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VII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany”
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego 16-17 maja 2013 r.

Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
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1. Siódm¹ edycjê konkursu krasomówczego otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, 
dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

2. Po przywitaniu uczestników i goœci odczytano list od Bo¿eny Zalew- 
skiej, ¿ony redaktora Andrzeja Zalewskiego; od lewej: Benedykt RoŸ- 
miarek, Eugeniusz Pudlis, prof. Tomasz Borecki – przewodnicz¹cy jury

3. Do konkursu zg³osi³o siê 24 bajarzy, którzy w œwietle reflektorów losowali 
kolejnoœæ swoich wyst¹pieñ oraz przedstawiali siê publicznoœci

4. Po wylosowaniu kolejnoœci przyst¹piono do 
prezentacji gawêd, podczas których bajarze nie 
ograniczali siê tylko do suchych s³ów, ale tak¿e 
wcielali siê w ró¿ne postacie np. zwierzêta (na 
zdjêciu Jagoda Stelmach z Zespo³u Szkó³ Leœ- 
nych w Bi³goraju)

5. Gawêdziarze przebierali siê za postacie ze 
swoich opowieœci (na zdjêciu Piotr Lipianin z 
Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju)

6. Mimik¹ i mow¹ cia³a budowali nastrój opowiadañ (na zdjêciu Patryk Kowalski 
z Technikum Leœnego w Warcinie)

7. Jury bacznie s³ucha³o gawêd i przyznawa³o punkty m.in. za treœæ, poprawn¹ polszczyznê i po- 
mys³ow¹ interpretacjê; od lewej: Benedykt RoŸmiarek, Edward Marsza³ek, prof. Halina 
Zgó³kowa

8. Publicznoœæ w skupieniu ogl¹da³a wyst¹pienia i nagradza³a gawêdziarzy 
gor¹cymi brawami

9. Przyby³e media przeprowa- 
dza³y wywiady z uczestnikami 
konkursu oraz cz³onkami jury; 
patronat medialny nad wyda- 
rzeniem objêli: „Echa Leœne”, 
„Przegl¹d Leœniczy”, „Las 
Polski”, TVP 3 Poznañ, 
zielonalekcja.pl, Radio Mer- 
kury Poznañ

10. Pierwszego dnia konkursu, wieczorem, w go³uchowskim Zamku odby³ siê koncert muzyki 
inspirowanej lasem w wykonaniu zespo³u Collegium Musicum z Poznania

Patronat: Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych oraz Rada Jêzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Organizator konkursu: Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie

Wspó³organizatorzy: Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w Warszawie, Biuro Nasiennictwa Leœnego w Warszawie, Kapitu³a Polskiej Niezapominajki



Zapraszamy
P Wystawy sta³e 

w Muzeum Leœnictwa: 
„Kulturotwórcza rola lasu” 

„Dzieje leœnictwa w Polsce” 
„Spotkanie z lasem”

„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski 
w aspekcie wiosennym”

„Diorama – œwierczyna borealna                 
w aspekcie zimowym”

„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Technika leœna”, „Ochrona lasu”

P Wystawy czasowe 
w Muzeum Leœnictwa:

„Mój las” 
wystawa fotograficzna Krzysztofa Frydla

(do 8 sierpnia 2013 r.)
„Nalewki z roœlin leœnych. 

Trunki dla zdrowia i przyjemnoœci” 
(do 4 wrzeœnia 2013 r.)

Polskie szable i pa³asze XX wieku             
ze zbiorów Paw³a Komorowskiego

(do 30 wrzeœnia 2013 r.)
Wystawa „Motywy przyrodnicze              

na ceramice ze zbiorów Muzeum Historii 
Przemys³u w Opatówku”
(do 31 grudnia 2013 r.)

„Coœ, gdzieœ, kiedyœ” wystawa fotografii 
Grzegorza Paw³owskiego
(do 31 grudnia 2013 r.)

P Zajêcia terenowe 
dla dzieci i m³odzie¿y 

prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”

„Ssaki leœne”, „W g³¹b lasu”

P Zajêcia muzealne 
dla dzieci i m³odzie¿y

prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”

„Zagro¿enia lasu”

Informacje dotycz¹ce zajêæ: 
tel. (62) 761-50-45, 

e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
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Zapraszamy do udzia³u
Szczegó³y na stronie www.okl.lasy.gov.pl

Nadchodz¹ce 
wydarzenia

Miêdzynarodowy 
Plener Artystyczny 

„Inspiracje 
Leœne III”

9–23 sierpnia 2013 r.

Turniej Nalewek Leœnych
4 wrzeœnia 2013 r.

II Konferencja naukowa 
„Las i historia” 

9–10 paŸdziernika 2013 r.

P

P

Inspiracje 
leœne III

„Bajarze z Leœnej Polany”
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego

11. Drugi dzieñ „Bajarzy...” otworzy³ spektakl pt.: „Drzewo” zaprezento- 
wany przez uczniów z Technikum Leœnego w Bi³goraju, poœwiêcony pa- 
miêci Andrzeja Zalewskiego 

[cd. ze str. 1] 

12. O godz. 10.00 og³oszono wyniki konkursu i wrêczono dyplomy, pami¹t- 
kowe statuetki – „¿ubr skrzydlaty”, nagrody i wyró¿nienia; od lewej: 
Magdalena Koziara, Ryszard Dzialuk, Benedykt RoŸmiarek

13. Laureaci konkursu i jury; od lewej: Eugeniusz Pudlis – Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych             
w Warszawie, prof. Halina Zgó³kowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zygmunt Burzyñ- 
ski – wyró¿nienie specjalne, Natalia Harabin – III miejsce, Antoni Ziêba – I miejsce, Weronika Wróblewska – 
II miejsce, Ryszard Dzialuk – dyrektor Biura Nasiennictwa Leœnego w Warszawie, Benedykt RoŸmiarek – 
dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie, dr Edward Marsza³ek – Regionalna Dyrekcja Lasów Pañ- 
stwowych w Kroœnie

I miejsce – Antoni Ziêba, Zespó³ 
Szkó³ Leœnych i Ekologicznych       
w Brynku
II miejsce – Weronika Wróblewska, 
Zespó³ Szkó³ Leœnych w Tucholi
III miejsce – Natalia Harabin, Ze- 
spó³ Szkó³ Leœnych w Zagnañsku
Wyró¿nienia:
- Micha³ Denis, Zespó³ Szkó³ Leœ- 
nych w Bi³goraju
- Magdalena Koziara, Zespó³ Szkó³ 
Leœnych w Bi³goraju
- Przemys³aw Jankowski, Zespó³ 
Szkó³ Leœnych w Lesku
- Dawid Komonicki, Zespó³ Szkó³ 
Leœnych w Lesku
-Krzysztof Borkowski, Zespó³ Szkó³ 
Leœnych w Tucholi
- Izabela ¯muda-Trzebiatowska, 
Technikum Leœne w Warcinie
- Piotr Lipianin, Zespó³ Szkó³ 
Leœnych w Bi³goraju
Wyró¿nienie specjalne:
- Zygmunt Burzyñski, Sosnowiec

Wyniki konkursu

Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk; zdjêcia: Patryk Ortell

Za nami intensywny okres dzia³alnoœci 
edukacyjnej, wystawienniczej oraz wzmo¿o- 
nych prac rewaloryzacyjnych w parku-arbore- 
tum. Jak co roku zorganizowaliœmy obchody 
„Dnia Ziemi”, ogólnopolski konkurs kraso- 
mówczy „Bajarze z Leœnej Polany” oraz fe- 
styn edukacyjny „Spotkanie z lasem”, w któ- 
rych wziê³o udzia³ ponad 1500 uczestników. 
Ciekawym wydarzeniem edukacyjnym by³y 
warsztaty wyrobu nalewek po³¹czone z otwar- 
ciem wystawy pt.: „Nalewki z roœlin leœnych. 
Trunki dla zdrowia i przyjemnoœci”, które 
zakoñcz¹ siê specjalnym turniejem na pocz¹t -
ku wrzeœnia. 

