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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Jak min¹³ rok?
Miniony rok w naszym oœrodku
periodyków takich jak: „Studia i Mateby³ bogaty w wydarzenia kulturalne.
ria³y Oœrodka Kultury Leœnej”, broszur
W Muzeum Leœnictwa zorganizowadla dzieci z cyklu „Las – czy go znasz?”
liœmy 22 wystawy eksponuj¹ce g³óworaz kwartalnika „Zagajnik”.
nie piêkno rodzimych lasów na obraW minionym roku odtworzono drewzach i fotografiach. Park i zagrodê
nian¹ chatê na tzw. „Dybulu”, wiatê turyzwierz¹t odwiedzi³o ponad 120 tysiêstyczn¹ w parku oraz postawiono na placy turystów, a w zajêciach edukacyjcu podworskim dwie obszerne wiaty, w
nych wziê³o udzia³ 4 tysi¹ce uczniów.
których wyeksponowano wielkogabaryDu¿ym wydarzeniem by³ IX fina³
towe urz¹dzenia i maszyny leœne.
Ogólnopolskiego Przegl¹du TwórczoZbiory muzealiów wzbogaci³y siê o
®
385 eksponatów, a kolekcja biblioteczna
œci Amatorskiej Leœników – OPTAL .
Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany” im. Andrzeja Zalewskiego
o 151 woluminów. Zbieranie eksponatów
W przegl¹dzie tym wziê³o udzia³ 50 VI
(fot. P. Ortell)
nastawione by³o na gromadzenie dermotwórców z ca³ego kraju, a ich prace
plastów gatunków leœnych z „Polskiej
eksponowano na wystawie czasowej.
Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t”.
Ju¿ po raz szósty odby³ siê ogólnopolski
W pracowni konserwatorskiej trwa³y
konkurs krasomówczy „Bajarze z Leœprzygotowania nad now¹ dioram¹ przednej Polany”, któremu towarzyszy³a
stawiaj¹c¹ muflony w górskim borze
wystawa haftu przedstawiaj¹cego nieœwierkowym oraz nad przywracaniem
zapominajkê. Konkurs ten co roku
walorów u¿ytkowych i estetycznych zawpisuje siê w obchody „Œwiêta Polskiej
bytkowym eksponatom. Ponadto w 2012
Niezapominajki” i nazwany zosta³
roku zdigitalizowano 134 muzealia oraz
imieniem Andrzeja Zalewskiego, reposzerzono internetow¹ bazê bibliogradaktora, który to œwiêto wymyœli³.
ficzn¹ oœrodka.
Jak co roku zorganizowaliœmy
Istotnym elementem dzia³añ oœrodka
obchody „Dnia Ziemi” oraz festyn
Ogólnopolski Przegl¹d Twórczoœci Amatorskiej Leœników – OPTAL
jest
te¿
opieka nad zabytkowym parkiemedukacyjny „Spotkanie z lasem”. IX
(fot. A. Antonowicz)
-arboretum oraz Pokazow¹ Zagrod¹
Ponadto zrealizowaliœmy program dla
Zwierz¹t.
13 zielonych szkó³ z ró¿nych stron
W minionym roku kontynuowano
naszego kraju.
prace z zakresu przywracania dawnego
Wystawy w Muzeum Leœnictwa
uk³adu przestrzennego parku eliminuj¹c
odwiedzi³o blisko 26 tysiêcy osób, a w
zbêdne samosiewy oraz prowadz¹c pielêaktywnych formach edukacji, w postaci
gnacjê œcie¿ek spacerowych i linii odlekcji terenowych i muzealnych, wziê³o
dzia³owych. Za³o¿ono nowe i uzupe³nioudzia³ ponad 4200 tysiêcy osób.
no istniej¹ce kolekcje dendrologiczne.
Wprowadziliœmy te¿ now¹ formê eduZrealizowano drugi etap odtworzenia
kacji w postaci questu pt.: „Œladami
Alei Œwierkowej oraz zak³adania ogrodu
Izabelli z Czartoryskich Dzia³yñskiej”.
zio³owo-kwiatowego na terenie dawnej
Du¿¹ frekwencj¹ ciesz¹ siê co roku
szkó³ki. Wykonano te¿ klomb kwiatowy
spacery po zabytkowym parku-arbore- Festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem” – ósma edycja (fot. R. Koch)
w pobli¿u „Starego dworku”. £¹cznie w
tum oraz zwiedzanie Pokazowej Zagrody Zwierz¹t. Obiekty te zwiedzi³o ponad 126 tysiêcy osób.
parku wysadzono 725 sztuk roœlin. Prowadzono równie¿ prace pielêW 2012 roku minê³o 40 lat istnienia naszej placówki i z tej okagnacyjne w parku polegaj¹ce miêdzy innymi na ciêciu i formowaniu
zji wydaliœmy drukiem publikacjê „Oœrodek Kultury Leœnej – Studrzew i krzewów, pieleniu roœlin, nawo¿eniu trawników i nasadzeñ,
dium historyczno-dokumentacyjne” autorstwa profesora J. Brody.
prowadzeniu ¿ywop³otów itp. Czêœæ nasadzeñ ogrodzono, a tak¿e
Naszym staraniem ukaza³o siê pi¹te wydanie „Kulturotwórczej
zabezpieczono os³onkami indywidualnymi.
roli lasu” oraz wspomnienie o znakomitym leœniku, Jerzym
W go³uchowskim parku du¿¹ uwagê przywi¹zuje siê do bezpieHonowskim, wraz z publikacj¹ jego pracy naukowej na temat
czeñstwa zwiedzaj¹cych, dlatego corocznie wykonuje siê zabiegi w
drzewostanów jod³owych. Kontynuowaliœmy wydanie naszych
koronach drzew usuwaj¹c posusz i zagra¿aj¹ce ga³êzie.
®

[cd. str. 3]

2

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”

J. Frankowski

Jesteœmy ju¿ w Nowym Roku, który miejmy nadziejê, bêdzie dla nas owocny. Tegoroczne zadania edukacyjne zwi¹zane bêd¹ z
ogólnopolsk¹ kampani¹ Lasów Pañstwowych pod tytu³em „Lasy Pañstwowe. Zapraszamy”. Oœrodek Kultury Leœnej w³¹czy siê
w to przedsiêwziêcie komunikuj¹c spo³eczeñstwu kluczowe przes³ania podczas obchodów „Dnia Ziemi”, festynu edukacyjnego „Spotkanie z lasem”, konkursu krasomówczego oraz pogadanek w szko³ach.
Powstanie te¿ wystawa czasowa promuj¹ca
wakacje w lesie. Planujemy tak¿e bicie rekordu na: „Najbardziej goœcinne drzewo
œwiata”.
W ramach „Wielkiej Majówki” otwarte
zostan¹ podwoje oœrodka na ogólnopolsk¹
akcjê „Noc w muzeach”. W tym roku odbêdzie siê siódma edycja konkursu „Bajarze z
Leœnej Polany”, który wpisuje siê w ogólnopolskie „Œwiêto Polskiej Niezapominajki”.
W bie¿¹cym roku planujemy wydaæ 12.
tom „Studiów i Materia³ów Oœrodka Kultury
Leœnej”, album malarstwa i rysunków znakomitego leœnika, Kazimierza Rykowskiego,
ksi¹¿kê „Ostatni œwiadkowie historii – leœnicy – uczestnicy II wojny œwiatowej” oraz bogato ilustrowane dzie³o „Polskie ekspozycje
³owieckie”.
Planujemy tak¿e udostêpnienie zwiedzaj¹cym drewnianej chaty z zabytkow¹

