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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
Cha³upa zosta³a zdemontowana w 1995 roku i posiada inwentaryzacjê architektoniczn¹ wraz z dokumentacj¹ etnograficzn¹ oraz dokumentacjê rozbiórkow¹ i fotograficzn¹. •ród³a
etnograficzne zawieraj¹ wiele informacji oraz rysunków detali, które mo¿na wykorzystaæ przy rekonstrukcji obiektu.
Zabytkowa drewniana cha³upa w osadzie „Dybul”, nale¿¹ca
ongiœ do m³ynarza, pochodzi z drugiej po³owy XIX w. Zbudowano
j¹ na planie prostok¹ta, wzd³u¿ osi wschód – zachód. Jest budynkiem szerokofrontowym z wejœciem usytuowanym w œcianie
wzd³u¿nej; symetrycznym – drzwi umieszczono mniej wiêcej w
po³owie d³ugoœci œciany, dwutraktowym.
Œciany wzniesione w konstrukcji sumikowo-³atkowej nakryte
s¹ dwuspadowym dachem o krokwiowo-p³atwiowej wiêŸbie. Plan
podzia³u wnêtrza obejmuje centralnie po³o¿on¹ sieñ przedzielon¹
komorowym kominem oraz po jednej izbie i jednym alkierzu po
obu stronach sieni. S¹ to cechy charakterystyczne dla budownictwa
wiejskiego po³udniowej Wielkopolski. Budynki tego typu mo¿na

G³ówne prace nad elewacj¹ zewnêtrzn¹ dziewiêtnastowiecznej chaty zosta³y zakoñczone na pocz¹tku grudnia
2012 r. (fot. R. Sorek)

Rekonstrukcja dziewiêtnastowiecznej cha³upy
spotkaæ w wielkopolskich muzeach etnograficznych pod odkrytym
niebem.
Bez w¹tpienia ponowny monta¿ budynku w miejscu pierwotnej lokalizacji jest krokiem ze wszech miar trafnym. Mo¿liwoœæ
zrekonstruowania cha³upy ³¹cznie z trzcinowym pokryciem dachu
i jej wnêtrza nawet z pierwotnymi elementami systemu ogniowo-grzewczego zachêca do prac w tym kierunku. Obie te p³aszczyzny
dzia³ania s¹ zgodne z zasadami praktyki muzealnej, stosowanej w
muzeach typu skansenowskiego.
Dziewiêtnastowieczna proweniencja budynku pokazuje wysoki poziom ówczesnej sztuki ciesielskiej. Budowniczowie stosowali technikê u¿ytkow¹, której wyuczyli siê tradycyjn¹ drog¹ miêdzypokoleniowych transmisji lub podczas nauki zawodu niekoniecznie w ramach rodzinnych przekazów. Dzisiaj znajomoœæ odwiecznego rzemios³a wydaje siê byæ coraz bardziej „potrzebna zupe³nie
do niczego”. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ prac przy ró¿nego rodzaju
dawnych ³¹czeniach wykonuj¹ maszyny. A dlaczego maszyny?
Aby maksymalnie uproœciæ to, co kiedyœ by³o kunsztem, maestri¹,

wrêcz trudn¹ dziœ do zrozumienia i akceptowania oraz zdecydowanie
skróciæ czas pracy – wszak czas to pieni¹dz. Wystarczy zaprogramowaæ maszynê i wcisn¹æ enter.
Ale nie tylko znajomoœæ warsztatu ciesielskiego decydowa³a
o tym, ¿e dawne drewniane budownictwo wiejskie by³o struktur¹
d³ugiej egzystencji i przetrwa³o do naszych czasów. Wa¿na te¿ by³a,
a mo¿e nawet wa¿niejsza, ca³a sfera magiczno-obrzêdowa, która
przy pomocy specyficznych dzia³añ mia³a zapewniæ powstaj¹cej
konstrukcji i ludziom maj¹cym w niej zamieszkaæ ochronê przed
z³ymi mocami i pomyœlnoœæ. Oczywiœcie ten system jako ca³oœæ ju¿
dawno odszed³ w zapomnienie, a jedynie jego pojedyncze elementy
pe³ni¹ swoj¹ zredukowan¹ do minimum funkcjê, jak choæby tzw.
wiecha.
Z etnograficznego punktu widzenia ci¹g³oœci kulturowej miêdzy
pierwowzorem a jego wspó³czesnym przedstawieniem jest niewiele.
Jej pojedyncze segmenty zachowa³y siê jedynie w kilku sferach,
niekoniecznie siê przenikaj¹cych i uzupe³niaj¹cych. Dlatego te¿
termin rekonstrukcja zamieni³bym na reaktywacjê. Drewnianej
[cd. str. 3]

Etapy rekonstrukcji cha³upy: wykonanie fundamentu i komina...
(fot. R. Sorek)

...odtworzenie œcian zewnêtrznych...
(fot. R. Sorek)

...i postawienie wywi¹zki.
(fot. R. Sorek)

Sezon zimowy w Oœrodku Kultury Leœnej
w Go³uchowie zapowiada siê pracowity.
W tym okresie zostanie zrekonstruowana zabytkowa chata na tzw. „Dybulu”, postawiona bêdzie równie¿ wiata turystyczna na polanie parkowej. Co wiêcej zostanie wzniesiona od³ownia w Pokazowej Zagrodzie
Zwierz¹t oraz wydzielone bêd¹ nowe miejsca na kwarantannê.
Oprócz tego zakoñczone zostan¹ prace
redakcyjne nad czterema wydawnictwami
OKL, które ju¿ w grudniu uka¿¹ siê drukiem.
Wœród publikacji znajdzie siê pi¹te wydanie
„Kulturotwórczej roli lasu”, wzbogacone
o nowe treœci i ryciny oraz drugie wydanie
albumu „Œwiêtemu Hubertowi Czeœæ!”, poszerzone równie¿ o nowe ilustracje.
W salach wystawowych Muzeum Leœnictwa otwarte zostan¹ dwie wystawy fotografii
przyrodniczej autorstwa Krzysztofa Frydla –
nadleœniczego z Nadleœnictwa Kaliska oraz
fotografie lekarza z Warszawy – Andrzeja
Jarz¹bskiego.
Dla sympatyków Oœrodka zorganizowany bêdzie koncert operowy zatytu³owany:

