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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

II Konferencja Naukowa „Las i historia”

W przededniu ob› dr hab. Krzysztof
chodów Jubileuszu 90Œlusarek, „Rola gospolecia Lasów Pañstwodarcza lasów w dowych, 9 i 10 paŸdziernibrach ziemskich w
ka br., w Oœrodku KulGalicji w XIX wieku”,
tury Leœnej w Go³ucho› dr hab. Tadeusz
wie odby³a siê II KonfeJanicki, „Problem zalerencja Naukowa „Las i
siania nieu¿ytków w
historia”. Zorganizowadzia³alnoœci Wielkona pod patronatem dypolskiej Izby Rolniczej
rektora generalnego
(1922–1939)”,
Lasów Pañstwowych,
› mgr Mariusz JaœkoII konferencjê otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Adama Wasiaka.
wiak, „Gospodarka lePierwsza Konferencja, zorganizowana w 2011 roku, zosta³a wy- œna w prasie zielonogórskiej po II wojnie œwiatowej”,
› dr Tomasz Kargol, „Lasy jako przedmiot sporów spo³ecznosoko oceniona przez naukowe œrodowiska leœne, a tak¿e œrodowiska
gospodarczych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”,
badaczy historii gospodarczej Polski. By³o to bowiem pierwsze tego
› mgr Justyna Rogiñska, „Las splamiony piêtnem pogañskiej
typu spotkanie od wielu lat, podczas którego omówione zosta³y te
zmys³owoœci”,
aspekty historii leœnictwa w Polsce i na œwiecie, których dotychczas
› dr Edyta B¹tkiewicz, „Zakopiañskie lasy W³adys³awa Zamoynie poruszano. Uczestnicz¹cy w spotkaniu leœnicy bezpoœrednio
skiego”,
zetknêli siê z metodologi¹ badañ historycznych, a tak¿e zapoznali
› dr Agnieszka Jakuboszczak, „Zespo³y parkowe w XVIII–XIX w.”,
siê z odmiennymi konkluzjami dotycz¹cymi znanych im wydarzeñ z
› dr Edward Marsza³ek, „Udzia³ leœników w powojennym zagospohistorii gospodarczej lasów.
Tegoroczna konferencja zgromadzi³a dziewiêtnastu prelegen- darowaniu Bieszczadów do 1956 roku”,
› dr Anna Kot³owska, „Sosna w literaturze greckiej”,
tów z ró¿nych oœrodków naukowych w Polsce. Uczestniczyli w niej
› mgr Ma³gorzata Chmielarz, „Ochrona drzew w Egipcie bizantyñhistorycy, profesorowie i naukowcy Uniwersytetu im. Adama Micskim”,
kiewicza, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Zielonogór› mgr Micha³ K. Nowak, „Symbolika buka i jod³y w Popio³ach
skiego, Biblioteki Kórnickiej, przyrodnicy, leœnicy Wydzia³u Leœnego Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Polskiego Towarzystwa Leœnego, a tak¿e pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku zajmuj¹cy siê hobbystycznie histori¹.
W ci¹gu dwóch dni, podczas szeœciu sesji, przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
› prof. dr hab. Andrzej Grzywacz dr h.c., „Adam Loret 1884–1940?,
Pierwszy dyrektor naczelny Lasów Pañstwowych”,
› prof. dr hab. W³adys³aw Cha³upka, „Najstarszy polski podrêcznik
leœnictwa w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim”,
› dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM, „Drewno w Taryfie Cen
Maksymalnych Dioklecjana”,
› prof. dr hab. Roman Macyra, „Gospodarka w lesie”,
› prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski: „Pamiêæ zaklêta w leœnym
krajobrazie”,
Prof. W³adys³aw Cha³upka z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, wyg³aszaj¹cy referat o najstarszych
› ks. mgr Wiktor Ojrzyñski, „Adam Koz³owiecki cz³onek Polskiego
podrêcznikach leœnictwa (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Towarzystwa Leœnego”,
[cd. str. 4]
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Koniec roku kalendarzowego to czas na
podsumowanie, refleksjê i plany na przysz³oœæ. Rok 2013 nale¿a³ do bogatych w wydarzenia w naszym oœrodku. Wiele z nich
wpisa³o siê w ogólnopolsk¹ kampaniê:
„Lasy Pañstwowe. Zapraszamy”.
Rozstrzygnêliœmy ogólnopolski konkurs
na scenariusz lekcyjny pt.: „U¿ytkowanie
przyrody nie jest z³e” oraz konkurs na fraszkê pt.: „Zabij œmiechem z³e zwyczaje”.
Najlepsze z ocenianych prac zamierzamy
wydaæ drukiem w przysz³ym roku.
W tym roku odby³a siê siódma edycja
ogólnopolskiego konkursu krasomówczego
„Bajarze z Leœnej Polany”, dziewi¹ty festyn
edukacyjny „Spotkanie z lasem”, trzecia
edycja miêdzynarodowego pleneru artystycznego „Inspiracje leœne III”, dwunasta z
kolei uroczystoœæ „Dnia Ziemi” oraz pierwszy ogólnopolski „Turniej nalewek”. Wa¿nym wydarzeniem w naszym oœrodku by³o
bicie œwiatowego rekordu Guinnessa w kategorii „Najwiêksze zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa”, które zakoñczy³o siê
sukcesem.
Jesieni¹ bie¿¹cego
roku odby³a siê druga z
kolei konferencja pt.:
„Las i historia”, w której uczestniczy³o ponad 100 przedstawicieli z ró¿nych œrodowisk naukowych naszego kraju.
Z wa¿niejszych pozycji wydawniczych
wydaliœmy drukiem

