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Lasy na œwiecie
Lasy pokrywaj¹ oko³o 31% powierzchni l¹dowej Ziemi,
zajmuj¹c ponad 4 mld ha. Wiêcej ni¿ po³owa lasów na œwiecie
nale¿y do kilku pañstw: Federacji Rosyjskiej, Brazylii, Kanady,
Stanów Zjednoczonych i Chin.
W pierwszej dekadzie XXI w. ubytek lasów na kuli ziemskiej
wynosi³ blisko 13 mln ha rocznie, co stanowi 0,4% . To nieco mniej ni¿
w poprzednich dekadach. Jednoczeœnie w okresie 2000-2010 zak³adano nowe uprawy leœne na powierzchni ponad 7 mln ha rocznie. W rezultacie roczna utrata powierzchni leœnej wynosi przeciêtnie 5,2 mln ha,
tj. tyle ile liczy sobie powierzchnia Grecji. G³ównym powodem wylesiania jest pozyskiwanie terenów pod uprawy rolne.
Co roku 1% powierzchni lasów ginie z powodu po¿arów.
Ekstremalnie lasy gin¹ te¿ z powodu tornad, huraganów, erupcji wulkanów oraz suszy. Najwiêksza utrata netto powierzchni leœnej nastêpuje w Ameryce Po³udniowej i Afryce (odpowiednio 4,0 i 3,4 mln ha
rocznie). W Azji wzrost powierzchni lasów wynosi ka¿dego roku
œrednio 2,2 mln ha, g³ównie w wyniku prowadzonych na szerok¹ skalê
programów zalesieniowych w Chinach, Indiach i w Wietnamie. W
Ameryce Œrodkowej i Pó³nocnej powierzchnia lasów pozostaje na
niezmienionym poziomie, natomiast w Europie nieznacznie wzrasta.
Lasy pierwotne stanowi¹ 36% powierzchni leœnej œwiata. S¹ to
szczególnie lasy tropikalne, które cechuj¹ siê najwy¿sz¹ ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹. Wiêkszoœæ lasów na œwiecie roœnie bez udzia³u
cz³owieka, a na oko³o 949 mln ha lasów (24%) prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leœna.
Organizacja FAO ustali³a, ¿e 80% lasów œwiata jest w³asnoœci¹
pañstwow¹, co oznacza, ¿e s¹ zarz¹dzane w imieniu obywateli. Na
œwiecie tylko 30% powierzchni leœnej s³u¿y produkcji towarów leœnych. W Afryce i Azji 30% lasów ma znaczenie gospodarcze, w Ameryce Pó³nocnej i Œrodkowej oraz w Ameryce Po³udniowej istotn¹
wartoœæ gospodarcz¹ ma 14% lasów, w Oceanii jest to 6%. Najwiêcej
lasów wytwórczych posiada Europa – 52%.
Najwa¿niejszym towarem leœnym jest drewno. Jego legalne i oficjalne pozyskanie wynosi oko³o 3,4 mld m³ rocznie, co stanowi 0,7%
globalnego zapasu drewna na pniu. Wed³ug danych z 2005 r. oko³o 50%
pozyskiwanego drewna z lasów przeznacza siê na opa³, a w Afryce jest
to ponad 90%. Przeciêtny dochód ze sprzeda¿y tego surowca w latach
2003-2007 wynosi³ 100 bilionów dolarów ka¿dego roku.
Trudno jest okreœliæ wartoœæ produktów niedrzewnych pochodz¹cych z lasów. Warto jednak wspomnieæ, ¿e produkty ¿ywnoœciowe,
takie jak grzyby, jagody, inne owoce i orzechy, stanowi¹ 51% tych
produktów niedrzewnych. Inne produkty roœlinne z lasu stanowi¹ 17%,
a miód i wosk pszczeli stanowi 11%. W 2005 roku produktów niedrzewnych z lasu kupiono za 18,5 biliona dolarów. Szczegó³owe dane
s¹ trudne do okreœlenia, gdy¿ wiele osób zbiera produkty niedrzewne na
w³asne potrzeby. Œredni dochód z lasu wynosi ok. 4,5 USD/ha i zawiera
siê w przedziale 1 USD/ha w Afryce do 6 USD/ha w Europie. Publiczne
wydatki na leœnictwo wynosz¹ przeciêtnie 7,5 USD/ha i s¹ najwy¿sze w
Azji (ponad 20 USD/ha), najni¿sze z kolei w Ameryce Po³udniowej
i Oceanii (poni¿ej 1 USD/ha).