W maju Muzeum Leœnictwa w³¹czy³o siê w 
ogólnopolsk¹ akcjê „Noc muzeów”,  wydarze- 
nie to uœwietni³a diaporama zdjêæ przy- 
rodniczych Tomasza Ogrodowczyka. Otworzy- 
liœmy kilka wystaw czasowych, a wœród nich 
fotografie przyrodnicze Krzysztofa Frydla – 
nadleœniczego z Nadleœnictwa Kaliska. Zapre- 
zentowaliœmy te¿ ciekawe prace poplenerowe 
m³odzie¿y z Liceum Plastycznego z Kalisza, 
która w dojrza³y sposób wykona³a dzie³a ma- 
larskie przedstawiaj¹ce go³uchowskie zabytki 
architektury i przyrody. 

W po³owie sierpnia odbêdzie siê kolejny 
miêdzynarodowy plener artystyczny „Inspira- 
cje leœne III”. W trakcie tego pleneru odbêd¹ 
siê trzy warsztaty plastyczne dla dzieci i m³o- 
dzie¿y z Go³uchowa, które poprowadz¹ cz³on- 
kowie „Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Plastycznej, Delegatura w Kielcach”.

Oœrodek aktywnie w³¹cza siê w kampaniê 
edukacyjn¹ „Lasy Pañstwowe. Zapraszamy”. 
Z tej okazji wyg³osiliœmy szereg referatów dla 
s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Go- 
³uchowa, przeprowadziliœmy konkurs na sce- 
nariusz lekcyjny pod has³em „U¿ytkowanie 
przyrody nie jest z³e” oraz konkurs plastyczny 
„Las zaprasza nas”. W kampaniê edukacyjn¹ 
Lasów Pañstwowych wpisuje siê te¿ opraco- 
wany przez pracowników Oœrodka quest pt.: 
„Wêdrówki dendrologiczne” oraz aktualny 
konkurs na fraszkê zatytu³owany „Zabij œmie- 
chem z³e zwyczaje”.

Du¿ym wydarzeniem edukacyjnym zwi¹- 
zanym z t¹ kampani¹ bêdzie bicie rekordu Gui- 
nnessa w kategorii „Najwiêksze zgromadzenie 
ludzi przebranych za drzewa”. W ramach tego 
przedsiêwziêcia w lokalnych szko³ach wyg³o- 
szone zostan¹ prelekcje o tym, co warto wie- 
dzieæ o lasach w Polsce oraz o jednym z naj- 
cenniejszych gatunków drzew – dêbie, jego 
znaczeniu w przyrodzie, kulturze i gospodarce. 
Bicie rekordu odbêdzie siê 30 wrzeœnia br. na 
polanie parkowej, w s¹siedztwie roz³o¿ystego 
dêbu szypu³kowego, jednego z najpiêkniej- 
szych pomników przyrody. 

Okres lata to czas na wycieczki po kraju,  
zapraszam serdecznie do Go³uchowa na spa- 
cery po zabytkowym parku, do wizyty w Mu- 
zeum Leœnictwa i Pokazowej Zagrodzie Zwie- 
rz¹t.

Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
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 „Spotkanie z lasem”

Wyniki konkursu
I kategoria (klasy I-III SP):
I miejsce – Maria So³tysiak, ZSP w Koœcielcu
II miejsce – Maja Nowak, SP w Droszewie 
III miejsce – Katarzyna Pawlak, PSP w Taczanowie Drugim 
Wyró¿nienia: 
- Martyna Anyszewska, SP w Rajsku
- Franciszek Jasiñski, SP nr 5 w Turku
- Wiktoria B³aszczyk, SP nr 5 w Turku
- Agata Urbaniak, ZSP nr 1 w Pleszewie
- Antonina Kolbowicz, SP nr 8 w Kaliszu
- Agata Bilska, SP w Wielowsi
- Martyna Glapa, SP nr 5 w Ostrowie Wlkp.
- Julia Jagielska, ZSP w Koœcielcu
- Martyna Miko³ajczak, SP w Mieszkowie
- Wiktoria Michalska, SP w Mieszkowie
- Piotr Nowak, SP w Szczytnikach
- Marcin Kuchnicki, ZS w Szczytnikach
Wyró¿nienie specjalne:
- Praca Zbiorowa dzieci klasy 0, ZSP w Sowinie B³otnej
II kategoria (klasy IV-VI SP):
I miejsce – Anna Briske, ZSP nr 3 w Pleszewie
II miejsce – Stanis³aw Zdunek, SP w Kowalewie 
III miejsce – Jakub Tomczak, ZSP w Koœcielcu
Wyró¿nienia:
- Natalia Nowacka, PSP Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. 
- Anna-Maria Fr¹szczak, PSP Sióstr Salezjanek w Ostrowie 

Wlkp. 
- Piotr Niewiejski, Specjalny Oœrodek Wychowawczy 

Zgromadzenia Sióstr Œw. El¿biety w Ostrowie Wlkp.
- Damian Jakubowski, ZSP w Koœcielcu
- Zofia Nowak, SP nr 2 w Lesznie
- Wiktoria Wróbel, ZS w Szczytnikach
- Julia Michalak, ZS w Szczytnikach
- Krystian Karolak, SP w Droszewie
- Aleksandra Chruœcicka, ZS nr 11 w Kaliszu
III kategoria (gimnazja):
I miejsce – B³a¿ej Sowa, ZS w Szczytnikach
II miejsce – Angelika Œwierek, ZS w Rajsku 
III miejsce – Sandra Augustyniak, ZSP nr 1 w Pleszewie
Wyró¿nienia:
- Aleksandra Urban, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
- Alicja Olejnik, ZS w Radliczycach
- Katarzyna ¯eglicka, ZS w Szczytnikach 
- Kamila Ko³odziejczyk, ZS w Iwanowicach
- Klaudia Roszczyk, ZS w Iwanowicach
IV kategoria (szko³y ponadgimnazjalne):
I miejsce – Paulina Grzesiek, ZS Us³ugowych w Ostrowie 
Wlkp.
II miejsce – Marta Wojtkowiak, ZS Przyrodniczo-
Politechnicznych CKU w Marszewie
III miejsce – Natalia Mielcarek, Szko³a Przysposabiaj¹ca do 
Pracy w Pleszewie 
Wyró¿nienia:
- Joanna Bodura, ZS Us³ugowych w Ostrowie Wlkp.
- Joanna Przyby³a, SOSW nr 1 w Kaliszu 

W ciep³y, czerwcowy dzieñ do Oœrodka 
Kultury Leœnej w Go³uchowie przyjechali 
uczniowie wraz z opiekunami ze szkó³ po³u- 
dniowej Wielkopolski, aby wspólnie œwiê- 
towaæ „Spotkanie z lasem”. W festynie tym, 
który na sta³e wpisa³ siê w kalendarz imprez 
edukacyjnych, uczestniczy³o blisko 1000 
dzieci i m³odzie¿y. Tegoroczne spotkanie 
przebiega³o pod has³em „Lasy Pañstwowe. 
Zapraszamy”. 