kancelari¹ leœniczego, z ekspozycj¹ pszczelarsk¹ oraz pasiek¹ z zabytkowymi ulami na
jej podwórzu. W salach wystaw czasowych
Muzeum Leœnictwa zaaran¿owane zostan¹
wystawy malarstwa, fotografii i ceramiki
artystycznej.
Realizowany bêdzie projekt: „Nalewki –
trunki dla zdrowia i przyjemnoœci. Nalewki z
leœnych kwiatów i owoców”. Z tej okazji
urz¹dzona zostanie wystawa czasowa, warsztaty oraz turniej. Rozstrzygniemy tak¿e
ogólnopolski konkurs na scenariusz „U¿ytkowanie przyrody nie jest z³e”. Jak zwykle
polecam wszystkim wizytê w naszym oœrodku
¿ycz¹c mi³ych wra¿eñ.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie

P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Mój las”
wystawa fotograficzna Krzysztofa Frydla
(do 15 maja 2013 r.)
Wystawa „Motywy przyrodnicze
na ceramice ze zbiorów Muzeum Historii
Przemys³u w Opatówku”
(do 10 czerwca 2013 r.)
„Opisanie œwiata – Mariana Buca³y”
(do 30 czerwca 2013 r.)
„Nalewki z roœlin leœnych.
Trunki dla zdrowia i przyjemnoœci”
(do 31 sierpnia 2013 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:

Otwarte wystawy

„Szukamy dendrologicznych skarbów”
„Wiosna budzi zapachami i kolorami”
„Ssaki leœne”
„W g³¹b lasu”
„Jak ¿yje las?”
„Dziuple, budki i ich mieszkañcy”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:

„Warsztaty zdobienia drewna”
„Budowa warstwowa lasu”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Zagro¿enia lasu”
26 stycznia br. w Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” otwarta zosta³a
wystawa fotografii Andrzeja Jarzêbskiego pn.: „Moje pasje”
(fot. K. Bul)

Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Od 21 marca 2013 r. mo¿na zwiedzaæ wystawê pn.: „Motywy
przyrodnicze na ceramice ze zbiorów Muzeum Historii Przemys³u
w Opatówku” znajduj¹c¹ siê w budynku muzealnym „Oficyna”
(fot. P. Ortell)
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Dzieñ Ziemi
19 kwietnia 2013 r.

VII Ogólnopolski Konkurs
„Bajarze z Leœnej Polany”
16–17 maja 2013 r.
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Miêdzynarodowy Plener
„Inspiracje Leœne III”
9–23 sierpnia 2013 r.

P

Turniej Nalewek Leœnych
4 wrzeœnia 2013 r.
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P zKonferencja
cyklu „Las i historia”
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pt.: „90-ta rocznica powstania
Lasów Pañstwowych”
wrzesieñ/paŸdziernik 2013 r.

Festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem”
14 czerwca 2013 r.

Zapraszamy do udzia³u
Szczegó³y na stronie
www.okl.lasy.gov.pl
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Nadchodz¹ce wydarzenia
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„Mój Las” w pracach dzieci
Tematyka, jak
co roku, skupia³a
siê wokó³ zagadnieñ przyrodniczych. Dzieci ze
szkó³ podstawowych próbowa³y
pokazaæ, ¿e s¹
przyjació³mi lasu,
oraz ¿e dbaj¹ o
czyste œrodowisko.
Starsi uczniowie
opisywali „Las w
malarstwie i literaturze”.
Uczestnicy spotkania (fot. K. Zió³kowska)
Prace by³y
przeró¿ne, niektóre w ca³oœci wykonane z
drewna, inne ozdobione roœlinami leœnymi.
By³y tak¿e urozmaicone, z du¿¹ iloœci¹ fotografii lub okraszone licznymi, dzieciêcymi,
kolorowymi rysunkami. Ka¿da na swój sposób oryginalna i czêsto ukazuj¹ca bardzo
osobisty stosunek do lasu.
Jury konkursowe pod przewodnictwem
Benedykta RoŸmiarka, dyrektora OKL,
rozpoczê³o swoj¹ pracê 8 stycznia br. Pod
ocenê brana by³a wartoœæ merytoryczna oraz
samodzielnoœæ w wykonaniu, oryginalnoœæ
i ogólna estetyka. Najlepsze dzie³a zosta³y
wys³ane do SITLiD-u w Warszawie
i wezm¹ udzia³ w drugim etapie konkursu – na szczeblu krajowym.
Rozstrzygniêcie konkursu odby³o
siê w sali kolumnowej „Powozowni”.
Otworzy³ je dyrektor oœrodka, który
podziêkowa³ za wytrwa³y udzia³ w
tym przedsiêwziêciu i zachêci³ uczniów do wykonywania prac w kolejnych edycjach.
Podczas uroczystoœci laureaci
oraz wyró¿nieni na szczeblu regionalnym konkursu „Mój Las” otrzymali
dyplomy, nagrody i upominki. Na zakoñczenie, jak co roku, zaproszeni
goœcie mieli mo¿liwoœæ zwiedzania
Laureatom i wyró¿nionym w konkursie nagrody oraz dyplomy wrêczyli Barbara Czo³nik,
kierownik Dzia³u Edukacji i Informacji OKL i Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Muzeum Leœnictwa.
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 6 lutego 2013 r. odby³o siê podsumowanie XXVI edycji konkursu „Mój
Las” na szczeblu regionalnym. Na uroczystoœæ przybyli laureaci i wyró¿nieni w
konkursie wraz z opiekunami z w³asnych
szkó³.
Konkurs „Mój Las” organizowany jest
przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) oraz Ligê Ochrony Przyrody (LOP). Ma na celu promowanie wiedzy
o lesie i otaczaj¹cej nas przyrodzie. Zadaniem jego jest równie¿ kszta³towanie pozytywnych postaw wobec lasu i przyrody.
Og³aszany jest co roku za poœrednictwem
LOP-u, kuratorów szkolnych, prasy leœnej
i przyrodniczej oraz SITLiD-u. Odbywa siê
w dwóch etapach: na szczeblu regionalnym
i centralnym.
Do Oœrodka Kultury Leœnej rokrocznie
nap³ywaj¹ prace, które bior¹ udzia³ w pierwszym etapie. Do drugiego kwalifikowane s¹
najlepsze prace – laureatów I miejsca z okrêgowych fina³ów konkursu.
W bie¿¹cym roku do konkursu zg³osi³o
siê 51 uczestników ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Nap³ynê³o ³¹cznie 27 prac
z okrêgu kaliskiego.