„Komedia à la
Mozart”, w którym
wyst¹pi¹ soliœci
Teatru Wielkiego w
Poznaniu. Z okazji Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku rozstrzygniêty zostanie konkurs na
kartkê œwi¹teczn¹.
Okres zimowy to tak¿e czas sporz¹dzania szczegó³owych planów na nastêpny rok,
opracowywania nowych pomys³ów wydawniczych, edukacyjnych, wystawienniczych,
rewaloryzacyjnych i ochronnych.
Zachêcam do odwiedzin oraz aktywnego
udzia³u w wydarzeniach kulturalnych i oœwiatowych naszego Oœrodka oraz do rekreacji w parku-arboretum.
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku
pragnê z³o¿yæ wszystkim czytelnikom i turystom odwiedzaj¹cym nasz¹ placówkê ¿yczenia: Wiele radoœci, pogodnych dni i pozytywnych zdarzeñ w 2013 roku.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej

Gminny Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Go³uchowie dziêkuje
Oœrodek Kultury Leœnej od pocz¹tku
istnienia Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (GUTW) w Go³uchowie
wspiera go w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Wspó³praca ta trwa
ju¿ od stycznia 2012 r., a plany na lata
kolejne pokazuj¹, ¿e partnerstwo uk³adaæ
bêdzie siê równie pomyœlnie.

Wyk³ad dla studentów GUTW na temat ¿ubrów przeprowadzi³ Zbigniew
Kusza, z-ca dyrektora OKL (fot. P. Ortell)

Sekcja zdrowia, rekreacji i ekologii
GUTW zaplanowa³a, i¿ jednym z zadañ bêdzie gruntowne poznanie zasobów przyrodniczo-muzealnych i historii go³uchowskiego parku. Zagadnienia te – w zasadzie w ca³oœci – realizowali cz³onkowie dyrekcji i
merytoryczni pracownicy Oœrodka. S³uchacze GUTW w oparciu o zbiory i prezentacje
multimedialne zapoznawali siê (na siedmiu
zajêciach) z zagadnieniami dotycz¹cymi zadañ OKL i jego historii (wyk³ad Benedykta
RoŸmiarka, dyrektora OKL) oraz z kulturotwórcz¹ rol¹ lasu (prezentowa³ Konrad Bul,
kierownik Dzia³u Muzealnego). Ponadto
zg³êbiali wiedzê z zakresu przyrodniczych
podstaw leœnictwa i ochrony gatunków
zwierz¹t, a tak¿e zapoznali siê z obowi¹zuj¹cymi w tym wzglêdzie dyrektywami Unii

Europejskiej (wyk³ad Barbary Czo³nik, kierownika Dzia³u Edukacji i Informacji,
cz³onka Naukowego Zespo³u Doradczego
GUTW w Go³uchowie). W ochronê ¿ubra w
Europie i Polsce oraz w historiê go³uchowskiej zagrody zwierz¹t szczegó³owo wtajemniczy³ Zbigniew Kusza, zastêpca dyrektora Oœrodka. Osobliwoœci go³uchowskiego
parku przedstawi³ Stanis³aw Czo³nik, kierownik Dzia³u Parkowego.
Oprócz tematów programowych s³uchacze Gminnego Uniwersytetu, rekrutuj¹cy siê
z ca³ej gminy (ok. 50 osób), nie tylko zapoznali siê z zagadnieniami przyrodniczymi, ale te¿ z nietuzinkowymi ludŸmi Oœrodka. Poznali m.in. Piotra Chwaliñskiego, który pobudza³ ich wyobraŸniê opowieœciami
o swoich wyprawach do Rosji, Kirgizji
i Namibii.
W prowadzeniu i organizowaniu zajêæ,
a tak¿e z nowymi propozycjami, wychodzili
naprzeciw nam pracownicy OKL: Joanna
Zalejska-Niczyporuk, Natalia Tomkowiak,
Patryk Ortell, Alicja Antonowicz i Adam
Kozyra.
Wac³aw Majchrzak
Przewodnicz¹cy Rady Programowej GUTW

J. Frankowski
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Nadchodz¹ce
wydarzenia
Konkursy!!!
P Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie zaprasza do udzia³u
w ogólnopolskim konkursie na scenariusz
zajêæ i karty pracy pt.: „U¿ytkowanie
przyrody nie jest z³e”.
P OKL organizuje projekt „Nalewki –
trunki dla zdrowia i przyjemnoœci.
Nalewki z leœnych owoców i kwiatów”.
Projekt bêdzie obejmowa³ wystawê,
warsztaty i turniej nalewek.
Zapraszamy do udzia³u
Szczegó³y na stronie
www.okl.lasy.gov.pl

Zapraszamy
P Wystawy sta³e
w Muzeum Leœnictwa:
„Kulturotwórcza rola lasu”
„Dzieje leœnictwa w Polsce”
„Spotkanie z lasem”
„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski
w aspekcie wiosennym”
„Diorama – œwierczyna borealna
w aspekcie zimowym”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Technika leœna”, „Ochrona lasu”
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Mistyka natury”
wystawa twórczoœci Barbary Wrembel
(do 31 stycznia 2013 r.)
„Ekslibris” ze zbiorów Ryszarda Wagnera
(do 31 stycznia 2013 r.)
„Motywy przyrodnicze na tekstyliach”
wystawa ze zbiorów
Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku
(do 31 stycznia 2013 r.)
Malarstwo Krzysztofa Lewicza
(do 31 marca 2013 r.)
OPTAL® 2012
(do 31 marca 2013 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Œlady i tropy zwierz¹t”

„Ssaki leœne”
„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”

Spotkanie z Barbar¹ Czo³nik zaowocowa³o poszerzeniem wiedzy na temat
lasów w Polsce i gatunków zagro¿onych (fot. P. Ortell)

Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
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Imiona dla go³uchowskich ¿ubrów
Po raz kolejny w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie rozstrzygniêto konkurs na „Imiona dla ¿ubrów”. Uroczystoœæ nadania
imion go³uchowskim podopiecznym odby³a siê 29
paŸdziernika 2012 r. w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t OKL.
Choæ go³uchowska zagroda nie nale¿y do najwiêkszych (mo¿e pomieœciæ 8-10 ¿ubrów), to w bie¿¹cym
roku liczba jej mieszkañców
znacznie siê powiêkszy³a. Za
spraw¹ narodzin trzech ¿ubrzyków, stan pog³owia zwiê- Uroczystoœæ otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
kszy³ siê do 12 sztuk. I to
w³aœnie dla tych trzech maluchów na przez naszej najbli¿szej okolicy: z Kalisza, Poz³omie wrzeœnia i paŸdziernika og³oszono
nania, Jarocina i oczywiœcie z Go³uchowa.
konkurs na imiona.
W konkursie wziê³o udzia³ 256 osób oraz
Konkurs ten z roku na rok cieszy siê
grupa uczniów z klasy V Zespo³u Szkó³ w
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Do tegoroczD³u¿ynie, Redakcja Teleskopu, pracownicy
Ambasady RP w Tokio oraz grupa cz³onków
Szczeciñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Konkurs przebiega³ w dwóch etapach. W
pierwszym zosta³y wyeliminowane imiona,

które ju¿ wczeœniej zosta³y zg³oszone do Ksiêgi Rodowodowej
¯ubrów. Do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê 319 nazw zaczynaj¹cych siê na litery „Po”,
które nie by³y jeszcze nadawane
¿ubrom. I tylko te propozycje
okreœleñ by³y brane pod uwagê
podczas konkursu.
Komisja konkursowa pod
przewodnictwem Benedykta
RoŸmiarka, dyrektora Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie,
zebra³a siê 17 paŸdziernika br.
i dokona³a wyboru imion dla ca³ej
trójki ¿ubrz¹tek. Starsza krowa,
urodzona 27 sierpnia, zosta³a nazwana Polonka. Propozycjê tê nades³a³a Pani Genowefa Waliszewska z Kalisza. M³odsz¹ ¿ubrzycê (urodzon¹ 2 wrzeœnia) nazwano imieniem zaproponowanym

Pani Genowefa Waliszewska podczas umieszczania tablicy w go³uchowskiej zagrodzie zwierz¹t (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Laureaci konkursu Olga i Filip Fabjañscy umieszczaj¹ tabliczkê
z imieniem ¿ubra (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

nej edycji nades³ano 964 propozycje imion
(do zesz³orocznej zg³oszono 774 imiona).
Pomys³y, jak nazwaæ ¿ubrzyki, nap³ynê³y do
Oœrodka z ca³ej Polski. By³y listy m.in.
z: Warszawy, Suwa³k, Katowic, Gdañska,
Opola, Wroc³awia. Nie zabrak³o propozycji

Laureaci konkursu wraz z rodzicami; od lewej: Genowefa Waliszewska,
Filip Fabjañski (obok jego ojciec) i Olga Fabjañska (obok jej matka)
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Rekonstrukcja
dziewiêtnastowiecznej cha³upy
[cd. ze str. 1]

cha³upie zostanie przywrócone muzealne ¿ycie i znajdzie swoje miejsce w strukturze edukacyjnej Oœrodka
Kultury Leœnej. Czêœæ zostanie wykorzystana na pokazanie dawnej kancelarii leœniczego. Znajdzie siê tam równie¿ ekspozycja poœwiêcona
pszczelarstwu, po³¹czona z
plenerow¹ prezentacj¹ ró¿nych rodzajów uli. Dodatkowym walorem lokalizacji
budynku w miejscu pierwotnego posadowienia jest Krycie dachu strzech¹ (fot. R. Sorek)
umieszczenie w ci¹gu spacerowym w kierunku pokazowej zagrody zwierz¹t.
Jerzy Adamczewski

przez rodzeñstwo Olgê i Filipa Fabjañskich
z Odolanowa – Polesia. Byk (urodzony 23
czerwca) bêdzie nosiæ imiê Polanin. Pomys³
na takie imiê z³o¿y³a Pani Bogus³awa ¯uber
z Poznania.
Uroczystoœæ nadania imion odby³a siê
pod koniec paŸdziernika 2012 r. w zagrodzie
zwierz¹t Oœrodka Kultury Leœnej. Wziêli w
niej udzia³ laureaci konkursu, pracownicy
Oœrodka oraz m³odzie¿ ze szkolnego klubu
„¯ubrzyk” z Gimnazjum w Go³uchowie. Po
otwarciu wydarzenia i odczytaniu protoko³u
konkursowego nagrodzeni umieœcili tabliczki z imionami ¿ubrów na pami¹tkowej
tablicy, która znajduje siê na terenie zagrody.
Laureaci konkursu z r¹k dyrektora Oœrodka
otrzymali nagrody i dyplomy, a na zakoñczenie zwiedzili Pokazow¹ Zagrodê Zwierz¹t oraz Muzeum Leœnictwa w „Oficynie”.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Tablicê z imieniem trzeciego m³odego ¿ubrzyka zawiesili uczniowie z klubu „¯ubrzyk” z Gimnazjum w Go³uchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
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Leœny tenis
Ju¿ po raz XIII pracownicy Lasów
Pañstwowych zmagali siê w rozgrywkach tenisa sto³owego zorganizowanych przez Krajow¹ Sekcjê Pracowników Leœnictwa NSZZ „Solidarnoœæ”.
Od 15 do17 listopada 2012 r. 52 zawodników z 13 dru¿yn wystawionych
przez Regionalne Dyrekcje Lasów Pañstwowych walczy³o o puchary w grach
indywidualnych, podwójnych (deblu)
oraz w grupie VIP, która by³a reprezentowana przez 5 zawodników. Gospodarzami turnieju by³ Oœrodek Kultury Leœnej w
Go³uchowie oraz Nadleœnictwo Taczanów, a wszystkie mecze odbywa³y siê w
sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Go³uchowie.
Zawody rozpoczê³y siê od spotkania
kapitanów dru¿yn z organizatorami tur-

