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Kwiaty i zio³a w arboretum

Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Rewaloryzacja i utrzymanie zabytkowego parku-arbore- 
tum Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie to zadanie z³o¿one, 
zró¿nicowane i realizowane na wielu p³aszczyznach. Jednym z 
takich dzia³añ s¹ prace adaptacyjne na terenie dawnej szkó³ki 
drzew i krzewów ozdobnych, polegaj¹ce na przystosowaniu 
istniej¹cego obszaru do nowych wymagañ. 

Oœrodek Kultury Leœnej zleci³ opracowanie „Projektu ogrodu 
zio³owo-kwiatowego na terenie by³ej szkó³ki”. Inspiracj¹ do wy- 
konania tego zamys³u by³y Ÿród³a historyczne z opisem ogrodów 

szpalerowych, na wzór francuski, zrealizowanych przez Adama 
Kubaszewskiego w 1880 r.

W 2011 r. przyst¹piono do realizacji zadania. W pierwszym 
etapie wykonana zosta³a infrastruktura w postaci rozmieszczonych 
symetrycznie poletek do obsadzenia kwiatami i zio³ami. Utwar- 
dzono tak¿e alejki, wykonano krawê¿niki i u³o¿ono kostkê grani- 
tow¹. Jesieni¹ tego roku rozpoczê³y siê prace przy zak³adaniu 
parterów zio³owo-kwiatowych. 

Na powierzchni oko³o 0,56 ha zosta³o wysadzonych ponad 200 
gatunków bylin oraz zió³. Kwatery zosta³y podzielone wed³ug ko- 
lorystyki i rodzajów roœlin. W ogrodzie znajduj¹ siê poletka z byli- 
nami o przewa¿aj¹cym kolorze ¿ó³tym, granatowym, bia³ym i ró- 
¿owym. Inne kwatery obsadzone s¹ roœlinami o ozdobnych 
liœciach, wysokimi bylinami oraz mieszank¹ zió³ i roœlin 
przyprawowych. Ca³oœæ bêdzie dope³niona ¿ywop³otem cisowym, 

a miêdzy kwaterami zostan¹ wkomponowane nasadzenia ró¿ane- 
czników. 

Nowo powstaj¹cy ogród zio³owo-kwiatowy upiêkszy i wzbogaci 
park-arboretum. Stanie siê równie¿ unikalnym oraz bardzo warto- 
œciowym terenem turystycznym i miejscem do prowadzenia dzia- 
³alnoœci edukacyjnej.

Stanis³aw Czo³nik

Fragment ogrodu zio³owo-kwiatowego z widokiem na XIX-wieczne winnice (fot. P. Ortell)

¯urawka ‘Creme Brule’ (fot. P. Ortell) Rozwar wielkokwiatowy ‘Mariesii’ (fot. P. Ortell)

Wilczomlecz mirtowaty (fot. P. Ortell) Tojeœæ kropkowana (fot. P. Ortell)

Lawenda (fot. P. Ortell)Zawci¹g nadmorski ‘Alba’ (fot. P. Ortell)

Kwatery obsadzone w 2006 r. lawendami i ró¿ami, w tle zabytkowa Ananasarnia (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)Ró¿a (fot. P. Ortell)Sza³wia omszona ‘Merleau Blue’ (fot. P. Ortell)



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:

„Mistyka natury” 
wystawa twórczoœci Barbary Wrembel

(do 31 grudnia 2012 r.)
„Ekslibris” ze zbiorów Ryszarda Wagnera

(do 31 grudnia 2012 r.)
„Motywy przyrodnicze na tekstyliach” 

wystawa ze zbiorów 
Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku

(do 31 grudnia 2012 r.)
Malarstwo Krzysztofa Lewicza

(do 31 marca 2013 r.)
OPTAL   2012

(do 31 marca 2013 r.)

P Zajêcia terenowe 
dla dzieci i m³odzie¿y 

prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”

„Jak ¿yje las?”, „Ssaki leœne”
„Ptaki dziuplaki”

P Zajêcia muzealne 
dla dzieci i m³odzie¿y

prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Warsztaty zdobienia drewna”

„Budowa warstwowa lasu”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”

„Spotkanie z lasem”

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

e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

J.
 F

ra
n

ko
w

sk
i

2

Medal „Pro Bono Silvae”

Tu byliœmy

Tegoroczn¹ jesieñ w Oœrodku Kultury 
Leœnej w Go³uchowie ubarwi wystawa prac 
artystycznych wykonanych przez leœników i 
cz³onków ich rodzin. Bêd¹ to obrazy, rzeŸby, 
fotografie, tkaniny artystyczne i literatura, 
zg³oszone do dziewi¹tej ju¿ edycji Ogólno- 
polskiego Przegl¹du Twórczoœci Amator- 
skiej Leœników – „OPTAL 2012”. 

Otwarta zostanie równie¿ autorska wy- 
stawa malarska Krzysztofa Lewicza – leœni- 
czego z Nadleœnictwa £opuchówko, który 
jest ju¿ wielokrotnym laureatem naszego 
konkursu. 

W trzecim kwartale tego roku uka¿e siê 
drukiem szeœæ publikacji adresowanych do 

leœników, sympatyków leœnictwa oraz dla 
dzieci. Z nowym rokiem szkolnym przy- 
bywaæ do nas bêd¹ uczniowie na zajêcia 
lekcyjne i zielone szko³y, dla których 
opracowano bogat¹ ofertê edukacyjn¹. 

W paŸdzierniku przeprowadzimy ko- 
lejn¹ akcjê „Ratujmy kasztanowce” oraz 
konkurs na imiona dla trzech m³odych 
¿ubrów, które przysz³y na œwiat tego lata. 
Od sierpnia naszych turystów czeka nowa 
atrakcja, quest wielkopolski zatytu³owa- 
ny: „Œladami Izabelli z Czartoryskich 

®

Kapitu³a Polskiego Towarzystwa Leœ- 
nego przyzna³a Oœrodkowi Kultury Leœ- 
nej w Go³uchowie medal „Pro Bono 
Silvae” – „Dla Dobra Lasów”.

Oœrodek jest pierwsz¹ w historii instytu- 
cj¹, której przyznano medal „Dla Dobra La- 
sów”. Odznaczenie jest przyznawane za wy- 
bitny wk³ad w rozwój leœnictwa i polskich 
lasów. Wyró¿nienie to z r¹k przewodnicz¹- 
cego PTL, profesora Andrzeja Grzywacza, 
odebra³ Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w 

Go³uchowie, Benedykt RoŸmiarek, na 112 
ZjeŸdzie Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Leœnego, który odby³ siê 1 wrzeœnia w Spale. 