Ju¿ po raz dziewi¹ty, 14 czerwca, do 
Oœrodka przyjechali uczniowie m.in. z Kali- 
sza, Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Jarocina i 
Wielowsi. Nie zabrak³o równie¿ dzieci z naj- 
bli¿szej okolicy i go³uchowskiej szko³y.

Podczas festynu uczniowie 
mogli uczestniczyæ w warsztatach 
m.in.: wyklejania na drewnie, malo- 
wania na liœciach, szkle, plecion- 
karskich, lepienia z gliny. Jak co ro- 
ku Muzeum Papiernictwa w Duszni- 
kach Zdroju umo¿liwi³o wszystkim 
chêtnym wykonanie papieru czerpa- 
nego a Centrum Edukacji Regional- 
nej i Przyrodniczej w Mniszkach 
uczy³o wycinaæ rzemienie skórzane 
i tworzyæ dzbany oraz kielichy na 
kole garncarskim. M³odzie¿ i dzieci 
mia³y równie¿ mo¿liwoœæ obejrzeæ 
pokazy takie jak: pracy pilarzy, pie- 
czenia, wêdzenia itp. Towarzystwo 
¯ywej Archeologii z Zawodzia zaprezentowa- 
³o techniki tradycyjnego tkactwa oraz dawne 
sposoby otrzymywania dziegciu, a tak¿e zaba- 
wy plebejskie.

 Dodatkow¹ atrakcj¹ spotkania by³ pokaz 
pracy samochodów stra¿y leœnej z Nadle- 

œnictw Kalisz i Taczanów, s³u¿¹cych 
do gaszenia po¿arów w lesie.

Obok warsztatów, pokazów i za- 
baw edukacyjnych, na scenie odby- 
wa³y siê spektakle przygotowane 
przez dzieci i m³odzie¿. Uczniowie z 
teatrzyku „Têcza” z go³uchowskiej 
szko³y zaprezentowali przedstawie- 
nia pn.: „Calineczka” i „Gnomy z 
planety Gnu”, a m³odzie¿ ze Szko³y 
Podstawowej nr 10 w Kaliszu ode- 
gra³a przed publicznoœci¹ dwie in- 
scenizacje: „Nie by³o nas, by³ las” 
oraz „Pch³a Szachrajka”. Uczestnicy 
spotkania mogli tak¿e obejrzeæ spek- 

takl pt. „Tajemniczy las” w wykonaniu grupy 
teatralnej „Ad hoc” ze Specjalnego Oœrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu oraz wy- 
s³uchaæ piosenki „Duszki, duszki…” zaœpie- 
wanej przez dzieci ze Szko³y Podstawowej      
w Go³uchowie. 

Oœrodek przygotowa³ 
równie¿ szereg gier i zabaw 
edukacyjnych. Uczestnicy fe- 
stynu mogli sprawdziæ swoj¹ 
wiedzê na temat grzybów ja- 
dalnych i truj¹cych, przypo- 
mnieæ sobie jakie zwierzêta 
¿yj¹ w poszczególnych warst- 
wach lasu oraz dowiedzieæ siê 
ile jest lasów w Polsce i w kra- 
jach europejskich. Nie zabra- 
k³o tak¿e konkursu rzutu szy- 
szk¹ do celu oraz „Czy znasz 
to drzewo?”.

Wa¿nym punktem spot- 
kania by³o uroczyste podsu- 

mowanie konkursu plastycznego 
„Las zaprasza nas”, do którego na- 
p³ynê³o 666 prac. Jest to konkurs 
otwarty, przeprowadzany w czte- 
rech kategoriach wiekowych. Do 
pierwszej kategorii, czyli ucznio- 
wie klas I-III szkó³ podstawowych, 
przys³ano 300 rysunków, do drugiej 
– klasy IV-VI – 200. W  kategoriach 
tych dzieci tworzy³y bajkowe ry- 
sunki pastelami olejnymi. W star- 
szych grupach (III kategoria – gim- 
nazja i IV – szko³y ponadgimnazjal- 
ne) uczniowie swoje „leœne” prace 
wykonywali farbami plakatowymi. 

Podczas festynu laureaci i wyró¿nieni 
otrzymali nagrody, dyplomy i upominki z r¹k 
Benedykta RoŸmiarka, dyrektora Oœrodka 
Kultury Leœnej i Zbigniewa Kuszy, zastêpcy 
dyrektora OKL. Nagrodzone prace mo¿na by³o 
ogl¹daæ na specjalnie zorganizowanej wysta- 
wie z okazji „Spotkania z lasem”.

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objêli: „¯ycie Pleszewa”, Radio Centrum Ka- 
lisz, „Poznajmy Las” oraz  „Echa Leœne”.

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Wystêp uczniów z teatrzyku „Têcza” ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie pt.: „Calineczka”                   
(fot. D. Micha³owski)

Spektakl pt.: „Nie by³o nas, by³ las” w wykonaniu uczniów z klasy III b ze Szko³y Podstawo- 
wej nr 10 w Kaliszu (fot. D. Micha³owski)

Stoisko Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. D. Micha³owski)

Warsztaty garncarskie (fot. D. Micha³owski)
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Otwarte wystawy

Wydarzenia

W Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” 4 kwietnia br. otwarto wystawê prac 
plastycznych uczniów z Liceum Plastycznego w Kaliszu (fot. P. Ortell)

W sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni” 11 kwietnia 2013 r. zosta³a 
otwarta wystawa fotograficzna Krzysztofa Frydla „Mój las” (fot. P. Ortell)

Równie¿ 11 kwietnia br. udostêpniono do zwiedzania wystawê czasow¹ 
„Nalewki z roœlin leœnych. Trunki dla zdrowia i przyjemnoœci” (fot. P. Ortell)

Od 27 czerwca br. mo¿na zwiedzaæ wystawê „Polski szable i pa³asze XX 
wieku” ze zbiorów Paw³a Komorowskiego (fot. J. Wróbel-Mróz)

W sali muzealnej w „Oficynie” 9 maja 2013 r. otwarto wystawê „Opisanie 
œwiata” Mariana Buca³y (fot. J. Wróbel-Mróz) 

15 maja br., w drugim dniu obrad Rady Naukowej OKL, udostêpniono do 
zwiedzania wystawê fotograficzn¹ Grzegorza Paw³owskiego pt.: „Coœ, 
gdzieœ, kiedyœ” (fot. J. Wróbel-Mróz)

W Oœrodku 16 kwietnia br. odby³o siê uro- 
czyste podsumowanie Konkursu Ekologiczne- 

M³odzie¿ i zaproszeni goœcie podczas prelekcji pt.: „Lasy Pañstwowe. 
Zapraszamy” (fot. P. Ortell)

Do obiektu edukacyjnego Oœrodka Kultury 
Leœnej 12 kwietnia br. zjechali siê uczestnicy 
warsztatów wykonywania nalewek z owoców 
leœnych. Podczas spotkania, które poprowadzi³ 
Hieronim B³a¿ejak, mistrz nalewek z Torunia,  
dowiedzieli siê m.in. kiedy najlepiej zbieraæ 
owoce, jak sporz¹dzaæ mieszanki z ró¿nych 
roœlin, a tak¿e które nalewki maj¹ najciekawszy 
smak i aromat oraz na jakie schorzenia i cho- 
roby pomagaj¹.