ne zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i dru¿ynowej. Zawodnicy dawali z siebie wszystko – niestety mistrz mo¿e byæ tylko jeden.
Po trzech dniach zmagañ w grach
indywidualnych:
I miejsce wywalczy³ Roman Skrzekut – reprezentuj¹cy RDLP Bia³ystok,
II miejsce zaj¹³ Andrzej Œwierczek –
RDLP Szczecinek,
III miejsce – Piotr Rogowski – RDLP
Toruñ.
W grach deblowych:
W uroczystoœci otwarcia brali udzia³ (od lewej): Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL,
Zbigniew Kuszlewicz, przewodnicz¹cy SZNOŒiL NSZZ „Solidarnoœæ”, Zbigniew Kusza,
I miejsce zajêli Ryszard Kulak i
zastêpca dyrektora OKL, Janusz Ruda, zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa Taczanów, Ewa
Edward Treszczyn – RDLP Wroc³aw,
Pow¹zka-Chojnacka, nadleœniczy Nadleœnictwa Taczanów, Henryk Piskonowicz, zastêpca
dyrektora RDLP w Poznaniu (fot. J. Wróbel-Mróz)
II miejsce przypad³o dla debla Andrzej
W drugim dniu zmagañ, o godzinie 915, nast¹- Œwierczek i Zbigniew Kuszlewicz – RDLP
pi³o uroczyste otwarcie turnieju, na które przy- Szczecinek,
byli Henryk Piskonowicz – zastêpca dyrektora III miejsce wywalczyli Piotr Brylewski
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañ- i Jaros³aw Musia³ – RDLP Poznañ.
stwowych w Poznaniu, Ewa Pow¹- W klasyfikacji dru¿ynowej:
zka-Chojnacka – nadleœniczy Nad- I miejsce przypad³o zespo³owi z RDLP
leœnictwa Taczanów, Benedykt Szczecinek,
RoŸmiarek – dyrektor OKL, Zbig- II miejsce dla RDLP z Radomia,
niew Kusza – zastêpca dyrektora III miejsce na podium zajê³a dru¿yna
OKL oraz organizator, Zbigniew z RDLP Katowice.
Kuszlewicz – pomys³odawca turUroczystego wrêczenia pucharów dokonieju, a zarazem zawodnik, prze- nali zaproszeni goœcie oraz fundatorzy puwodnicz¹cy Sekretariatu Zasobów charów.
Naturalnych, Ochrony Œrodowiska i Leœnictwa NSZZ „SoliOtwarcie turnieju (fot. J. Wróbel-Mróz)
darnoœæ”.
Po uroczystym rozpoczêciu
nieju oraz z sêdziami, podczas którego zosta³
przedstawiony system rozgrywek oraz roz- nast¹pi³o wznowienie zawostawienie zawodników z pierwszej 16-tki dów. Do po³udnia odby³y siê
mecze deblowe i mecze grupy
i rozlosowanie pozosta³ych.
W pierwszym dniu rozgrywek, do po- VIP, a popo³udniu znów roz³udnia, zawodnicy mieli okazjê zapoznaæ siê grywki indywidualne.
W sobotê, ostatniego dnia
z dzia³alnoœci¹ Oœrodka Kultury Leœnej w
Go³uchowie, zwiedziæ Muzeum Leœnictwa, zmagañ turniejowych, rozegrapark-arboretum oraz Pokazow¹ Zagrodê ne zosta³y mecze o miejsca od 1 Uroczyste wrêczenie nagród (fot. J. Wróbel-Mróz)
Zwierz¹t. By³a to czêœæ edukacyjna tego do 12. Pojedynki by³y bardzo
XIII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Pañstwoturnieju, bo ju¿ popo³udniu rozpoczê³y siê pasjonuj¹ce i zaciête. W me- wych w Tenisie Sto³owym zosta³y zamkniête odegraniem
pierwsze mecze. Rozgrywki zainaugurowali czach tych ka¿da pi³ka i ka¿dy przez sygnalistów myœliwskich „Koniec polowania”.
zdobyty punkt by³y bardzo wa¿gracze indywidualni.
Adam Kozyra

Pomagamy kasztanowcom
Z pomoc¹ kasztanowcom, w pi¹tek 24
wrzeœnia br., do Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie przyby³a m³odzie¿ z zaprzyjaŸnionych szkó³. Akcja grabienia
liœci pod kasztanowcami zosta³a zorganizowana po raz dwunasty. Uczniowie, którzy pretenduj¹ do odznaki „Honorowy
Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych
Go³uchowa” zakasali rêkawy i ostro ruszyli do pracy.
Nieprzypadkowo liœcie grabione s¹
w³aœnie pod tymi drzewami. W opad³ym
listowiu zimuj¹ poczwarki szrotówka kasz- Uczniowie z Gimnzajum nr 2 w Kaliszu podczas akcji (fot. J. Wróbel-Mróz)
tanowcowiaczka. Kiedy wiosn¹ zmieni¹ siê czne larwy, ¿ywi¹ce siê liœæmi kasztanowców.
w doros³e osobniki, wydadz¹ na œwiat Konsekwencj¹ tego bêdzie br¹zowienie i przedkolejne pokolenia. Z jaj rozwin¹ siê ¿ar³o- wczesne opadanie liœci. Ograniczenie liczby

poczwarek przyczynia siê zatem do ratowania tych piêknych drzew. Tê prost¹ metodê:
grabienia i palenia liœci, stosuje siê w ca³ej
Polsce. Dziêki uczniowskiej pomocy, kasztanowce z roku na rok zyskuj¹ na swej atrakcyjnoœci.
W tegorocznym go³uchowskim grabieniu udzia³ wziêli gimnazjaliœci z miejscowej
szko³y, m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 i 3 w
Kaliszu oraz dzieci z Zespo³u Szkó³ w Szadku. Pomoc wspó³pracuj¹cych z Oœrodkiem
Kultury Leœnej szkó³ jest nie do przecenienia.
Stu czterdziestu uczniów pokaza³o na co ich
staæ. Zebrali kilkadziesi¹t worków liœci. Serdecznie im dziêkujemy.
Alicja Antonowicz
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Nowoœci wydawnicze
„Teka go³uchowska. Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie w
pracach Rafa³a Walendowskiego”
to zbiór szesnastu reprodukcji
akwarel i pasteli autorstwa Rafa³a
Walendowskiego umieszczonych
w sztywnej, eleganckiej teczce.
Na pracach tych ukazane s¹ walory przyrodnicze i krajobrazowe
go³uchowskiego parku. Zawieraj¹ tak¿e architekturê XIX-wiecznej rezydencji, nad któr¹ pieczê
sprawuje Oœrodek.
„Leœni wolontariusze” autorstwa Joanny Wróbel-Mróz to
szósta z kolei broszura edukacyjna dla dzieci z cyklu „Las – czy
go znasz”. Zawiera krótkie opisy
wybranych zwierz¹t leœnych,
które sprzyjaj¹ leœnikom podczas
ich pracy w lesie. Zamieszczone
teksty okraszone s¹ licznymi rysunkami i zadaniami do samodzielnego wykonania przez
czytelnika.
„Informator Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie” autorstwa Barbary
Czo³nik to przewodnik po
Oœrodku. Zawiera szereg
przydatnych turystycznie
informacji, a tak¿e historiê
OKL i stan obecny. Znajduj¹
siê w nim krótkie opisy XIX-