Do tej pory medal ten otrzyma³o tylko 
piêæ wybitnych osobowoœci zas³u¿onych dla 
polskiego lasu i leœnictwa. Egzemplarz prze- 
kazany dla Oœrodka Kultury Leœnej w Go³u- 
chowie oznaczony jest numerem szóstym i 
bêdzie eksponowany w Muzeum Leœnictwa 
na honorowym miejscu. Medal „Pro Bono 
Silvae” zosta³ ustanowiony w 2006 roku w 
Lublinie na 106 ZjeŸdzie Delegatów Pol- 
skiego Towarzystwa Leœnego, a inicjatorem 
tego wyró¿nienia jest Wielkopolski Oddzia³ 
tego zacnego towarzystwa.

Barbara Czo³nik

Medal „Pro Bono Silvae” awers i rewers (fot. R. Sorek)

Medal z r¹k profesora Andrzeja Grzywacza, przewodnicz¹cego PTL, 
odebra³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL (fot. H. Kolasiñska)

Oœrodek Kultury Leœnej  uczestniczy³ 
w dwóch festynach, prezentuj¹c stoisko 
pn. „Kulturotwórcza rola lasu” oraz pro- 
wadz¹c gry i zabawy edukacyjne. 

Pierwszy odby³ siê w Kaliszu, 22 czer- 
wca, a jego inicjatorem by³a parafia pw. 
œw. Piotra i Paw³a. 

Drugi to festyn „Lasom przyjazny”, 
który mia³ miejsce 30 czerwca w Turku. 
Organizatorem przedsiêwziêcia by³a Re- 
gionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w 
Poznaniu i Oddzia³ Wielkopolski Polskie- 
go Towarzystwa Leœnego. 

Redakcja

Stoisko Oœrodka Kultury Leœnej podczas festynu „Lasom przyjazny” 
w Turku (fot. A. Kozyra)

Dzia³yñskiej”. 
Sympatyków spacerów po go³uchow-

skim parku-arboretum ucieszy wiadomoœæ, 
¿e wyremontowana zosta³a najpiêkniejsza 
aleja drzew – aleja lipowa oraz za³o¿ony zo- 
sta³ ogród zio³owo-kwiatowy, który mo¿e 
uczyæ i zachwycaæ od wiosny do jesieni. 

Wszystkim goœciom naszego oœrodka ¿y- 
czê piêknej z³otej jesieni i mi³ych wra¿eñ      
z obcowania z przyrod¹ i sztuk¹.

Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej

Nowa 
publikacja 

Oœrodek wy- 
da³ kolejny – 11 
tom „Studiów i 
Materia³ów Oœ- 
rodka  Kul tu ry  
Leœnej”. Numer 
ten ukazuje aspe- 
kty historyczne i 
kulturowe leœnic- 
twa oraz œrodowi- 
ska leœnego. Za- 
wiera 18 artyku- 

³ów polskich i zagranicznych autorów, w 
tym materia³y z konferencji „Las i historia”, 
która odby³a siê w Oœrodku Kultury Leœnej 
w paŸdzierniku 2011 r. Publikacja obejmuje 
równie¿ kronikê OKL.

Redakcja
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IX OPTAL  2012
Ogólnopolski Przegl¹d 

Twórczoœci Amatorskiej 
Leœników (OPTAL  ) ju¿ po 
raz dziewi¹ty prezentuje do- 
robek artystyczny leœników 
czynnych zawodowo i emery- 
tów oraz cz³onków ich ro- 
dzin. Patronat nad tym wy- 
darzeniem obj¹³ Adam 
Wasiak, Dyrektor Generalny 
Lasów Pañstwowych. 

Oœrodek Kultury Leœnej w 
Go³uchowie od 1988 r. organi- 
zuje OPTAL . Celem konkursu 
jest promocja amatorskiej 
twórczoœci ludzi zwi¹zanych z 

®

®

®

Z Edwardem Marsza³kiem, rzecznikiem 
prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pañstwowych w Kroœnie, laureatem nagrody 
specjalnej dyrektora OKL za ca³okszta³t 
twórczoœci, rozmawia³a Joanna Zalejska-
Niczyporuk
Joanna Zalejska-Niczyporuk: Panie 
Edwardzie – nagroda specjalna za ca³o- 
kszta³t twórczoœci – jak Pan j¹ przyj¹³?

J. Z-N.: Doceniono Pana twórczoœæ rzeŸ- 
biarsk¹, malarsk¹, literack¹ i zami³owanie do 
fotografii, ale przecie¿ to nie wszystko czym 
Pan siê zajmuje. W ksi¹¿ce „Pozytywnie za- 
krêceni” okreœlono Pana mianem „cz³owie-
ka orkiestry”. Jakie inne pasje w tej chwili 
zaprz¹taj¹ Pana myœli i pchaj¹ do dzia³ania?

Edward Marsza³ek: Jestem zaskoczony. Ta 
nagroda spad³a na mnie niespodziewanie i 
muszê jeszcze och³on¹æ. Oczywiœcie wyró¿- 
nienie to ma dla mnie du¿e znaczenie i cieszê 
siê, ¿e zosta³em zauwa¿ony. I choæ wczeœniej 
otrzymywa³em ju¿ nagrody i wyró¿nienia za 
twórczoœæ, to ta na pewno sprawi³a mi 
ogromn¹ radoœæ. 

E. M.: Mogê powiedzieæ, ¿e wszystko u 

lasem. Nadsy³ane s¹ prace z dziedziny ma- 
larstwa, rzeŸby, tkaniny, fotografii i twór- 
czoœci literackiej. Choæ tematyka dzie³ jest 
dowolna, to na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e 
wiêkszoœæ powsta³a z inspiracji lasem i przy- 
rod¹.

Tegoroczna edycja skupi³a 61 autorów, 
którzy przedstawili ³¹cznie 272 prace z za- 
kresu malarstwa, rzeŸby, fotografii i tkaniny 
oraz 18 utworów literackich i 11 tomów 
ksi¹¿ek. Jury konkursowe pod przewodni- 
ctwem Benedykta RoŸmiarka, dyrektora 

Laureaci konkursu i zaproszeni goœcie podczas uroczystoœci otwarcia wystawy prac nades³anych na 
OPTAL   (fot. A. Antonowicz)® 

OKL, 7 sierpnia br. dokona³o oceny prac       
i przyzna³o nagrody oraz wyró¿nienia w piê- 
ciu kategoriach. Przyznano równie¿ nagrodê 
specjaln¹ dyrektora OKL za ca³okszta³t 
twórczoœci Edwardowi Marsza³kowi, z któ- 
rym wywiad zamieszczamy na ³amach „Za- 
gajnika”.

Uroczyste podsumowanie konkursu i 
wrêczenie nagród odby³o siê 20 wrzeœnia w 
Oœrodku. Wszystkie prace nades³ane na kon- 
kurs bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 30 marca  
2013 r. w „Powozowni”.