Uczestnicy warsztatów robienia nalewek (fot. K. Zió³kowska)

21 maja 2013 r. w OKL odby³o siê spotkanie 

Goœcie spotkania promuj¹cego go³uchowski quest (fot. P. Ortell)

Otwarta dla zwiedzaj¹cych „Powozownia” podczas Nocy Muzeów 
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk) 

W dniach 8 i 9 maja na terenie Oœrodka Kul- 
tury Leœnej odby³y siê warsztaty dla edukato- 
rów z nadleœnictw RDLP Poznañ, w których 
uczestniczyli równie¿ pracownicy Oœrodka.

Noc Muzeów w Oœrodku, tak jak i w innych 
placówkach muzealnych, mia³a miejsce 18 maja. 
W tegorocznej akcji uczestniczy³o blisko tysi¹c 
osób. Odwiedzaj¹cy Go³uchów zwiedzali wy- 
stawy w Muzeum Leœnictwa w „Oficynie”, „Po- 
wozowni” i „Owczarni”. Specjalnym wydarze- 
niem wieczoru by³a diaporama „Okruchy przy- 
rody” autorstwa Tomasza Ogrodowczyka.

go „My w naszym regionie”. Tegoroczna edy- 
cja przebiega³a pod tytu³em „Odpady niebezpie- 
czne”. Organizatorem ósmego fina³u by³ Spe- 
cjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w 
Kaliszu. W s³oneczny dzieñ do Oœrodka zjechali 
uczniowie wraz z opiekunami z placówek bio- 
r¹cych udzia³ w konkursie, m.in. z Kalisza, 
Ostrowa Wlkp., Jarocina oraz Pleszewa. 

Podczas uroczystoœci zebrani wys³uchali 
prelekcji pt.: „Lasy Pañstwowe. Zapraszamy” 
wyg³oszonej przez Joannê Zalejsk¹-Niczyporuk, 
pracownika Dzia³u Edukacji i Informacji OKL. 

Liderzy edukacji z nadleœnictw RDLP Poznañ podczas zajêæ na warsztatach 
(fot. L. Kopiñska)

promocyjne dotycz¹ce questu 
(gry terenowej) pn.: „Wêdrówki 
dendrologiczne”. Gra ta zosta³a 
opracowana przez pracowników 
Oœrodka i jest dostêpna w pun- 
ktach sprzeda¿y w Muzeum Leœ- 
nictwa w Go³uchowie oraz na 
stronach: www.okl.lasy.gov.pl, 
www.regionwielkopolska.pl, 
www.questing.pl.

Redakcja
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XII edycja Dnia Ziemi za nami
Œwiêtowanie Dnia Ziemi w Oœrodku 

Kultury Leœnej w Go³uchowie przyci¹g- 
nê³o rzesze sta³ych bywalców, ale i du¿e 
grono osób po raz pierwszy uczestni- 
cz¹cych w tym cyklicznym wydarzeniu. 
Dwunasta edycja, przebiegaj¹ca pod pa- 
tronatem Andrzeja Grzyba – Pos³a do 
Parlamentu Europejskiego, Janusza 
Pêcherza – Prezydenta Kalisza i Micha³a 
Karalusa – Starosty Pleszewskiego, odby- 
³a siê 19 kwietnia 2013 roku i obfitowa³a w 
ró¿norodne punkty programu.

Dziêki ³askawej pogodzie, 
bez zak³óceñ œwiêtowano na 
œwie¿ym powietrzu, ale nie tylko. 
Zanim dosz³o do sadzenia drzewa 
i radosnego happeningu w parku-
-arboretum, goœcie imprezy 
zgromadzili siê w „Powozowni”, 
by tutaj obejrzeæ inscenizacje 
przygotowane przez dzieci i m³o- 
dzie¿ z SP nr 1 i 15 w Kaliszu, 
pos³uchaæ utworów skompono- 
wanych przez Olafa Bressa z kali- 
skiego Gimnazjum nr 2, a tak¿e 
zapoznaæ siê z zasadami ogólno- 
polskiej akcji pisania Listów dla 
Ziemi, realizowanej przez Fundacjê ARKA 
wraz z Lasami Pañstwowymi w roli strategi- 
cznego partnera. Szko³y, które zdecydowa³y 
siê napisaæ listy, otrzyma³y pakiety informa- 
cyjne oraz papier listowy wyprodukowany z 
makulatury. Ci, którzy zajêli miejsca w 
„Powozowni” mieli okazjê wys³uchaæ rów- 
nie¿ kilku cennych s³ów skierowanych do 
nich przez doros³ych: gospodarzy imprezy, 

wojewódzkiego konserwatora przy- 
rody oraz przedstawicieli samo- 
rz¹du.

Po dawce jak¿e wa¿nych, eko- 
logicznych przepisów na ¿ycie 
p³yn¹cych ze sceny, kolejnych 
wskazówek udzielali uczniowie go- 
³uchowskiej szko³y podstawowej, 
którzy podczas przygotowanego ha- 
ppeningu skandowali: œrodowisko 
ponad wszystko, oka¿ kulturê i chroñ 
naturê, szanuj las póki czas. 

Przebrani za sadzonki, w mini- 
spektaklu pokazali, w jakich 
warunkach lubi¹ wzrastaæ drzewa i co 
im przeszkadza w prawid³owym roz- 
woju. Przedstawienie towarzyszy³o 
uroczystemu sadzeniu cyprysika nut- 
kajskiego – symbolu opieki gimnazja- 
listów nad parkiem-arboreum. 

O tym, ¿e powierzchnia leœna w 
Polsce z ka¿dym rokiem staje siê wiêk- 
sza, ¿e lasy wype³niaj¹ szereg niezwy- 
kle wa¿nych funkcji i s¹ w bardzo do- 
brej kondycji, mogli przekonaæ siê 
uczestnicy rajdu ekologicznego „Pod 

Goœci obchodów Dnia Ziemi witali El¿bieta Steczek-Czerniawska, dyrektor III Li- 
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Kaliszu i Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kul- 
tury Leœnej w Go³uchowie (fot. K. Zió³kowska)

Uczniowie posadzili w parku cyprysika nutkajskiego (fot. K. Zió³kowska)

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Go³uchowie przebrali siê za sadzonki                        
(fot. K. Zió³kowska)  

drzewami”. Obfitowa³ on w zadania, któ- 
rych prawid³owe rozwi¹zanie w jak naj- 
lepszym czasie, gwarantowa³o nagrody. 
Og³oszenie wyników rywalizacji, rozegra- 
nej w dwóch kategoriach wiekowych, 
odby³o siê na dziedziñcu zamkowym. Tutaj 
równie¿ podsumowano konkurs na plakat 
promuj¹cy go³uchowskie obchody Dnia 
Ziemi oraz szereg innych projektów 

ekologicznych. Trzydziestu je- 
den gimnazjalistów zosta³o wy- 
ró¿nionych odznak¹ „Honorowy 
Opiekun Miejsc Przyrodniczo-
Cennych Go³uchowa” za ca³oro- 
czn¹ pracê na rzecz œrodowiska. 
Dla kolejnych dziewiêædziesiê- 
ciu przygotowano certyfikaty, 
które uprawniaj¹ ich do ubiega- 
nia siê o odznakê w nadchodz¹- 
cym roku.