okaza³¹ ksi¹¿kê pt.: „Polskie ekspozycje ³owieckie” oraz album dzie³ artystycznych
profesora Kazimierza Rykowskiego pt.:
„Miêdzy nauk¹ a sztuk¹, czyli jak byæ leœnikiem” oraz 12. tom „Studiów i Materia³ów
Oœrodka Kultury Leœnej”.
Z myœl¹ o przysz³orocznym jubileuszu
90-lecia Lasów Pañstwowych wydrukowaliœmy kalendarz na 2014 rok z rycinami mundurów leœnych okresu miêdzywojennego.
W salach muzealnych eksponowaliœmy
dziewiêæ wystaw czasowych. W Pokazowej
Zagrodzie Zwierz¹t przysz³y na œwiat cztery
¿ubry p³ci mêskiej, a imiona dla nich wy³oniliœmy w ogólnopolskim konkursie.
Aktualnie konkretyzujemy plany na przysz³y rok, w którym nie zabraknie akcentów
jubileuszowych Lasów Pañstwowych.
Korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cego siê
prze³omu roku ¿yczê wszystkim czytelnikom
i goœciom oœrodka samych radosnych dni w
Nowym Roku.
Benedykt RoŸmiarek, dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Zapraszamy
P Wystawy sta³e
w Muzeum Leœnictwa:
„Kulturotwórcza rola lasu”
„Dzieje leœnictwa w Polsce”
„Spotkanie z lasem”
„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski
w aspekcie wiosennym”
„Diorama – œwierczyna borealna
w aspekcie zimowym”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Technika leœna”, „Ochrona lasu”
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
Polskie szable i pa³asze XX wieku
ze zbiorów Paw³a Komorowskiego
(do marca 2014 r.)
Wystawa „Motywy przyrodnicze
na ceramice ze zbiorów Muzeum
Historii Przemys³u w Opatówku”
(do marca 2014 r.)
„Drzewa i pomniki przyrody”
w grafice Aleksandry Wachniewskiej
(do lutego 2014 r.)
Malarstwo
Antoniego Wiœniewskiego
(do 31 marca 2014 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:

Weso³ych Œwi¹t

„Tropy i œlady zwierz¹t”
„Ssaki leœne”
„Leœni detektywi”
„¯ubrowe ciekawostki”
P Zajêcia muzealne

Œwiatowy rekord pobity
Certyfikat potwierdzaj¹cy uznanie
Œwiatowego Rekordu Guinnessa w
kategorii: „Najwiêksze zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa” w
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 30 wrzeœnia 2013 roku.

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

Moment bicia œwiatowego rekordu w kategorii na „Najwiêksze zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa”, w którym uczestniczy³o 516
osób (fot. K. Zió³kowska)
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Imiona dla ¿ubrów

Laureaci konkursu na imiona dla ¿ubrów z go³uchowskiej zagrody z tabliczkami, na których umieszczone s¹
wybrane przez jury propozycje imion (fot. J. Wróbel-Mróz)

Polistek, Pop³och, Polin, Poleœ to imiona ¿ubrów, które przysz³y na œwiat w tym roku w go³uchowskiej zagrodzie. Zosta³y wybrane spoœród propozycji nades³anych z ca³ej Polski na konkurs
pn.: „Imiona dla ¿ubrów”.
W ramach organizowanej ju¿ cykliczne zabawy nap³ynê³y 554
imiona. Jednak nie wszystkie propozycje wziê³y udzia³ w wydarzeniu. Zakwalifikowane zosta³y tylko te, które zaczyna³y siê na litery
„Po” i te, które nie zosta³y ujête w „Ksiêdze Rodowodowej ¯ubrów”.
Ostatecznie po weryfikacji pozosta³y 292 pomys³y i spoœród nich
wybrano imiona dla czterech go³uchowskich zwierzaków.

Imiê Polistek otrzyma³ byk z 10 maja – pomys³ Weroniki
Witkowskiej z Gimnazjum w Go³uchowie. Pop³och – tak nazywa siê
¿ubr urodzony 22 maja, jest to propozycja uczniów z klasy Vc z SP nr
17 w Kaliszu. Dla dwóch ostatnich ¿ubrów (z 18 sierpnia i 2 wrzeœnia) imiona przys³a³y uczennice Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu: Polin – Jagoda Matecka i Poleo –
Aleksandra
Górska.
O j c e m
wszystkich tegorocznych ¿ubrów jest Pogaj,
a matkami: Polna II, Podusta,
Poinsecja II i Pocieszka. M³ode
zwierzêta otrzyma³y swoje numery rodowodo- Uczestnicy wydarzenia zwiedzili wystawy w Muzeum Leœnictwa Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. J. Wróbel-Mróz)
we, a ich imiona
trafi³y do „Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów”, prowadzonej przez
Bia³owieski Park Narodowy.
Uroczystoœæ nadania imion odby³a siê w Oœrodku Kultury Leœnej
w Go³uchowie 7 listopada br. Pomys³odawcy nazw dokonali
symbolicznego nadania imion go³uchowskim ¿ubrom i otrzymali
upominki, wœród których znajdowa³y siê pluszowe ¿ubrzyki.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Z pomoc¹ kasztanowcom
Od piêtnastu lat polskie kasztanowce zmagaj¹ siê z atakuj¹cym je owadem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Niestety
ten niewielki motyl jest na tyle inwazyjny, ¿e walka drzew bez pomocy ludzi skazana jest na niepowodzenie. Z tego te¿ powodu w
Polsce i innych europejskich krajach dotkniêtych plag¹ szrotówka podejmuje siê szereg dzia³añ w celu ratowania tych piêknych
drzew.
Jedn¹ ze sprawdzonych metod jest coroczne, dok³adne zebranie
opad³ych liœci i ich spalenie lub kompostowanie. W ten sposób niszczy siê poczwarki szrotówka zimuj¹ce w listowiu, a tym samym
ogranicza populacjê motyla.
W ci¹gu roku pojawiaj¹ siê w Polsce a¿ trzy pokolenia tego owada. Z jaj z³o¿onych przez doros³¹ samicê rozwijaj¹ siê g¹sienice
¿eruj¹ce na liœciach. Ubytek tkanki liœciowej prowadzi do os³abienia
drzewa, a niekiedy jego usychania. Efekt paso¿ytowania widoczny