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Gra¿yna Powalisz otrzyma³a II nagrodê w kategorii Malarstwo i III na- 
grodê w kategorii Tkanina artystyczna (fot. A. Antonowicz)

Adam Bencal – laureat I nagrody w kategorii Fotografia 
(fot. A. Antonowicz) 

Arkadiusz Mañczyk otrzyma³ III miejsce w kategorii RzeŸba                  
(fot. A. Antonowicz) 

Edward Marsza³ek odbieraj¹cy nagrodê specjaln¹ dyrektora OKL, za 
ca³okszta³t twórczoœci (fot. A. Antonowicz)

mnie toczy siê od pasji do pasji, od gór do ni- 
zin, od lasu do dzia³ania w stowarzysze- 
niach, od kolekcjonerstwa do pisania arty- 
ku³ów prasowych i ksi¹¿ek, g³ównie o lasach 
i moich niepowtarzalnych – Bieszczadach. 
Ostatnio pasjonuje mnie jednak historia leœ- 
nictwa polskiego; odkrywanie leœnej prze- 
sz³oœci to wielka frajda. A jeœli chodzi o twór- 
czoœæ, to zaczynam uprawiaæ ca³kiem nowy 
dla mnie poetycki ogródek – w³aœnie trzy ty- 
godnie temu odebra³em wyró¿nienie w Miê- 
dzynarodowym Konkursie Poetyckim w 
Piwnicznej. 

E. M.: Z wst¹pieniem do GOPR to by³ trochê 
przypadek. Do grupy bieszczadzkiej wci¹g- 
gn¹³ mnie kolega – leœnik i goprowiec zara- 
zem, z którym chodzi³em na akcje ratun- 
kowe i wyprawy poszukiwawcze – na d³ugo 
jeszcze nim przysz³o mi do g³owy, aby 
wst¹piæ do GOPR. I prawie zawsze po takiej 
akcji otrzymywa³em dyplom lub pismo z po- 
dziêkowaniem od naczelnika GOPR. A¿ w 
koñcu ten¿e kolega powiedzia³: „Zapisz siê 
do nas to przestaniemy ci przysy³aæ te pisem- 
ka… ”. Tak te¿ zrobi³em. Potem przeszed³em 
pe³ne szkolenie, wymagane aby byæ ratowni- 
kiem. I tak ju¿ minê³o 27 lat. Natomiast na 
pierwszej akcji ratunkowej by³em 31 lat 
temu i do dziœ wspominam j¹ jako jedn¹ z 
najtrudniejszych. A cz³onkostwo w Speleo- 
klubie Beskidzkim, to ju¿ prostsza sprawa. 

J. Z-N.: Nie tylko realizuje siê Pan tworz¹c 
ró¿ne dzie³a, ale równie¿ lubi Pan, kiedy coœ 
siê dzieje. Czy st¹d pomys³ na wst¹pienie w 
grono bieszczadzkich ratowników GOPR, 
czy cz³onkostwo Speleoklubu Beskidzkie- 
go?

Zawsze interesowa³o mnie to, co jest pod 
ziemi¹. Kilkanaœcie lat temu skontaktowa- 
³em siê z Tomkiem Mleczkiem, który wtedy 
by³ szefem Speleoklubu Beskidzkiego i in- 
wentaryzowa³ jaskinie. Niektóre z leœnych 
obiektów sam mu wskaza³em i to by³ pocz¹- 
tek. W lecie penetrowaliœmy jaskinie, sztol- 
nie, stare forty, a zim¹ liczyliœmy hibernuj¹ce 
tam nietoperze. To pasjonuj¹ce zajêcie, cho- 
cia¿… brudne – zawsze z jaskini wychodzi 
siê niemi³osiernie ub³oconym.

E. M.: „Echo Po³onin” to ja w³aœciwie prze- 
j¹³em, jeszcze gdy pismo to wychodzi³o nie- 
regularnie i powielane by³o na kserokopiar- 
ce. Postanowi³em wraz z kolegami ratowni- 
kami zmieniæ je w normaln¹ gazetê. I uda³o 
siê. Teraz jest to kwartalnik, a mnie zrobiono 
redaktorem naczelnym. „Echo Po³onin” uka- 
zuje siê ju¿ 12 lat i jest jedynym pismem 
ratowniczym w naszych górach. Mogê byæ 
dumny, ¿e na jego temat powsta³a ju¿ praca 
magisterska na Uniwersytecie Jagielloñ- 
skim. Natomiast „Dêbina” to stowarzysze- 
nie, które wspó³tworzy³em kilkanaœcie lat

J. Z-N.: Jest Pan za³o¿ycielem i redaktorem 
naczelnym miesiêcznika „Dêbina” oraz 
kwartalnika „Echo Po³onin”. Jak siê zaczê³a 
przygoda z tymi pismami?

[cd. str. 5]
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Nowa forma poznawania dziedzictwa regionu
Od koñca sierpnia tego roku w 

Oœrodku Kultury Leœnej mo¿na po- 
szukiwaæ skarbu. Jest nim ukryta w 
skrzyni pieczêæ – nagroda dla ka¿- 
dego, kto z pozytywnym skutkiem 
przejdzie trasê questu naszpikowa- 
n¹ zagadkami.

 Quest (z ang. poszukiwanie) to 
nowa forma aktywnej turystki, a zara- 
zem edukacji. Za pomoc¹ wierszowa- 
nego tekstu i mapy uczestnik zabawy 
porusza siê w wyznaczonym terenie 
nieoznakowan¹ œcie¿k¹. Wykorzystu- 
j¹c zawarte w tekœcie wskazówki 
wêdruje, obserwuje, poznaje otocze- 
nie i rozwi¹zuje zagadki.

Go³uchowski quest wiedzie alej- 
kami parku-arboretum OKL. Przybli- 
¿a uczestnikowi zabawy postaæ 
hrabiny Izabelli z ksi¹¿¹t 
Czartoryskich Dzia³yñ- 
skiej, w³aœcicielki Go³u- 
chowa w drugiej po³owie 
XIX wieku, mi³oœniczki 
dzie³ sztuki, która ufun- 
dowa³a w Go³uchowie 
prywatne muzeum i z 
mê¿em Janem wspó³two- 
rzy³a go³uchowski park. 
Quest powsta³ we wspó³- 
pracy Urzêdu Gminy w 
Go³uchowie, Go³uchow- 
skiego Centrum Kultury 
ZAMEK, Starostwa Po- 
wiatowego w Pleszewie, 
go³uchowskiego oddzia- 
³u Muzeum Narodowego 
w Poznaniu oraz Oœrod- 
ka Kultury Leœnej. 

Ta forma terenowej 
gry oferuje uczestnikom zabawê, emocje, 
now¹ wiedzê i niespodziankê. Zrodzi³a siê w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wykorzy- 
stuje elementy dobrze znanych harcerskich 
podchodów, ale ma tê przewagê, ¿e mo¿e siê 
w ni¹ bawiæ nawet jedna osoba. Trasa questu 
wytyczona jest w oparciu o charakterysty- 
czne, sta³e elementy terenu, takie jak g³azy, 

drzewa, budynki, rzeŸby 
itp., nie wymaga wiêc do- 
datkowych nak³adów finan- 
sowych na oznakowanie 
trasy. Zainwestowaæ trzeba 
jedynie w pomys³, opraco- 
wanie, druk oraz pieczêæ. W 
ca³ej Polsce jest ju¿ dostêp- 
nych wiele tras, umieszczo- 
nych w Internecie, m.in. na 
stronie www.questing.pl.

