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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
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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”

Cha³upa – leœniczówka

P Wystawy czasowe 
w Muzeum Leœnictwa:

„Jan Pawe³ II jakiego pamiêtamy –         
w zgodzie z natur¹” 

wystawa fotografii Grzegorza Ga³¹zki
(do koñca listopada 2014 r.)

„Pory roku”
wystawa malarstwa Anny Kêdziory

(do grudnia 2014 r.)
„Makrofotografia” 

wystawa Rados³awa Pusza
(do grudnia 2014 r.)

„Pamiêtajmy o siekierach” 
i pocztówki z niezapominajk¹ 

wystawa ze zbiorów Edwarda Marsza³ka
(do marca 2015 r.)

P Zajêcia terenowe 
dla dzieci i m³odzie¿y 

prowadzone w parku-arboretum:

„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne” 
„¯ubrowe ciekawostki”

P Zajêcia muzealne 
dla dzieci i m³odzie¿y

prowadzone w Muzeum Leœnictwa:

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

„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”

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

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

Wyró¿nienie dla Oœrodka 

Mijaj¹cy rok w Oœrodku Kultury Leœnej w 
Go³uchowie by³ bogaty w wydarzenia kul- 
turalne. Wiosn¹ otworzyliœmy now¹ wystawê 
sta³¹ Muzeum Leœnictwa w zrekonstruowanej 
drewnianej chacie na „Dybulu”, ukazuj¹c¹ 
kancelariê leœniczego z po³owy XX wieku 
oraz ekspozycjê pszczelarsk¹. W salach 
wystaw czasowych prezentowaliœmy trzynaœ- 
cie ekspozycji artystycznych i kolekcjo- 
nerskich, których autorami byli g³ównie 
leœnicy. 

Wa¿nym wydarzeniem naukowym by³a 
ogólnopolska konferencja „Lasy i gospodar- 
ka w kulturze i dziedzictwie narodowym” 
zorganizowana w ramach Narodowego Pro- 
gramu Leœnego. Po raz pierwszy przygoto- 
waliœmy „Miêdzynarodowy Festiwal Kultury 
Leœnej i £owieckiej”, podczas którego odby³y 
siê ciekawe pokazy i prezentacje oraz kon- 
kurs sygna³ów ³owieckich i muzyki myœliw- 
skiej. 

Pod koniec kwietnia œwiêtowaliœmy ju¿ 
po raz trzynasty „Dzieñ Ziemi”. W ramach 
tego œwiêta nagrodziliœmy laureatów konkur- 
su plastycznego „Zmieniajmy z³e nawyki”. 
Dzieci i m³odzie¿ mieli te¿ okazjê braæ udzia³ 
w konkursie plastycznym „Las wokó³ nas” 
oraz corocznej edycji konkursu „Mój Las”. 

Tradycyjnie w maju odby³ siê ósmy z kolei 
konkurs krasomówczy „Bajarze z Leœnej 
Polany”, a w czerwcu dziesi¹ty, jubileuszowy 
festyn „Spotkanie z lasem”. Byliœmy te¿ 
wspó³organizatorami ogólnopolskiego 
konkursu „Drewno jest wspania³e”, który 
przeprowadzi³o Nadleœnictwo £opuchówko. 

Dzia³alnoœæ edukacyjna w zakresie 
ekologii realizowana w Oœrodku Kultury 
Leœnej w Go³uchowie zosta³a doceniona 
przez Radê Programow¹ i Kapitu³ê Kon- 
kursu PANTEON POLSKIEJ EKOLO- 
GII. Wyró¿nienie dla oœrodka odebra³ 
jego dyrektor, dr in¿. Benedykt RoŸ- 
miarek, 15 paŸdziernika br. podczas 
Miêdzynarodowych Targów Ochrony 
Œrodowiska POLEKO w Poznaniu. 

Konkurs promuje jednostki, których 
dzia³alnoœæ proekologiczna, zarówno pod 
wzglêdem inwestycji, jak i prowadzonej 
edukacji przyczynia siê do poprawy ja- 
koœci œrodowiska naturalnego. Wyró¿nie- 

W mijaj¹cym roku prowadziliœmy o¿y- 
wion¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹, której efek- 
tem jest dziewiêæ publikacji, w tym piêæ 
historycznych. Opublikowaliœmy drugie 
wydanie „Estetyki lasu”, tomik fraszek „Za- 
bij œmiechem z³e zwyczaje”, dwie broszury 
edukacyjne dla dzieci oraz kalendarz. 

Na pocz¹tku wrzeœnia goœciliœmy grupê 
leœników z ca³ego kraju w ramach szko³y 
letniej bêd¹cej zadaniem badawczym 
IUFRO Learning Initiatives zajmuj¹c¹ siê 
Lasami Modelowymi. 

Ukoronowaniem tych wszystkich dzia- 
³añ jest wyró¿nienie dla oœrodka w ogólno- 
polskim konkursie „Panteon Polskiej 
Ekologii” oraz „Medale Komisji Edukacji 
Narodowej” za szczególne osi¹gniêcia w 
dziedzinie oœwiaty i wychowania. 

Wszystkim pracownikom za wk³ad i pra- 
cê, by cele zosta³y zrealizowane, dziêkujê.

Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor OKL

Uroczystoœæ wrêczania nagród; na zdjêciu (od lewej): Przemys³aw Gonera – 
cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarki Odpadami 
Aglomeracji Poznañskiej, Benedykt RoŸmiarek – dyrektor Oœrodka Kultury 
Leœnej w Go³uchowie, Józef Kozio³ – cz³onek Rady Nadzorczej Banku Ochrony 
Œrodowiska (fot. A. Antonowicz)

nie jest uhonoro- 
waniem postawy 
wyra¿anej w s³o- 
wach i czynach. 

Oœrodek Kultu- 
ry Leœnej ju¿ od 30 
lat realizuje zada- 
nia maj¹ce na celu 
rozwijanie œwiado- 
moœci ekologicznej 
spo³eczeñstwa oraz 
podnoszenie stanu 
wiedzy na temat 
lasu. Ukazuje go 

jako dobro przyrodnicze kraju, o zwiêk- 
szaj¹cych siê zasobach, którego zachowanie 
w jak najlepszym stanie warunkuje rozwój 
spo³eczny oparty na zrównowa¿onych 
zasadach. Oœrodek Kultury Leœnej promuje 
treœci leœne poprzez zajêcia terenowe i mu- 
zealne, festyny, festiwale, akcje eko- 
logiczne, konkursy, warsztaty oraz dzia- 
³alnoœæ wystawiennicz¹ i wydawnicz¹. 

Z oferty edukacyjnej OKL w 2013 roku 
skorzysta³o ponad 130 tysiêcy osób, wœród 
nich dzieci, m³odzie¿ i doroœli z Polski i z 
zagranicy.

Redakcja

Aspekty kulinarne w historii leœnictwa

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³ucho- 
wie rozpoczyna realizacje projektu zwi¹- 
zanego z aspektami kulinarnymi w his- 
torii polskiego leœnictwa. Pierwszy etap  
to poszukiwanie tradycyjnych przepisów 
kulinarnych na potrawy i przetwory z ga- 
tunków roœlin leœnych. 

Szczegó³y na stronie 
www.okl.lasy.gov.pl 

Og³oszenie

 * *
Statuetka za wyró¿nienie oœrodka



3

„Ratujmy kasztanowce” po raz dwunasty

Gimnazjaliœci z Go³uchowa, 
Koœcielnej Wsi, Gimnazjum nr 2, 3 
i 4 w Kaliszu oraz kaliskiego Hufca 
Pracy w³¹czyli siê w tegoroczn¹ 
akcjê pomocy choruj¹cym kaszta- 
nowcom. Liœcie spod drzew ros- 
n¹cych w parku-arboretum Oœrod- 
ka Kultury Leœnej usuwa³o blisko 
200 uczniów. Akcjê zrealizowano w 
czterech paŸdziernikowych ter- 
minach.

M³odzie¿ przed przyst¹pieniem 
do grabienia liœci wys³ucha³a pre- 
lekcji na temat biologii szrotówka 

kasztanowcowiaczka i jego wp³ywu na os³a- 
bienie drzew widoczne w postaci przedwcze- 
œnie br¹zowiej¹cych i opadaj¹cych liœci. 
Nastêpnie uczniowskie reprezentacje szkó³ 
zaopatrzone w worki, jednorazowe rêkawice 
i grabie ruszy³y do pracy. Podczas akcji by³y 
zbierane równie¿ kasztany, które jako 
pokarm trafi³y do zwierz¹t z pokazowej 
zagrody oœrodka. 

Wiele placówek szkolnych na sta³e 
wspó³pracuje z OKL, sprawuj¹c opiekê nad 
„swoimi” grupami kasztanowców. Akcja, 
której celem jest walka ze szrotówkiem, 
sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzial- 
noœci i troski o œrodowisko oraz wp³ywa na 
doskonalenie wspó³pracy w grupie. Wyjœcie 
w plener i pracê zespo³ow¹ na wspólny 
wynik uczniowie bardzo sobie ceni¹. Z ocho- 
t¹ przyje¿d¿aj¹ pod opiek¹ nauczycieli, 
³¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym. Efekt 
tegorocznego grabienia to 300 worków liœci 
usuniêtych spod drzew.

Regularne grabienie, a nastêpnie utylizo- 
wanie listowia, powoduje niszczenie zimu- 
j¹cych w liœciach, odpornych na mróz (nawet 
do -33°C) poczwarek. Mniej poczwarek to 
mniej motyli sk³adaj¹cych jaja, a tym samym 
mniej larw ¿eruj¹cych na liœciach kaszta- 
nowca. Szkodliwoœæ szrotówka objawia siê 
zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej 
liœci, czego wynikiem jest skrócenie przy- 
rostów pêdów i zmniejszenie wielkoœci 
owoców lub brak owocowania.