Uczestnicy Dnia Ziemi wy- 
je¿d¿ali z Go³uchowa pe³ni wra- 
¿eñ, z przypiêt¹ okolicznoœcio- 
w¹ plakietk¹. Nagrodzeni w kon- 

Gimnazjaliœci otrzymali odznaki „Honorowego Opiekuna Miejsc Przyrodniczo-Cennych 
Go³uchowa” (fot. K. Zió³kowska)

kursach i rajdzie wieŸli do szkó³ atrakcyjne 
upominki, a szczêœliwiec – rower, 
rozlosowany wœród uczestników imprezy, 
ufundowany przez Przedsiêbiorstwo Oczy- 
szczania Miasta EKO w Kaliszu. Sponsorami 
wydarzenia byli równie¿: Kaliskie Przedsiê- 
biorstwo Transportowe, Bank Zachodni 
WBK S.A. oddz. Kalisz, Kawiarnia Muzeal- 
na, Salon Komputerowy Enter i Hurtownia 
Marker.                    

Dzieñ Ziemi zorganizowali Oœrodek 
Kultury Leœnej i III Liceum Ogólnokszta³- 
c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Kaliszu, przy 
wspó³udziale Urzêdu Gminy w Go³uchowie, 
Urzêdu Miejskiego w Kaliszu, Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie oraz Gimnazjum 
nr 2 w Kaliszu. 

Alicja Antonowicz

Wyniki konkursu na plakat

I miejsce: 
B³a¿ej Sorbian, Gimnazjum nr 9 im. Jana 
Paw³a II w Kaliszu

II miejsce:
Wiktoria Kaczmarek, Zespó³ Szkó³ Publi- 
cznych nr 1 w Pleszewie 
Patrycja Skoczylas, Gimnazjum nr 9 im. 
Jana Paw³a II w Kaliszu

III miejsce:
Emilia Nowacka, Zespó³ Szkó³ Publi- 
cznych nr 2 w Pleszewie

Wyró¿nienia:

- Agnieszka Jêdraszczyk, Zespó³ Szkó³ 
Publicznych nr 1 w Pleszewie 

- Maciej Kanicki, Zespó³ Szkó³ Publi- 
cznych nr 1 w Pleszewie

- Aleksandra Spychalska, Gimnazjum    
nr 9 im. Jana Paw³a II w Kaliszu

- Martyna Miœko, Gimnazjum nr 9 im. 
Jana Paw³a II w Kaliszu

- Eryk Wielichnowski, Gimnazjum nr 9 
im. Jana Paw³a II w Kaliszu

- Natalia Zaj¹c, Gimnazjum nr 9 im. Jana 
Paw³a II w Kaliszu

- Miko³aj Kasprzak, Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Noblistów w Ostrowie Wlkp.
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Nowoœci wydawnicze

Tu byliœmy...
W Szkole Podsta- 

wowej w Wielowsi, w 
siedzibie Stowarzy- 
szenia Ekologiczno-
Kulturalnego „EKO 
klub”, 5 kwietnia br., 
rozstrzygniêto Gmin- 
ny Konkurs Ekolo- 
g i c z n y  „ M y  d l a  
Ziemi”. Patronat nad 
tym wydarzeniem 
obj¹³ Oœrodek Kul- 
tury Leœnej w Go³u- Jury konkursowe podczas obrad (fot. H. KaŸmierczak)

chowie, Samorz¹d Gminy Sieroszewice oraz Gminny Oœrodek Kul- 
tury w Sieroszewicach. W sk³ad jury weszli: El¿bieta Ko³odziej- 
czak-Ga³a – polonista, Cezary Janiszewski – dyrektor Galerii Sztuki 
Wspó³czesnej w Ostrowie Wlkp., Jerzy Paw³owski – dyrektor Gmin- 
nego Oœrodka Kultury w Sieroszewicach, El¿bieta Vogel – teolog, 
cz³onek SEK EKOklub oraz Joanna Zalejska-Niczyporuk – specjali- 
sta w Dziale Edukacji i Informacji OKL.

I miejsce i tytu³ „Promotor Ekologii w Gminie Sieroszewice”:                          
zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Wielowsi, w sk³adzie: And¿elika Fornalczyk, 
Patrycja G¹siorek, Aleksandra Piaskowska, Dominika Rój
II miejsce: zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Rososzycy, w sk³adzie: Bartek 
Benita, And¿elika Mielcarek, Sebastian Tu³oza, Wojciech Wawrzyniak
III miejsce: zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Zamoœciu, w sk³adzie: Ewa 
Kamiñska, Wiktoria Spalona, Aleksandra ¯uberek, Aleksandra Zatylna
Wyró¿nienia:
- Publiczne Przedszkole z Latowic, zespó³ w sk³adzie: Ma³gorzata Szmaj, Zuzanna 
Jarecka, Natalia Mielcarek, Maja Stwik
- Publiczne Przedszkole z Psar, zespó³ w sk³adzie: Kinga Wirt, Martyna Kochanek, 
Oliwier Nosal, Wiktor Stempniak
Dyplom uznania: Gimnazjum z Wielowsi, zespó³ w sk³adzie: Alicja KaŸmierczak, 
Natalia Kobierska, Iwona Gaczyñska, Monika Suœ

Wyniki konkursu

13 kwietnia 2013 r. w Wielowsi podczas obchodów Dnia Ziemi wrêczono nagrody i wyró¿nienia w Gminnym 
Konkursie Ekologicznym „My dla Ziemi”; w uroczystoœci uczestniczyli pracownicy OKL (fot. H. KaŸmierczak)

W Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu 3 czerwca br. zorganizowano Dzieñ Dziecka, 
podczas którego pracownicy Oœrodka przeprowadzali gry i zabawy edukacyjne dla dzieci 
i m³odzie¿y (fot. Arch. OKL) 

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie zosta³ zaproszony na obchody 10-lecia nadania imienia Adama Loreta 
Gimnazjum w £êczycach; uroczystoœæ odby³a siê 6 czerwca 2013 r. (fot. B. Czo³nik)

Pracownicy Oœrodka przeprowadzali gry i zabawy edukacyjne podczas uroczystoœci otwarcia trasy biegowej przy 
Leœnym Centrum Edukacyjnym „Las Winiarski” w Nadleœnictwie Kalisz; uroczystoœæ ta zosta³a zorganizowana 21 
czerwca 2013 r. w ramach kampanii „Lasy Pañstwowe. Zapraszamy” (fot. P. Cepa)

Po raz kolejny Oœrodek Kultury Leœnej uczestniczy³ w festynie „Lasom Przyjazny”; tegoroczna edycja odby³a siê     
w Obornikach 22 czerwca; organizatorem przedsiêwziêcia by³a Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych                
w Poznaniu oraz Oddzia³ Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leœnego (fot. R. Sorek)

W maju bie¿¹cego roku ukaza³ siê album prac profesora 
Kazimierza Rykowskiego pt.: „Miêdzy nauk¹ a sztuk¹, czyli 
jak byæ leœnikiem”. Jest to wydawnictwo Oœrodka Kultury 
Leœnej w Go³uchowie, które polecamy leœnikom i wszystkim 
mi³oœnikom sztuki i przyrody. Obcowanie z t¹ ksi¹¿k¹ mo¿e 
ubogaciæ czytelnika intelektualnie i estetycznie, albowiem 
autor ukazuje nie tylko swoj¹ ró¿norodn¹ twórczoœæ arty- 
styczn¹, ale tak¿e dzieli siê g³êbok¹ refleksj¹ na temat lasu    
i leœnictwa. Sam autor napisa³: Jeœli ludzie dziel¹ siê na tych, 
co maj¹ cele, i tych co maj¹ marzenia, to cele wskazuje i sku- 
pia nauka, a marzenia realizuje… sztuka. Album sk³ada siê 
ze 175 stron wype³nionych 135 rycinami delikatnie przeple- 
cionymi bardzo osobistym tekstem autora.