Równikowy las deszczowy (fot. W. £apiñski)

Prawie 12% lasów œwiata poddawanych jest ochronie ró¿norodnoœci biologicznej. W pierwszej dekadzie XXI w. powierzchnia lasów
ochronnych na œwiecie wzros³a o 63 mln ha. Oko³o 8% powierzchni
leœnej œwiata to lasy glebo- i wodochronne. Jednak¿e poœród kontynentów wystêpuj¹ spore ró¿nice pod tym wzglêdem. W Azji lasy
wodo- i glebochronne stanowi¹ 25%, w Europie 8%, w Ameryce
Po³udniowej 7%, a w Ameryce Pó³nocnej i Œrodkowej zaledwie 1%.
Zasoby leœne œwiata wa¿ne s¹ równie¿ z powodu gromadzenia 289
gigaton wêgla w swojej biomasie. Niestety iloœæ wêgla zwi¹zanego w
lasach zmniejsza siê ostatnio o oko³o 0,5 Gt rocznie, g³ównie na skutek
utraty powierzchni leœnej.
Warto tak¿e dodaæ, ¿e w leœnictwie (w tym w ochronie przyrody w
lasach) na ca³ym œwiecie zatrudnionych jest ok. 10 mln osób, ale liczba
pracowników w leœnictwie europejskim, w Azji Wschodniej i Ameryce
Pó³nocnej od 20 lat spada. Studia leœne w zakresie leœnictwa koñczy co
roku 60 tys. absolwentów, z czego jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ kobiety.
Barbara Czo³nik
•ród³o: Doniesienia z leœnego œwiata, nr 4/2010, IBL
Natural inquirer, the world's forests edition – number 15, 2011, FAO, United States Forest Service
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Du¿ym wydarzeniem
Roku Lasów by³o wydanie
przez nas ksi¹¿ki pod
tytu³em „Estetyka lasu”.
Jest to pierwsza w Polsce
publikacja na ten temat
przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, maj¹ca cechy podrêcznika akademickiego. Nie zabrak³o
tak¿e dzia³añ edukacyjnych kierowanych do
dzieci i m³odzie¿y. Dla tej grupy odbiorców
przygotowano prelekcje, quizy oraz konkursy
na temat lasów i leœnictwa.
Warto wspomnieæ, ¿e zorganizowaliœmy
J. Frankowski

Koniec roku kalendarzowego to czas na podsumowania i refleksje. Ten rok
przebiega³ pod has³em
„Lasy dla ludzi” zgodnie z
przes³aniem Miêdzynarodowego Roku Lasów. Nasz
oœrodek aktywnie w³¹czy³
siê w jego obchody. Z tej
okazji powsta³a wystawa
objazdowa, która prezentowana by³a miêdzy
innymi podczas „Dnia Ziemi” w Warszawie na
Polach Mokotowskich, na festiwalu nauki w
Siedlcach oraz w warszawskich £azienkach w
trakcie obchodów Hubertusa.

Ratujmy kasztanowce

Gimnazjaliœci z Go³uchowa bior¹cy udzia³ w akcji (fot. A. Antonowicz)

Stu trzydziestu uczniów, ponad sto worków zebranych liœci i dwadzieœcia piêæ stopni
Celsjusza – tak w liczbach wygl¹da³a tegoroczna akcja zgrabiania liœci pod kasztanowcami, przeprowadzona 30 wrzeœnia w go³uchowskim parku.
Przyst¹pili do niej uczniowie z Gimnazjum
w Go³uchowie, Gimnazjum nr 3 w Kaliszu oraz z
Zespo³u Szkó³ w Szadku. Grabienie rozpoczê³o

siê przed po³udniem, w czterech wyznaczonych miejscach, gdzie wiele lat temu kasztanowce zosta³y posadzone w formie grup drzew.
Worki zape³nia³y siê w bardzo szybkim tempie.
S³oneczna pogoda sprzyja³a akcji, liœcie by³y
suche, a dobry humor nie opuszcza³ uczniów.
W podziêkowaniu za pracê zwiedzili nowe wystawy w Muzeum Leœnictwa, w miêdzyczasie
przygotowano dla nich s³odki poczêstunek.
Grabienie liœci ma na celu ograniczenie
liczebnoœci szrotówka kasztanowcowiaczka,
owada atakuj¹cego ju¿ od kilkudziesiêciu lat
europejskie kasztanowce. Akcja, w której bior¹
udzia³ uczniowie, sprzyja nie tylko walce ze
szrotówkiem, ale tak¿e uœwiadamianiu problemu wystêpuj¹cego w otaczaj¹cym œrodowisku.
Uczniowie przed przyst¹pieniem do grabienia
liœci wys³uchali krótkiej prelekcji pracownika
Oœrodka Kultury Leœnej na temat biologii
owada i jego wp³ywu na kondycjê tych
piêknych drzew.
Alicja Antonowicz