Owad, którego po raz pierwszy zareje- 

strowano na Ba³kanach 
w 1985 roku, wystêpuje 
ju¿ niemal w ca³ej Eu- 
ropie. Akcje, podobne 
do go³uchowskiej, po- 
dejmowane s¹ w wielu 
krajach. Poza grabie- 
niem liœci, stosuje siê 
opaski lepowe wy³apu- 
j¹ce motyle, a tak¿e 
wprowadzanie prepara- 
tów owadobójczych 
bezpoœrednio do pnia. 
Warto wiedzieæ, ¿e 

naturalnymi sprzymierzeñcami w 
walce ze szrotówkiem s¹ sikory,  
a tak¿e osadzane na liœciach 
z³otooki i pasikoniki, które zja- 
daj¹ jaja i g¹sienice. Niestety me- 
tody naturalne cechuj¹ siê nisk¹ 
skutecznoœci¹. Praktyka poka- 
zuje, ¿e grabienie i niszczenie 
liœci jest najbardziej skuteczne i 
jednoczeœnie bezpieczne.

Alicja Antonowicz

Prelekcja na temat szrotówka kasztanowcowiaczka (fot. J. Wróbel-Mróz)

Uczniowie z Gimnazjum w Koœcielnej Wsi w trakcie akcji ratowania kasztanowców w 
go³uchowskim parku (fot. J. Wróbel-Mróz)

Gimnazjaliœci z Hufca Pracy w Kaliszu podczas grabienia liœci kasztanowca w parku-                
-arboretum (fot. A. Antonowicz)

Tu byliœmy

W tegorocznej edycji akcji „Zielony rower”, która odby³a siê 18–20 
wrzeœnia br. na terenie Nadleœnictwa Œwieradów, uczestniczyli pracownicy 
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. Arch. Nadleœnictwa 
Œwieradów)

Ju¿ po raz drugi stoisko edukacyjne oœrodka goœci³o na Targach „Las i My” 
w Szepietowie (11 12.10.14 r.); organizatorami wydarzenia byli RDLP w 
Bia³ymstoku, Nadleœnictwo Rudka i PODR w Szepietowie (fot. R. Sorek)

–
Edukatorzy z OKL w dniach 15 17 paŸdziernika br. brali udzia³ w 
warsztatach dla liderów i koordynatorów edukacji leœnej spo³eczeñstwa 
organizowanych w Pogorzelicy (fot.W. Naturski)

–

Podczas dziewi¹tej edycji Europejskiego Kongresu Edukacji Leœnej w 
£agowie (10 12 wrzeœnia 2014 r.), dr in¿. Barbara Czo³nik przybli¿y³a 
zgromadzonym profil edukacyjnej dzia³alnoœci oœrodka, odzwierciedla- 
j¹cy has³o tegorocznego spotkania brzmi¹ce „Edukacja leœna – wiêcej ni¿ 
nauczanie o lesie” (fot. A. Antonowicz)

–
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Wspania³e drewno
Drewno jest obecne w na- 

szym ¿yciu od zarania dziejów. 
Bêd¹c surowcem odnawial- 
nym, ze wszech miar wyj¹tko- 
wym, znalaz³o ponad 30 tysiê- 
cy zastosowañ. Podkreœlenie 
jego znaczenia by³o celem 
przyœwiecaj¹cym pomys³o- 
dawcom ogólnopolskiego kon- 
kursu „Drewno jest wspa- 
nia³e”.

Zaproszenie do wspó³za- 
wodnictwa w tworzeniu drew- 
nianych wyrobów artystycz- 
nych, edukacyjnych i u¿ytko- 
wych finalizowa³o szerszy pro- 
jekt poœwiêcony drewnu reali- 
zowany przez Nadleœnictwo 
£opuchówko. Rozpocz¹³ siê on przed rokiem 
otwarciem wystawy „Drewno jest wspania- 
³e” oraz prelekcjami w Oœrodku Edukacji 
Leœnej „£ysy M³yn”.

Konkurs na wyroby z drewna by³ skiero- 
wany do wszystkich chêtnych, bez ograni- 
czeñ wiekowych. Jego wspó³organizatorzy: 
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz 
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego uczestniczyli 
w promocji tego edukacyjnego wydarzenia, 
ufundowali nagrody i wziêli udzia³ w pracach 
jury.W ocenie zg³oszonych wyrobów uczest- 
niczyli równie¿ artyœci z Murowanej Goœliny 

oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Pañstwowych w Poznaniu i Nadleœ- 
nictwa £opuchówko.

Na konkurs wp³ynê³o 68 prac w trzech 
kategoriach: artystycznej (38), u¿ytkowej 
(23) i edukacyjnej (7). Jury pod przewod- 
nictwem prof. dr. hab. Andrzeja Czerniaka z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
wy³oni³o najlepsze z nich, przyznaj¹c w ka¿- 
dej z kategorii I, II i III miejsce oraz wy- 
ró¿nienia. 

Ponadto trzy spoœród nades³anych prac 
otrzyma³y nagrody specjalne: Dyrektora 
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie, 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Pañstwowych w Poznaniu 
oraz Dziekana Wydzia³u Leœnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu. Uroczysty fina³ kon- 
kursu odby³ siê w Pa³acu w Mu- 
rowanej Goœlinie 26 wrzeœnia br. 
Tego dnia zosta³a równie¿ otwar- 
ta wystawa pokonkursowa, któr¹ 
mo¿na by³o zwiedzaæ do koñca 
paŸdziernika.

Honorowy patronat nad wy- 
darzeniem objêli Dyrektor Re- 
gionalnej Dyrekcji Lasów Pañ- 
stwowych w Poznaniu oraz 
Marsza³ek Województwa Wiel- 
kopolskiego.