Barbara Czo³nik
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 Wra¿enia nie tylko odbiera siê bezpoœrednio, ze œwiata, rzeczywistoœci;
s¹ ludzie nieczuli na piêknoœci natury, a czuli na malowane pejza¿e albo
na naturê widzian¹ w strofach poety. Gdy cz³owiek doznane wra¿enie
ma w³adzê zatrzymaæ w pamiêci, gdy w chwili zamyœlenia siê nasunie
mu ono naprzód i widoczniej od innych wra¿eñ, wtedy ka¿dy, artysta czy
nie artysta, chcia³by przypomnieniu temu daæ ustalon¹ formê, choæby
nietrwa³¹, ale ustalon¹, je¿eli mo¿na chwilowo     i o ile mo¿e byæ
podobn¹ do pierwszej...
     To tak jest ze wszystkimi ludŸmi, z tymi, co ma³o czuj¹, jak i z tymi, co
najsilniej czuj¹, z komisantami handlowymi, jak z poetami i artystami.”
                                                           Maksymilian Gierymski    Notatki

_ _

_

“ Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Leœnych Kompleksach Promocyjnych

Oœrodek Edukacji Leœnej „Jagielloñskie”
Nadleœnictwo Bia³owie¿a  

• Jakie dzia³ania edukacyjne podejmowane s¹ w Pañstwa Oœrodku, 
które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem i dlaczego?

• Oœrodek Edukacji Leœnej „Jagielloñskie” jest g³ównym obiektem 
edukacyjnym na terenie Nadleœnictwa Bia³owie¿a. Jednak edukacja 
leœna prowadzona jest tak¿e w oparciu o wycieczki terenowe. 
Najczêœciej przeprowadzamy zajêcia w sali dydaktycznej w Oœrodku 
i ³¹czymy je z wyjœciem do lasu lub na konkretn¹ œcie¿kê edukacyjn¹. 

Grupy dzieci i m³odzie¿y najchêtniej uczestnicz¹ w zajêciach po- 
legaj¹cych na pracy z zadanym im æwiczeniem. Pos³uguj¹ siê wtedy 
kartami pracy i w grupach lub samodzielnie rozwi¹zuj¹ zagadki. 
Wspólne spotkanie po wykonaniu zadania to moment na podsumo- 
wanie efektów pracy dzieci. Edukator jest ca³y czas obecny i s³u¿y 
pomoc¹, wiedz¹ i doœwiadczeniem.

Oœrodek Kultury Leœnej 
w Go³uchowie

Oœrodek Edukacji Leœnej 
„Jagielloñskie”                              

w Nadleœnictwie Bia³owie¿a

Drug¹ grup¹ docelow¹ 
s¹ studenci i osoby doros³e. 
Odbywaj¹ oni zajêcia w po- 
staci prelekcji w Oœrodku i 
wycieczki terenowej. Pod- 
czas takich wêdrówek edu- 
kator omawia wybrane zaga- 
dnienia z tematyki leœnej, ta- 
kie jak: ochrona przyrody, 
bioró¿norodnoœæ i u¿ytko- 
wanie lasu na terenie Nad- 
leœnictwa Bia³owie¿a oraz 
przedstawia to na konkre- 
tnych przyk³adach.

Ponadto Oœrodek Edu- 
kacji Leœnej to miejsce, 
gdzie zarówno dzieci jak i 
ca³e rodziny mog¹ uczestni- 
czyæ w grach i zabawach na 
wolnym powietrzu organi- 
zowanych z okazji Dnia Drzewa, Dnia Dziecka czy Pierwszego Dnia 
Wiosny.

• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najczêœciej, a jak¹ najchêtniej?

• Najczêœciej prowadzone przez nas lekcje dotycz¹ funkcji lasu, 
procesu wzrostu drzew, budowy piêtrowej lasu. Studenci odbywaj¹cy 
u nas zajêcia zwykle zapoznaj¹ siê z przyjêtymi w Leœnym Kom- 
pleksie Promocyjnym Puszcza Bia³owieska zasadami prowadzenia 
gospodarki leœnej i ochrony przyrody.

• Kto jest najczêstszym 
uczestnikiem dzia³añ edu- 
kacyjnych w Pañstwa 
Oœrodku?

• W ostatnim czasie prze- 
wa¿aj¹c¹ grupê odbiorców 
naszych dzia³añ edukacyj- 
nych stanowili studenci 
uczelni przyrodniczych z 
Polski i zagranicy. Du¿¹ 

Dzieñ Dziecka w Oœrodku Edukacji Leœnej „Jagielloñskie” (fot. D. Nizio³)

Zajêcia terenowe dla dzieci (fot. M. Nowicka)

grupê stanowi¹ tak¿e dzieci w wieku przedszkolnym.

• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim zakresie?

• Naszym najwiêkszym sprzy- 
mierzeñcem jest las i przyro- 
da, bo to ona stanowi najlep- 
sze Ÿród³o informacji i dosko- 
na³e pole do prowadzenia 
zajêæ edukacyjnych. 

• Co uwa¿acie za swój najwiê- 
kszy sukces, a co za pora¿kê?

• Najwiêkszym sukcesem jest 
widzieæ zaciekawienie i za- 
dowolenie na twarzach dzieci 
bior¹cych udzia³ w zajêciach. 

• Czy borykacie siê Pañstwo    
z jakimiœ problemami na co 
dzieñ?

• Czêsto problemem jest brak 
czasu i œrodków na zwiêksze- 
nie iloœci zajêæ edukacyjnych.

• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?

• Potrzebne jest wszelkie wsparcie zmierzaj¹ce do umo¿liwienia 
zwiêkszenia iloœci prowadzonych zajêæ edukacyjnych.

• Jakie maj¹ Pañstwo plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?

• Planujemy kontynuowaæ prowadzenie edukacji w mo¿liwym zakre- 
sie i staraæ siê o wsparcie, które mog³oby to zadanie nam u³atwiæ. 
Prowadzimy tak¿e rozmowy z innymi podmiotami w regionie Pusz- 
czy Bia³owieskiej, które mamy nadziejê, zaowocuj¹ stworzeniem 
kompleksowej oferty edukacyjnej w ró¿nych miejscach w Puszczy.