Nowoœci wydawnicze
W czwartym kwartale 2011 roku Oœrodek
Kultury Leœnej wyda³ dwie nowe publikacje o
tematyce leœnej oraz wznowi³ „Lekcje w lesie,
czyli praktyczne formy edukacji leœnej”.
„Estetyka lasu” autorstwa
Dariusza J.
Gwiazdowicza
i Jerzego Wiœniewskiego to
bogato ilustrowana ksi¹¿ka
poœwiêcona estetycznym walorom lasów. W
publikacji tej
opisano historiê
estetyki œrodowiska leœnego,
walory wizualne
fauny, flory oraz krajobrazu. Ukazano wp³yw
cz³owieka na zmiany w œrodowisku, a tak¿e
czynniki obni¿aj¹ce piêkno przyrody.
Ksi¹¿eczka z cyklu „Las – czy go znasz?”
pt.: „Leœne skarby” autorstwa Romany Koch,
skierowana jest do przedszkolaków i uczniów
szkó³ podstawowych. Pozycja zawiera rozliczne
rebusy, krzy¿ówki, zagadki na temat produktów

pochodz¹cych z lasu
i wykorzystywanych
przez cz³owieka w ¿yciu codziennym.
„Lekcje w lesie, czyli praktyczne formy
edukacji leœnej” autorstwa
Barbary Czo³nik, to pakiet
edukacyjny
z³o¿ony z kart
pracy i ksi¹¿eczki, przeznaczonej dla nauczycieli. Zawiera opis merytoryczny i
metodyczny lekcji o tematyce
leœnej i przyrodniczej. Karty
pracy do poszczególnych zajêæ zawieraj¹ zadania do wykonania przez ucznia.
Redakcja

konkurs pt. „Lasy dla ludzi” o zasiêgu wielkopolskim, adresowany do m³odzie¿y gimnazjalnej. Zale¿a³o nam na rozbudzaniu œwiadomoœci o wszechstronnym zwi¹zku cz³owieka z lasem. W szczególnoœci zaœ postawiliœmy
na kszta³towanie wœród m³odzie¿y umiejêtnoœci obiektywnego oceniania relacji cz³owiek –
las w œrodowisku lokalnym. Konkurs ten
oparty zosta³ na metodzie projektu zalecanej
obecnie w nowej podstawie programowej.
Has³o Miêdzynarodowego Roku Lasów
towarzyszy³o równie¿ ogólnopolskiemu konkursowi krasomówczemu „Bajarze z Leœnej
Polany” oraz obchodom „Dnia Ziemi” w
naszym oœrodku. Rozpowszechnianie wiedzy
leœnej o lesie i leœnictwie jest
naszym obowi¹zkiem statutowym i prowadzone jest permanentnie. Dlatego zapraszam do
zwiedzania naszych wystaw
muzealnych, uczestnictwa w
zajêciach edukacyjnych oraz czytania ró¿norodnych publikacji oferowanych przez nasz¹ placówkê.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej

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”
„Czerwona Ksiêga – gatunki chronione”
„Technika leœna”, „Ochrona lasu”
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Sowy, sówki, sóweczki”
wystawa ze zbiorów OKL
(do 30 czerwca 2012 r.)
„Ewolucja stawonogów”
wystawa Muzeum Przyrodniczego
PAN w Krakowie
(do 20 kwietnia 2012 r.)
„Mongolia”
wystawa fotografii Jêdrzeja Szygu³y
(do 31 marca 2012 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Tropy i œlady zwierz¹t”, „Jak ¿yje las?”

P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Warsztaty zdobienia drewna”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
Konkurs!
IX Ogólnopolski
Przegl¹d Twórczoœci
Amatorskiej Leœników
szczegó³y na stronach
internetowych:
www.okl.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl
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Konferencja „Las i historia”
Rok 2011 zosta³ og³oszony przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych Rokiem
Lasów. Z tej okazji z inicjatywy Oœrodka
Kultury Leœnej, pod patronatem Dyrektora
Generalnego Lasów Pañstwowych, dra in¿.
Mariana Pigana, zorganizowano miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ „Las i historia”.
Celem sympozjum by³o m.in. rozpoczêcie
d³ugotrwa³ego procesu gromadzenia informacji naukowych pog³êbiaj¹cych wiedzê na temat historii lasu, leœnictwa, gospodarstwa
leœnego w Polsce, w Europie i na œwiecie. Konferencjê przygotowano przy œcis³ej wspó³pracy z Instytutem Historii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza oraz Wydzia³em Leœnym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Dzie³a tego podjê³o siê grono wybitnych
przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, a tak¿e
goœcie z Niemiec, Japonii i Rosji.
Spotkanie zgromadzi³o ponad szeœædziesi¹t osób. Podzielone zosta³o na 5 sesji, pod-