Quest „Œladami Izabelli 
z Czartoryskich Dzia³yñ- 
skiej” jest na dan¹ chwilê 
jednym z piêciu, jakie 
oferuje Wielkopolska. S¹ 
one spiête wspóln¹ klamr¹ 
jako „Wielkopolskie Ques- 
ty” i pilotuje je Wojewódz- 
ka Biblioteka Publiczna i 
Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu. Go³uchowski quest mo¿na po- 
braæ ze strony Oœrodka Kultury Leœnej, 
Urzêdu Gminy w Go³uchowie, Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie, a tak¿e na portalu 
turystycznym Region Wielkopolska. W for- 
mie drukowanej jest on dostêpny w Muzeum 
Leœnictwa i go³uchowskim zamku, oraz in- 
nych punktach odwiedzanych przez turystów, 

m.in. gospodarstwach agro- 
turystycznych. 

W celu wypromowania 
questingu w regionie i za- 
prezentowania pierwszego 
go³uchowskiego questu 
zosta³a zorganizowana 
konferencja prasowa, na 
któr¹ zaproszono m.in. 
przedstawicieli w³adz sa- 
morz¹dowych, dyrektorów 
szkó³ i bibliotek, osoby 
zajmuj¹ce siê promocj¹ 
regionu, reprezentantów 
bran¿y turystycznej oraz 
media. Konferencja przygo- 
towana we wspó³pracy 
tworz¹cych quest instytucji 
odby³a siê w Oœrodku Kul- 

tury Leœnej 28 sierpnia br. 
W jej pierwszej czêœci uczestnicy zapo- 

znali siê z ide¹ questingu, zaprezentowan¹ 
przez Aleksandrê Warczyñsk¹ z Wojewódz- 
kiej Biblioteki Publicznej i Centrum Ani- 
macji Kultury w Poznaniu oraz kulisami 
tworzenia go³uchowskiego questu i formami 
jego promocji, omówionymi przez Patrycjê 
Walerowicz-Wojtkowiak (GCK ZAMEK), 
Sylwiê Paszkowiak-Drogoœ (Starostwo Po- 
wiatowe w Pleszewie), Paulinê Vogt-Waw- 
rzyniak (Zamek w Go³uchowie) oraz Alicjê 
Antonowicz (OKL Go³uchów). Czêœæ druga 
mia³a terenowy charakter. Obecni na kon-

Obecni na konferencji (od lewej) Benedykt RoŸmiarek – dyrektor OKL, Micha³ Karalus – starosta pleszewski oraz 
Marek Zdunek – wójt Gminy Go³uchów, wyrazili s³owa zadowolenia z nowej oferty turystycznej regionu                    
(fot. A. Antonowicz)

Odkrywanie dziedzictwa regionu to edukacja i dobra zabawa (fot. A. Antonowicz) Fina³ – przystawianie piecz¹tek na queœcie (fot. A. Antonowicz)

Go³uchowski quest (fot. A. Antonowicz)

ferencji goœcie zostali 
zaproszeni do przej-
œcia tras¹ questu i 
odszukania skar-      
bu w myœl zasa-     
dy: Doœwiadczê, 
wtedy poznam.

             Alicja 
  Antonowicz
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  IX OPTAL  2012 – wyniki konkursu

Otwarte wystawy

W budynku muzealnym „Oficyna” 5 lipca br. otwarto wystawê „Motywy 
przyrodnicze na tekstyliach ze zbiorów Muzeum Historii Przemys³u w 
Opatówku” (fot. A. Antonowicz)

Od 5 lipca 2012 r. w galerii w „Oficynie” mo¿na zwiedzaæ wystawê 
czasow¹ „Przyroda i kultura w ekslibrisie” z kolekcji Ryszarda Wagnera 
(fot. A. Antonowicz)

W sali kolumnowej „Powozowni” 20 wrzeœnia otwarta zosta³a wystawa 
malarstwa Krzysztofa Lewicza (fot. A. Antonowicz)

Nagroda specjalna dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej:
Edward Marsza³ek za ca³okszta³t twórczoœci (rzeŸba, fotografia, 
literatura, malarstwo)
Kategoria Malarstwo (22 autorów nades³a³o 89 prac):
I nagroda – Dorota Przywara za przedstawione prace;
II nagroda – Gra¿yna Powalisz za pracê Przerwana cisza;
III nagroda – Janina Krêcka za pracê Trzy kaczki w locie;
Wyró¿nienia:
- El¿bieta Chomicz za przedstawione prace;
- Arkadiusz Mañczyk za przedstawione prace;
- Adrian Wiœniowski za pracê Zima – Czy niedŸwiedziom œni¹ siê 
koszmary? (wyró¿nienie Stowarzyszenia Polskich Artystów Kary- 
katury);
Kategoria RzeŸba (9 autorów nades³a³o 34 prace):
I nagroda – Rafa³ Skwarski za przedstawione prace;
II nagroda – Józef Sieczka za przedstawione prace;
III nagroda – Arkadiusz Mañczyk za przedstawione prace;
Kategoria Fotografia (15 autorów nades³a³o 132 prace):
I nagroda – Adam Bencal za przedstawione prace;
II nagroda – Leszek Niejedli za przedstawione prace;
III nagroda – Wojciech Ostapowicz za przedstawione prace;

temu w mojej rodzinnej miejscowoœci w 
Kroœcienku Wy¿nym. Nawet jako leœnik je- 
stem „ojcem chrzestnym” nazwy. W ramach 
tej organizacji tworzymy gazetê, organizu- 
jemy imprezy typu koncerty i konkursy, tak- 
¿e akcje ekologiczne, np. ostatnio uczestni- 
czyliœmy z naszym dêbem Aleksandrem w 
plebiscycie na Drzewo Roku i zajêliœmy 4 
miejsce w Polsce . 

E. M.: Monety zbieram od dzieciñstwa i  
tych ze zwierzêtami mam prawie 500 sztuk. 
Ale to wszystko drobny bilon, nie tzw. ko- 
lekcjonerskie. Moneta musi mieæ swoj¹ his- 
toriê, wtedy jest dla mnie interesuj¹ca i cen- 
na. Zbieram równie¿ pocztówki; niezapo- 
minajkowe, z historii leœnictwa, tzw. humor 
³owiecki  –  ogólnie tematycznie zwi¹zane z 
lasem. Najbardziej interesuj¹ mnie stare wi- 
dokówki z prze³omu XIX i XX wieku, wte- 
dy by³y one bardzo ³adne, graficznie dopra- 
cowane. W dzisiejszym œwiecie, w dobie 

J. Z-N.: Ma Pan wiele pasji i wiele rzeczy 
inspiruje Pana do dzia³ania. Jest jeszcze pa- 
sja kolekcjonerska. Zbiera Pan monety z wi- 
zerunkami zwierz¹t i roœlin. Jak du¿y zbiór 
Pan posiada i z jakich regionów œwiata po- 
chodz¹ okazy?