-wiecznych obiektów, parku-arboretum oraz zagrody zwierz¹t. Jest
to pozycja wznowiona i poszerzona m.in. o aktualne osi¹gniêcia,
opisy wyremontowanych zabytkowych budynków i ofertê
edukacyjn¹.
„Kulturotwórcza rola lasu” to publikacja ukazuj¹ca las jako
Ÿród³o inspiracji twórczej. Jej autorami s¹ Jerzy Wiœniewski i
Bohdan Kie³czewski. Zawiera
przyk³ady wp³ywu przyrody, a w
Kulturotwórcza
szczególnoœci lasu, na malarstwo,
rola lasu
rzeŸbê, architekturê, muzykê, literaturê oraz sztukê ludow¹ i zdobnicz¹ nie tylko w Europie, ale i na
œwiecie. Podaje równie¿ wzory inspiracji otaczaj¹cym nas œrodowiskiem pochodz¹ce z mitologii antycznej i s³owiañskiej, a nawet z epok
prehistorycznych. Jest to wydanie
pi¹te, poszerzone.
Jerzy WIŒNIEWSKI

Bohdan KIE£CZEWSKI

OŒRODEK KULTURY LEŒNEJ W GO£UCHOWIE

„Œwiêtemu Hubertowi
Czeœæ!” autorstwa Jerzego Adamczewskiego jest to drugie wydanie
albumu fotograficznego ukazuj¹cego kult patrona myœliwych i leœników – œw. Huberta. Ksi¹¿ka zosta³a poszerzona o 186 nowych
ilustracji. Obecnie zawiera 407
zdjêæ kapliczek z wizerunkiem
patrona. Opublikowane obiekty
pochodz¹ z nadleœnictw z terenu
ca³ej Polski.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Konkurs na „Kartkê Bo¿onarodzeniow¹”
Wyniki konkursu:
W Oœrodku Kultury
I miejsce – Olga Górska, klasa V b, Szko³a Podstawowa
Leœnej w Go³uchowie 28 lisw Go³uchowie,
topada br. rozstrzygniêto
II miejsce – Jagoda Radzimska, klasa V b, Szko³a
konkurs plastyczny na
Podstawowa w Go³uchowie,
„Kartkê Bo¿onarodzenioIII miejsce – Weronika
w¹”.
Konkurs ten skierowany
Skowroñska, klasa VI, Szko³a
by³ do uczniów szkó³ podstaPodstawowa w Go³uchowie.
wowych klas IV-VI z okolic
Wyró¿nienia:
Go³uchowa. Zg³oszono 55
- Nikola Zmyœlona, klasa IV,
I miejsce
kartek œwi¹tecznych formatu
Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
A4. Jury konkursowe pod
- Nikola B³aszczyk, klasa IV, Szko³a
przewodnictwem Benedykta Wystawa prac pokonkursowych (fot. P. Ortell)
Podstawowa w Go³uchowie,
RoŸmiarka, dyrektora OKL,
- Zuzanna Walendowska, klasa V a,
oceni³o prace i wybra³o laureatów konkursu.
Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
Przy wy³anianiu najlepszych prac brana
- Kamil Zió³kowski, klasa V, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
by³a pod uwagê zgodnoœæ z kryteriami kon- Kacper Melka, klasa V, Szko³a Podstawowa w Kucharach,
kursowymi, wartoœæ plastyczna i artysty- Aleksandra Marcinkowska, klasa V, Szko³a Podstawowa w Jedlcu,
II miejsce
czna kartki. Jury zwraca³o równie¿ uwagê na
- Julia Paprzycka, klasa V a, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
samodzielnoœæ wykonania, pomys³owoœæ
- Weronika Skowroñska, klasa V b, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
oraz oryginalnoœæ nades³anych propozycji.
- Natalia Kieliba, klasa V a, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie
- Martyna Grochowicka, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
nagród odby³o siê 11 grudnia 2012 r. w sali - Micha³ Witczak, klasa V b, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
muzealnej w „Powozowni”, gdzie prezen- Wiktoria Kaczmarek, klasa V b, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie,
towane s¹ wszystkie nades³ane na konkurs
- Klaudia Winiecka, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Jedlcu,
prace.
- Aldona Jarz¹b, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Kucharach,
Redakcja
- Marika Chojnicka, klasa V a, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie.
III miejsce (fot. P. Ortell)
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Krzy¿ówka

Wydarzenia
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 19-20 listopada br. odby³o siê XVI
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leœnictwa NSZZ „Solidarnoœæ”(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, a dowiesz siê, jakie gatunki drzew u¿ywane s¹ na choinki
bo¿onarodzeniowe oraz z jakich gatunków roœlin robimy stroiki i ozdoby œwi¹teczne.
Has³o – to drzewo iglaste nie nadaj¹ce siê na choinkê. Czy wiesz dlaczego?

1.
W dniach 7-9 grudnia 2012 r. na terenie
OKL odbywa³o siê
szkolenie z zakresu
edukacji przyrodniczo-leœnej dla studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Byli to
studenci zrzeszeni w
Kole Leœników Wydzia³u Leœnego tej¿e
uczelni
(fot. P. Ortell)

Z okazji Miko³ajek, 6 grudnia br., uczniowie z klas IV-VI Szko³y
Podstawowej w Go³uchowie na warsztatach zorganizowanych
przez Oœrodek wykonali ozdoby choinkowe. Dekoracje te zosta³y póŸniej zawieszone przez m³odzie¿ na drzewku bo¿onarodzeniowym w budynku administracyjnym „Kasa” (fot. P. Ortell)

2.
3.
4.
5.