O historii lasów w Japonii referowa³ profesor Takayoshi Koike z Uniwersytetu w Sapporo (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

czas których przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z histori¹ lasów i leœnictwa w Japonii,
Niemczech i w Polsce. Naturalnym jest, ¿e najszerzej rozwa¿ano problemy zwi¹zane z histori¹ polskich lasów i leœnictwa. Poruszono zarówno sferê duchow¹ problematyki jak i materialn¹.
W tej pierwszej odniesiono siê do zwi¹zków lasu z wierzeniami i legendami œredniowiecznej Polski i Europy, a tak¿e zaznaczono
obecnoœæ lasu w literaturze bizantyjskiej traktowanej jako spadkobierczyniê staro¿ytnej

Tomasz Skowronek przybli¿y³ uczestnikom konferencji historiê leœników
bêd¹cych jeñcami obozów NKWD (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

kultury œródziemnomorskiej. Zagadnienia dotycz¹ce tematyki materialnej poœwiêcone zosta³y leœnej gospodarce œredniowiecznej, losom szkó³karstwa, historii form zalesieñ,
zmian w³asnoœciowych lasów w Polsce. Znacz¹c¹ czêœæ stanowi³y tematy zwi¹zane z dziejami szkolnictwa leœnego w Niemczech i w Polsce. Mocnym akcentem okaza³o siê wyst¹pienie dra in¿. Tomasza Skowronka dotycz¹ce
losów leœników, jeñców sowieckich obozów
NKWD.
Obrady zosta³y podsumowane przez prof.
dra hab. Dariusza J. Gwiazdowicza –

Profesor Andrzej Grzywacz z SGGW w Warszawie wyg³osi³ referat pn.:
„Historia szkolnictwa leœnego w Polsce” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

przewodnicz¹cego komitetu organizacyjnego
konferencji, wspomaganego przez prof. dra
hab. Andrzeja Grzywacza. Obaj panowie
zwrócili uwagê na koniecznoœæ kontynuowania zainicjowanego przez OKL spotkania i potrzebê organizowania wspólnych ze œrodowiskami humanistycznymi sympozjów i konferencji w celu pog³êbienia wiedzy i rozszerzenia
sfery zainteresowañ zwi¹zanych z histori¹
leœnictwa i lasu. Profesor Andrzej Grzywacz
wrêcz wskaza³ na nieodzownoœæ prowadzenia
podstawowych badañ w zakresie dziejów
szkolnictwa leœnego, zw³aszcza na poziomie
podstawowym i œrednim, koniecznoœæ badania
sposobów gospodarowania zasobami leœnymi
w poszczególnych okresach historycznych, a
tak¿e na koniecznoœæ ujednolicenia aparatu
badawczego stosowanego w poszczególnych
procesach poznawczych.
Na zakoñczenie obrad Benedykt RoŸmiarek, Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej, podziêkowa³ uczestnikom konferencji za aktywny
udzia³ i wyrazi³ wolê kontynuacji tego typu
naukowych spotkañ.
Konrad Bul

Zwierzyniec go³uchowski
Pokazowa Zagroda Zwierz¹t Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie jest dostêpna
dla turystów przez ca³y czas od œwitu do
zmierzchu. Liczba zwiedzaj¹cych zagrodê
roœnie z roku na rok. Odwiedza j¹ co roku
ok. 100 tys. osób.
Wspomniane miejsce istnieje od 1977 roku. Pojawienie siê ¿ubrów w Go³uchowie wynika³o ze wzrostu populacji tego gatunku.
Utworzono wówczas na terenie kraju niewielkie, rozproszone oœrodki hodowlane tych
zwierz¹t. W przypadku Go³uchowa by³o to
równie¿ nawi¹zanie do tradycji utrzymywania
zwierzyñców przy rezydencjach magnackich.
W 1997 roku sprowadzono daniele, a w 2004