Kultury Leœnej (fot. K. Zió³kowska)

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Jak min¹³ rok?
[cd. ze str. 1]

¯ubry z go³uchowskiej zagrody zwierz¹t (fot. P. Ortell)

W Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t
prowadzony jest codzienny nadzór, w
postaci dy¿urów od œwitu do
zmierzchu, które obejmuj¹ zadawanie
karmy, dba³oœæ o dobr¹ kondycjê
zwierz¹t oraz kontrolê ruchu turystycznego. Utrzymywany zwierzyniec ma
zapewnion¹ tak¿e sta³¹ opiekê weterynaryjn¹.
Du¿ym wydarzeniem w zagrodzie
s¹ urodziny ¿ubrów. W 2012 przysz³y
na œwiat trzy m³ode, którym nadano
imiona wy³onione w ogólnopolskim
konkursie.
Barbara Czo³nik

Wyniki konkursu
Kategoria I
temat: Czy mogê powiedzieæ o sobie –
jestem przyjacielem lasu.
I miejsce – Karolina Budziñska i Oliwia
Gajewska, klasa III b, Szko³a Podstawowa
nr 3 w KoŸminie Wlkp.
II miejsce – Lena Maækowiak i Emila
Paterek, klasa III a, Szko³a Podstawowa
nr 3 w KoŸminie Wlkp.
III miejsce – Franciszek Jasiñski i Eryk
Pawlak, klasa II d, Szko³a Podstawowa
nr 5 w Turku
Wyró¿nienia:
- Julia Kulik i Dominika Naglewska, klasa
II c, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Iga Olkowicz i Nikola Musielak, klasa
II d, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Igor Kolanowski i Pawe³ Królik, klasa
II d, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 3
w Pleszewie
- Klaudia Tyl i Maria Dziatkiewicz, klasa
II d, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 3
w Pleszewie
Kategoria II
temat: Jak realizujesz has³o „Czysty las”?
I miejsce – £ukasz Styburski i Wojciech
Minta, klasa IV, Szko³a Podstawowa nr 3
w KoŸminie Wlkp.
II miejsce – Julia KaŸmierczak i Weronika
Krawczyk, klasa VI b, Szko³a Podstawowa
nr 3 w KoŸminie Wlkp.
III miejsce – Jakub Górak, klasa VI b,
Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie
Wlkp.
Wyró¿nienia:
- Amanda Grzonka i Dawid Grzonka, klasa
V a i IV a, Szko³a Podstawowa nr 3
w KoŸminie Wlkp.
- Marcin Kotowski i Hubert Pankiewicz,
klasa IV, Szko³a Podstawowa nr 3
w KoŸminie Wlkp.
Kategoria III
temat: Las w malarstwie i literaturze.
I, II, III miejsce – nie przyznano
Wyró¿nienia:
- Marcelina Bartkowiak, klasa III a,
Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
- Agnieszka Nowak, klasa II d, Gimnazjum
nr 1 w Jarocinie
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Konkurs „U¿ytkowanie przyrody nie jest z³e”
„U¿ytkowanie przyrody nie jest z³e”
to ogólnopolski konkurs na scenariusz zajêæ i karty pracy dla uczniów klas IV–VI
szkó³ podstawowych. Organizatorem
przedsiêwziêcia jest Oœrodek Kultury
Leœnej w Go³uchowie. W konkursie tym
mogli wzi¹æ udzia³ wszyscy zainteresowani, pod warunkiem, ¿e nades³ali scenariusz autorski.
Celem konkursu by³o zwrócenie uwagi
na prowadzenie gospodarki leœnej, rolniczej,
rybackiej czy ³owieckiej, które jest potrzeb¹
dzisiejszych czasów i nie musi wi¹zaæ siê z
uszczuplaniem, czy wrêcz dewastacj¹, bogactw œwiata fauny, flory i fungi.
Za³o¿eniem konkursu by³o podkreœlenie, ¿e cz³owiek bez u¿ytkowania przyrody,
której jest wa¿nym ogniwem, nie mo¿e w
obecnym œwiecie normalnie funkcjonowaæ. Tematyka zajêæ mia³a równie¿ zawieraæ informacje dotycz¹ce racjonalnego
korzystania z zasobów naturalnych oraz
przypominaæ o obowi¹zku pozostawienia
œrodowiska przysz³ym pokoleniom, przynajmniej w takim stanie, w jakim my je zastaliœmy.
Organizator konkursu ¿yczy³ sobie, aby
scenariusze najbardziej skupia³y siê na u¿ytkowaniu przyrody ze szczególnym uwzglêd-

Jury podczas oceniania scenariuszy nades³anych na konkurs; od lewej: Benedykt
RoŸmiarek (przewodnicz¹cy jury) – dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie,
Grzegorz Wieczorek – Rada Naukowa OKL, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz – Wydzia³
Leœny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Marzanna Chobot-K³odziñska – Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Barbara Czo³nik – Oœrodek Kultury
Leœnej w Go³uchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

nieniem korzystania cz³owieka z lasu. Zak³ada³,
¿e autorzy prac przypomn¹ m³odzie¿y, i¿ drewno
jest surowcem naturalnym w stu procentach odnawialnym i do tego przyjaznym cz³owiekowi.
Do konkursu nap³ynê³o 31 scenariuszy zajêæ z
ró¿nych rejonów Polski. Wœród nich by³y prace ze
Szczecinka, Szczytna, Warszawy, Bia³egostoku,
Nidzicy i Jarocina.
Jury konkursowe, w którego sk³ad weszli pracownicy i cz³onkowie Rady Naukowej Oœrodka
Kultury Leœnej, przedstawiciele z Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

oraz z Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, spotka³o siê 25 marca
br. w siedzibie OKL. Podczas obrad
komisja przeanalizowa³a i oceni³a konspekty. Pod uwagê brana by³a wartoœæ
merytoryczna i samodzielnoœæ wykonania pracy. Ocenie podlega³y równie¿
karty pracy, w których m.in. punktowano oryginalnoœæ w ujêciu tematu i pomys³owoœæ szaty graficznej.
Uroczyste podsumowanie i wrêczenie nagród, na które zaproszeni bêd¹
laureaci konkursu, nast¹pi 12 kwietnia
2013 r. w Oœrodku Kultury Leœnej w
Go³uchowie.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Wyniki konkursu
I miejsce – Barbara Kroll
II miejsce – Gabriela Krz¹ka³a
III miejsce – Aleksandra Masiejczyk
Wyró¿nienia:
- Alicja Drozdowska
- Anna Kasprzycka
- Magdalena Szewczyk
- Agnieszka Maci¹g
- Marlena Kalinowska