W sali kolumnowej
„Powozowni”
7 grudnia br. mia³
miejsce koncert zatytu³owany Komedia à la Mozart, podczas którego soliœci
Teatru Wielkiego
zaprezentowali komediow¹ twórczoœæ
Wolfganga A. Mozarta oraz zabawne
fragmenty ró¿nych
oper
(fot. R. Kostka)

6.
7.
1. Krzewinka o bia³ych, kulistych owocach; pó³paso¿yt rosn¹cy na
ga³êziach drzew. Na wigiliê zawieszamy j¹ pod sufitem lub nad
drzwiami.
2. Najbardziej pospolity w polskich lasach gatunek drzewa
(czasem krzewu) iglastego.
3. Rodzimy gatunek tego piêknego drzewa iglastego, o szyszkach
stercz¹cych do góry, to ............ pospolita. Znana jest równie¿ z
naszych ogródków obcego pochodzenia ............. jednobarwna.
4. Najczêœciej u¿ywane drzewko na choinki.
5. Nie jest to rodzimy gatunek drzewa iglastego, ale œwietnie czuje
siê w naszym klimacie. Jest potê¿nym drzewem – w swoim
œrodowisku naturalnym (w Ameryce Pó³nocnej) mo¿e osi¹gaæ
nawet 100 m wysokoœci.
6. Jedna z sosen o miêkkich i cienkich ig³ach skupionych po 5.
Pochodzi z Ameryki Pó³nocnej. Czêsto spotykana w parkach
i ogrodach.
7. Potocznie mówimy na to drzewo tuja od jego ³aciñskiej nazwy
(Thuja).

Rozwi¹zanie krzy¿ówki: 1. jemio³a, 2. sosna, 3. jod³a, 4. œwierk, 5. daglezja, 6. wejmutka, 7. ¿ywotnik

H
U
M
O
R

Wydawca: Oœrodek Kultury Leœnej, ul. Dzia³yñskich 2, 63-322 Go³uchów, tel./faks (62) 761-50-45, 761-50-46, www.okl.lasy.gov.pl, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
Redakcja: Barbara Czo³nik – redaktor naczelny, Alicja Antonowicz, Joanna Zalejska-Niczyporuk
Sta³a wspó³praca: Rafa³ Walendowski
Opracowanie i sk³ad: Joanna Zalejska-Niczyporuk
Fotografie: Alicja Antonowicz, Rafa³ Kostka, Patryk Ortell, Rafa³ Sorek,
Joanna Wróbel-Mróz, Joanna Zalejska-Niczyporuk
Korekta: Katarzyna Wawrzków
Druk: Zak³ad Poligraficzny Super Print, ul. Kaliska 67, 63-300 Pleszew
Wydanie publikacji zosta³o dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ISBN 83-922141-2-9 ISSN 1897-3906

Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
CR — gatunki skrajnie zagro¿one i gin¹ce