SMS-ów, telefonów, pocztówki s¹ jakby wy- 
prane ze swojego dawnego smaku. Kolek- 
cjonuj¹c te XIX-wieczne czujê, ¿e ratujê kli- 
mat tamtej epoki. Kolekcjonujê tak¿e siekie- 
ry. To chyba doœæ naturalne, bo  pochodzê z 
Kroœcienka Wy¿nego – wioski siekierników, 
czyli ludzi, którzy dla króla Kazimierza 
Wielkiego œwiadczyli tzw. „siekierne”. 
Znów uda³o mi siê uratowaæ coœ, co ucieka, 
bo przecie¿ siekiery id¹ na z³om, a toporów 
ju¿ w³aœciwie siê nie u¿ywa. To ju¿ tylko w 
OKL mo¿na ogl¹daæ kolekcjê siekier. No i u 
mnie wzd³u¿ tarasu wyeksponowa³em 
ponad sto ró¿norodnych siekier, czekanów, 
ciupag, toporów z Europy, a nawet Ameryki 
– posiadam labrysy kanadyjskich drwali i 
kopie indiañskich tomahawków. Znajomi 
wiedz¹, ¿e zbieram siekiery, wiêc czasem 
dostajê jak¹œ ciê¿k¹ paczkê, a w œrodku… 
stara, ub³ocona siekiera. Ma ona dla mnie 
wiêksz¹ wartoœæ ni¿ przedmiot zakupiony 
„na pami¹tkê”. 
J. Z-N.: Bra³ Pan udzia³ w OPTAL, kon- 
kursie organizowanym przez OKL, jedno- 
stkê Lasów Pañstwowych, wiêc chcia³abym 
siê jeszcze dowiedzieæ, jak zaczê³a siê Pana 
przygoda z lasem? Wiem, ¿e droga ta by³a 

doœæ krêta.

J. Z-N.: Dziêkujê za wywiad i powodzenia 
w realizacji dalszych starych i nowych pasji.

E. M.: Krêta, ale nie pokrêtna… To wynika z 
mojego charakteru i chêci z³apania wielu 
rzeczy na raz. Musi siê coœ dziaæ. Dlatego, 
jak skoñczy³em Technikum Leœne w Lesku, 
to poszed³em do pracy w najdalej na po³ud- 
niowy wschód wysuniêtym leœnictwie w 
Polsce – na Sokoliki Górskie. Jednak, jak 
pomyœla³em o studiach, to doszed³em do 
wniosku, ¿e na wydziale leœnym pewnie nie- 
wiele wiêcej siê nauczê i dlatego poszed³em 
na prawo – to by³o prawdziwe wyzwanie. 
Nie skoñczy³em jednak w salach s¹dowych,  
zosta³em w lesie. Pracowa³em w Bieszcza-  
dach, by³em przez 12 lat leœniczym w 
Odrzykoniu na pogórzu, a od 9 lat jestem 
rzecznikiem prasowym RDLP w Kroœnie. 
Skoñczy³em studia podyplomowe z ochrony 
przyrody na SGGW i doktoranckie z leœnic- 
twa w IBL. Nie zawsze interesuje mnie ro- 
bienie tego samego co wszyscy – lubiê, gdy 
dzieje siê coœ ciekawego, co wci¹ga. I nawet 
nie wiem, co nowego mo¿na dzisiaj wymy- 
œliæ, ale na pewno wkrótce coœ mi wpadnie 
do g³owy. Coœ, co zajmie mi czas poza prac¹.

[cd. ze str. 3]

®

Wyró¿nienia:
- Jaros³aw Krupa za przedstawione prace;
- Józef Sieczka za przedstawione prace;
- Tomasz Stasiak za przedstawione prace;
Kategoria Tkanina artystyczna (4 autorów nades³a³o 17 prac):
I nagrody i II nagrody – nie przyznano;
III nagroda – Gra¿yna Powalisz za przedstawione prace;
Wyró¿nienia:
- Anna Cherubin za przedstawione prace;
- Adam Ge³don za przedstawione prace;
Kategoria Literatura (11 autorów nades³a³o 18 utworów lub cykli 
utworów niepublikowanych i 11 tomów publikacji ksi¹¿kowych):
I nagrody – nie przyznano;
II nagroda – Jaros³aw Janicki za tom Zielony brulion;   

Zbigniew Smoczek za tomy Okruszyny i Kolêdy pusz- 
czyka;

III nagroda – Janusz Rautszko za tom Go³êbie serce;

Wyró¿nienia:

- Marta Dudek, Irena Ga³¹zkiewicz,  El¿bieta Kowalska, 

Jaros³aw Krawczyk, Tomasz Matusiak, Wies³aw Moliñski

Ci¹g dalszy wywiadu z Edwardem Marsza³kiem.
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Zagadki
Rozpoznaj grzyby jadalne i po³¹cz je lini¹ z koszykiem.

MAŒLAK
ZWYCZAJNY

BOROWIK 
SZLACHETNY

MUCHOMOR
CZERWONY

MUCHOMOR 
SROMOTNIKOWYPIEPRZNIK

JADALNY
(KURKA)

CZUBAJKA
KANIA

Wykonaj dzia³ania matematyczne. Wyniki wska¿¹ Ci, jakim kolorem 
pomalujesz brzozê. Zastanów siê i rozpoznaj korê brzozy, po³¹cz j¹ 
lini¹ z drzewem.

3 • 3

26 - 16

16 : 2

U¿yj kolorów:
8 – ciemny zielony
9 – ¿ó³ty
10 – jasny zielony
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

CR — gatunki skrajnie zagro¿one i gin¹ce 

 G³uszec — Tetrao urogallus (Linné, 1758)
Wystêpowanie

Zasiêg wystêpowania g³uszca rozci¹ga 
siê od Pirenejów i Gór Dynarskich po pó³noc- 
no-zachodni¹ czêœæ Azji (po Bajka³). W Euro- 
pie gatunek ten jest liczny jedynie w Skandy- 
nawii oraz w Rosji i na Bia³orusi. Zasiedla 
równie¿ tereny górskie w œrodkowej i zachod- 
niej czêœci naszego kontynentu. W wielu kra- 
jach europejskich wystêpuje jednak ju¿ tylko 
w izolowanych, szcz¹tkowych populacjach. 

Ciekawostki
a 

a

a

a

a

a

a

a

a

D³ugoœæ ¿ycia g³uszca w niewoli docho- 
dzi do 18 lat, na wolnoœci ptaki te rzadko 
przekraczaj¹ 10 lat.

 Wystêpowanie g³uszca mo¿e dochodziæ 
górnej granicy lasu – w najwy¿szych górach 
prawie do 2400 m n.p.m.

 Podczas pierzenia, w okresie najinten- 
sywniejszego gubienia piór, koguty nie lata- 
j¹. Kury przez ca³y okres wymiany upie- 
rzenia nie trac¹ zdolnoœci latania.