Konkurs plastyczny na „Pocztówkê Wielkanocn¹”
Do cyklicznych konkursów plastycznych organizowanych przez Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie nale¿y konkurs na kartkê œwi¹teczn¹. W lutym og³oszono kolejny – tym razem na „Pocztówkê
Wielkanocn¹”.
Do konkursu zaproszono dzieci i m³odzie¿ klas IV–VI szko³y podstawowej.
Nades³ano 214 prac ze szkó³ z po³udniowej
Wielkopolski. Technika wykonania pocztówki by³a dowolna, wa¿ne by³o jednak, aby
ujêty na niej rysunek wi¹za³ siê ze Œwiêtami
Wielkanocnymi. Wœród pomys³ów znalaz³y
siê witra¿e, wyklejanki z plasteliny lub bibu³y, prace malowane farbami, haftowane oraz
stworzone technik¹ mieszan¹. Wszystkie
pocztówki okaza³y siê bardzo pomys³owe i
kolorowe, a najczêstszym motywem przed-

Wyniki konkursu

stawianym na pierwszej stronie by³ kurczak
oraz jajka wielkanocne.
Jury konkursowe pod przewodnictwem
Benedykta RoŸmiarka, dyrektora OKL, oceni³o prace i przyzna³o nagrody oraz wyró¿-

nienia. Uroczyste podsumowanie konkursu
odby³o siê 18 marca br. w Oœrodku Kultury
Leœnej w Go³uchowie, na którym laureaci
i wyró¿nieni uczniowie otrzymali upominki
i dyplomy.
Redakcja

Nagrodzeni w konkursie na „Pocztówkê Wielkanocn¹” (fot. P. Ortell)

I miejsce – Aurelia Marsza³ek
klasa VI c, Zespó³ Szkó³ nr 5 w Jarocinie
II miejsce – Piotr Majchrowicz
klasa V b, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie
III miejsce – Izabela Pera
klasa VI, Szko³a Podstawowa w Kucharach
IV miejsce – Anastazja Banach
klasa V, Szko³a Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp.
V miejsce – Julia Piotrowska
klasa VI, Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lenartowicach
VI miejsce – Kinga Wojcieszak
klasa V, Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lenartowicach

W sali kolumnowej „Powozowni” podczas uroczystoœci
mo¿na by³o ogl¹daæ niektóre prace nades³ane na konkurs
(fot. P. Ortell)

Wyró¿nienia:
- Aleksandra Skowroñska, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Kobiernie
- Marta Maækowiak, klasa VI, Szko³a Podstawowa nr 2 w Jarocinie
- Natalia Olenderek, klasa VI, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie
- Julia Wietrzyñska, klasa VI, Szko³a Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wlkp.
- Izabela Furmankiewicz, klasa IV, Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lenartowicach
- Julianna Kaj, klasa IV, Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
- Julia Stefaniak, klasa VI, Szko³a Podstawowa nr 17 w Kaliszu
- Paulina Nowak-Maœliñska, klasa V, SP Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp.
- Oliwia Glinkowska, klasa IV, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie
- Aleksandra Kowal, klasa V, Szko³a Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wlkp.
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Wydarzenia

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie obj¹³ patronat nad gminnym
konkursem o charakterze ekologicznym „My dla Ziemi”. Przedsiêwziêcie
to organizowane jest przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
EKOklub w Wielowsi. Do udzia³u w tym wydarzeniu zaproszone zosta³y
szko³y i przedszkola z terenu Gminy Sieroszewice. Laureatom konkursu
zostanie nadany tytu³ „Promotor ekologii w Gminie Sieroszewice”.
Uroczyste rozstrzygniêcie odbêdzie siê 13 kwietnia 2013 r. podczas
gminnych obchodów Dnia Ziemi w Wielowsi.
W sali dydaktycznej Oœrodka, która mieœci siê w obiekcie edukacyjnym –
„Obora”, 21 lutego br. odby³o siê zebranie edukatorów z nadleœnictw RDLP
w Poznaniu oraz OKL (fot. P. Ortell)

Uczniowie podczas tworzenia witra¿y wielkanocnych (fot.J. Wróbel-Mróz)

Tu byliœmy...

W pracowni plastycznej Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie na
tzw. „Dybulu” 14 marca br. przeprowadzono warsztaty wykonywania witra¿y z motywami wielkanocnymi; uczestniczy³y w nich
dzieci z klasy II Szko³y Podstawowej w Jedlcu
(fot. J. Wróbel-Mróz)

Oœrodek Kultury Leœnej 15-16 marca 2013 r. uczestniczy³ w XVII Targach
Edukacyjnych w Poznaniu (fot. M. Dobroczyñski)

Nowoœci wydawnicze
Z koñcem 2012 roku Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie wyda³ dwie kolejne pozycje ksi¹¿kowe. Pierwsz¹ z nich
jest poœwiêcone Oœrodkowi studium historyczno-dokumentacyjne, drug¹ wsp omnienie o leœniku Jerzym Honowskim.
Opracowania historii Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
podj¹³ siê profesor Józef Broda, emerytowany pracownik naukowy
Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
znany historyk, specjalizuj¹cy siê w zagadnieniach dziejów
polskiego leœnictwa. Oœrodek
Kultu- ry Leœnej zapisuj¹c najnowsze
karty w historii Lasów Pañstwowych,
oka- za³ siê byæ dla profesora
interesuj¹- cym przedmiotem analizy.
Jednak nie tylko pasja historyczna, ale i bliski kontakt z instytucj¹,
której losy, jako wieloletni cz³onek
Rady Naukowej, œledzi³ od pierwszych lat powstania, zdecydowa³y o
tym, ¿e bezsporna potrzeba spisania
i Ÿród³owego udokumentowania
dzia³alnoœci Oœrodka zrealizowana
zosta³a w postaci 216-stronicowego
wydawnictwa.
Czêœæ pierwsz¹ ksi¹¿ki stanowi
opis przedstawiaj¹cy pocz¹tki, póŸniejszy rozwój i stan obecny
OKL. W aneksie, bêd¹cym drug¹ czêœci¹ publikacji, ujête zosta³y w
porz¹dku chronologicznym materia³y Ÿród³owe w postaci m.in.
zarz¹dzeñ, decyzji i komunikatów. Materia³ ilustracyjny dostosowany jest œciœle do treœci pracy. Uzupe³nienie opisów stanowi¹ 93
ryciny lub niekiedy nawet je zastêpuj¹. Wiele z nich zestawiono w
formie porównawczej.
Analiza okresu od 1972 roku, kiedy to zapad³a decyzja o lokalizacji Muzeum Leœnictwa w Go³uchowie, do 2012 roku z³o¿y³a siê
na 40-letni¹ historiê, interesuj¹c¹ nie tylko dla leœników, ale i osób,