jest go³ym okiem. Liœcie br¹zowiej¹ i przedwczeœnie opadaj¹, powoduj¹c wymuszony spoczynek kasztanowca, i jesieni¹ – nawet w paŸdzierniku – na drzewie ponownie mog¹ pojawiæ siê liœcie i kwiatostany. Zak³ócenie rytmu rozwojowego sprawia, ¿e kasztanowiec nie
wchodzi w normalny stan spoczynku zimowego i jest nara¿ony na
przemarzanie.
Co prawda szrotówek ma swoich naturalnych wrogów w postaci
m.in. sikor, pokrzewek, wróbli, niektórych pajêczaków oraz owadów,
jednak si³y natury w tym wypadku nie s¹ wystarczaj¹ce. Dlatego te¿
stosuje siê dodatkowo pu³apki lepowe i feromonowe oraz iniekcje do
pni i gleby, które maj¹ zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Metody mechaniczne i biologiczne ze wzglêdu na swój proekologiczny charakter nie budz¹ kontrowersji.
Grabienie liœci pod kasztanowcami rokrocznie odbywa siê w parku-arboretum Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie. W kolejnej ju¿

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Kaliszu podczas akcji „Ratujmy kasztanowce” (fot. J. Wróbel-Mróz)

M³odzie¿ z Gimnazjum w Go³uchowie grabi¹ca liœcie pod kasztanowcami (fot. J. Wróbel-Mróz)
[cd. str. 5]
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II Konferencja Naukowa „Las i historia”
[cd. ze str. 1]

Stefana ¯eromskiego”,
› dr in¿. Jaros³aw Krawczyk, „Walery Wróblewski. Leœnik, bohater
Powstania Styczniowego”,
› mgr in¿. Krzysztof £aziuk, „Przetrwa³o w pamiêci – powstania narodowe na obszarze Puszczy Knyszyñskiej w ludowych przekazach”.
Ju¿ z samego rozpoznania tytu³ów wyst¹pieñ wynika ró¿norodnoœæ podejmowanych zagadnieñ, a tak¿e du¿y rozrzut terytorialny.
Pierwsze wyst¹pienie (prof. dr hab. Andrzej Grzywacz dr h.c.),
dotyczy³o osoby Adama Loreta, twórcy nowoczesnej administracji
leœnej w Polsce. To przemówienie bezpoœrednio nawi¹zywa³o do rozpoczynaj¹cych siê obchodów jubileuszu Lasów Pañstwowych. Podkreœli³o tym samym rolê konferencji i historii lasów w obecnie zachodz¹cych procesach administracyjnych, gospodarczych i kulturowych
we wspó³czesnych lasach.
Omawiana problematyka lasów i leœnictwa w staro¿ytnoœci
uœwiadamia³a wagê dzia³añ gospodarczych zwi¹zanych z lasem w
tamtym okresie i bardzo skomplikowane relacje kulturowe po³¹czone
z tymi zagadnieniami.
Kilka wyst¹pieñ odnosi³o siê do XIX wieku. Zwi¹zane to jest z
prowadzonymi przez poszczególne oœrodki naukowe badaniami nad
histori¹ gospodarstwa rolnego w Wielkopolsce, gdzie gospodarka
leœna by³a niejako „dodatkiem”. Z up³ywem czasu stawa³a siê doœæ
znacz¹cym elementem maj¹tku i to w dodatku œciœle nadzorowanym

archiwów zak³adowych w Lasach Pañstwowych. Umiejêtnoœæ poruszania siê po tych materia³ach po³¹czona z pasj¹ badacza, umo¿liwia
praktyczne napisanie historii Bieszczad i tamtejszych leœników.
Przedstawiony referat jest znacz¹cym krokiem w tym kierunku.
Opracowañ podczas konferencji wys³ucha³o ponad stu uczestników. Wœród s³uchaczy byli pracownicy funkcyjni dyrekcji regionalnych Lasów Pañstwowych (Wroc³aw, Kraków, Poznañ), pracownicy
naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego, studenci Wydzia³u Leœnego UP w Poznaniu (ko³o historyków), pracownicy okolicznych muzeów w Pleszewie, Kaliszu, Opatówku, Muzeum Narodowego w Poznaniu, leœnicy z
kilku okolicznych nadleœnictw, a te¿ s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Krzysztof £aziuk omawiaj¹cy powstania narodowe z obszaru Puszczy Knyszyñskiej (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

O taryfie cen za drewno w cesarstwie rzymskim opowiada³ Kazimierz Ilski (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

przez administracjê pañstwow¹. Równie wa¿nym tematem tego okresu s¹ niezmiennie zrywy narodowe, których przebieg powi¹zany jest
z lasami. Przy zg³êbianiu historii powstania styczniowego badacze,
zw³aszcza leœnicy, rozpoznali doœæ licznych uczestników zwi¹zanych
zawodowo z lasem i jego zarz¹dzaniem.
Bardzo ciekawym obszarem zainteresowañ historyków staje siê
historia gospodarcza kresów wschodnich, a zw³aszcza Zachodniej
Galicji. Przesuniêcie granic Polski na zachód w 1945 roku uniemo¿liwi³o prowadzenie badañ naukowych nad histori¹ tamtych ziem w
ogóle, a nad histori¹ gospodarcz¹ w szczególnoœci. Dopiero powstanie niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego, umo¿liwi³o badaczom dostêp do tamtejszych archiwów.
Kilkunastoletnie badania na Ÿród³ach umo¿liwiaj¹ dopisanie nieznanych aspektów historii. Tak te¿ sta³o siê w referacie dr hab. Krzysztofa Œlusarka z Uniwersytetu Jagielloñskiego, który stworzy³ mapê
lesistoœci Galicji w 1843 roku. Na tym przyk³adzie wydaje siê, ¿e kontynuowanie badañ nad gospodark¹ leœn¹ w oparciu o zasoby archiwów we Lwowie, Stanis³awowie i £ucku, umo¿liwi odkrycie wielu
nieznanych dotychczas aspektów historii gospodarczej leœnictwa,
tym bardziej, ¿e to w³aœnie Lwów w koñcu XIX wieku by³ kolebk¹
Polskiego Towarzystwa Leœnego i prekursorem nowoczesnego leœnictwa w Polsce.
Bardzo istotne dla historii wspó³czesnej by³o wyst¹pienie dr
Edwarda Marsza³ka, dotycz¹ce powojennej historii Bieszczad i
udzia³u leœników w zagospodarowaniu tamtejszych terenów. Okaza³o
siê, ¿e wiêkszoœæ archiwaliów tamtych terenów znajduje siê wprawdzie w stosownym miejscu, ale znacz¹ca czêœæ stanowi nadal zasób