Uroczystoœæ nadania imion ¿ubrom urodzonym w 2011 roku, w której
uczestniczyli laureaci konkursu „Imiê dla ¿ubra” (R. Koch)

roku dziki i koniki polskie.
¯ubry s¹ pod œcis³¹ ochron¹, st¹d te¿ rola
go³uchowskiej hodowli w programie ich restytucji jest niebagatelna. Zapewnia m.in. utrzymanie rezerwy genetycznej gatunku. ¯ubry w
Go³uchowie przebywaj¹ w zagrodzie o powierzchni 19,5 ha. Usytuowana jest ona na
terenie leœnym o zró¿nicowanym charakterze.
Jej ograniczona pojemnoœæ sprawia, ¿e mo¿e
przebywaæ tam maksymalnie 12 ¿ubrów. Optymalna obsada zagrody to jeden byk doros³y,
kilka krów oraz m³odzie¿. Jest to zwi¹zane z
hierarchi¹ w stadzie. W zagrodach zamkniêtych dominuj¹c¹ rolê odgrywa byk.
W ci¹gu 34 lat istnienia zagrody przewinê³y siê przez ni¹ 94 ¿ubry oraz urodzi³o siê 80
¿ubrz¹tek. Niektóre z urodzonych w Go³uchowie ¿ubrów zosta³y przekazane do innych
oœrodków hodowlanych w kraju i za granic¹.
Wysy³ano je do: Nadleœnictwa Borki, Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu, Pañstwowego
Gospodarstwa Rolnego w D¹bkach, Œl¹skiego
ZOO w Chorzowie. Po 1 ¿ubrze przekazano do
Ogrodów Zoologicznych we Wroc³awiu,
Gdañsku, Duisburgu, do Leœnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, Gospodarstwa Rolnego w Karolewie. Czêœæ zostawa³a w macierzystym miejscu.

W tym roku w zagrodzie urodzi³y siê
cztery ¿ubrz¹tka. Zosta³y im nadane imiona,
które wybrano spoœród 774 propozycji nades³anych na zorganizowany przez OKL konkurs. Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu
odby³o siê 20 paŸdziernika br. w pokazowej
zagrodzie. Imiona, które otrzyma³y ¿ubry,
wpisano do Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów.
Ka¿dy objêty hodowl¹ ¿ubr na œwiecie ma nadawany swój numer rodowodowy, a pochodz¹ce z oœrodków w Polsce otrzymuj¹ imiona
zaczynaj¹ce siê na litery „Po” (z wyj¹tkiem
hodowli z Pszczyny).
Zwierzêta przebywaj¹ce w zagrodzie znajduj¹ siê pod sta³¹ opiek¹ weterynaryjn¹. Systematycznie odbywaj¹ siê przegl¹dy stada prowadzone przez lekarza weterynarii, odrobaczanie i inne zabiegi profilaktyczne oraz sanitarne.
Zwierzêta s¹ karmione przez ca³y rok. Istotne
wzbogacenie karmy stanowi¹ zbierane przez
m³odzie¿ szkoln¹ kasztany i ¿o³êdzie.
Go³uchowska hodowla to tak¿e idealne
miejsce do prowadzenia badañ naukowych.
¯ubry mog¹ byæ obserwowane na ca³ej powierzchni o ka¿dej porze roku. Niebagateln¹
rolê pe³ni Pokazowa Zagroda Zwierz¹t jako
miejsce zajêæ edukacyjnych prowadzonych
przez Oœrodek Kultury Leœnej.
[cd. str. 4]
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Tu byliœmy...

Wydarzenia

W sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni” od 20 paŸdziernika br.
udostêpniono wystawê fotografii Danuty Lewandowskiej pt.: „W krainie p³azów” (fot. A. Antonowicz)

18 listopada 2011 r. w OKL goœcili doktoranci z Uniwersytetu Rolniczego
w Tibilisi; zwiedzili wystawy muzealne oraz zapoznali siê z baz¹ edukacyjn¹ oœrodka (fot. A. Antonowicz)

Z okazji Dnia Œwiêtego Huberta pracownicy OKL we wspó³pracy
z pracownikami CILP przygotowali wystawê, któr¹ mo¿na by³o
zwiedzaæ na terenie £azienek Królewskich w Warszawie 5 listopada
2011 r. (fot. K. Bul)

Wyniki konkursu „Imiê dla ¿ubra”:

W dniach 26-27 paŸdziernika br. w oœrodku odbywa³a siê konferencja
„Las i historia” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

HUMOR

W budynku muzealnym „Powozownia” 10 grudnia br. odby³o siê podsumowanie i zakoñczenie obchodów Miêdzynarodowego Roku Lasów w
Oœrodku Kultury Leœnej; z tej okazji zorganizowano koncert pt.: „Mozart
kolory mi³oœci” oraz otwarto wystawê fotografii Jedrzeja Szygu³y pn.:
„Mongolia” (fot. A. Antonowicz)

