Wystawa fotograﬁi Wyspa kormoranów
2014-08-06

Do 29 sierpnia 2014 r. w Dobie koło Giżycka można obejrzeć wystawę fotograﬁi Włodzimierza Puchalskiego „Wyspa Kormoranów”. Ekspozycja wielkoformatowych zdjęć, wykonanych w latach 50. XX wieku, prezentuje kolonie
kormoranów gniazdujących na wyspie Wysoki Ostrów na Jeziorze Dobskim.
Włodzimierz Puchalski (1909 – 1979), legendarny przyrodnik i fotograf, w 1954 r. wydał książkę „Wyspa kormoranów”. W okresie, gdy pracował i przygotowywał materiały do niej, mieszkał w Dobie, niewielkiej wiosce na
Mazurach. To właśnie z Doby wypływał na Jezioro Dobskie, a na wyspie Wysoki Ostrów obserwował i fotografował kolonię kormoranów. Oprócz świetnych opisów przyrody, autor ciekawie opisał ludzi i ówczesny klimat
mazurskich miasteczek. Dla miłośników przyrody książka jest kompendium wiedzy o ptakach Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki niej właśnie, wyspę Wysoki Ostrów zaczęto nazywać Wyspą Kormoranów. Ta potoczna nazwa do
dziś powszechnie używana przez mieszkańców Mazur.
„Wyspa kormoranów”, poprzedzające ją „Bezkrwawe łowy” (1951) oraz kolejne książki Włodzimierza Puchalskiego „Wśród trzcin i wód” (1955), „W krainie łabędzia” (1956) tworzą czterotomową „Zieloną serię”. Przyniosły mu,
wraz z pozostałym dorobkiem, rozgłos i uznanie na całym świecie. Dziś Włodzimierz Puchalski uznawany jest za ojca polskiej fotograﬁi i ﬁlmu przyrodniczego.
W 2013 r. Lasy Państwowe, na bazie oryginalnych negatywów fotograﬁcznych oraz przy użyciu najnowszej technologii, wznowiły wydanie „Wyspy kormoranów”, drugiego albumu z czterotomowej „Zielonej serii”. Wraz z
książką powstała wystawa wysokiej jakości zdjęć, wykonanych przez nestora fotograﬁi przyrodniczej podczas pracy nad jego książką. Wystawę fotograﬁi otwarto 5 sierpnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Dobie. Ekspozycję
można oglądać do 29 sierpnia 2014 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16:00 do 20:00.
Jezioro Dobskie oraz otaczające je łąki, pola uprawne i lasy zostały uznane za obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Dobskie PLB280012. Przedmiotem ochrony na tym obszarze jest między innymi kormoran czarny
Phalacrocorax carbo, którego liczebność na wyspie Wysoki Ostrów szacuje się na około 700 par.
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