W trakcie rozmów zarówno uczestnicy konferencji jak i s³uchacze, podkreœlali koniecznoœæ organizacji takich spotkañ i wymiany
myœli. Kilku s³uchaczy wrêcz prosi³o o zapisanie ich na nastêpn¹ konferencjê zg³aszaj¹c gotowe tematy. Goœcie z Zielonej Góry podkreœlali koniecznoœæ rozszerzenia referentów o grono pracowników naukowych Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego, a tak¿e
Uniwersytetu Olsztyñskiego, gdzie prowadzone s¹ badania nad histori¹ lasów i leœnictwa Dolnego Œl¹ska i Prus.
Po zakoñczeniu dwóch konferencji dotycz¹cych historii lasu i leœnictwa wydaje siê, ¿e zak³adany w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie trzy lata temu cel rozpoczêcia aktywizacji œrodowisk akademickich w kierunku badañ historycznych, zosta³ osi¹gniêty. Dzisiaj
pozostaje nam pielêgnowaæ nawi¹zane kontakty i je poszerzaæ. Nale¿y te¿ zastanowiæ siê nad zmian¹ formu³y organizacyjnej konferencji.
Dotychczasow¹, polegaj¹c¹ na prezentacji referatów zaproszonych
naukowców, zast¹piæ formu³¹ mieszan¹, tj. obok kilku zaproszonych
uczonych, pozwoliæ na prezentacjê (w formie druku) referatów nadsy³anych z ca³ej Polski. Ta czêœæ, w celu utrzymania poziomu naukowego, musia³aby podlegaæ merytorycznej weryfikacji organizatorów.
Konrad Bul

Nowoœci wydawnicze
Oœrodek Kultury
Leœnej w Go³uchowie
wyda³ kalendarz na
2014 r. ze zdjêciami
mundurów leœnych z
okresu miêdzywojennego. Zestaw zawiera
miniatury uniformów ze
zbiorów Oœrodka.
Pozycja ta zosta³a
wydana w zwi¹zku z
90-leciem Lasów Pañstwowych.
Redakcja
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Z pomoc¹ kasztanowcom
[cd. ze str. 3]

edycji ratowania drzew wziê³o udzia³ blisko 200 uczniów z Gimnazjum w Go³uchowie, Gimnazjów nr 2, 3 i 4 w Kaliszu oraz Gimnazjum w Koœcielnej Wsi. Uczniowie grabili i ³adowali do worków
liœcie w piêciu wyznaczonych miejscach. W podziêkowaniu za pracê
zwiedzili wystawy w Muzeum Leœnictwa i otrzymali s³odki
poczêstunek.
Mi³¹ pami¹tk¹ z akcji by³y nasiona kasztanowców, które
niektórzy zabrali ze sob¹ do domu. Kasztany, kojarz¹ce siê z dobr¹
zabaw¹ w tworzenie figurek, dla leœnych zwierz¹t s¹ bardzo dobrym,
bogatym w skrobiê pokarmem. Z tego te¿ powodu Oœrodek ka¿dej
jesieni organizuje akcjê zbierania kasztanów i ¿o³êdzi dla zwierz¹t z
pokazowej zagrody. W tym roku przyst¹pi³o do niej siedem szkó³.
Wszystkim bardzo dziêkujemy!
Alicja Antonowicz

Gimnazjaliœci z kaliskiej dwójki ze zgrabionymi liœæmi kasztanowca (fot. J. Wróbel-Mróz)
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M³odzie¿ grabi¹ca liœcie: u góry – z Gimnazjum w Koœcielnej Wsi, na dole – z Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
(fot. J. Wróbel-Mróz)

W Oœrodku Kultury Leœnej 6 grudnia br. uczniowie klasy IV z Zespo³u Szkó³ w Koœcielnej Wsi
uczestniczyli w warsztatach miko³ajkowych, na których wykonywali ozdoby choinkowe
(fot. J. Wróbel-Mróz)

W dniach 6–8 grudnia 2013 r. w Oœrodku odby³y siê warsztaty studentów Wydzia³u Leœnego z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z zakresu edukacji przyrodniczo-leœnej (fot. J. Wróbel-Mróz)

Po warsztatach miko³ajkowych uczniowie z Koœcielnej Wsi w³asnorêcznie wykonane ozdoby zawiesili na choince, która stanê³a w budynku administracyjnym Oœrodka (fot. J. Wróbel-Mróz)

W sali kolumnowej „Powozowni” 20 grudnia br. odby³ siê koncert pn: „Z weso³¹ nowin¹, czyli biesiada
wigilijna” w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
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Zabij œmiechem z³e zwyczaje
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie we wspó³pracy z Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w Poznaniu oraz Nadleœnictwem £opuchówko, zorganizowa³ ogólnopolski konkurs na fraszkê pn.: „Zabij œmiechem z³e zwyczaje”.
Do konkursu stanê³o 37 autorów z ró¿nych stron Polski. Uczestnicy
– osoby w ró¿nym wieku (od siedmioletnich dzieci po osoby maj¹ce
ponad 80 lat), nades³ali 117 krótkich utworów lirycznych pisanych
wierszem. Zgodnie z regulaminem fraszki piêtnowa³y negatywne postawy cz³owieka wobec lasów, parków i ogrodów.
Jury pod przewodnictwem Benedykta RoŸmiarka, dyrektora OKL,
oceni³o utwory pod k¹tem zgodnoœci z tematem oraz form¹ literack¹.
Brano równie¿ pod uwagê poprawnoœæ jêzykow¹ oraz merytoryczn¹.
Nie bez znaczenia by³o tak¿e zaanga¿owanie emocjonalne autora.
Opiniê na temat fraszek przygotowa³a prof. Halina Zgó³kowa,
wyk³adowca z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, cz³onek
jury konkursowego, w której stwierdzi³a, ¿e „Emocjonalnoœæ, zaanga¿owanie i pasja ujawnione przez poetów–amatorów s¹ warte uwagi i
szacunku”.
Komisja konkursowa wyboru najlepszych fraszek dokona³a 4 listopada br. Przyznano trzy nagrody oraz cztery wyró¿nienia. Ponadto