którym bliskie s¹ sprawy kultywowania tradycji i zachowania
dzie- dzictwa kulturowego kraju.
Rys biograficzny i wspomnienie o niezwykle interesuj¹cych losach leœnika, Jerzego Honowskiego – pierwszego dyrektora Gorczañskiego Parku Narodowego – napisa³ Jacek Michalski, emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalizuj¹cy siê w entomologii leœnej. Publikacja nosi tytu³ „Jerzy
Honowski – przyjaciel, wybitny leœnik, taternik i alpinista”.
Sk³ada siê z czêœci charakteryzuj¹cej postaæ i pasje leœnika,
wœród nich wielkie umi³owanie gór, oraz skanowanej in extenso
i przepisanej pracy „Metoda badania stosunków œwietlnych pod okapem drzewostanów jod³owych i
jod³- owo-bukowych”, bêd¹cej
efektem ba- dañ prowadzonych przez
Honowskie- go w latach 60. ubieg³ego
stulecia. Praca zosta³a uhonorowana II
nagrod¹ w konkursie Polskiego
Towarzystwa Leœnego (1961 r.), lecz
wówczas nie doczeka³a siê
opublikowania.
Przez lata „wspó³czynnik wzrostu
jod³y Honowskiego” cytowany by³ w
wielu pracach naukowych poœwiêconych hodowli lasu. Publikacja liczy
³¹cznie 70 stron, z czego na 34 zamieszczono pracê Honowskiego obejmuj¹c¹ metodykê badania, opis stanow drzewostanach oraz charakterystykê stosunków œwietlnych.
Wy- dawnictwo zawiera ryciny ilustruj¹ce ¿ycie Jerzego
Honowskiego oraz za³¹czniki w postaci skanowanych dokumentów
zwi¹zanych z jego prac¹ badawcz¹.
Opisane powy¿ej pozycje mo¿na nabyæ w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie, b¹dŸ wypo¿yczyæ z jego zasobów bibliotecznych, które dostêpne s¹ dla wszystkich zainteresowanych.
Alicja Antonowicz
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Leœnych Kompleksach Promocyjnych

Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej
Nadleœnictwo Woziwoda
Oœrodek Edukacji

Leœny Kompleks Promocyjny (LKP) „Bory Tucholskie” to obszar obejmuj¹cy swym zasiêgiem po³udniowo-wschodni¹ czêœæ Borów Tucholskich. Jest wspó³tworzony przez 5 nadleœnictw: Woziwodê, Tucholê, Osie, Trzebciny oraz D¹browê. Zosta³ powo³any19
grudnia 1994 r. Nadleœnictwo Woziwoda le¿y na pó³nocno-zachodnim skraju Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” i najbardziej, spoœród tworz¹cych go nadleœnictw, „wewn¹trz”
Borów Tucholskich.
Od chwili utworzenia LKP, Nadleœnictwu Woziwoda przypisano
pe³nienie roli centrum edukacyjnego. Dla nas oznacza³o to przyjêcie
dodatkowych obowi¹zków z pocz¹tkiem 1995 r. Wynika³y one z
koniecznoœci realizacji celów, dla których leœne kompleksy zosta³y
powo³ane, m.in. edukacji przyrodniczo-leœnej spo³eczeñstwa. Na po-

Przyrodniczo-Leœnej
Kolejnym obiektem o
w Nadleœnictwie Woziwoda
du¿ym znaczeniu dydaktyOœrodek Kultury Leœnej
cznym jest Zielona Szko³a,
w Go³uchowie
funkcjonuj¹ca od 1998 r.
Znajduj¹ siê w nim sale
noclegowe, kuchnia i sanitariaty, pozwalaj¹ce na organizowanie kilkudniowych zajêæ dydaktycznych, szkoleñ, warsztatów czy
obozów. Do dyspozycji goœci jest równie¿
sala edukacyjna wyposa¿ona w pomoce dydaktyczne. W okresie, gdy
nie s¹ prowadzone zajêcia, Zielona Szko³a wykorzystywana jest w
celach turystycznych. W bezpoœrednim s¹siedztwie budynku stworzyliœmy œcie¿kê sportow¹, na której przygotowano urz¹dzenia do
æwiczeñ rekreacyjnych. Jest ona dostêpna o ka¿dej porze dnia dla
osób odwiedzaj¹cych Woziwodê. Nam s³u¿y jako sposób na urozmaicenie zajêæ terenowych, g³ównie z m³odszymi dzieæmi.

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

Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Nadleœnictwie Woziwoda (fot. R. Pi¹tkowski)

trzeby upowszechniania tematyki leœnej zaczêto tworzyæ infrastrukturê edukacyjn¹. Obecnie dysponujemy nastêpuj¹cymi obiektami: Oœrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leœnej, Zielon¹ Szko³¹,
œcie¿k¹ przyrodniczo-leœn¹, sportow¹, stodo³¹ wystawowo-konferencyjn¹ oraz tzw. zielon¹ klas¹.
Jako pierwszy powsta³ Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej.
Oddano go do u¿ytku 2 wrzeœnia 1996 r. W tym samym roku zosta³
laureatem nagrody „Budowa na medal”. Uroczystego otwarcia dokona³ Stanis³aw ¯elichowski – ówczesny Minister Ochrony Œrodowiska Zasobów Naturalnych i Leœnictwa. Wystrój wnêtrza by³ zaaran¿owany dziêki pomys³om i pracy ca³ej za³ogi nadleœnictwa. Budynek zosta³ wyposa¿ony w ekspozycje zwi¹zane z lasem i gospodark¹ leœn¹ oraz eksponaty zwierz¹t leœnych, k¹cik historyczny
i ³owiecki. Prezentowane s¹ w nim prace malarskie, fotograficzne,
rzeŸby oraz inne przedmioty wykonane przez lokalnych twórców
ludowych. S³u¿y jako miejsce szkoleñ, konferencji oraz zajêæ
edukacyjnych. Do tych celów przystosowano salê multimedialn¹
oraz k¹cik projekcyjny wyposa¿aj¹c je w niezbêdny sprzêt oraz
pomoce dydaktyczne. W czasie gdy nie odbywaj¹ siê planowe zajêcia dydaktyczne, obiekt udostêpniany jest do zwiedzania. Corocznie
nasz oœrodek odwiedza oko³o 16 000 osób.
W pobli¿u siedziby nadleœnictwa powsta³a œcie¿ka przyrodniczoleœna, wiod¹ca przez rezerwat Dolina Rzeki Brdy – jedna z najwiêkszych i najciekawszych w Borach Tucholskich. Znajduje siê na niej
13 przystanków nawi¹zuj¹cych tematycznie do dzia³añ prowadzonych przez leœników w zakresie gospodarki leœnej oraz ochrony
przyrody.