- byk urodzony 20 maja zosta³ nazwany POLASEK
– propozycja zg³oszona przez Joannê Ficerman
z Pi³y;
- byk urodzony 21 maja zosta³ nazwany POSZYT –
propozycja dzieci 6-letnich z Grupy II-integracyjnej Przedszkola nr 6 im. Jasia i Ma³gosi w Sieradzu,
nades³ana przez opiekunkê Martê Kwapisz;
- krowa urodzona 7 lipca zosta³a nazwana POGÓDKA – propozycja Natalii Torbiarczyk, uczennicy
Gimnazjum nr 10 w Kaliszu;
- krowa urodzona 20 sierpnia zosta³a nazwana POCIEMNA – propozycja Kamili Walendowskiej
z Macewa.

Zwierzyniec go³uchowski
[cd. ze str. 3]

Uroczyste umieszczenie tabliczki z imieniem ¿ubrzyka na tablicy informuj¹cej o go³uchowskim stadzie, przez
Kamilê Walendowsk¹, laureatkê konkursu (fot. R. Koch)
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sprawdzi³y siê w istniej¹cej organizacji hodowli i ochrony tego gatunku
w Polsce.
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DAWNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z LASU

BARTNICTWO

oderwij - zachowaj

Historia
Bartnictwo to dawna forma leœnego
pszczelarstwa polegaj¹ca na chowie pszczó³
(g³ównie pszczó³ leœnych, tzw. „borówek”)
w barciach, czyli w naturalnych lub wydr¹¿onych i odpowiednio przygotowanych
dziuplach, w grubych pniach drzew leœnych.
Bartnictwo by³o jedn¹ z najstarszych, a
jednoczeœnie najprostszych metod wykorzystywania œrodowiska leœnego przez cz³owieka. Pszczo³y pierwotnie ¿y³y w wypróchnia³ych pniach drzew i za³omach skalnych. W
Egipcie najprawdopodobniej budowano pomieszczenia dla pszczó³ ju¿ przed 3 tysi¹cami lat (ule rurowe).
Na ziemiach polskich bartnictwo rozwija³o siê od powstania pañstwa polskiego
do koñca XIX wieku, a wiêc przez ok. 1000
lat. Po przyjêciu przez Mieszka I chrzeœcijañstwa miód i wosk sta³y siê przedmiotem
daniny sk³adanej przez ludnoœæ w³adcy i dla
koœcio³a. W œredniowieczu powsta³a instytucja s¹du bartnego. Wytworzy³y siê równie¿
specjalne formy znakowania drzew bartnych
i przedmiotów osobistych bartnika znamionami bartnymi tzw. ciosami.
Bartnictwo, wystawa sta³a w Muzeum Leœnictwa –„Oficyna”
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Dawny chów pszczó³ odgrywa³ wa¿n¹
rolê nie tylko ekonomiczn¹, ale i prawnoustrojow¹. Do XVI wieku obowi¹zywa³y bowiem regale bartne,
które nadawa³y panuj¹cemu szerokie uprawnienia do wszystkich
barci znajduj¹cych siê na jego ziemiach. W XVII wieku bartnictwo
stanowi³o bardzo wa¿ne Ÿród³o dochodów królewskiego skarbu.
By³o wówczas du¿e zapotrzebowanie na miód i wosk zarówno w kraju, jak i za granic¹. Bartnicy stanowili wyodrêbnion¹ grupê zawodow¹, pozostaj¹c¹ pod bezpoœrednim zwierzchnictwem administratorów dóbr królewskich. Ten rodzaj pracy by³ zawodem dziedzicznym.
Posiada³ w³asne cechy, s¹downictwo i zwyczaje. W œredniowieczu
LE¯AJO
do jednego bartnika – „bartodzieja” – mog³o nale¿eæ nawet do 400
barci, w póŸniejszych wiekach ich liczba zmala³a.
Najwiêkszy rozwój w Polsce bartnictwo osi¹gnê³o w XVI i XVII
wieku, zanik³o zaœ w XIX. Do podstawowych przyczyn jego upadku
nale¿a³o dynamicznie rozwijaj¹ce siê rolnictwo, handel drewnem,
po¿ary lasów i zakazy pañstwowe. Ostatni akt usuniêcia bartników
LEZIWO
z Puszczy Bia³owieskiej, wydany przez cara, pochodzi z 1888 r. Od
XIX wieku intensywnie rozwijane s¹ nowoczesne formy gospodarki
pasiecznej.