Nagrodê Aleksandrze Chwalisz, laureatce III miejsca, wrêczy³ Zbigniew Kusza, zastêpca dyrektora Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. K. Zió³kowska)

Wyniki konkursu:

Kasper Badowski wyró¿niony w konkursie na fraszkê otrzyma³ dyplom i upominek w postaci albumu, kalendarza
oraz materia³ów edukacyjnych oœrodka (fot. K. Zió³kowska)

nadano dwie nagrody specjalne Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Poznaniu i Nadleœniczego Nadleœnictwa £opuchówko.
W mi³ej atmosferze, 15 listopada 2013 r., w oœrodku odby³o siê
uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród. Na zakoñczenie
laureaci wraz z przyby³ymi rodzinami zwiedzili Muzeum Leœnictwa
oraz odwiedzili zwierzêta w pokazowej zagrodzie.
Z nades³anych fraszek wybrano 65 utworów, które w przysz³ym
roku zostan¹ wydane w formie antologii.

Bogdan Krajewski – I nagroda za ca³y trójelementowy cykl
tekstów, ze szczególnym dostrze¿eniem fraszki O… wê¿ycy, czyli
samicy wê¿a,
Maciej Gardziejewski – II nagroda za ca³y trójelementowy cykl,
ze szczególnym dostrze¿eniem fraszki – aforyzmu Dziedzictwo,
Aleksandra Chwalisz – III nagroda za ca³y trójelementowy cykl,
ze szczególnym uwzglêdnieniem tekstu zatytu³owanego Na
polanie,
Piotr Piela – pierwsze wyró¿nienie za trójelementowy cykl
aforyzmów,
Apoloniusz Cio³kiewicz – drugie wyró¿nienie za trójelementowy
cykl czterowersowych fraszek ze szczególnym uwzglêdnieniem
tekstu pod tytu³em Czasem,
Tadeusz Charmuszko – trzecie wyró¿nienie za trójelementowy
cykl dowcipnych tekstów ze szczególnym uwzglêdnieniem fraszki
epitafium Nagrobek brudasa,
Kasper Badowski – czwarte wyró¿nienie za dwa teksty: Czyœcioch i Grzybiarze – ba³aganiarze.
• Nagroda specjalna Regionalnego Dyrektora Lasów Pañstwowych w Poznaniu:
Tadeusz Haftaniuk za utwór Polaków rozmowy.
• Nagroda specjalna Nadleœniczego Nadleœnictwa £opuchówko:
Piotr Piela za fraszkê Konsekwencje.

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Nagrodzone fraszki
O... wê¿ycy, czyli samicy wê¿a

Na polanie

Czasem

Wê¿yca, widz¹c wê¿a, na leœnym
œmietniku,
kusi go, prê¿¹c cia³o: „ChodŸ ze mn¹
ch³opczyku.”
„Co ci skarbie – ten mówi – przychodzi
do g³owy?
Jestem stary. Zu¿yty. Do tego gumowy.”

Pragn¹³ czu³e s³ówka,
szeptaæ jej do uszka,
Ale w bok go gniot³a,
po konserwie puszka.

Oprócz zwyk³ego dzika
w œwierkach czy d¹browach
Pojawia siê niekiedy
i œwinia s-quadowa...

Bogdan Krajewski (I nagroda)

Dziedzictwo
Na epokê Oœmiecenia,
pracowa³y pokolenia.
Maciej Gardziejewski (II nagroda)

Aleksandra Chwalisz (III nagroda)

¯yczenie
Nos ró¿owo winien œwieciæ
temu, który w lesie œmieci.
Sprawiedliwoœæ
Psy do lasu wpuœci³ dzikie
teraz w krzakach dr¿y przed dzikiem.
Piotr Piela (pierwsze wyró¿nienie)

Apoloniusz Cio³kiewicz (drugie wyró¿nienie)

Nagrobek brudasa
To przestroga dla was,
Ukochane dzieci:
Zgin¹³ m³odo brudas
Pod zwa³ami œmieci!
Tadeusz Charmuszko (trzecie wyró¿nienie)
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Tu byliœmy
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlcu 13 listopada
2013 r. goœci³ leœnik – pracownik Oœrodka Kultury Leœnej w
Go³uchowie. Podczas pó³toragodzinnej pogadanki poruszy³

czego nie powinniœmy robiæ podczas plenerowych wêdrówek.
Leœnik wyt³umaczy³ tak¿e, dlaczego drzewa trac¹ liœcie jesieni¹,
jakie zwierzêta ¿yj¹ w naszym kraju oraz przypomnia³ budowê
warstwow¹ lasu.
Przed Ratuszem w Kaliszu 8 grudnia br. odby³y siê Miko³ajki
Kaliskie, podczas których zapalono œwiate³ka na 19-metrowej
choince – œwierku – darze Nadleœnictwa Kalisz. W trakcie festynu,
obok licznych atrakcji przygotowanych przez leœników kaliskich i
miasto Kalisz, pracownicy oœrodka prowadzili warsztaty malowania ptaków. Chêtni rysowali na brzozowych kr¹¿kach rodzime
gatunki, takie jak bogatka, kowalik, ziêba. W nagrodê za swoj¹
pracê otrzymywali karmê dla naszych skrzydlatych przyjació³,
specjalnie na tê okazjê przygotowan¹ w kszta³cie bombki.

