w 
nasłonecznionej części zbiorników 
wodnych, dlatego wycięcie gałęzi 
zacieniających taflę wody 
spowoduje zwiększenie obszaru 
rozrodu.  

•Wycięcie pojedynczych młodych 
drzewek głogu zapobiegnie 
tworzeniu monokultur tej rośliny i 
zagwarantuje odsłonięcie terenu 
pierwotnie nie zadrzewionego.

Grupa sadzGrupa sadząącaca

Zadaniem jest zasadzenie drzewek owocowych jako Zadaniem jest zasadzenie drzewek owocowych jako 
źźrróóddłło pokarmu dla ptako pokarmu dla ptakóów ww węędrownych drownych 
zasiedlajzasiedlająących obrzecych obrzeżża Skandy podczas ra Skandy podczas róóżżnych nych 
czecześścici roku.roku.

WyposaWyposażżenie:enie:
•• ŁŁopatyopaty
•• Sadzonki drzewSadzonki drzew
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PPŁŁONIE OGNISKOONIE OGNISKO……

W czasie akcji przewidziana jest przerwa na ciepW czasie akcji przewidziana jest przerwa na ciepłły y 
posiposiłłek (wojskowa grochek (wojskowa grochóówka) i ogrzanie siwka) i ogrzanie sięę przy przy 
ognisku.ognisku.

KIEDY?KIEDY?

Akcja Akcja SkandaSkanda odbodbęędzie sidzie sięę 22.04.2006 roku.22.04.2006 roku.
Nie jest to termin przypadkowy. Nie jest to termin przypadkowy. 
22 kwietnia uznawany jest za Dzie22 kwietnia uznawany jest za Dzieńń Ziemi juZiemi jużż od 1970 od 1970 

roku (pierwsze obchody w USA).roku (pierwsze obchody w USA).
W Polsce DzieW Polsce Dzieńń Ziemi obchodzony jest od roku 1990.Ziemi obchodzony jest od roku 1990.
WWłłaaśśnie tego dnia nalenie tego dnia należży my móówiwićć o problemach jakie o problemach jakie 

czczłłowiek stwarza Matce Ziemi i co zrobiowiek stwarza Matce Ziemi i co zrobićć, aby , aby 
szkodziszkodzićć jej jak najmniej.jej jak najmniej.

Sama konwersacja na temat zanieczyszczeSama konwersacja na temat zanieczyszczeńń jednak jednak 
nie wystarczy. Mamy winie wystarczy. Mamy więęc okazjc okazjęę zrobizrobićć cos cos 
konstruktywnego: wyjkonstruktywnego: wyjśćść z domz domóów i pomw i pomóóc c 
oczyoczyśścicićć, je, jeśśli nie cali nie całły y śświat, to przynajmniej wiat, to przynajmniej 
okolice, w ktokolice, w któórych rodzimy sirych rodzimy sięę, mieszkamy i , mieszkamy i 
wychowujemy nasze pociechy.wychowujemy nasze pociechy.

DLACZEGO?DLACZEGO?

SkandaSkanda jest terenem bardzo wartojest terenem bardzo wartośściowym, zarciowym, zaróówno wno 
krajobrazowo jak i przyrodniczo.krajobrazowo jak i przyrodniczo.

WystWystęępujpująą tu gatunki rotu gatunki rośślin i zwierzlin i zwierząąt rzadkie i t rzadkie i 
chronione, tj. storczyk (chronione, tj. storczyk (DactylorhizaDactylorhiza sp.)sp.) , nasi, nasięźęźrzarzałł
pospolity (pospolity (OphioglossumOphioglossum vulgatumvulgatum LL.), szcze.), szczeżżuja uja 
wielka (wielka (AnodontaAnodonta cygneacygnea L.)L.)

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

•• Sadzenie i przeSadzenie i prześświetlanie krzewwietlanie krzewóów, ogw, ogóólno lno 
pojpojęęte sprzte sprząątanie wraz z objtanie wraz z objęęciem tego ciem tego 
terenu dterenu dłługoterminowugoterminowąą opiekopiekąą, powinno , powinno 
wspomwspomóóc utrzymanie biorc utrzymanie bioróóżżnorodnonorodnośści i ci i 
naturalnonaturalnośści obszaru w poblici obszaru w pobliżżu Jeziora u Jeziora 
SkandaSkanda. Szczeg. Szczegóólnie, lnie, żże gatunki e gatunki 
wymienione powywymienione powyżżej sej sąą niknikłłym procentem ym procentem 
tego, co tam naprawdtego, co tam naprawdęę wystwystęępuje.puje.

••Tego typu miejsca w bezpoTego typu miejsca w bezpośśrednim rednim 
ssąąsiedztwie obszarsiedztwie obszaróów zurbanizowanych to w zurbanizowanych to 
rzadkorzadkośćść, powinni, powinniśśmy, wimy, więęc doc dołłoożżyyćć wszelkich wszelkich 
starastarańń aby chroniaby chronićć je przed zniszczeniem.je przed zniszczeniem.

••Mamy nadziejMamy nadziejęę, , żże akcja zaplanowana na 22 e akcja zaplanowana na 22 
kwietnia 2006 r. jest tylko wstkwietnia 2006 r. jest tylko wstęępem do pem do 
dalszych prac majdalszych prac mająących na celu poprawienie cych na celu poprawienie 
walorwaloróów estetycznych i utrzymania bardzo w estetycznych i utrzymania bardzo 
dudużżej rej róóżżnorodnonorodnośści gatunkowej na tym ci gatunkowej na tym 
terenie.terenie.

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA UWAGZA UWAGĘĘ