Alicja Antonowicz
Laureaci konkursu, od lewej: Ewa Pawliñska, Maciej Antkowiak, Rafa³ Skwarski, Andrzej Korzeniecki, Wac³aw 
Rybicki, Jaromir Korta (fot. A. Antonowicz)

Fragment wystawy „Drewno jest wspania³e” (fot. A. Antonowicz)

Wyniki konkursu
Kategoria: wyroby artystyczne
I miejsce: Rafa³ Skwarski – W rozpaczy po tsunami
II miejsce: Sylwester Ch³odziñski – Deus ex machina
III miejsce: Wac³aw Rybicki – Kapliczka
Wyró¿nienia: Bernard Kos – Koœció³ w Boronowie

Dominik Lekowski  – Kompozycja 
Wac³aw Rybicki – Kobieca postaæ

Kategoria: wyroby u¿ytkowe
I miejsce: Ewa Pawliñska – Sêk w kredensie
II miejsce: Maciej Antkowiak – Automobil
III miejsce: Ewelina Fabiañczyk – Diana
Wyró¿nienia: Pawe³ Gozdyra – Drewniane s³uchawki

Jaromir Korta – £ó¿eczko 

Kategoria: wyroby edukacyjne
I miejsce: Wies³aw Korzeniecki – Model 
dydaktyczno-szkoleniowy do rozwi¹zywania 
zadañ transportowo-logistycznych
II miejsce: Stanis³aw Zima – Stêpa
III miejsce: Arkadiusz Mañczyk – 
Dziêcio³y
Wyró¿nienia: Anita Krzemieniewska – 

Klamerka 
Mateusz Kokoszka – 
Rowerek biegowy à la Vespa

Nagroda specjalna Dyrektora Oœrodka 
Kultury Leœnej w Go³uchowie (na zdjêciu):
Wac³aw Rybicki – Kapliczka

Wydarzenia

W dniach 1–10 wrzeœnia  2014 r. grupa pracowników administracji leœnej oraz studentów leœnictwa przebywa³a 
w OKL w ramach szko³y letniej bêd¹cej jednym z zadañ badawczych IUFRO Learning Initiatives; tematyka 
podejmowana w trakcie wyk³adów dotyczy³a Lasów Modelowych (fot. N. Wysocka)

Nagroda specjalna Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pañstwowych w Poznaniu: 
Wac³aw Rybicki – Kobieca postaæ

Nagroda specjalna Dziekana Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu:
Sylwester Ch³odziñski – Deus ex machina
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Nowoœci wydawnicze

Bie¿¹cy rok jest bogaty w publikacje wydane przez Oœrodek 
Kultury Leœnej w Go³uchowie. W czwartym kwartale zosta³o 

Otwarte wystawy

25 paŸdziernika br. w oœrodku otwarto wystawê pt.: „Jan Pawe³ II jakiego pamiêtamy – w zgodzie z natur¹”, na 
któr¹ sk³adaj¹ siê fotografie Grzegorza Ga³¹zki; organizatorem ekspozycji, obok OKL, jest Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej; projekt wspó³finansowany ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego  
(fot. K. Zió³kowska) 

wydrukowanych piêæ ty- 
tu³ów: „Estetyka lasu”, 
„U¿ytkowanie lasu nie jest 
z³e”, „Zabij œmiechem z³e 
zwyczaje”, „Drewno jest 
wspania³e” oraz „Go³u- 
chowskie zgadywanki”.

„Estetyka lasu” autorstwa 
Dariusza J. Gwiazdowicza      
i Jerzego Wiœniewskiego to 
drugie wydanie ksi¹¿ki opisu- 
j¹cej historiê estetyki œrodo- 
wiska leœnego, walory wizu- 
alne fauny, flory oraz krajo- 
brazu. Wydawnictwo zyska³o 
now¹ aran¿acjê oraz dodat- 
kowe teksty i ilustracje. 

 „U¿ytkowanie lasu nie 
jest z³e” to pakiet eduka- 
cyjny opracowany przez 
edukatorów OKL. Zawiera 
trzynaœcie scenariuszy za- 
jêæ wraz z konspektami 
lekcji, kartami pracy, nie- 
którymi pomocami dydak- 
tycznymi oraz spisem Ÿró- 
de³ wykorzystanych w 
opracowaniu poszczegól- 
nych tematów. Zestaw 
skierowany jest do nauczy- 
cieli oraz edukatorów po- 
ruszaj¹cych tematy leœne i 
mo¿e stanowiæ pomoc 
metodyczn¹ i merytory- 
czn¹ w procesie edukacji.

Tomik fraszek pt.: „Zabij œmiechem z³e 
zwyczaje” zosta³ wydany w zwi¹zku z kon- 
kursem rozpisanym przez oœrodek pod tym 
samym tytu³em. Publikacja obejmuje utwo- 
ry nades³ane na konkurs, z wyszczegól- 
nieniem nagrodzonych i wyró¿nionych. 
Wydawnictwo jest bogato ilustrowane saty- 
rycznymi rysunkami Jacentego Frankow- 
skiego.