Prelekcja dotycz¹ca budowy warstwowej lasu (fot. B. W³odarczyk)

tematy zwi¹zane z ochron¹ przyrody i gatunkami chronionymi.
Wyjaœni³ uczniom, jak nale¿y zachowywaæ siê w lesie, co mo¿na a

Warsztaty malowania ptaków na drewnianych kr¹¿kach (fot. J. Turowski)

Œwiate³ka na choince – darze od kaliskich leœników dla mieszkañców Kalisza zapali³ Janusz Pêcherz, prezydent
miasta i Miros³aw Niczyporuk, zastêpca nadleœniczego (fot. J. Turowski)

Na scenie, na której odbywa³y siê spektakle i inscenizacje,
pracownicy oœrodka przeprowadzili konkurs z wiedzy o lesie.
M³odzie¿ odpowiada³a na pytania zwi¹zane z rodzim¹ faun¹ i flor¹,
jak poprawnie zachowywaæ siê w lesie, a tak¿e czy lasów w Polsce
przybywa?
Ca³e wydarzenie, które wi¹za³o siê z kampani¹ „Lasy
Pañstwowe. Zapraszamy”, uœwietni³ koncert sygnalistów Nadleœnictwa Kalisz.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Nagrodzone fraszki
Czyœciochy
Dzisiaj ju¿ siê nikt nie g³odzi,
ale œmieci gdzie wywozi!!!
Lasy polskie s¹ zielone,
ale tak¿e zaœmiecone.
Ka¿dy czyœci swoje cia³o
o czystoœci lasów myœli ma³o.
Grzybiarze – ba³aganiarze
Szli grzybiarze do lasu,
narobili ha³asu.
Grzybki dobre pozbierali,
a niedobre podeptali i las pozaœmiecali.
Zwierzê teraz co ma jeœæ?
Pyta mrówka, pyta je¿.
W lesie dobra s¹ dla ludzi,
staraj siê wiêc tam nie brudziæ.

W twoim domu zwierz nie œmieci,
a wiêc zabierz z lasu swoje œmieci.
Kasper Badowski (czwarte wyró¿nienie)

Konsekwencje
Segregowaæ nie mia³ czasu,
wola³ œmieci wieŸæ do lasu.
Dziœ na grzyby chce wzi¹æ dzieci,
ale w lesie tylko œmieci.
Piotr Piela
(nagroda specjalna Nadleœniczego
Nadleœnictwa £opuchówko)

Polaków rozmowy
To tradycja jest rodzinna
Zreszt¹ nie mam teraz czasu
Tak synowi odrzek³ ojciec
Wioz¹c œmieci wprost do lasu

Wszyscy wo¿¹ dooko³a
Ca³ej wioski to maniera
Nie znam s³owa segregacja
Las op³aty nie pobiera
Tato Twoje oszczêdzanie
Nie jest warte funta k³aków
Czas na zmianê mentalnoœci
Z³ych nawyków u rodaków
Uczmy zatem nasze dzieci
Aby dziœ segregowa³y
Zaœ nastêpne pokolenia
Wstydziæ za nich nie musia³y
Tadeusz Haftaniuk
(nagroda specjalna Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Poznaniu)
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Rebusy
Rozwi¹¿ rebusy i poznaj gatunki, które s¹ pod ochron¹.

o=ó a + t

zie + do

ñ = ni + asta

w = szk

dronka + sza

yk + ch
wia

k = cz

pis +

Rozwi¹zanie: ¿o³êdnica, traszka grzebieniasta, tracz d³ugodzioby, sóweczka, bielik, koszatka
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
EN — gatunki silnie zagro¿one

¯bik — Felis silvestris

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Zasiêg wystêpowania ¿bika jest
wzglêdnie szeroki, jednak mocno
rozcz³onkowany. Obejmuje Europê
(Szkocja, Pó³wysep Iberyjski, œrodkowa Francja i Niemcy, Pó³wysep
Apeniñski, Sardynia i Sycylia), Azjê
Mniejsz¹ i Kaukaz po pó³nocno-zachodnie Chiny i œrodkowe Indie oraz
pó³nocn¹ Afrykê (Stahl i Artois
1995, Nowell i Jackson 1996). W Europie ¿yje piêæ podgatunków z rodzaju Felis w oderwanych od siebie
zasiêgach. Polskê zasiedla podgatunek Felis s. silvestris (Schreber
1775).
W œredniowieczu ¿bik zamieszkiwa³ ca³y obszar naszego kraju, a w
XIX wieku notowany by³ niemal¿e
w ca³ej po³udniowej, œrodkowej i
pó³nocno-wschodniej Polsce. Zasiêg
wystêpowania gatunku kurczy³ siê
jednak gwa³townie, tak ¿e w XX
wieku podjêto kroki, aby go chroniæ.
¯bik w œrodowisku naturalnym (fot. Arch. OKL)
W 1927 r. ¿bik zosta³ uznany za
gatunek ³owny, w 1946 r. wprowadzono
Cechy gatunku
ca³oroczny okres ochronny, a w 1952 ro¯bik jest ssakiem z rzêdu drapie¿ku objêto gatunek ochron¹ ca³kowit¹. Ponych, z rodziny kotowate. Wygl¹dem
mimo tego okaz zmniejszy³ swój zasiêg
przypomina kota domowego, ale jest od
oraz liczebnoœæ. Jeszcze w latach 60. wyniego wiêkszy i ciê¿szy. Ma te¿ grubsze i
kazywany by³ w wiêkszoœci du¿ych kommocniejsze ³apy oraz d³u¿sz¹ i ciemniejpleksów leœnych polskich Karpat, obsersz¹ sierœæ. Przednie koñczyny maj¹ piêæ
wowany by³ na Wielkiej Raczy w Beskipalców zaopatrzonych w wysuwane padzie ¯ywieckim, na Pogórzu Ciê¿kowizury, tylne s¹ czteropalczaste. Sierœæ
ckim, w Pieninach, Beskidzie S¹deckim i
przybiera kolor od buro¿ó³tej do ciemnoTatrach (Wolsan i Okarma 2001).
szarej z niezbyt wyraŸnymi, czarnymi
Obecna sytuacja gatunku jest bardzo
prêgami na bokach cia³a i ³apach. Wzd³u¿
z³a, gdy¿ bytuje on jedynie na Pogórzu
grzbietu do nasady ogona biegnie wyPrzemyskim i Dynowskim, Górach S³onraŸna ciemna prêga. W porównaniu do
nych i w Bieszczadach oraz w czêœci Beskota domowego ogon ¿bika jest wyraŸnie
kidu Niskiego (Magurski Park Narodowy
grubszy i puszysty, z czarnymi pierœciei Nadleœnictwo Gorlice). Liczebnoœæ kraniami i ciemn¹ koñcówk¹. ¯bik ma te¿
jowej populacji szacowana jest na pozioszersz¹ g³owê i krótsze oraz bardziej zamie poni¿ej 200 osobników (Okarma i in.
okr¹glone uszy. Wokó³ czerwono-br¹zo2002). Polska populacja ¿bika ma charakwego nosa wyrastaj¹ d³ugie w¹sy czuter brzegowy i stanowi pó³nocn¹ granicê
ciowe.
wystêpowania. Rzeczywiste rozprzesSamce s¹ wyraŸnie wiêksze od samic.
trzenienie jest jednak nieznane, gdy¿
Masa cia³a doros³ych samców wynosi
krzy¿uje siê z kotem domowym.
6–10 kg, a samic 4–6 kg. D³ugoœæ cia³a

