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Chwasty polne naleŜą do grupy roślin najsilniej zagroŜonych wyginięciem, a jedną z waŜniejszych w 
Polsce ostoi ginących gatunków chwastów, szczególnie gatunków związanych z glebami bogatymi w 
węglan wapnia jest Opolszczyzna. W wyniku stosowania coraz skuteczniejszych środków ochrony 
roślin, wprowadzania nowych, konkurencyjnych odmian roślin uprawnych, ograniczenia stosowania 
płodozmianu, zmiany terminów siewów oraz nowych technik zbioru i oczyszczania materiału 
siewnego, a takŜe zawłaszczania terenów rolniczych na potrzeby zabudowy i eksploatacji surowców 
mineralnych, liczne gatunki z tej grupy roślin znalazły się na krawędzi zaniku. Bogate w rzadkie 
gatunki pola Opolszczyzny uboŜeją z roku na rok, a ostatnie stanowiska ginących gatunków zanikają 
na naszych oczach. Stąd właśnie tutaj podjęto prowadzony od kilku lat przez Klub Przyrodników, przy 
współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, projekt czynnej ochrony tej grupy roślin.   

W dniu 14 maja 2014 (wtorek) na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, organizujemy drugi warsztat 
informacyjno – edukacyjny poświęcony problemom ochrony zagroŜonych gatunków chwastów 
polnych Opolszczyzny. Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy na temat ochrony 
bioróŜnorodności krajobrazu rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem chwastów polnych. 
Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w Muzeum 24 marca, trzeci, bliźniaczy warsztat, z 
zajęciami terenowymi w kolekcji i agrorezerwacie w Komorznie, odbędzie się 15 maja w Wołczynie. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie nauczycieli, rolników, właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych i ekologicznych, doradców rolnośrodowiskowych. W ramach warsztatu zapoznamy 
uczestników z problematyką ochrony rzadkich gatunków roślin w krajobrazie rolniczym, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony chwastów polnych oraz efektami projektu. 
Zajęcia teoretyczne, dominujące na pierwszym warsztacie, ograniczone zostaną do minimum, główny 
nacisk połoŜymy tym razem na ćwiczenia praktyczne, przede wszystkim rozpoznawanie rzadkich i 
zagroŜonych gatunków chwastów w terenie, w kolekcji zachowawczej i agrorezerwacie na terenie 
Muzeum. Warsztat poprowadzą pracownicy Uniwersytetu Opolskiego - dr Sylwia Nowak i dr hab. 
Arkadiusz Nowak. 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, do uczestnictwa zapraszamy zarówno osoby, które brały udział w 
warsztacie I, jak i dotychczas nie uczestniczące, wszystkim zapewniamy materiały edukacyjne. 
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie, pocztą elektroniczną, na adres 
koordynatora projektu z ramienia Klubu Przyrodników - dr Andrzeja Jermaczka (andjerma@wp.pl), z 
podaniem daty warsztatu, imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego oraz ewentualnie 
instytucji jaką się reprezentuje. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pisząc na podany adres lub 
telefonicznie – 504328717. Zgłoszenie przyjmujemy do 9 maja 2013, o przyjęciu zgłoszenia oraz 
szczegółach organizacyjnych poinformujemy pocztą elektroniczną 10 maja. Warsztat rozpocznie się o 
godz. 10.00, zakończy  około godz. 15.00.  