• W naszej dzia³alnoœci stosujemy bardzo wiele form zajêæ, które
prowadzimy czêsto w kilkugodzinnych blokach. Przystosowujemy
je do wieku i oczekiwañ odbiorcy, staraj¹c siê o to, by by³y one zawsze atrakcyjne, a opuszczaj¹ce Woziwodê grupy – usatysfakcjonowane. Oferujemy zajêcia kameralne oraz terenowe, pocz¹wszy od zwiedzania oœrodka, poprzez zajêcia dydaktyczne z wykorzystaniem ekspozycji, koñcz¹c w terenie biegiem na orientacjê. Pobyt w Woziwodzie urozmaicamy grami, zabawami edukacyjnymi, filmami,
æwiczeniami na œcie¿ce sportowej oraz spotkaniami przy ognisku,
aby wzbudziæ w naszych odbiorcach chocia¿ namiastkê pasji do
przyrody. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
atrakcj¹ jest nieosi¹galna na co dzieñ mo¿liwoœæ obserwacji
ekspozycji zwierz¹t wystêpuj¹cych w naszych lasach. Dla dzieci
starszych jest to bieg na orientacjê oraz rekreacja przy ognisku na
³onie natury.
• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najczêœciej, a jak¹ najchêtniej?
• W praktyce nie zdarzaj¹ siê sytuacje pobytu w Woziwodzie z
pominiêciem wizyty w Oœrodku Edukacji Przyrodniczo-Leœnej.
Ekspozycje zgromadzone w nim przedstawiaj¹ zagadnienia

Zbigniew Grugel, Nadleœniczy, odbiera z r¹k Waldemara Lewandowskiego, zastêpcy redaktora naczelnego „Gazety
Pomorskiej”, nagrodê za zwyciêstwo w plebiscycie „Nasze dobre z Kujaw i Pomorza” (fot. R. Pi¹tkowski)
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dotycz¹ce leœnictwa, przyrody oraz historii naszego regionu.
Wielotematycznoœæ wystroju tego obiektu wzbudza w naszych goœciach potrzebê zadawania wielu pytañ, na które zawsze udzielamy
odpowiedzi. Dzielimy siê chêtnie wszystkimi informacjami, które
koncentruj¹ uwagê naszych odbiorców.
• Kto jest najczêstszym uczestnikiem dzia³añ edukacyjnych w Pañstwa Oœrodku?
• Z naszych obiektów korzystaj¹ dzieci w przedziale wiekowym od
przedszkola po m³odzie¿ szkoln¹ – ponadgimnazjaln¹, przy czym
po³owê uczestników stanowi¹ uczniowie szkó³ podstawowych.
Oko³o 25% odwiedzaj¹cych nadleœnictwo stanowi¹ osoby doros³e,
uczestnicy organizowanych przez nas akcji edukacyjnych, praktyk
studenckich i innego rodzaju inicjatyw powstaj¹cych jako efekt
wspó³pracy z lokalnymi podmiotami zewnêtrznymi.
• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim zakresie?
• Naszym najwiêkszym sprzymierzeñcem s¹ okoliczne szko³y oraz
œrodowisko lokalne, które jest zawsze sk³onne do wspó³pracy
i przyjmuje na siebie czêœæ obowi¹zków wynikaj¹cych z organizacji
wspólnych przedsiêwziêæ.
• Co uwa¿acie za swój najwiêkszy sukces, a co za pora¿kê?
• Mamy sta³e grono podmiotów korzystaj¹cych z naszej oferty
edukacyjnej. Jesteœmy przez nie od wielu lat regularnie odwiedzani.
Myœlê, ¿e du¿ym uhonorowaniem naszych starañ jest fakt ponownych odwiedzin Woziwody przez by³ych uczestników zajêæ
prowadzonych przez nas. Niew¹tpliwym sukcesem jest frekwencja
osób korzystaj¹cych z naszej oferty. W 2011 r. uda³o nam siê zwyciê¿yæ w plebiscycie „Nasze dobre z Kujaw i Pomorza” organizowanym przez media regionalne. Za prowadzon¹ dzia³alnoœæ z
zakresu edukacji leœnej przyznano nam prawo do pos³ugiwania siê
znakiem jakoœci „Gazety Pomorskiej”. Jeœli chodzi o pora¿ki,
staramy siê robiæ wszystko,
aby nas omija³y. Do tej pory
uniknêliœmy niepowodzeñ
dziêki analizowaniu celowoœci naszych dzia³añ i
konsultowaniu ich ze
wspó³udzia³owcami w inicjatywach.

Podczas „Dnia Bartnika w Nadleœnictwie Woziwoda” Andrzej Brunka otrzymuje tytu³ Bartnika Roku 2012
(fot. R. Pi¹tkowski)

• W chwili obecnej cele edukacyjne realizowane s¹ z wykorzystaniem naszej bazy edukacyjnej i œrodków finansowych na wykonanie najbardziej fundamentalnych zadañ. Dot¹d nie dotknê³a nas
sytuacja wymagaj¹ca jakiejkolwiek zdecydowanej pomocy. Niemniej jednak pocz¹tki edukacji w Woziwodzie siêgaj¹ po³owy lat
dziewiêædziesi¹tych. Pojawi³a siê potrzeba dokonania modernizacji
i doposa¿enia bazy edukacyjnej, co determinuj¹ ograniczone mo¿liwoœci finansowania tego typu zadañ. Odczuwamy równie¿ potrzebê
wyjazdów szkoleniowych w celu wymiany doœwiadczeñ. S³u¿¹ one
doskonaleniu zawodowemu kadry pracowniczej nadleœnictw
tworz¹cych LKP i id¹cej za tym poprawie jakoœci skierowanej do
spo³eczeñstwa oferty
edukacyjnej.
• Jakie maj¹ Pañstwo
plany na najbli¿sz¹
przysz³oœæ?

• Nasze plany s¹ równie¿ bezpoœrednio
skorelowane z wiel• Czy borykacie siê Pañstwo
koœci¹ œrodków finanna co dzieñ z jakimiœ prosowych, które mamy
blemami ?
do dyspozycji. Od
nich zale¿y organi•Najtrudniejszym w naszej
zacja zajêæ i akcji
pracy okresem s¹ miesi¹ce
edukacyjnych, konwiosenno-letnie, od maja
kursów oraz uczestnido sierpnia, kiedy nastêpuje
ctwo w wszelkich prokumulacja obowi¹zków
mocjach dzia³alnoœci
zwi¹zanych z prowadzeleœników poza tereniem zajêæ edukacyjnych.
nem nadleœnictwa.
Rozmiar zadañ do wykonaCorocznie planujemy
nia w tym czasie wymaga
kilka sta³ych akcji
du¿ego wysi³ku ze strony
ubieg³orocznych Dni Otwartych w Nadleœnictwie Woziwoda by³ Dzieñ Dziecka zorganizowany dla dzieci z lokalnych szkó³
edukacyjnych, które
osób zajmuj¹cych siê edu- Inauguracj¹
podstawowych (fot. R. Pi¹tkowski)
s¹ adekwatne do nakacj¹ w nadleœnictwie.
szych mo¿liwoœci finansowych. S¹ to konkursy plastyczne, akcje
Czêsto wykonujemy obowi¹zki s³u¿bowe poza godzinami pracy, w
edukacyjne (np. „Zimowe dokarmianie zwierz¹t leœnych”). W biesoboty, w niedziele, a nawet w œwiêta. Musimy byæ bardzo dyspozy¿¹cym roku planujemy po raz drugi przygotowaæ piknik rodzinny
cyjni, aby sprostaæ oczekiwaniom osób, które z pobytem u nas wi¹¿¹
wiele planów i czêsto traktuj¹ wizytê w Woziwodzie jako atrakcjê „Dzieñ Bartnika w Nadleœnictwie Woziwoda” oraz wzbogaciæ infrastrukturê edukacyjn¹ o kilka obiektów.
wpisan¹ w program wycieczki turystycznej.
• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?