doros³ego osobnika wynosi 80–125 cm, w
tym na ogon przypada 28–35 cm. Doros³e
¿biki posiadaj¹ po obu stronach odbytu
gruczo³y przyodbytowe, których wydzielinê zwierzêta wykorzystuj¹ do znakowania terenu.
¯bik mruczy podobnie jak kot z tym,
¿e wydaje ni¿sze dŸwiêki. Ma doskona³y
s³uch, w czym pomagaj¹ mu uszy obracaj¹ce siê o 180 stopni. Wêch jest znakomicie rozwiniêty, dziêki czemu potrafi¹ wykryæ pokarm ukryty pod œniegiem.
Doskonale wspinaj¹ siê na drzewa. Zdenerwowany ¿bik k³adzie uszy, szeroko
otwiera pysk i g³oœno prycha.

Biotop
¯biki prowadz¹ samotny tryb ¿ycia z
wyj¹tkiem okresu godowego. Preferuj¹
lasy liœciaste lub mieszane, mniej zwarte,
a tak¿e m³ode drzewostany z bogatym
podszytem. Spotkaæ je mo¿na na polanach oraz przy granicy lasu z ³¹kami i polami, gdzie zdobywaj¹ pokarm. Zobaczyæ
je mo¿na te¿ w poroœniêtych krzewami
dolinach rzek i potoków.

Ciekawostki
a ¯bik mo¿e krzy¿owaæ siê z kotem domowym daj¹c p³odne potomstwo.
a Tropy ¿bika s¹ czteropalczaste, mimo ¿e posiada on piêæ palców w przednich

³apach. Wewnêtrzny palec znajduje siê na tyle wysoko, ¿e nie pozostawia œladów.
a Jest bardzo tajemniczym zwierzêciem, trudnym do obserwacji, dlatego nie

potrafimy dobrze oceniæ jego liczebnoœci i zasiêgu wystêpowania.
a Skóry ¿bika u¿ywano do uœmierzania dolegliwoœci reumatycznych, okrywaj¹c

ni¹ bol¹ce miejsca.
a Œciêgna ¿bika, bardzo wytrzyma³e, by³y u¿ywane do wyrobu strun w

œredniowiecznych instrumentach muzycznych.
a Wyraz ¿bik ma ten sam rdzeñ, co s³owo ŸdŸb³o, bo dawniej to by³ zdeb,

zdrobnia³y zdbik, który da³ w uproszczeniu ¿bika.
a Aspekt ¿biczej natury mo¿emy znaleŸæ w literaturze – Kmicic „ciska³ siê jak

ranny ¿bik w swej gospodzie”.
a W niewoli ¿biki do¿ywaj¹ 12–15 lat, czas ¿ycia w naturze jest nieznany.
a W ogrodach zoologicznych w Polsce ¿yje ponad 20 osobników.

Zasiêg wystêpowania ¿bika w Polsce
(Ÿród³o: „Polska czerwona ksiêga zwierz¹t. Krêgowce”, Pañstwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001)

Poluj¹ samotnie o zmierzchu lub nad ranem. Potrafi¹
siê bezszelestnie skradaæ, zwinnie wspinaæ.
Terytoria poszczególnych osobników s¹ od siebie wyraŸnie oddalone. Granice s¹ znakowane moczem i odchodami. Area³y samców s¹ kilkukrotnie
wiêksze ni¿ samic. Terytoria samic s¹ niedu¿e i w
ma³ym stopniu nak³adaj¹ siê na siebie. Przeciêtnie
rewir obejmuje kilkaset hektarów, ale mo¿e nawet
osi¹gn¹æ powierzchniê 8700 ha.
¯bik opuszcza w³asne terytorium tylko w poszukiwaniu partnera lub podczas srogiej zimy, gdy
zabraknie mu po¿ywienia. Na swoim terenie ma sta³e
miejsca snu i wypoczynku. Wykorzystuje do tego zag³êbienia i szczeliny skalne, spróchnia³e, martwe
pnie drzew i opuszczone nory borsuka lub lisa. Wypoczywa w zag³êbieniach pod³o¿a, w gêstych zaroœlach, a na terenach podmok³ych na suchych kêpach
traw. ¯biki s¹ aktywne póŸnym popo³udniem i o œwicie. W ci¹gu doby mog¹ pokonaæ odleg³oœci od 4 do
12 km.