„Drewno jest wspania³e” to ósma 
broszura edukacyjna z serii zatytu³owanej 
„Las – czy go znasz?”. Ksi¹¿eczka zosta³a 
opracowana przez pracowników Dzia³u 
Edukacji i Informacji Oœrodka. Autorzy w 

oparciu o rebusy, 
zagadki i krzy- 
¿ówki wyjaœniaj¹ 
szerokie zastoso- 
wanie drewna i 
jego ekologiczne 
znaczenie. 

„Go³uchowskie zgadywanki” skie- 
rowane s¹ do najm³odszych mi³o- 
œników lasu. Na 16 stronach autorzy 
broszury – pracownicy OKL – za- 
mieœcili zadania, kolorowanki, ³ami- 
g³ówki, dziêki którym dzieci mog¹ 
poznaæ go³uchowski park, obiekty oraz 

W Oœrodku Kultury Leœnej 23 wrzeœnia 2014 r. w sali wystaw czasowych w „Oficynie” udostêpniono do 
zwiedzania wystawê fotografii Rados³awa Pusza pn.: „Makrofotografia” (fot. A. Antonowicz)

zwierzêta z poka- 
zowej zagrody. 

Joanna 
Zalejska-Niczyporuk
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie” 
Nadleœnictwo Antonin 

Oœrodek Kultury Leœnej 
w Go³uchowie

Leœny Kompleks Promocyjny 
„Lasy Rychtalskie”                  

w Nadleœnictwie Antonin

W ramach funkcjonuj¹cego 
Leœnego Kompleksu Promocyj- 
nego „Lasy Rychtalskie” Nad- 
leœnictwo Antonin realizuje od 
kilkunastu lat zadania zwi¹zane 
z edukacj¹ leœn¹ spo³eczeñstwa.

Kompleks utworzony 1 lipca 1996 roku obejmuje swoim zasiê- 
giem tereny nadleœnictw Antonin i Syców oraz lasy Leœnego Zak³adu 
Doœwiadczalnego w Siemianicach pozostaj¹ce w zarz¹dzie Uniwer- 
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozci¹ga siê pomiêdzy Ostro- 
wem Wielkopolskim, Odolanowem, Kluczborkiem, Oleœnic¹ i Wie- 
ruszowem, a jego powierzchnia 
to prawie 48 tys. hektarów. 

Obszar na ogó³ równinny, 
jedynie miejscami pagórkowa- 
ty i pofalowany, szczególnie w 
pasie Wzgórz Miêdzyborskich 
oraz Ostrzeszowskich (z naj- 
wy¿szym wzniesieniem Kobyla 
Góra – 284 m n.p.m.), stano- 
wi¹cych wschodni¹ czêœæ Wa³u 
Trzebnickiego (tzw. Gór Ko- 
cich). Z tego miejsca mo¿na po- 
dziwiaæ malownicz¹ mozaikê 
krajobrazów tworzonych przez 
liczne stawy rybne w Dolinie 
Baryczy i wielkie kompleksy 
obszarów leœnych, poprzecina- 
nych gdzieniegdzie kwiecisty- 
mi polanami i p³atami upraw.

Swoj¹ nazwê leœny kom- 
pleks promocyjny zawdziêcza znanemu i cenionemu ekotypowi 
sosny pospolitej (tzw. „soœnie rychtalskiej”). Jej matecznikiem jest 
teren obrêbu gospodarczego Rychtal w Nadleœnictwie Syców, gdzie 
prowadzono badania proweniencyjne ju¿ od 1938 roku, a po wojnie 
utworzono specjalny mikroregion nasienny. Przywo³ane wczeœniej 
pojêcie ekotyp oznacza populacjê (lub grupê populacji) w obrêbie 
gatunku roœlinnego o swoistych cechach zaistnia³ych dziêki przysto- 
sowaniu siê do specyficznych warunków siedliskowych.

Edukacja leœna ma na celu 
upowszechnianie w spo³eczeñ- 
stwie wiedzy o œrodowisku le- 
œnym oraz o wielofunkcyjnej     
i zrównowa¿onej gospodarce 
leœnej, podnoszenie œwiado- 
moœci spo³eczeñstwa w zakre- 
sie racjonalnego i odpowie- 
dzialnego korzystania z wszyst- 
kich funkcji lasu oraz budo-   
wanie zaufania spo³ecznego dla 
dzia³alnoœci zawodowej leœ- 
ników.

Cele edukacji leœnej rea- 
lizujemy w oparciu o wiedzê     
z zakresu budowy i funkcjono- 
wania ekosystemów leœnych, 
znaczenia lasu pod wzglêdem 
ekologicznym, produkcyjnym   
i spo³ecznym, zagro¿enia          
i ochrony lasów (system moni- 
toringu), ochrony przyrody 

oraz pracy leœników i zadañ 
leœnictwa. Corocznie w za- 
jêciach edukacyjnych bie- 
rze udzia³ 3–4 tys. osób.

Najpopularniejsze s¹ 
lekcje terenowe prowa- 
dzone w rezerwacie przyrody 
„Wydymacz”, dziêki wytyczo- 
nej œcie¿ce dydaktycznej, na której 
rozlokowaliœmy dwanaœcie przystanków 
z tablicami informacyjnymi. Dla uczestników naj- 

Spotkanie z Arturem Homanem w ramach obchodów rocznicy 10-lecia cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej  
(fot. W. BlaŸniak) 

Rajd rowerowy Hajstra, który odby³ siê 13 wrzeœnia br. (fot. A. Ca³ka) 

ciekawszy jest kontakt z praw- 
dziwym lasem – a nie lasem 
ujêtym w ramy ekspozycji i 
eksponatów w salach dydak- 
tycznych.