Na pytania Redakcji „Zagajnika” odpowiada³a Barbara Bañka,
specjalista S³u¿by Leœnej do spraw edukacji i turystyki 

w Nadleœnictwie Bia³owie¿a

Zajêcia w sali Oœrodka Edukacji Leœnej „Jagielloñskie” (fot. D. Nizio³)
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Zadanie

Rotmistrz – stopieñ wojskowy w kawalerii odpowiadaj¹cy kapitanowi oraz nazwa dowódcy szwadronu

sosna pospolita
lipa 

drobnolistna

d¹b 
szypu³kowy

brzoza 
brodawkowatabuk 

pospolity

œwierk 
pospolity

Po³¹cz w pary: drzewo z liœciem (ig³¹). Zobacz, jak ³atwo jest rozpoznaæ gatun ek drz ewa  zn aj¹ c w ygl ¹d jeg o l iœc ia (ig ³y) .
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

CR — gatunki skrajnie zagro¿one i gin¹ce 

Kraska — Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) 
Wystêpowanie  

Kraska jest gatunkiem wêdrownym. Ptak ten wystê- 
puje w Europie, od Hiszpanii, po³udniowej Francji, 
W³ochy, po kraje ba³kañskie. W œrodkowej i we wschod- 
niej Europie wystêpuje a¿ po Estoniê, Bia³oruœ, Ukrainê. 
Na wschodzie zasiêg obejmuje Iran oraz po³udniowo-za- 
chodni¹ czêœæ Syberii. Kraska zimuje w Afryce, na po³u- 
dnie od Sahary. Centrum populacji lêgowej znajduje siê w 
Hiszpanii, Rumunii oraz w europejskiej czêœci Rosji i na 
Ukrainie. W Polsce mo¿na spotkaæ j¹  we wschodniej 
czêœci kraju: na Podlasiu, Podkarpaciu, Mazowszu oraz 
LubelszczyŸnie i lokalnie w £ódzkiem. Poza tymi obsza- 
rami pojawia siê wyj¹tkowo rzadko. Przed odlotem na 
zimowiska osobniki zbieraj¹ siê w stada, ale w pozosta³ych 
okresach wystêpuj¹ zwykle pojedynczo.

Polska populacja kraski znajduje siê na zachodniej gra- 
nicy jej area³u lêgowego. Zasiêg wystêpowania tego ptaka 
stale kurczy siê. Pod koniec lat 70-tych liczebnoœæ kraski w 
Polsce szacowano na oko³o 1000 par. W po³owie lat 80-
tych by³o jej o po³owê mniej – 500–600 par, a z pocz¹tkiem 
lat 90-tych nast¹pi³ kolejny spadek do 360–380 par. Szaco- 
wania z 1998 roku podawa³y, ¿e na terenie naszego kraju 
by³o 112–133 par krasek. W 2009 roku populacja liczy³a 

Ciekawostki
a 

a

a

a

a

Doros³e osobniki osi¹gaj¹ masê cia³a 
120–190 g, a rozpiêtoœæ ich skrzyde³ 
siêga 66–72 cm.

 Kraska chêtnie zamieszkuje skrzynki 
lêgowe typu D, której wewnêtrzne wy- 
miary dna wynosz¹ 17 x 17 cm, a g³êbo- 
koœæ 27 cm. Budka tego typu ma du¿y 
otwór wlotowy o œrednicy 85 mm.

 Na Równinie Kurpiowskiej gniazduje 
najsilniejsza populacja kraski na terenie 
kraju, w 2011 roku liczebnoœæ oceniono 
na 24 pary lêgowe.

 Pocz¹wszy od 2003 roku rozpoczêto 
wzmo¿one zainteresowanie gatunkiem 
na terenie Podkarpacia a od 2005 roku 
pod nazw¹ „Akcja Kraska” prowadzono 
szereg dzia³añ edukacyjno-ochronnych 
nad tym gatunkiem. Kraska jest umiesz- 
czona w logo tej akcji.

 Jesieni¹ 2011 roku Ogólnopolskie To- 
warzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 
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Kraska w œrodowisku naturalnym (fot. Arch. OKL)

oko³o 50–60 par. Rok póŸniej liczeb- 
noœæ oszacowano na 46–56 par, a       
w 2011 roku – 35 par.

 

Kraska jest ptakiem z rzêdu kras- 
kowych (Coraciiformes) z rodziny 
krasek (Coraciidae). W Europie kras- 
ka jest jedynym przedstawicielem tej 
rodziny. Jest to ptak o krêpej sylwetce. 
Samiec i samica wygl¹daj¹ podobnie. 
Cia³o kraski osi¹ga d³ugoœæ 29–31 cm, 
a ogona – 12 cm. Cech¹ charakterysty- 
czn¹ tego ptaka jest lœni¹ce, jaskrawe 
upierzenie. Jego g³owa, szyja, spód 
cia³a i skrzyd³a s¹ koloru zielonkawo- 
niebieskiego, a grzbiet ¿ywo kasztano- 
wobr¹zowy. Lotki s¹ z wierzchu czar- 
ne, pod spodem  szafirowe. Ubarwie- 
nie m³odego ptaka jest mniej inten- 
sywne ni¿ u doros³ego osobnika.

Cechy gatunku

rozpoczê³o realizacjê kompleksowego 
projektu „Aktywna ochrona kraski na 
Równinie Kurpiowskiej”. Projekt jest 
wspó³finansowany przez Uniê Europej- 
sk¹. Jego celem jest zachowanie po- 
pulacji kraski na terenie 3 województw: 
mazowieckiego, podlaskiego i warmiñ- 
sko-mazurskiego.

 Kraska wystêpuje na obrazie Józefa 
Che³moñskiego „Wilga i kraska” (olej na 
p³ótnie, 1896 r.).

 Kraska zajmuje dziuple przez kolejne 
siedem sezonów.

 M³odociane, dwu letnie kraski, poma- 
gaj¹ karmiæ pisklêta.

 Kraska mo¿e gniazdowaæ w szczeli- 
nach budynku, w powiêkszonych norach 
jaskó³ek brzegówek.

 Adam Mickiewicz w ksiêdze trzeciej 
„Pana Tadeusza” porównuje Zosiê do 
sp³oszonej kraski, kiedy to zaskoczona 
przybyszem – Hrabi¹, chcia³a ukryæ siê 
w ogrodzie.

a

a

a

a

a

Ptak ten ma du¿¹ g³owê i mocny, 
szeroki, lekko zakrzywiony, czarny 
dziób. ¯ó³te nogi s¹ stosunkowo krót- 
kie, z ma³ymi, s³abymi stopami. 
Wewnêtrzne palce s¹ czêœciowo zroœ- 
niête. Skrzyd³a ma d³ugie i ostro za- 
koñczone, co powoduje, ¿e jego lot jest 
pewny i zwinny. Na d³u¿sze dystanse 
lata w linii prostej, ale czasem wyko- 
nuje drobne skrêty i zwroty.

Kraska jest aktywna w ci¹gu dnia, 
bywa terytorialna i doœæ ha³aœliwa. 
G³os, jaki wydaje, to twarde „rak-ak”. 
Przy zdenerwowaniu s³ychaæ ochryp³e 
„reehr-eehr-eehr-eehr…” – dŸwiêk ten 
przypomina starcie kawek b¹dŸ gawro- 
nów.

Œrodowisko jakie preferuje kraska 
to widne, stare lasy. Najchêtniej gnieŸ- 

Biotop

dzi siê w d¹browie, miejscami te¿ w soœ- 
ninie, obfituj¹cej w du¿e owady naziem- 
ne. Zamieszkuje tak¿e tereny otwarte z 
zadrzewieniami oraz stare parki i aleje z 
dziuplastymi drzewami. Zajmuje zwykle 
tereny suche o piaszczystym pod³o¿u, 
zbli¿one do naturalnego.