Po¿ywienie
Podstawê pokarmu ¿bika stanowi¹ drobne gryzonie, g³ównie myszy oraz wiewiórki, krety, m³ode
zaj¹ce. Rzadko zjada te¿ ptaki i ich jaja. Zdarza mu
siê upolowaæ koŸle sarny. ¯ywi siê równie¿ wiêkszymi owadami, takimi jak np. chrab¹szcz majowy. Zim¹ nie gardzi padlin¹.

Rozmna¿anie
Ruja u ¿bików wystêpuje od stycznia do marca.
W tym czasie samce potrafi¹ przemierzaæ nawet po
R. Walendowski, ¯bik (akwarela)
kilkanaœcie kilometrów w poszukiwaniu partnerki.
rozwiniêtych piêter lasu, co powoduje zmniejszanie zasobów poCi¹¿a trwa 63–69 dni. M³ode przychodz¹ce na œwiat na prze³okarmowych i mo¿liwoœci ukrycia siê.
mie kwietnia i maja s¹ œlepe i wa¿¹ od 65 do 163 g. W miocie s¹
Nie bez znaczenia jest bardzo ma³a liczebnoœæ gatunku, co
przewa¿nie 3–4 kociêta. Samiec nie zajmuje siê potomstwem.
stwarza du¿e zagro¿enie dla zmiennoœci genetycznej populacji.
Samica karmi m³ode mlekiem przez oko³o 6–7 tygodni. M³ode
Du¿y wp³yw na zanikanie ma fakt krzy¿owania siê ¿bików z ko¿biki usamodzielniaj¹ siê po 5–6 miesi¹cach, a po 10–12 uzystem domowym. Problem ten jest istotny w rejonach, gdzie nastêkuj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹, jednak dopiero po 2–3 latach s¹ w
puje wzrost zaludnienia, co poci¹ga za sob¹ wiêksz¹ liczebnoœæ
pe³ni dojrza³e.
kotów domowych, które przenosz¹ choroby i paso¿yty. Zdarza
Gniazda
siê, ¿e ¿biki gin¹ pod ko³ami samochodów. Nierzadkie s¹ równie¿
Ten dziki kot ukrywa gniazda pod korzeniami zwalonych
przypadki k³usownictwa.
drzew, w zwa³owiskach ga³êzi. Wykorzystuje te¿ opuszczone
Ochrona
lisie nory, du¿e dziuple jak równie¿ porzucone lub rzadko uczê¯bik w prawie miêdzynarodowym podlega postanowieniom
szczane budynki.
Konwencji
Waszyngtoñskiej (CITES) – Za³¹cznik II i BerneñZagro¿enia
skiej
–
Za³¹cznik
III oraz Dyrektywie Siedliskowej – Za³¹cznik
Naturalnymi wrogami ¿bika s¹ wilki, zdzicza³e psy, a w
IV. W Polsce od 1952 roku objêty jest ca³kowit¹ ochron¹. Z uwagi
przypadku koci¹t tak¿e lisy, kuny i du¿e ptaki szponiaste. Na
na ma³¹ liczebnoœæ populacji zosta³ uznany za gatunek zagro¿ony
stan populacji negatywny wp³yw maj¹ równie¿ zmiany œrodoi umieszczony w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t. Krêgowwiskowe takie jak fragmentacja siedlisk leœnych i istnienie
ce – kategoria EN (zagro¿one), Czerwonej Liœcie Zwierz¹t Gin¹dróg szybkiego ruchu przebiegaj¹cych pomiêdzy komplekcych i Zagro¿onych w Polsce – kategoria EN. Obszary wystêposami. Zanikaniu ¿bików sprzyja te¿ obecnoœæ monokultur
wania ¿bika w naszym kraju s¹ w wiêkszoœci objête ró¿nymi
leœnych i jednowiekowych drzewostanów, jak równie¿ brak
formami ochrony jako parki krajobrazowe (PK Pogórza Przemyskiego, PK Gór S³onnych, Ciœniañsko-Wietliñski PK) i parki
narodowe (Bieszczadzki PN i Magurski PN).
Pomimo, ¿e ¿bik jest objêty ochron¹ gatunkow¹ i siedliskow¹
to stan populacji ci¹gle spada, dlatego w przypadku tego drapie¿nika powinno po³o¿yæ siê wiêkszy nacisk na ochronê czynn¹.
Dobr¹ praktyk¹ leœn¹ by³oby tworzenie wielkoobszarowych, ró¿nowiekowych drzewostanów z gêstym podszytem, stanowi¹cych
miejsca schronieñ. Na terenach, na których wystêpuje ¿bik nie
powinno siê prowadziæ odstrza³u kotów domowych.
Opracowanie: Karolina Zió³kowska
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera

Literatura

Zasiêg wystêpowania ¿bika (Ÿród³o: „Polska czerwona ksiêga zwierz¹t. Krêgowce”, Pañstwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001)

1. Amann G. 1994. Ssaki i zwierzêta zmiennocieplne. Multico, Warszawa.
2. Bralczyk J. 2009. ¯bik i ryœ. £owiec Polski 6.
3. Gucwiñscy H. i A. 2003. Leksykon popularnonaukowy. Zoologia. Tom I Ssaki. Wydawnictwo Albatros,
Kraków.
4. Marsza³ek E. 2009. Las pe³en zwierza. Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.
5. Okarma H., Olszañska A. 2007. Ochrona kotowatych. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w
lasach. Wydawnictwo PTL, Poznañ: 159–169.
6. Okarma H., Tomek A. 2008. ¯bik (Felis silvestris) Gatunek chroniony. W: £owiectwo. Wydawnictwo
Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków: 197–199.
7. Wolsan M., Okarma H. 2001. Felis silvestris Schreber, 1775. ¯bik. G³owaciñski Z. (red.) Polska
Czerwona Ksiêga Zwierz¹t. Krêgowce. PWRiL, Warszawa: 94–95