Nasza dzia³alnoœæ eduka- 
cyjna to równie¿ pogadanki w 
izbie przyrodniczo-leœnej 
mieszcz¹cej siê w zabytko- 
wym budynku poradziwi³³ow- 
skim „Ogrodówka”, w której 
znajduje siê sta³a ekspozycja 
pn. „Spotkanie z lasem”. 
Du¿ym zainteresowaniem 
ciesz¹ siê projekcje filmów 
przyrodniczych w sali Oœrodka 
Edukacji Leœnej, znajduj¹cej 
siê w „Domku ksiêcia Wil- 
helma”. Ostatnio szczególnie 
chêtnie ogl¹danym jest prze- 

piêkny film Artura Homana „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”.
Najczêœciej z oferty edukacyjnej nadleœnictwa korzystaj¹ dzieci 

szkó³ podstawowych oraz od kilku lat – przedszkolaki, a w dalszej 
kolejnoœci studenci i doroœli. Rzadziej goœcimy m³odzie¿ gimnazjów 
i szkó³ œrednich.

Sprzymierzeñcami w podejmowanych przez nas zadaniach 
edukacyjnych s¹ w szczególnoœci nauczyciele z zaprzyjaŸnionych 
szkó³ (wspó³organizatorzy konkursów, warsztatów i imprez eduka- 

cyjnych) oraz lokalni pasjonaci 
zrzeszeni w ró¿nych organi- 
zacjach pozarz¹dowych,           
a ostatnio równie¿ samorz¹dy. 
Od wielu lat wspólnie z nimi 
organizujemy m.in. „Gminny 
konkurs Wiedzy o leœnictwie” 
czy powiatowy konkurs 
„Region, w którym miesz- 
kasz”. 

Jesteœmy tak¿e wspó³- 
organizatorami Ogólnopol- 
skiego Rajdu „Jesieñ Cho- 
pinowska” w Antoninie. PTTK 
oddzia³ w Ostrowie Wielko- 
polskim przygotowuje rok- 
rocznie do dziesiêciu tras 
pieszych i rowerowych o ró¿- 
nej d³ugoœci i stopniu trudno- 
œci. Prowadz¹ one kilkuset 
uczestników przez najpiêk- 
niejsze zak¹tki powiatów 

LASY RYCHTALSKIELASY RYCHTALSKIE
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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 Lasach Pañstwowych

ostrowskiego i ostrzeszowskiego.
W 2008 roku uczestniczyliœmy w dzia³aniach nad opraco- 

waniem „Regionalnego programu edukacji ekologicznej dla Doliny 
Baryczy” pod redakcj¹ Zofii Pietryki w ramach wspó³pracy ze sto- 
warzyszeniem Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Obecnie jesteœmy w trakcie uzgodnieñ nowego „Programu edu- 
kacji regionalnej i przyrodniczej w Dolinie Baryczy”. Jego g³ów- 
nymi celami bêdzie wypracowanie spójnej oferty 
oœrodków realizuj¹cych tego typu dzia³ania oraz 
stworzenie internetowego portalu edukacyjnego. 
Bêdzie on zawiera³ bazê wiedzy, materia³y 
edukacyjne, mapy ze œcie¿kami dydaktycznymi 
oraz generatory, czyli opracowane puzzle i krzy- 
¿ówki, a tak¿e aktualnoœci i wydarzenia. Ponadto 
„Œwiêto Grzyba Leœnego” w Niwkach Ksi¹¿ê- 
cych to w ostatnim czasie jedna z imprez plene- 
rowych w organizacji których uczestniczymy.

Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy Lasów 
Pañstwowych w Bedoniu opracowa³ dla nas w 
latach 2012–2013 koncepcjê zagospodarowania 
terenu przy siedzibie nadleœnictwa. Sporz¹dzony 
projekt, uzgodniony z wojewódzkim konserwa- 
torem zabytków, opisuje stan faktyczny oraz na- 
kreœla program funkcjonalny i edukacyjno-rekre- 
acyjny. 

Koncepcja zak³ada tematyczno-funkcjo- 
nalny podzia³ ca³ego terenu na piêæ stref:
- reprezentacyjn¹ – gdzie planujemy stworzenie 
alpinarium przed budynkiem siedziby nadleœ- 
nictwa oraz ogrodu zimowego nawi¹zuj¹cego 
architektur¹ do s¹siaduj¹cego budynku „Ogro- 
dówka”;
- edukacyjn¹ – gdzie powstanie punkt informa- 
cyjno-edukacyjny przy budynku starej lodowni, 
œciana owadzia, ksyloteka i prezentacja drugiego 
¿ycia drzewa;
- gospodarcz¹ – zaplecze gospodarczo-gara¿owe;
- rekreacyjn¹ – wybudowanie leœnej wiaty eduka- 
cyjnej na oko³o sto osób, obiektów rekreacyjno-   
-sportowych (boisko do siatkówki i gry w boule), 
œcie¿ki zdrowia i makiety – przekrój przez 
mrowisko;
- u¿ytkowo-rekreacyjn¹ – stworzenie leœnego 
ogrodu zio³owego (tzw. spirali zio³owej), 
powstanie oczka wodnego z pomostem, kolekcji 
roœlin u¿ytkowych (tzw. spi¿arni leœnej), w tym 
rewitalizacja starego sadu (dawnego sadu ksi¹¿¹t 
Radziwi³³ów) i uzupe³nienie kolekcji ró¿a- 