Orlik grubodzioby — Aquila clanga (Pallas, 1811)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Orlik grubodzioby to jeden z piêciu gatunków or³ów w³aœciwych
wystêpuj¹cych w naszym kraju. Jest najrzadszym i najs³abiej poznanym
gatunkiem or³a w Europie.
Area³ jego wystêpowania rozci¹ga siê od pó³nocno-wschodniej
czêœci Europy szerokim pasem a¿ do po³udniowej Syberii i Mand¿urii.
Izolowane populacje wystêpuj¹ w pó³nocnych rejonach Iranu i Indii oraz
w Kazachstanie. Jest na ca³ym tym terenie gatunkiem rzadkim. Wielkoœæ
populacji lêgowej oceniana jest na oko³o 3000 par. W Polsce gniazduje
obecnie tylko i wy³¹cznie na bagnach w Kotlinie Biebrzañskiej w liczbie
oko³o 15-20 par. Dodatkowo kilka kolejnych ptaków tworzy pary mieszane z orlikiem krzykliwym.
W latach 60-tych XX wieku i w 1981 r. jedna para prawdopodobnie
gniazdowa³a na LubelszczyŸnie, a w 1959 r. znany by³ przypadek gniazdowania pary na Bukowym Berdzie w Bieszczadach.
Kotlina Biebrzañska jest najdalej na zachód wysuniêtym obszarem
wystêpowania populacji lêgowej orlika grubodziobego. Pomimo znacznego w ostatnich latach wzrostu intensywnoœci badañ terenowych, od
kilkunastu lat brak informacji o lêgach orlika grubodziobego spoza Kotliny Biebrzañskiej.
Orlik grubodzioby jest ptakiem wêdrownym. Na zimowiska odlatuje
IX-XI, przylatuje natomiast III-IV. Opuszczaj¹c swe tereny lêgowe migruje na zimê do pó³nocno-wschodniej Afryki oraz na Bliski Wschód.
Orlik grubodzioby w œrodowisku naturalnym (fot. arch. OKL)
Niektóre ptaki zimuj¹ nawet w po³udniowej i zachodniej Europie.
spotkaæ na terenach zalewowych rzek, na
Aby móc odró¿niæ orlika grubodziobeCechy gatunku
du¿ych bagnach i ³¹kach, a nawet na obszago od orlika krzykliwego potrzeba pewnej
Orlik grubodzioby to œredniej wielkoœci
rach rolniczych.
wiedzy i doœwiadczenia w obserwacjach
ptak drapie¿ny. D³ugoœæ cia³a wynosi 60-70
Gatunek ten utrzyma³ siê w Polsce tylko
ptaków
w
terenie.
Orlik
grubodzioby
(zw³acm, a rozpiêtoœæ skrzyde³ – 155-180 cm.
w typowych dla siebie biotopach – na
szcza du¿e samice) jest nieco wiêkszy od
Mo¿e osi¹gn¹æ masê cia³a 1700-2300 g. Saterenach rozleg³ych bagien doliny rzecznej.
orlika krzykliwego, ma tak¿e bardziej zwarmiec jest nieco mniejszy od samicy.
t¹ sylwetkê i szersze skrzyd³a, a jego ogon
Po¿ywienie
Ptak ten ma dziób mocny, hakowaty,
czêsto wydaje siê krótki. Koloryt orlika gruczarniawy. Na ciemnej g³owie widoczne s¹
Ten stosunkowo du¿y ptak drapie¿ny
bodziobego jest ciemniejszy – nieraz spra¿ó³te zajady. Nogi orlika s¹ silne, opierzone
¿ywi siê g³ównie drobnymi gryzoniami i
wia wra¿enie czarnego. Jego lotki zdaj¹ siê
a¿ po ¿ó³te palce, zakoñczone potê¿nymi
niedu¿ymi m³odymi ptakami. Dodatkowo
jaœniejsze ni¿ reszta skrzyd³a, podczas gdy
szponami. Jego ubarwienie jest ciemnobruzjada równie¿ gady i p³azy, a tak¿e ryby,
orlik krzykliwy ma lotki ciemniejsze, wynatne z lekkim po³yskiem. Na tym tle wyowady, nie gardzi te¿ padlin¹. Najwiêksze
raŸnie kontrastuj¹ce z jasnym kolorem poró¿niaj¹ siê pokrywy nadogonowe, których
jego ofiary to ptaki wielkoœci kaczki.
kryw skrzyd³owych. U orlika grubodziobeczêœæ jest bia³awa. Szata m³odych ptaków
go jasne nadogonie jest bardziej kontrastojest jaœniejsza z jasno-p³owymi cêtkami na
we ni¿ jego krewniaka. W locie – patrz¹c od
skrzyd³ach. Ubarwienie ptaków doros³ych
do³u – orlik grubodzioby jest jednolicie
osi¹ga w wieku 4 lat.
ciemnobrunatny, podczas gdy u orlika krzyOrlik grubodzioby jest bardzo bliskim
kliwego uwidacznia siê kontrast prawie
krewnym gnie¿d¿¹cego na tym samym obczarnych lotek od nieco jaœniejszych poszarze orlika krzykliwego. Te dwa gatunki
kryw podskrzyd³owych.
s¹ tzw. gatunkami bliŸniaczymi, trudnymi
Biotop
do odró¿nienia po cechach zewnêtrznych.
Orlik grubodzioby gnieŸdzi siê przede
Na granicach zasiêgu tych gatunków dochowszystkim w du¿ych kompleksach leœnych,
dzi do tzw. hybrydyzacji (krzy¿owania siê),
najczêœciej w liœciastych i mieszanych,
w wyniku czego wystêpuj¹ lêgi mieszane.
szczególnie tam, gdzie znajduj¹ siê równie¿
M³ode z takich zwi¹zków maj¹ wygl¹d poMapa terenów lêgowych orlika grubodziobego
tereny podmok³e i zbiorniki wodne. Wyœredni, a ich rozró¿nienie wymaga specjaw Polsce (Ÿród³o: „Ilustrowana encyklopedia zwierz¹t Polski”,
Carta Blanca, Warszawa 2009)
biera tereny z regu³y nizinne, mo¿na go te¿
listycznych analiz DNA.

Ciekawostki
a Odbywaj¹ce siê na pocz¹tku okresu roz-

rodu loty tokowe s¹ wspania³ym widowiskiem. Kr¹¿¹c w spiralach, ptaki wznosz¹
siê na du¿¹ wysokoœæ, by nastêpnie ze
z³o¿onymi skrzyd³ami spadaæ ku ziemi,
eleganckim manewrem przyhamowaæ
spadanie i rozpocz¹æ toki od nowa.
a W latach 1989-1996 znaleziono w Polsce 28 gniazd orlika grubodziobego, w
tym 14 na olszy czarnej, 9 na brzozie omszonej oraz po jednym na dêbie szypu³kowym, lipie drobnolistnej, osice i œwierku. Wyj¹tkowo jedno gniazdo by³o umieszczone na ziemi.
a Od 1992 r. polsko-niemiecka grupa ornitologów zapocz¹tkowa³a intensywne
badania ca³ej biebrzañskiej populacji or-

lika grubodziobego i orlika krzykliwego.
Badano biologiê, zagro¿enia, a tak¿e migracjê ptaków, co przyczyni³o siê do lepszego poznania tego rzadkiego or³a. Dziêki
nadajnikom satelitarnym mo¿na œledziæ
trasy wêdrówek, miejsca zimowania i ¿erowania. Z dotychczasowych informacji
wiadomo, ¿e ptaki lec¹ na zimowiska kilka
tygodni. Niektóre z nich zatrzymuj¹ siê na
po³udniu Europy, inne lec¹ do Egiptu,
Sudanu, Izraela. Dziennie orliki pokonuj¹
blisko 350 km. Dziêki monitoringowi populacji z wykorzystaniem telemetrii satelitarnej uzyskano informacje potrzebne do
lepszej i skuteczniejszej ochrony tych
ptaków.
a Na str.: www.orlikgrubodzioby.org.pl
mo¿na zobaczyæ film z gniazda orlika

grubodziobego.
a Informacja z 22 marca 2012 r., ze stro-

ony:http://www.orlikgrubodzioby.org.pl
[dostêp: 2012-04-04]:
„Rzadkie orliki grubodziobe lec¹ ju¿ nad
Biebrzê! Wiemy o tym, poniewa¿ lec¹ z
nadajnikami satelitarnymi, w których
wyposa¿yliœmy je latem 2011. W ten sposób bêdziemy mogli œledziæ ich losy nawet przez kilka lat. Ma³e urz¹dzenie,
wa¿¹ce oko³o 30 gram, zamocowane jest
na grzbiecie ptaka za pomoc¹ teflonowych tasiemek. Taki „niepozorny plecaczek” zasilany energi¹ s³oneczn¹ zbiera
informacje poprzez system nawigacji satelitarnej – GPS, a potem, ³¹cz¹c siê z satelit¹ Argos przekazuje nam te informacje
poprzez aplikacje internetowe.”