 Podczas toków kogut stawia i rozk³ada 
ogon, unosi do góry g³owê oraz szyjê i wy- 
daje z siebie krótk¹ seriê charakterysty- 
cznych odg³osów, sk³adaj¹cych siê z 4 faz: 
klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifo- 
wanie. W ostatniej fazie ptaki na 2-3 sekun- 
dy g³uchn¹. 

 Na terenach, gdzie g³uszce wspó³istniej¹ z 
cietrzewiami mo¿e dochodziæ do powsta- 
wania mieszañców miêdzygatunkowych. 
Potomstwo jest zazwyczaj bezp³odne i na- 
zywane jest skrzekotami.

 Z nastaniem jesieni g³uszce poszukuj¹ 
wiêkszej iloœci ¿wiru, który jako gastrolity 
pozostaje w ich ¿o³¹dku miêœniowym i s³u- 
¿y do rozcierania twardego zimowego po- 
karmu (igie³ sosny). W ¿o³¹dkach tych kura- 
ków jesieni¹ mo¿e znajdowaæ siê oko³o 
600-1200 sztuk ró¿nej wielkoœci gastroli- 
tów, a wiosn¹ tylko 200-300.

 Podczas mroŸnych nocy g³uszce nurkuj¹ 
w g³êboki œnieg i w jamkach spêdzaj¹ noc a¿ 
do rana – takie zachowanie nazywane jest 
zaœnie¿aniem siê ptaków.

 Wizerunek g³uszca widnieje w logo 
ró¿nych organizacji. Kurak ten zamieszczo- 
ny jest w emblemacie np.: Parku Narodo- 
wego „Bory Tucholskie”, Parku Krajobra- 
zowego Lasy Janowskie, Fundacji Ochrony 
G³uszca, Gminy Hajnówka. Znajduje siê w 
logo: Nadleœnictwach Wis³a (RDLP 
Katowice), Augustów (RDLP Bia³ystok), 
Ruszów (RDLP Wroc³aw). Jego wizerunek 
mo¿na spotkaæ w znaku: Wydzia³u Leœnego 
i Ko³a Leœników Uniwersytetu Przyrodni- 
czego w Poznaniu, Technikum Leœnego w 
Bi³goraju, czy na sztandarach wielu kó³ 
³owieckich, np.: w Lwówku Œl¹skim, 
Wejherowie, Szczecinie.

 G³uszec jest wdziêcznym tematem dla 
artystów. Jego wizerunek mo¿emy zoba- 
czyæ na takich dzie³ach jak: „Tokowisko 
g³uszca” Juliana Fa³ata, czy „Polowanie na 
g³uszce” Józefa Che³moñskiego. Czêsto 
portrety tego piêknego kuraka umieszczane 
s¹ na znaczkach pocztowych, porcelanie, 
szkle, witra¿ach.  Mapa terenów lêgowych g³uszca w Polsce 

(Ÿród³o: „Ptaki Polski”, Multico, Warszawa 2005)

G³uszec od wczesnego 
œredniowiecza wystêpowa³ 
na terenie niemal ca³ej dzi- 
siejszej Polski. Z czasem li- 
czebnoœæ populacji tego pta- 
ka mala³a i do koñca XIX w. 
gatunek ten prawie doszczêt- 
nie wygin¹³. W tym czasie 
przetrwa³ jedynie w starych i 
jeszcze stosunkowo du¿ych 
ostojach peryferyjnych, któ- 
re w stanie silnie zredukowa- 
nym dotrwa³y do dziœ. Obe- 
cnie zasiêg g³uszca jest ogra- 
niczony do czterech obsza- 
rów: terenu Augustowsko-
Podlaskiego, Puszczy Sol- 
skiej i Lasów Janowskich, 
Karpat Zachodnich wraz z 
Tatrami oraz Sudetów i Bo- 
rów Dolnoœl¹skich. Wiel- 
koœæ populacji wolno ¿yj¹- 
cej najczêœciej ustala siê me- 
tod¹ ankietow¹, na podstawie obserwacji orni- 
tologicznych, wywiadów ze s³u¿b¹ leœn¹ i my- 
œliwymi. Liczebnoœæ szacuje siê na 550-750 
osobników.

G³uszec jest najwiêkszym krajowym ku- 
rakiem. W obrêbie gatunku wystêpuje wyra- 
Ÿny dymorfizm p³ciowy. Kogut jest bardzo 
okaza³y i du¿o wiêkszy od kury. Masa cia³a 
doros³ego samca wynosi 2,4-6,0 kg, a samicy 
1,5-2,5 kg. Osobniki p³ci mêskiej maj¹ krêpy 
tu³ów i stosunkowo du¿¹ g³owê. S¹ barwy 
ciemnoszarej do czarnej z niebieskawo-zielo- 
nym, metalicznym po³yskiem na piersi i bia- 
³ymi plamkami na brzuchu oraz na koñcach 
skrzyde³. Przednia czêœæ grzbietu oraz skrzy- 
d³a maj¹ kolor rdzawo-brunatny. Samce posia- 
daj¹ szary, ³ukowato wygiêty dziób, poni¿ej 
którego tworzy siê tzw. broda (kêpka d³u¿- 
szych piór). Nad okiem koguta wystêpuj¹ w¹s- 
kie paski nagiej skóry o czerwonej barwie, tzw. 
ró¿e (u kur ró¿e s¹ ma³o widoczne). Ogon ma 
doœæ d³ugi i wachlarzowato zaokr¹glony. Na 
palcach nóg jesieni¹ wyrastaj¹ g³uszcom grze- 
bieniaste ig³y rogowe. U³atwiaj¹ one ptakom 
poruszanie siê po œniegu i lodzie. Wyrostki te 
stopniowo zasychaj¹ i opadaj¹ podczas wios- 

Cechy gatunku

ny i lata.
Samice s¹ delikatniej- 

szej budowy cia³a i maj¹ 
ubarwienie ochronne – ich 
pióra s¹ koloru br¹zowo-
rudo-bia³ego. Dziób kur jest 
mniej zakrzywiony, a ró¿e 
wokó³ oczu s¹ s³abiej wido- 
czne. Nogi zarówno samic 
jak i samców s¹ krótkie i 
opierzone a¿ do nasady pal- 
ców. 

G³uszce wymieniaj¹ 
pióra (pierz¹ siê) dwa razy 
do roku: w maju i czerwcu  

po zakoñczeniu toków, oraz jesieni¹. 