Projekt ogrodu zimowego„Œwiêto Grzyba Leœnego” po³¹czone z grzybobraniem w Niwkach Ksi¹¿êcych (fot. W. BlaŸniak)

neczników w okolicy Domku ksiêcia Wilhelma.
Z uwagi na du¿y potencja³ turystyczny terenu, w ramach 

koncepcji stworzenia piêciu stref funkcjonalno-przestrzennych 
niezbêdne bêdzie wprowadzenie urz¹dzeñ ma³ej architektury, takich 
jak ³awki, sto³y, kosze na œmieci, tablice informacyjne wzd³u¿ 
g³ównych œcie¿ek komunikacji pieszej.

Waldemar BlaŸniak, Nadleœnictwo Antonin

Koncepcja zagospodarowania terenu przy siedzibie nadleœnictwa – widok ogólny
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Zadanie
Pokoloruj obrazki zgodnie ze wzorem. Budynki przedstawiaj¹ Muzeum Leœnictwa – „Dybul” (1.) i „Oficyna” (2.).

1.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

EN — gatunki silnie zagro¿one 

Zaj¹c bielak — Lepus timidus (Linnaeus, 1758)  

Wystêpowanie

Cechy gatunku

Gatunek ten wystêpuje 
na pó³nocy, zasiêgiem geo- 
graficznym obejmuje Islan- 
diê, Wyspy Brytyjskie, 
Alpy, Pó³wysep Skandy- 
nawski, Syberiê i pó³nocn¹ 
czêœæ Azji. W Polsce bielak 
jest najrzadszym przedsta- 
wicielem zaj¹cowatych.  
Przy du¿ym szczêœciu mo¿- 
na go spotkaæ w pó³nocno-   
-wschodniej czêœci kraju, w 
Puszczy Augustowskiej, 
Rominckiej i sporadycznie 
w Bia³owieskiej. 

Jego liczebnoœæ szacuje 
siê na ok. 200 osobników, 
lecz populacja najprawdo- 
podobniej siê zmniejsza. 
Dok³adne okreœlenie liczby 
osobników jest trudne ze 
wzglêdu na ma³¹ iloœæ badañ 
tego gatunku.

 

Zaj¹c bielak ma ok. 0,5 

Ciekawostki
a  

a

a 

a

Zaj¹ce obu gatunków w przeciwieñstwie do królika, nie ko- 
pi¹ nor. ¯yj¹ na powierzchni ziemi, a m³ode rodz¹ siê w 
ma³ych zag³êbieniach terenu.
 Najstarszy znany zaj¹c bielak ¿y³ w Szkocji, mia³ 6 lat (by³ 
oznakowany).

Tam, gdzie opady œniegu s¹ rzadkoœci¹, bielaki nie zmienia- 
j¹ futra i ca³y rok s¹ rudo-szare.
 Jest kilka cech, po których latem mo¿na odró¿niæ bielaka od 

szaraka:
- Omyk – u bielaka nie ma na nim czarnego w³osia i ma kulisty 

kszta³t (rysunek nr 1).
- S³uchy  – u bielaka s¹ zdecydowanie krótsze w stosunku do 

g³owy. Siêgaj¹ tylko do koñca pyszczka, u szaraka s¹ d³u¿sze 
(rysunek nr 2).

- £apy – bielak ma je bardzo ow³osione – widaæ to nawet na 
tropach, które s¹ przez to szersze.

2 

3

Zaj¹c bielak w œrodowisku naturalnym (fot. Arch. OKL)

Obszar wystêpowania zaj¹ca bielaka w Polsce [Ÿród³o: „Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski”, 
Pawe³ Zalewski (pod red.), Carta Blanca, Warszawa 2011]

2. S³uchy: a) szaraka, b) bielaka

a b

m d³ugoœci i wa¿y ok. 3–4 kg. Jest nieco mniejszy i l¿ejszy od 

swojego kuzyna szaraka. Odró¿- 
nia go tak¿e to, ¿e zim¹ jego futro 
staje siê bia³e, ciemne s¹ tylko 

1koñcówki uszu. Latem turzyca  
jest buro-szara, bia³a na spodzie 
cia³a i ogona, dlatego w tym okre- 
sie mo¿na go pomyliæ z zaj¹cem 
szarakiem. Zmiana koloru futra 
pozwala bielakowi doskonale siê 
kamuflowaæ niezale¿nie od pory 
roku.