Rozmna¿anie
Przylot orlika grubodziobego z zimowisk na lêgowiska w Kotlinie
Biebrzy nastêpuje w kwietniu, niekiedy ju¿ w marcu. Po tokach orliki przystêpuj¹ do budowy gniazda i sk³adania jaj. Orlik wyprowadza jeden lêg w
roku. Samica sk³ada najczêœciej 2 jaja (niekiedy tylko 1 lub wyj¹tkowo 3),
które oboje rodzice wysiaduj¹ na zmianê przez 42-44 dni. M³ode przychodz¹ na œwiat w odstêpach kilku dni. Prze¿ywa tylko jedno pisklê, prawie
zawsze jest to ten osobnik, który wyklu³ siê jako pierwszy. M³ode zwane
„Kainem” aktywnie przeœladuje rodzeñstwo „Abla” (Kain i Abel – biblijne
postacie, synowie Adama i Ewy), które wkrótce ginie i jest zjadane przez
rodziców, a delikatniejsze fragmenty s³u¿¹ do karmienia pozosta³ego przy
¿yciu pisklaka. Zjawisko to nazwano kainizmem i powszechnie wystêpuje
u kilku innych gatunków zwierz¹t. M³ode orlika uzyskuj¹ lotnoœæ po oko³o
2 miesi¹cach od przyjœcia na œwiat i staj¹ siê samodzielne po up³ywie
kolejnego miesi¹ca.

Gniazda
Gniazda s¹ zwykle zlokalizowane w g³êbi niedostêpnych lasów i prawie wy³¹cznie na drzewach liœciastych. U¿ytkowane s¹ najczêœciej przez
kilka sezonów. W wyniku niepokojenia lub utraty lêgu ptaki buduj¹ nowe
gniazdo w rewirze, który zajmuj¹ przez wiele lat.
Gniazdo jest owalne, zbudowane z grubych ga³êzi, wyœcielone drobnymi pêdami, kawa³kami kory, liœæmi i traw¹. Brzegi gniazda wy³o¿one s¹
œwie¿ymi ga³¹zkami. Orlik grubodzioby zak³ada gniazdo zwykle na starym
drzewie blisko pnia, na wysokoœci kilkunastu metrów. Niekiedy zajmowane i rozbudowywane s¹ gniazda innych ptaków drapie¿nych.

R. Walendowski, Orlik grubodzioby (akwarela)

nowiska lêgowe orlika: ca³oroczn¹ – w promieniu 200 m
od gniazda, oraz okresow¹
(w terminie od 1 marca do 31
sierpnia) – w promieniu 500
m od gniazda.
Dzia³ania ochronne
zmierzaj¹ce do zwiêkszenia
stanu populacji orlika grubodziobego to:
- ochrona siedlisk oraz przeciwdzia³anie przekszta³caniu
obszarów leœnych, ³¹kowych
i bagiennych,
- renaturalizacja (przywracanie do pierwotnego stanu)
Mapa zasiêgu gniazdowania orlika grubodziobego w Europie (Ÿród³o: „Polska Czerwona
Ksiêga Zwierz¹t”, Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001)
przekszta³conych i zniszczonych siedlisk (g³ównie przeZagro¿enia
suszonych torfowisk),
G³ówne zagro¿enia dla orlika grubo- wprowadzanie w rolnictwie i leœnictwie
dziobego stwarzaj¹:
technologii przyjaznych œrodowisku,
- melioracje terenów bagiennych (osuszanie torfowisk), wyrêby lasów w dolinach
rzecznych (m.in. nad Biebrz¹),
- zabijanie ptaków podczas ich wêdrówek,
m.in. w Albanii, Libanie, Syrii i na Ukrainie,
- napowietrzne linie energetyczne,
- stosowanie œrodków chemicznych u¿ywanych do zwalczania gryzoni i owadów,
zw³aszcza na terenach zimowania.
Pewnym zagro¿eniem dla populacji
biebrzañskiej orlika grubodziobego s¹ tak¿e wielkopowierzchniowe po¿ary, wynikaj¹ce z umyœlnego podpalania ³¹k i torfowisk. Ich nastêpstwem jest silna ekspansja
lekkonasiennych drzew i krzewów, zw³aszM³odociany orlik grubodzioby w locie (Ÿród³o: Z. Pielowski
cza wierzb, osiki i brzóz, a w konsekwencji
„Ptaki drapie¿ne”, Wydawnictwo Œwiat, Warszawa 1996)
zarastanie dotychczas bezleœnych terenów
torfowiskowych.
Ostatnio wykazano, ¿e wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zanikanie krajowej
populacji orlika grubodziobego jest krzy¿owanie siê z pokrewnym gatunkiem – orlikiem krzykliwym.

Ochrona
Orlik grubodzioby podlega ochronie
gatunkowej. Na mocy tego prawa specjaln¹ ochron¹ strefow¹ zosta³y te¿ objête sta-

- tworzenie alternatywnych miejsc lêgowych dla ptaków (budowa sztucznych
gniazd),
- ochrona lêgów (pilnowanie gniazd przed
zrabowaniem lub zniszczeniem przez cz³owieka),
- aktywne zwalczanie zabijania i handlu
ptakami,
- intensyfikacja badañ telemetrycznych z
zastosowaniem nadajników GPS w celu
uzyskania kompletnego obrazu rozmieszczenia terenów ³owieckich na obszarze
Kotliny Biebrzañskiej, a tak¿e na monitoring lêgowisk.
Cz³onkowie Komitetu Ochrony Or³ów
wspó³dzia³aj¹c z administracj¹ Biebrzañskiego Parku Narodowego i Nadleœnictwa
Rajgród, korzystaj¹c z wyników prowadzonego od niemal 20 lat monitoringu,
utworzyli 48 stref ochronnych wokó³
gniazd orlików grubodziobych i krzykliwych. Same tylko strefy ochrony œcis³ej
(ca³orocznej) objê³y obszar o powierzchni
ponad 3000 ha. Na terenie Biebrzañskiego
Parku Narodowego zbudowano 90 sztucznych platform gniazdowych, rozpoczêto
proces odkrzaczania i wykaszania ¿erowisk. Podjêto te¿ pierwsze dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia poziomu wód
w kotlinie.
Opracowanie: Anna Suska
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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