Kuraki te zamieszkuj¹ lasy borealne i gór- 
skie strefy klimatu umiarkowanego. Preferuj¹ 
stare bory (na ni¿u sosnowe, w górach œwier- 
kowe i z udzia³em jod³y) i lasy o naturalnej 
strukturze, z dobrze rozwiniêt¹ warstw¹ runa. 
Bytuj¹ w lasach o luŸnym zwarciu, w których 
wystêpuj¹ nas³onecznione otwarte przestrze- 
nie. Œrodowisko przebywania g³uszców po- 

Biotop

winno byæ urozmaicone, gdy¿ potrzebuj¹ one 
miejsc do odbycia toków, zak³adania gniazd i 
wychowywania m³odych, ¿erowania, pierze- 
nia, k¹pieli piaszczystych, zdobywania gas- 

1trolitów , odpoczynku i zimowania. 
G³uszce prowadz¹ osiad³y tryb ¿ycia. ̄ y- 

j¹ w pojedynkê, za wyj¹tkiem samic prowa- 
dz¹cych m³ode. W przypadku samców wystê- 
puje terytorializm. Wielkoœæ area³u osobni- 
czego mo¿e siê wahaæ od kilkudziesiêciu do 
tysi¹ca ha.

Toki odbywaj¹ siê w miejscach ustronnej, 
leœnej g³uszy, najczêœciej w borach wilgo- 
tnych i bagiennych. W zimie kuraki te preferu- 
j¹ suche, piaszczyste wzniesienia i starodrze- 
wia sosnowe w otoczeniu b³ot i mokrade³. 
Starsze osobniki bywaj¹ przywi¹zane nawet 
do okreœlonych drzew.

G³uszce nale¿¹ do nielicznych ptaków, 
których pokarm sk³ada siê prawie wy³¹cznie z 
roœlin. Ich dieta jest zró¿nicowana sezonowo i 
geograficznie – jedz¹ to, co jest dostêpne. Pre- 
feruj¹ roœliny takie jak: sosna, limba, jod³a, 
œwierk, buk, modrzew, osika, brzoza, borówka 
brusznica i czarna, m¹cznica lekarska, ¿ura- 
wina, wrzos, we³nianka, mchy, skrzypy i tu- 

Po¿ywienie

rzyce. Obok roœlin w me- 
nu g³uszca mog¹ wystê- 
powaæ zwierzêta (mrów- 
ki, motyle, chrz¹szcze, pa- 
jêczaki, d¿d¿ownice, œli- 
maki i wyj¹tkowo drobne 
krêgowce). W po¿ywieniu 
piskl¹t wa¿n¹ rolê odgry- 
waj¹ bezkrêgowce.

Zim¹ kuraki te ¿eruj¹ 
w koronach drzew, spo¿y- 
waj¹c prawie wy³¹cznie 
ig³y sosny, a w górach lim- 
by, œwierku i jod³y. Jedy- 
nie w czasie odwil¿y ko- 

rzystaj¹ z jagodzisk. Od wiosny do jesieni g³u- 
szce ¿eruj¹ na ziemi. Wiosn¹ jedz¹ dodatkowo 
p¹czki drzew i krzewów oraz kwiaty, liœcie i 
pêdy roœlin zielnych. Latem i jesieni¹ w menu 
mo¿na znaleŸæ przede wszystkim owoce, pêdy 
i liœcie borówek, ig³y i liœcie drzew, nasiona tu- 
rzyc i drzew oraz bezkrêgowce. 

Pisklêta g³uszca pocz¹tkowo ¿ywi¹ siê 
wy³¹cznie mrówkami (we wszystkich stadiach 
rozwoju), paj¹kami, g¹sienicami i larwami 
motyli oraz innych owadów. Od 2-3 tygodnia, 
gdy w ich ¿o³¹dkach rozwin¹ siê bakterie, któ- 
re trawi¹ celulozê, zaczynaj¹ zjadaæ zielone 
czêœci i nasiona roœlin. Pokarm typowy dla do- 
ros³ych ptaków zaczynaj¹ spo¿ywaæ od siód- 
mego tygodnia ¿ycia.

G³uszce, od lewej: kogut g³uszca, kura (g³uszka), pisklêta; eksponaty z Muzeum Leœnictwa 
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. R. Sorek)
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R. Walendowski, G³uszec (akwarela)

Rozmna¿anie

Gniazda

Zagro¿enia

G³uszec jest gatunkiem poligamicznym. 
Najwa¿niejszym miejscem jego bytowania 
jest tokowisko. Kuraki wykazuj¹ du¿y konser- 
watyzm siedliskowy, dlatego tokowiska mog¹ 
mieæ sta³¹ lokalizacjê nawet przez kilkadzie- 
si¹t lat (zmieniaj¹ miejsce w przypadku dra- 
stycznych przekszta³ceñ siedliskowych). To- 
kowiska mog¹ byæ oddalone od siebie 2-5 km. 

Samce pod koniec zimy (w lutym) – w 
wyniku rytualnych walk – ustalaj¹ hierarchiê 
socjaln¹. Area³ starszych kogutów znajduje 
siê bli¿ej œrodka tokowiska, m³odszych – jest 
oddalony. Na jednym tokowisku mo¿e rozpra- 
wiaæ do 15 osobników. Toki rozpoczynaj¹ siê 
na prze³omie marca i kwietnia (w górach 2-3 
tygodnie póŸniej). Czêsto pieœñ godowa za- 
czyna siê na drzewach po ciemku, przed 
wschodem s³oñca. O œwicie przylatuj¹ kury i 
samce sfruwaj¹ z drzew. Przybieraj¹ imponu- 
j¹cy wygl¹d i demonstruj¹ swoj¹ si³ê postaw¹ 
cia³a. G³uszki spaceruj¹c miêdzy samcami 
wybieraj¹ koguta (dominuj¹cego lub jednego 
ze wspó³dominantów), który najczêœciej za- 
p³adnia 90% kur na danym tokowisku. Toki 
koñcz¹ siê na ogó³ po rozwidleniu i wtedy pta- 
ki odlatuj¹ do swoich dziennych ostoi na ¿ero- 
wanie i odpoczynek. Samce tokuj¹ tak d³ugo, 
a¿ na tokowisku przestan¹ pojawiaæ siê sami- 
ce wymagaj¹ce zap³odnienia.

G³uszce wyprowadzaj¹ jeden lêg w roku. 
Czasem zdarza siê, ¿e samica po stracie jaj w 
pocz¹tkowej fazie wysiadywania, wyprowa- 
dza drugi lêg. Wysiadywaniem i opiek¹ nad 
potomstwem zajmuj¹ siê wy³¹cznie kury. G³u- 
szki przystêpuj¹ do budowy gniazda jeszcze 
podczas toków. Umiejscawiaj¹ je pod os³on¹ 
drzew i krzewów, od kilkudziesiêciu metrów 
do kilku kilometrów od tokowiska, zawsze na 
suchym terenie. Gniazdo jest wygrzebanym w 
ziemi niewielkim zag³êbieniem o œrednicy 
oko³o 25 cm. Samica wyœciela je suchymi tra- 
wami, liœæmi i igliwiem. Sk³ada 4-12 jaj, które 
inkubuj¹ 25-26 dni. W czasie wysiadywania 
kura opuszcza gniazdo 2-3 razy na dobê, aby 
posiliæ siê. Pisklêta wylêgaj¹ siê od koñca ma- 
ja do koñca czerwca. S¹ typowymi zagniaz- 
downikami. 

