
KONKURS
"Spacer, na którym zostałem biologiem"

Jak rozumieć temat konkursu?

Które zdjęcia będą miały największe szanse na zwycięstwo?

Czego szukać i jak to znaleźć?

Celem konkursu fotogra�cznego jest zmiana sposobu patrzenia na przyrodę, 
zbliżenie się do procesów i zależności ekologicznych występujących wokół nas, 

a bardzo często niedostrzeganych lub lekceważonych.

Uczestnicząc w konkursie, musimy wykazać się nie tylko umiejętnością obsługi 
aparatu, ale także stać się prawdziwym biologiem, 

który uchwycił niepowtarzalny moment z życia Ogrodu Botanicznego.

Ogród Botaniczny to nie tylko kolekcja roślin z całego świata. Przyroda widzi 
go swoimi zielonymi oczami jako prawdziwą kwitnącą wyspę wyrastającą 

z betonowego morza. Swój dom znalazły tutaj liczne gatunki owadów 
i innych bezkręgowców, ptaków i mniejszych ssaków.

Wystarczy zwolnić tempo spaceru, wyostrzyć zmysły, 
wytężyć spostrzegawczość – i zdjęcie gotowe!



 Dobre zdjęcie powinno mieć „to coś”. 
W tym wypadku jest to przyroda, której 
piękno jest często ukryte lub bardzo trudno 
dostrzegalne. Powyższe zdjęcie przedstawia 
małego motylka rozmiarów mniej więcej 
świerkowej szpilki. Jest on odpowiedzialny 
za nie najlepszy wygląd kasztanowców – 
jego gąsienice żerując uszkadzają liście, 
które zamierają i przedwcześnie opadają. 
Fotogra�a ukazuje zatem winnego najwięk-
szej „afery kasztanowcowej” ostatnich lat. 

 Oczywiście nie tylko owady potra�ą 
zaskakiwać. Nie zapominajmy o niezwykłym 
świecie grzybów, których (zaryzykowałbym 
stwierdzenie) w Ogrodzie Botanicznym 
są tysiące. Czasem natra�ć można na praw-
dziwy wysyp organizmów z tego królestwa.

 Złotook pospolity bardzo często zimuje 
w naszych mieszkaniach i pewnie każdy zna 
jego złote spojrzenie.
 Jest owadem bardzo pożytecznym, 
ponieważ żywi się głównie mszycami. 
Dlatego prosimy, aby nie wciągać go odku-
rzaczem podczas wiosennych porządków.
Jego larwy są tak żarłoczne, że zjadają nawet 
jaja własnego gatunku. Samice składają więc 
jaja na cienkich trzoneczkach, co utrudnia 
dostęp do nich.



Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Nagrodą w konkursie będzie wycieczka 

całej klasy zwycięzcy 

do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 

"Salamandra" w Myśliborzu.

Poza tym przewidziane są 

nagrody rzeczowe i wspaniała zabawa. 

 W Ogrodzie Botanicznym nie brakuje 
także innych ciekawostek. Myślę, że niejeden 
dendrolog miałby problem z nazwaniem 
tego drzewa. 