Na pytania Redakcji „Zagajnika” odpowiada³a Dorota Rz¹ska-Lis
Nadleœnictwo Woziwoda
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Zadanie
Wykonaj zadanie. Wykreœl co
drug¹ literê, a dowiesz siê, jakie
gatunki wê¿y wystêpuj¹ w Polsce. Odczytane nazwy zapisz
poni¿ej:
1. ...............................................
...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
...............................................
4. ...............................................
...............................................
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
CR — gatunki skrajnie zagro¿one i gin¹ce

W¹¿ Eskulapa — Elaphe longissima (Laurenti, 1768)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie

równie niegroŸnym zaskroñcem, którego
Jest najwiêkszym gatunkiem wê¿a w
strona brzuszna jest jednak ciemno zaEuropie œrodkowej i w Polsce. Obecnie
barwiona. G³owa wê¿a Eskulapa jest s³awê¿a Eskulapa na terenie Europy mo¿na
bo odgraniczona od tu³owia, trochê sp³aspotkaæ we Francji, Szwajcarii, W³oszech, Niemczech, poprzez Czechy,
S³owacjê, a¿ do zachodniej
Ukrainy i Morza Czarnego. Poza Europ¹ mo¿na go
zobaczyæ jedynie na stanowisku w Iranie – wokó³ jeziora Urmia. W Polsce
obecnie wystêpuje wy³¹cznie w Bieszczadach, w dolinie Sanu. Ró¿ne Ÿród³a
podaj¹, ¿e jego stanowiska
znajduj¹ siê tak¿e w Beskidzie S¹deckim i Beskidzie Wysokim. Wed³ug danych z „Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t” staW¹¿ Eskulapa w œrodowisku naturalnym (fot. arch. OKL)
nowisko na œrodkowym
szczona, z wyraŸnie zaokr¹glonym pysRoztoczu zanik³o zupe³nie.
kiem. Oczy s¹ nieruchome, Ÿrenica jest
Dane paleontologiczne wykazuj¹, ¿e
okr¹g³a, co oprócz ubarwienia grzbietu,
kiedyœ mo¿na by³o spotkaæ tego wê¿a w
tak¿e odró¿nia go od ¿mii zygzakowatej.
W¹¿ aktywny w dzieñ, a podczas najwiêkszych letnich upa³ów
równie¿ o zmierzchu. Porusza siê
powoli, penetruje okolice i szuka
potencjalnego po¿ywienia. Czêsto
zagl¹da tak¿e do podziemnych
schronieñ gryzoni lub jaszczurek.
Jeœli temperatura cia³a spadnie poni¿ej temperatury aktywnoœci, szuka s³onecznego miejsca, ¿eby siê
rozgrzaæ. Na widok cz³owieka nieruchomieje, ignoruje go ca³kowicie lub stara siê pomalutku zejœæ
mu z drogi. Mo¿na go wtedy poma³u podejœæ i obejrzeæ, ale nie wolno
Mapa zasiêgu wystêpowania wê¿a Eskulapa w Polsce (Ÿród³o: „Ilustrowana
dotykaæ. Z³apany owija siê mocno
encyklopedia zwierz¹t Polski”, Carta Blanca, Warszawa 2009)
wokó³ rêki i potrafi agresywnie i
wielokrotnie
gryŸæ w samoobronie. W hica³ej po³udniowo-wschodniej czêœci, a
bernacjê zapada czasem ju¿ pod koniec
byæ mo¿e nawet w ca³ym kraju. Nieliczne
opracowania z drugiej po³owy XIX wieku
Ciekawostki
dotycz¹ stanowiska tego wê¿a w Z³otym
a Szcz¹tki wê¿a Eskulapa z okresu holoPotoku ko³o Czêstochowy, oraz okolic
cenu (ok. 10 000 lat p.n.e.) znaleziono
Zwierzyñca i Bi³goraja na Zamojszczyna wykopaliskach w pó³nocnej czêœci
Ÿnie.
Niemiec.

Cechy gatunku

W¹¿ Eskulapa nie jest jadowity.
Wierzch cia³a tego gada mo¿e byæ zabarwiony ró¿nymi odcieniami br¹zu, wyj¹tkowo zdarzaj¹ siê te¿ osobniki ca³kowicie
czarne lub albinosy – pomarañczowo-ró¿owe z czerwonymi oczami. Krawêdzie
³usek mog¹ byæ jaœniejsze, w efekcie tworz¹c cêtkowany wzór. Przednia czêœæ cia³a z regu³y jest jaœniejsza ni¿ tylna. Spód
cia³a jest bia³awy lub s³omkowy, z mniej
lub bardziej ciemnymi, ma³ymi plamkami. Z ty³u g³owy w¹¿ ma rozmyte ¿ó³te
plamy, lepiej widoczne u m³odocianych
osobników, przez co mo¿na je pomyliæ z

a Obecny stan liczebny tego gatunku w

Polsce (wed³ug ró¿nych Ÿróde³) wynosi
tylko 100–200 osobników.
a Doros³e osobniki mog¹ osi¹gaæ 1,5–2
m d³ugoœci i wa¿yæ do 600 g. Najwiêkszy zmierzony w¹¿ mia³ a¿ 2,25 m d³ugoœci.
a Dzia³ nauki zajmuj¹cy siê badaniem
p³azów i gadów nazywa siê herpetologia
(z ³ac.: herpeton – pe³zaæ, logos – nauka).
a Wed³ug mitologii, Asklepios (Eskulap) heros, syn boga Apollina i nimfy
Koronis, by³ mistrzem sztuki medycznej. Wyobra¿ano go sobie jako starca,

sierpnia, pozostaj¹c w uœpieniu nawet do
kwietnia. Wykorzystuje do tego celu norki gryzoni lub szczeliny skalne. Mo¿e ¿yæ
nawet 20 lat.

Biotop

Gad ten preferuje silnie nas³onecznione tereny,
leœne polany, przeœwietlone lasy liœciaste i pe³ne kryjówek skalne doliny rzek.
W górach najlepiej czuje
siê na ciep³ych, po³udniowych stokach z du¿¹ iloœci¹ zaroœli, w których ³atwo mo¿e siê ukryæ. Na
siedliskach wtórnych chêtnie trzyma siê w pobli¿u
skalnych ruin starych domostw. Bardzo czêsto mo¿na zobaczyæ go na ga³êziach drzew, podczas wygrzewania lub wspinaczek,
z których s³ynie. Dziêki
tarczkom brzusznym potrafi zaczepiæ siê o ka¿d¹ najmniejsz¹ nawet nierównoœæ. Tak¹ metod¹ daje sobie
radê nawet z grubymi i niemal pionowymi
pniami drzew.