Gospodarka bartna
Barcie najczêœciej dziano, czyli wyrabiano w sosnach i dêbach,
rzadziej w œwierkach, jesionach, lipach i innych gatunkach drzew.
By³y to drzewa 100-300 letnie, dostatecznie grube i wysokie. Doœæ
czêsto wykorzystywano istniej¹ce dziuple, ale przede wszystkim
wyrabiano, czyli „dziano” barcie. Dzianie to d³ubanie dziupli (barci)
wewn¹trz drzewa. W zale¿noœci od regionu dr¹¿ono je na ró¿nych
wysokoœciach. Przyjmowa³y one ró¿ne formy z uwagi na kszta³t
wnêtrza: cylindryczne, trapezowe i w kszta³cie prostopad³oœcianu.
Dzianie barci odbywa³o siê wiosn¹ lub jesieni¹ w zale¿noœci od gatunku drzewa. Do jej wykonania bartnik u¿ywa³ prostych narzêdzi:
siekiery, d³uta, topora i innych ró¿nie nazywanych narzêdzi, w zale¿noœci od regionu. Wysokoœæ zak³adania barci na drzewie by³a ró¿na:
w œredniowieczu – jak najwy¿ej, w póŸniejszych wiekach od 3 do 18
m od ziemi. Na drzewo bartnik wspina³ siê przy pomocy „leziwa”,
czyli powrozów (istnia³y 4 odmiany), a od drugiej po³owy XVII
wieku równie¿ drabin. Otwór do dzieni (wnêtrza barci) zakrywano
desk¹ – d³u¿yc¹, któr¹ zas³aniano drug¹ desk¹ – gniotem. Wylot
(oko) dla pszczó³ mia³ kszta³t okr¹g³y lub prostok¹tny i by³ usytuowany zwykle od strony po³udniowo-zachodniej. Wydziana baræ
przez 1-2 lata wysycha³a. Nastêpnie wabiono rój pszczó³ leœnych
skrapiaj¹c j¹ wywarem z wonnych zió³, czêsto z dodatkiem miodu
i wosku.

Pszczo³y leœne charakteryzowa³y
siê mniejszymi rozmiarami cia³a oraz
zdecydowanie ciemniejszym ubarwieniem. By³y bardzo pracowite, a
jednoczeœnie bardzo agresywne, wykazuj¹c du¿¹ sk³onnoœæ do ¿¹dlenia.
Przy podcinaniu plastrów z miodem
podkurzano pszczo³y, stosuj¹c pochodnie, naczynia dymne i fajki bartnicze. Miód podbierano raz do roku –
wczesn¹ jesieni¹, a je¿eli pozosta³ po
zimie – równie¿ wiosn¹. Zabierano
z barci tylko doln¹ czêœæ plastrów z
miodem, a czêœæ zostawiano pszczo³om na zimê jako pokarm. Wydajnoœæ
miodu ocenia siê na 3,5-10 kg z jednej barci, a niektóre Ÿród³a podaj¹ –
16 kg z barci. Jest to mo¿liwe, gdy¿
niektóre drzewa mog³y posiadaæ
dwie, a nawet trzy barcie.
Po pozyskaniu miodu z plastrów
wytapiano z nich wosk. Otrzymywano go tak¿e z woszczyny (plastry bez
miodu) wycinanej w okresie wiosennym. Z jednej barci uzyskiwano rocznie od 200 g do 2 kg wosku.
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Plansza „Drzewo bartne”, wykonana na podstawie publikacji pt.: „Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy
Zielonej” autorstwa Urszuli Kuczyñskiej; Muzeum Leœnictwa – „Oficyna”
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Próba reaktywacji bartnictwa
Barcie pe³ne pszczó³ po 100 latach w³aœnie wróci³y do polskich
lasów. W kwietniu 2007 roku z inicjatywy miêdzynarodowej
organizacji ekologicznej WWF, Mazowiecko-Œwiêtokrzyskiego
Towarzystwa Ornitologicznego i Lasów Pañstwowych rozpoczêto
realizacjê projektu „Bartnictwo – odrodzenie staropolskiej tradycji”. Projekt jest szans¹ na przywrócenie starej, bogatej tradycji,
jak¹ by³o w Polsce od X wieku bartnictwo.
W ramach realizacji tego projektu przyjechali do Polski
bartnicy z Baszkirii – rosyjskiej republiki na Uralu i uczyli naszych
przyrodników dziaæ barcie. Obecnie w Europie jedynie w Baszkirii
bartnictwo jest uprawiane w pierwotnej, niezmienionej formie.
Baszkirscy bartnicy rozpoczêli 12-dniowe szkolenie. W lasach
ko³o Spa³y, w Puszczy Œwiêtokrzyskiej i na Podlasiu, w Biebrzañskim i Wigierskim Parku Narodowym powsta³o ponad 20 barci.
Kolejny etap szkolenia bartników to wyjazd we wrzeœniu 2007 r.
do Republiki Barkosztostanu na terenie Rosji. Tam adepci starego
rzemios³a nauczyli siê zasiedlaæ barcie i prowadziæ miodobranie.
Wiosn¹ 2008 r. przygotowane wczeœniej w polskich lasach barcie
zosta³y zasiedlone przez pszczo³y augustowskie – rodzim¹ liniê
pszczo³y leœnej. W paŸdzierniku 2008 r. po raz pierwszy od 100 lat,