Kraska jest ptakiem, który lubi spo- 
kój, chocia¿ nie unika cz³owieka. Czêsto 
przeprowadza lêgi tu¿ przy siedzibach 
ludzkich. Istotnym sk³adnikiem biotopu 
s¹ linie energetyczne, s³upy, p³oty lub inne 
eksponowane miejsca – przydatne jako 
czatownie podczas polowania.

Pokarmem ptaka s¹ przede wszy- 
stkim owady. ̄ ywi siê tak¿e d¿d¿ownica- 
mi, ¿abami, drobnymi gryzoniami, ma- 
³ymi wê¿ami oraz m³odymi ptakami. W 
okresie sk³adania jaj zjada zwykle szarañ- 
czaki, ¿uki leœne, wa¿ki i chrab¹szcze 
majowe. Zdobycz jest chwytana na ziemi 
b¹dŸ w powietrzu. Niestrawione czêœci 

Po¿ywienie
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pokarmu, takie jak chitynowe pancerzyki 
owadów, s¹ zwracane w postaci 
wypluwek.

Kraska przylatuje na lêgowiska w 
kwietniu lub maju. Wiêkszoœæ stanowisk 
lêgowych kraski znajduje siê w Europie. 
Przylatuj¹ce pary zajmuj¹, jeœli jest to 
mo¿liwe, opuszczone w poprzednim roku 
dziuple b¹dŸ skrzynki lêgowe. Pary zaj- 
muj¹ osobne terytoria, a samiec wykonu- 
j¹c akrobatyczne loty i kracz¹c oznajmia 
swoj¹ obecnoœæ. Ptaki te odbywaj¹ toki w 
powietrzu. Do rozrodu przystêpuj¹ po raz 
pierwszy w wieku 2 lat. 

Raz w roku, na prze³omie maja i 
czerwca, samica sk³ada w odstêpach 
dwudniowych 2–5 bia³ych, b³yszcz¹- 
cych jaj. Wysiaduje przewa¿nie od poja- 
wienia siê pierwszego jaja przez 23 dni, z 
niewielk¹ pomoc¹ samca. Pisklaki przy- 
chodz¹ na œwiat w odstêpach czasowych. 
S¹ nagie, œlepe i przed rozwojem piór 
wygl¹daj¹ jak gdyby by³y pokryte kol- 
cami. Przebywaj¹ w dziupli przez okres 
27 (23–34) dni, do czasu gdy osi¹gaj¹ 
zdolnoœæ do lotu. Pe³n¹ samodzielnoœæ 
uzyskuj¹ po kolejnych 3 tygodniach. Ro- 
dzice w dalszym ci¹gu dostarczaj¹ im po- 
karm. Po wylocie m³odych, kraski opusz- 
czaj¹ terytorium lêgowe. Rozpraszaj¹ siê 
po okolicy w poszukiwaniu dogodnych 
¿erowisk. 

Ptak ten zajmuje najchêtniej prze- 
stronne dziuple lêgowe, zw³aszcza wyku- 
te przez dziêcio³a czarnego lub dziêcio³a 
zielonego, umieszczone na wysokoœci 
5–12 metrów nad ziemi¹. Wykorzystuje 
równie¿ naturalne otwory w spróchnia- 
³ych konarach drzew liœciastych. Kolejn¹ 
mo¿liwoœci¹ s¹ nisze w stromych ska³ach 
i szczelinach œcian wysokich budynków, 
w norach przy urwistych brzegach rzek i 
jarów. Zajmuje tak¿e odpowiednio przy- 
gotowane skrzynki lêgowe.

Gniazdo wykonane przez kraskê jest 
w œrodku sk¹po wys³ane korzonkami, 
delikatnymi s³omkami, sierœci¹ i piórami. 
Bywa równie¿, ¿e gniazdo jest bez 
wyœció³ki.

Gatunek ten znalaz³ siê na europej- 
skich „Czerwonych Listach Zwierz¹t 
Gin¹cych i Zagro¿onych”, otrzymuj¹c 
status „gatunek skrajnie zagro¿ony” lub 
wrêcz „gatunek wymar³y” (np. w Belgii, 
Holandii, Niemczech i w Czechach). 

Na terenie naszego kraju kraska jest 
gatunkiem skrajnie nielicznym i nara¿o- 
nym na wyginiêcie. Wpisana zosta³a do 
„Polskiej Czerwonej Ksiêgi” jako gatu- 
nek o najwy¿szej kategorii zagro¿enia 
CR – gatunki skrajnie zagro¿one i gin¹ce. 

Prawdopodobn¹ przyczyn¹ spadku 
liczebnoœci kraski by³o stosowanie w rol- 
nictwie zwi¹zków chemicznych z grupy 
DDT. Pestycydy te mog³y wp³yn¹æ na 
liczebnoœæ owadów, czyli bazy pokarmo- 
wej kraski. Wp³ywaj¹ tak¿e na obni¿enie 
efektów lêgowych, wskutek zaburzeñ 

Rozmna¿anie

Gniazda

Zagro¿enia

R. Walendowski, Kraska (akwarela)

Mapa zasiêgu wystêpowania kraski                                                             
(Ÿród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraska_zwyczajna [2013-07-15])

gospodarki wapniowej ptaka. Znoszone 
przez samice jaja maj¹ s³ab¹ skorupê i s¹ 
zgniatane podczas wysiadywania. 

Kolejn¹ przyczyn¹ wymierania ga- 
tunku mo¿e byæ niedostêpnoœæ dogod- 
nych miejsc do gniazdowania. Wp³yw 
mo¿e mieæ tak¿e brak czatowni oraz usu- 
wanie zadrzewieñ w krajobrazie rolni- 
czym. Na spadek liczebnoœci wp³ywaj¹ 
równie¿ nieodpowiednie warunki atmo- 
sferyczne (du¿a iloœæ opadów) w czasie 
sezonu lêgowego. Przypuszcza siê, ¿e 
czêœæ tych ptaków ginie podczas wêdró- 
wek b¹dŸ na zimowiskach, gdzie mog¹ 
ulec zatruciu.

Gatunek objêty jest ochron¹ gatunko- 
w¹. Podlega Konwencji Boñskiej (m.in. 

Ochrona

obszary letnich lêgowisk kraski

zimowiska kraski

ochrona wêdrownych gatunków dzikich 
zwierz¹t) i Berneñskiej (m.in. ochrona 
zagro¿onych europejskich gatunków 
flory i fauny oraz ich siedlisk). 
Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej 
uwzglêdnia kraskê jako gatunek, który 
nale¿y chroniæ w ramach wyznaczonych 
obszarów Natura 2000. W Polsce miejsca 
jej rozrodu podlegaj¹ szczególnej ochro- 
nie. W ci¹gu ca³ego roku chronione jest 
drzewo z dziupl¹ oraz obszar w promie- 
niu 10 metrów od gniazda. 

Gatunek wymaga równie¿ ochrony 
czynnej. Wskazane jest umieszczanie na 
skrajach lasu skrzynek lêgowych. Niez- 
bêdne jest czyszczenie tych¿e budek je- 
sieni¹, po opuszczeniu ich przez kraski. 
Nale¿y ograniczyæ do minimum niepo- 

kojenie ptaków przy gniazdach. Warto 
pozostawiæ na ¿erowisku kraski poje- 
dyncze drzewa wœród pól uprawnych 
oraz wstawiæ tyczki stanowi¹ce do- 
godne miejsca do polowania. Pomóc 
mo¿e tak¿e wyeliminowanie szkodli- 
wych zwi¹zków chemicznych w rol- 
nictwie.
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