Porównanie wielkoœci wê¿a Eskulapa i cz³owieka (Ÿród³o: „Ilustrowana encyklopedia zwierz¹t Polski”, Carta Blanca, Warszawa
2009)

z podró¿n¹ lask¹, wokó³ której owiniêty
by³ w¹¿ – traktowany jako symbol odrodzenia z powodu zrzucania starej skóry.
Do tej pory symbol ten jest u¿ywany
przez s³u¿bê zdrowia i apteki.
Inna pog³oska
mówi, ¿e tak naprawdê „wê¿em” na lasce
jest paso¿yt –
nitkowiec podskórny. W dawnych czasach
usuwaniem paso¿yta zajmo- W¹¿ Eskulapa – symbol u¿ywany
przez s³u¿bê zdrowia i lekarzy
wali siê mistrzowie medycyny nawijaj¹c go na patyk. Operacja ta wymaga³a precyzji i doœwiadczenia, st¹d sta³a siê symbolem
sztuki medycznej.

Po¿ywienie

stanowiskach, oddalonych od wiêkszej ostoi.
Naturalnym wrogiem tych gadów s¹ lisy,
je¿e, rysie, a z ptaków
bociany i gado¿ery. Jest
to jednak selekcja naturalna, czyni¹ca nieporównywalnie mniejsze
szkody ni¿ cz³owiek.
Bardzo du¿a ostatnio
liczba lisów stanowi jednak powa¿ne zagro¿enie
dla populacji wê¿a Eskulapa.

Rzadko poluje aktywnie goni¹c ofiarê. Woli czatowaæ, poczekaæ a¿ przysz³a
zdobycz sama znajdzie siê w zasiêgu ataku lub po cichu podpe³zn¹æ do niczego
niespodziewaj¹cego siê zwierzaka. Skacze wtedy jak sprê¿yna, jednym szybkim
wyrzutem g³owy ³apie i w mgnieniu oka
owija siê wokó³ zdobyczy.
¯ywi siê g³ównie jaszczurkami, drobnymi gryzoniami, a tak¿e ma³ymi ptakami i ich jajami oraz owadami. Nie ma
zêbów jadowych, jest typowym dusicielem. Upolowan¹ zdobycz zabija oplataj¹c
j¹ w œmiertelnym uœcisku silnych miêœni.
Dziêki specjalnym luŸno osadzonym i
rozci¹gliwym szczêkom, po³yka swoje
ofiary – nierzadko wiêksze od swojej g³owy – w ca³oœci, poczynaj¹c od przodu.
Zdarza siê mu te¿ upolowaæ innego wê¿a.
Sk³ada go wtedy jak scyzoryk i ³yka
¿ywego, zaczynaj¹c od œrodka. Po³ykanie
wiêkszych zwierz¹t mo¿e zajmowaæ mu
nawet kilkanaœcie minut.

Ochrona

Rozmna¿anie
Dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹ga w 3–4 roku ¿ycia. Do godów w¹¿ ten przystêpuje
w maju i w czerwcu. Samiec przeszukuje
teren w poszukiwaniu samicy. Bywa, ¿e
dwa samce natkn¹ siê na siebie. Dochodzi
wtedy do „zapasów”, w których obydwa
osobniki nie robi¹ sobie krzywdy, a przegrany po prostu ucieka. Gdy partnerka
zostanie znaleziona, jest chwytana szczêkami w okolicach karku, by uniemo¿liwiæ jej ucieczkê. Jest gotowa do kopulacji
dopiero po up³ywie kilku godzin od momentu spotkania.

Gniazda
Kilka tygodni po zap³odnieniu samica sk³ada zazwyczaj 5–12 cylindrycznych, bia³awych jaj w ciep³ych i wilgotnych, ukrytych miejscach. Gniazda mog¹ byæ zak³adane w butwiej¹cych pniach
drzew, norach innych zwierz¹t, w stercie
liœci lub kamieni. Niekiedy gniazda znajduj¹ siê w stercie trocin lub w oborniku.
Czasami zdarza siê, ¿e kilka samic sk³ada

R. Walendowski, W¹¿ Eskulapa (akwarela)

jaja jednoczeœnie w to samo miejsce
tworz¹c z³o¿e nawet kilkudziesiêciu jaj.
Po oko³o 2 miesi¹cach (48–62 dni), w
zale¿noœci od temperatury, wylêgaj¹ siê
m³ode wê¿yki, o d³ugoœci 23–37 cm.

Zagro¿enia

G³ównym zagro¿eniem tego rzadkiego gada jest cz³owiek. Gatunek ten jest
niejednokrotnie têpiony przez pasterzy,
drwali, a tak¿e zwyk³ych turystów i mieszkañców z okolic jego wystêpowania, ze
wzglêdu na podobieñstwo tego wê¿a do
jadowitej ¿mii zygzakowatej, która równie¿ jest w Polsce objêta œcis³¹ ochron¹,
tak jak wszystkie
nasze gatunki gadów.
Przyczyn¹ s¹
tak¿e zmiany siedlisk naturalnych i
wtórnych. Niejednokrotnie spotyka
siê osobniki rozjechane na drogach
przecinaj¹cych
ostojê tego gatunku.
Zdarzaj¹ siê tak¿e
nielegalne od³owy
tego wê¿a przez
hodowców, handlarzy i pseudoekologów staraj¹cych siê
przenosiæ je z populacji bieszczadzkiej
w inne miejsca. Jest
to szczególnie groŸMapa zasiêgu wystêpowania wê¿a Eskulapa w Europie (Ÿród³o: „Polska Czerwona Ksiêga Zwierz¹t”,
ne na ma³o licznych
Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001)

W¹¿ Eskulapa jest
gatunkiem podlegaj¹cym ochronie œcis³ej od
1952 roku. W „Polskiej
Czerwonej Ksiêdze
Zwierz¹t” oznaczony
symbolem CR – critically endangered, czyli jako skrajnie zagro¿ony
wyginiêciem.
W celu ochrony tego
gatunku w 1983 roku
powsta³ rezerwat „Hulskie” (fragment karpackiej puszczy na po³udniowym stoku o powierzchni 190 ha). W
1991 roku ochron¹ objêto równie¿ czêœæ doliny Sanu o powierzchni 512 ha i okreœlono jako rezerwat
przyrody „Krywe”. Niedawno pracownicy parku wraz z leœnikami z Lasów
Pañstwowych rozpoczêli czynn¹ ochronê tego gatunku. Ustanowiono na terenie
parku kilka „inkubatorów” dla tych wê¿y. S¹ to pouk³adane sterty trocin i kamieni, w których gady ³atwo znajd¹
schronienie i miejsce do rozrodu. Miêdzynarodowymi formami ochrony s¹
Konwencja Berneñska i Dyrektywa
Siedliskowa Unii Europejskiej.
Proponowanymi sposobami ochrony
tego gatunku jest poprawa warunków
bytowania: ograniczenie ruchu ko³owego, utrzymanie ³¹k i ich koszenie, wykaszanie zarastaj¹cych miejsc bytowania
oraz zasilenie os³abionych populacji
przez wsiedlanie osobników pochodz¹cych ze specjalnych hodowli.
Opracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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