Produkty pszczele
Miód pszczeli – s³odka, lepka substancja wytwarzana przez
robotnice pszczó³ z nektaru roœlin lub spadzi i gromadzona w komórkach plastra jako zapas pokarmu. Pod wzglêdem chemicznym miód
pszczeli jest silnie stê¿onym wodnym roztworem ró¿nych cukrów,
zawiera tak¿e bia³ka, aminokwasy, kwasy organiczne, sole mineralne, enzymy, witaminy, substancje o w³aœciwoœciach bakteriostatycznych, olejki eteryczne i barwniki.
Wosk pszczeli – to miêkka substancja o ró¿nej barwie i charakterystycznym zapachu, ³atwo topliwa, nierozpuszczalna w wodzie.
Pod wzglêdem chemicznym jest to mieszanina zwi¹zków nale-

specjalnie wyszkoleni bartnicy w spalskich lasach wybrali miód z
barci, przywracaj¹c do ¿ycia zanik³¹ przed wiekiem tradycjê
bartnictwa. To by³ bardzo dobry zbiór. Z jednej barci uda³o siê
pozyskaæ 4 kg miodu. Wszyscy, którzy go próbowali mówili, ¿e
to najlepszy miód, jaki w ¿yciu jedli – ma niespotykanie g³êboki
smak. Miód z barci nie jest odwirowywany, zawiera dodatek
py³ku i kitu pszczelego oraz wosku. Jest mêtny i ciemnobr¹zowy.
W Rosji miód bartny jest poszukiwanym specja³em, jest prawie
10 razy dro¿szy ni¿ miód z pasieki.
Co da nam przywrócenie bartnictwa w Polsce? Projekt jest
szans¹ odtworzenia starej, bogatej tradycji, jak¹ by³o w Polsce
bartnictwo. Ponadto zwraca lasom pszczo³y, jako bardzo wa¿ny
czynnik w ca³ym ekosystemie, stwarza warunki do zachowania
bioró¿norodnoœci flory leœnej. Daje tak¿e nowe mo¿liwoœci lokalnym spo³ecznoœciom w postaci dodatkowych miejsc pracy
i stanowi atrakcjê turystyczn¹. Je¿eli projekt powiedzie siê, miód
zebrany z barci bêdzie unikatowym produktem regionalnym.
Polska stanie siê jedynym miejscem w Unii Europejskiej, gdzie
bêdzie mo¿na skosztowaæ tego specja³u – mo¿e ju¿ za kilka lat w
czasie wycieczki do lasu, gdzie prowadzi siê gospodarkê bartn¹?
¿¹cych do t³uszczowców, wydzielanych w postaci p³ynnej
przez gruczo³y woskowe
pszczó³ robotnic, zwanych woszczarkami. Wosk zastyga na
powietrzu i w takiej postaci jest
u¿ywany przez pszczo³y do budowy plastrów.

Zastosowanie
W Polsce piastowskiej
miód, podobnie jak i futra,
uchodzi³ za rodzaj
Baræ w kszta³cie prostopad³oœcianu zakryta
œrodka p³atniczego
desk¹ (rys. R. Walendowski)
u³atwiaj¹cego wymianê ró¿nych towarów. Od œredniowiecza a¿ do pocz¹tku XIX wieku istnia³o du¿e zapotrzebowanie na
miód: s³u¿y³ jako przyprawa do potraw oraz lekarstwo,
wyrabiano z niego trunek zwany miodem pitnym lub syconym. Niektóre kary s¹dowe op³acano miodem.
Równie du¿e by³o zapotrzebowanie na wosk, z którego wyrabiano œwiece, zw³aszcza do potrzeb liturgicznych. Znaczne iloœci wosku zu¿ywano do bielenia
p³ótna oraz w aptekarstwie, garbarstwie, stolarstwie
i garncarstwie, wyrabiano z niego formy odlewnicze,
tabliczki do pisania.
Opracowanie: Anna Suska
Konsultacja naukowa i recenzja:
prof. Zdzis³aw Wilkaniec
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