Zaj¹c ten prowadzi bardzo 
skryty tryb ¿ycia, dlatego trzeba 

dobrze znaæ jego zwy- 
czaje, by móc go ob- 
serwowaæ. ¯eruje g³ów- 
nie wieczorami i noc¹. 
Przydatna mo¿e byæ te¿ 
znajomoœæ faktu, ¿e jest to 
zwierzê bardzo tery- 
torialne. Latem, gdy po- 
¿ywienia jest pod dostat- 
kiem, oddala siê od œrod- 
ka swojego rewiru nie 
wiêcej ni¿ kilkaset me- 
trów. Zim¹ poszukuje 
pokarmu na wiêkszym 
obszarze, lecz w promie- 
niu nie wiêkszym ni¿ 
kilometr od jego centrum. 
Kiedy nie ¿eruje, najczêœ- 
ciej odpoczywa w ma³ym 
zag³êbieniu w ziemi na 
skarpie lub innym pod- 
wy¿szeniu, by móc wi- 
dzieæ ca³¹ okolicê. Gdy 
zauwa¿y niebezpieczeñ- 
stwo, przylega do ziemi 
czekaj¹c a¿ minie. Kiedy 
drapie¿nik podejdzie bar- 

1. Omyk: a) szaraka, b) bielaka

a b

dzo blisko zaj¹c zrywa siê i ucieka, biegn¹c nawet z prêdkoœci¹ 
ponad 60 km/h.

Zwierzêta te prowadz¹ raczej samotniczy tryb ¿ycia, choæ 
przy niesprzyjaj¹cej aurze mog¹ skupiaæ siê w ma³ych grupach. 
Maj¹ dobry wêch, doskona³y s³uch, a wzrok reaguje na porusza- 
j¹ce siê obiekty, co u³atwia wypatrzenie zagro¿enia.



Opracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera

Biotop

Po¿ywienie

Zaj¹c bielak zamieszkuje zarówno 
bory jak i lasy liœciaste i mieszane, musz¹ 
to byæ jednak du¿e kompleksy leœne. Na 
pó³nocy Europy zasiedla tajgê i tundrê. W 
odró¿nieniu od zaj¹ca szaraka, mo¿na go 
te¿ spotkaæ na bagnach i w dolinach rzek. 
Rozmieszczenie zajêcy w terenie zmienia 
siê w zale¿noœci od pory roku i dostêp- 
noœci pokarmu. 

Zaj¹c bielak, podobnie jak szarak, 
¿ywi siê tylko roœlinami. W lecie wiêk- 

R. Walendowski, Zaj¹c bielak (akwarela)

S³owniczek
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Zasiêg wystêpowania zaj¹ca bielaka w Europie [Ÿród³o: „Polska czerwona ksiêga zwierz¹t. Krêgowce”, Pañstwowe Wydawnictwo 
Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001]

szoœæ z nich to soczyste roœliny zielne. 
Najchêtniej zjada: mniszek lekarski, 
groszek, przytuliê, wierzbówkê i ³opian, 
a z roœlin uprawnych: owies, wykê, grykê 
i pszenicê. Zim¹, gdy roœlin zielnych 
brakuje, pokarmem bielaka s¹ pêdy i ko- 
ra drzew i krzewów takich jak np.: wierz- 
ba, osika, brzoza, d¹b, leszczyna, klon, 
lipa.

Dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹ga w wieku 
ok. 8–9 miesiêcy. Parkoty, czyli gody 
zajêcy, odbywaj¹ siê w lutym i marcu, a 

Rozmna¿anie 

m³ode przychodz¹ 
na œwiat ok. 1,5 
miesi¹ca póŸniej. 
Najczêœciej rodzi 
siê 3–5 ma³ych 
zajêcy. Od razu 
maj¹ otwarte oczy 
i s¹ ruchliwe, mat- 
kê ss¹ przez ok. 3 
tygodnie. 

Zagro¿eniem 
dla zajêcy s¹ dra- 
pie¿niki ¿ywi¹ce 
s i ê  d r o b n y m i  
zwierzêtami. Za- 
liczyæ tu mo¿na 
lisy, kuny, ptaki 
drapie¿ne i coraz 
czêœciej zdzicza³e 
koty oraz wa³êsa- 
j¹ce siê psy. Dla 
bielaka istotne s¹ 
te¿ zmiany klima- 
tyczne, które po- 
woduj¹, ¿e zasiêg 
wystêpowania te- 
go gatunku prze- 
suwa siê na pó³- 

Zagro¿enia

noc. Przyczyn¹ spadku liczebnoœci jego 
populacji jest te¿ rozdrabnianie du¿ych 
kompleksów leœnych, w których ¿yje.

Zaj¹c bielak w Polsce jest objêty 
œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Oznacza to, 
¿e nie mo¿na na niego polowaæ, p³oszyæ, 
ani od³awiaæ. Dotyczy to nie tylko okre- 
su rozmna¿ania i wychowu m³odych, ale 
ca³ego ¿ycia ka¿dego osobnika. Dodat- 
kowo bielak umieszczony jest w „Pol- 
skiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t”, w 
kategorii EN – endangered, czyli jest 
gatunkiem bardzo wysokiego ryzyka, 
silnie zagro¿onym.

Ochrona


	strona 1 (36).pdf
	Strona 1

	strona 2 (36).pdf
	Strona 1

	strona 3 (36).pdf
	Strona 1

	strona 4 (36).pdf
	Strona 1

	strona 5 (36).pdf
	Strona 1

	strona 6 (36).pdf
	Strona 1

	strona 7 (36).pdf
	Strona 1

	strona 8 (36).pdf
	Strona 1

	strona 9 (36).pdf
	Strona 1

	strona 10 (36).pdf
	Strona 1