M³ode g³uszca pokryte s¹ gêstym, ciem- 
nym puchem i maj¹ otwarte oczy. Samodziel- 
nie poruszaj¹ siê i w drugim dniu opuszczaj¹ 
gniazdo, aby pod opiek¹ matki szukaæ pokar- 
mu. Rozwijaj¹ siê szybko – ju¿ szóstego dnia 
¿ycia potrafi¹ podlatywaæ, a po 2 tygodniach  
lataæ. S¹ jednak wra¿liwe na niskie tempera- 
tury, gdy¿ dopiero po ukoñczeniu 3 tygodni 
pióra chroni¹ je przed ch³odem. Po 2-3 miesi¹- 
cach osi¹gaj¹ rozmiary doros³ych osobników. 
Œrednia liczba odchowanych piskl¹t przez 
g³uszkê to zaledwie 2-3 osobniki.

Spadek liczebnoœci g³uszca notowany 
jest od ponad 100 lat. Stan taki wystêpuje nie 
tylko w Polsce, ale i w œrodkowej oraz zachod- 
niej Europie. Jednym z pierwszych sympto- 
mów by³a fragmentaryzacja area³ów wystêpo- 
wania tego piêknego kuraka. Przyczyny regre- 
su s¹ z³o¿one, ale jako jedne z wa¿niejszych 
uwa¿a siê zmiany œrodowiskowe: g³ównie 
fragmentaryzacjê obszarów leœnych, meliora- 
cje i intensywn¹ produkcjê leœn¹. Du¿ym za- 
gro¿eniem s¹ tak¿e drapie¿niki (lisy, kuny, 
jenoty, psy, koty, jastrzêbie) oraz kruki, któ- 
rych liczba w ostatnich latach wzros³a. Odpo- 
wiedzialne s¹ one w du¿ym stopniu za niski 
sukces lêgowy tych kuraków. Obok drapie¿- 
ników nie bez znaczenia jest zwiêkszona li- 
czebnoœæ innych leœnych mieszkañców, takich 

Area³ wystêpowania g³uszca w Europie [Ÿród³o: „£owiectwo”,    
H. Okarma, A. Tomek, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe 
H2O, Kraków 2008]

Tokuj¹cy kogut g³uszca (fot. A. Kozyra)

jak dziki i jelenie. Badania wykaza³y, ¿e w 
momencie du¿ego zagêszczenia np. jeleni, 
mo¿e wystêpowaæ konkurencja pokarmowa w 
przypadku jagodzisk.

Kolejnym powodem regresu 
liczebnoœci g³uszca jest ma³a ró¿- 
norodnoœæ genetyczna w obrêbie 
poszczególnych stanowisk. Wi¹¿e 
siê to z wiêksz¹ podatnoœci¹ kura- 
ków na choroby oraz s³abszym 
rozrodem.

Zagro¿eniem dla g³uszców s¹ 
równie¿ niekorzystne warunki at- 
mosferyczne (zimne i wilgotne 
wiosny), zw³aszcza w momencie 
wychowywania piskl¹t, które s¹ 
wyj¹tkowo nieodporne na niskie 
temperatury. W pierwszych 
dniach, ¿eby chroniæ siê przed 
spadkiem temperatury cia³a, cho- 
waj¹ siê pod kur¹. W przypadku 
rozpêdzenia rodziny przez dra- 
pie¿niki m³ode g³uszce mog¹ zgi- 
n¹æ z zimna w przeci¹gu kilku go- 
dzin.

Ochrona
G³uszec jest objêty œcis³¹ ochron¹ gatun- 

kow¹ od 1995 roku. Chronione w postaci stref 
okresowych i ca³orocznych s¹ równie¿ miej- 
sca jego sta³ego przebywania – tokowiska, 
miejsca gniazdowania, ¿erowania oraz zimo- 
wania. Co prawda w ostatnich latach spadek 
liczebnoœci tego kuraka nie jest tak drasty- 
czny, jak we wczeœniejszych okresach, ale 
same dzia³ania w sferze ochrony gatunkowej 
mog¹ w obecnej sytuacji nie wystarczyæ, by 
zahamowaæ spadek liczebnoœci tego piêkne- 
go ptaka. Postanowiono wiêc spróbowaæ 
wprowadziæ do œrodowiska naturalnego nowe 
osobniki, aby zwiêkszyæ liczebnoœæ populacji 
i ró¿norodnoœæ genetyczn¹. Próby przywró- 
cenia przyrodzie gin¹cego gatunku podjêli 
beskidzcy leœnicy – zak³adaj¹c trudn¹ i kosz- 
town¹ hodowlê wolierow¹ g³uszca (w Nad- 
leœnictwach Le¿ajsk od 1993 r. i Wis³a – od 
2002 r.). 

Leœnicy podejmuj¹ równie¿ inne wa¿ne 
dzia³ania maj¹ce na celu utrzymanie liczeb- 
noœci populacji na sta³ym poziomie – na razie 
– a z czasem, aby j¹ zwiêkszyæ. Przygotowy- 
wane s¹ programy czynnej ochrony tego ga- 

Pozostaje jeszcze „konserwatyzm” œrodo- 
wiskowy g³uszca, co w konsekwencji prowa- 
dzi do niemo¿noœci przystosowania siê tego 
ptaka do innych lub zmienionych warunków 
bytowania. 

Nie bez winy spadku liczebnoœci tego 
gatunku jest bezpoœrednio cz³owiek. Dotyczy 
to k³usownictwa, ale i wzmo¿onej penetracji 
lasów. „Ekoturystyka” odbywa siê obecnie 
przez ca³y rok, a dodatkowo nasila siê w porze 
zboru runa leœnego (jagody i grzyby) oraz w 
czasie wakacji. Zagro¿eniem dla ptaków s¹ 
równie¿ quadowcy, którzy swoimi czteroko- 
³owcami docieraj¹ w ka¿de ostêpy leœne. Efekt 
tego jest taki, ¿e ptaki s¹ p³oszone, niepoko- 
jone w czasie ¿erowania lub toków. Zdarza siê, 
¿e zaniepokojone kury porzucaj¹ gniazda i 
pisklêta.

tunku. Dzia³ania takie realizuj¹ m. in. leœnicy z 
RDLP Lublin wspólnie z fundacj¹ „Eko-Fun- 
dusz” i wojewod¹ lubelskim. Zosta³y one 
wdro¿one na terenie 6 nadleœnictw (5 nadle- 
œnictw z RDLP Lublin, 1 – RDLP Krosno), 
gdzie znajduje siê 16 ostoi g³uszca o ³¹cznej 
powierzchni 6 tys. ha. G³ówne czynnoœci 
zmierzaj¹ce do stabilizacji populacji kuraka 
to: ograniczenie liczebnoœci drapie¿ników i 
antropopresji, wykonanie zastawek na rowach 
melioracyjnych, budowa ogrodzeñ upraw z 
¿erdzi drewnianych, wprowadzenie podszy- 
tów œwierkowych i wysypywanie ¿wiru.
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