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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
W numerze:

Panel „Lasy
i gospodarka
leœna w kulturze
i dziedzictwie
narodowym”
Konkurs
„Mój las”
Konkurs
„Zmieniajmy
z³e nawyki”
Nowe wystawy
Nowoœci
wydawnicze
Oœrodek
Edukacji Leœnej
£ysy M³yn
w Biedrusku
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z Go³uchowa, Pleszewa i Kalisza, które
odbêd¹ siê podczas kolejnej edycji
Dnia Ziemi w naszym oœrodku.
Z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y organizowane s¹ dwa konkursy plastyczne pod nazw¹ „Las wokó³ nas” oraz
„Zmieniajmy z³e nawyki”. Z kolei dla
mi³oœników sztuki w salach wystaw czasowych Muzeum Leœnictwa udostêpniane s¹ nowe wystawy malarstwa,
rzeŸby, tkaniny artystycznej i fotografii.
Godna polecenia jest równie¿ wystawa
map polskich lasów ukazuj¹ca zmiany
zachodz¹ce w technice kartograficznej
w minionych dwustu latach.
Mam nadziejê, ¿e bogata oferta
edukacyjna i wystawiennicza spotka siê z
zainteresowaniem odwiedzaj¹cych nas turystów, a pogoda umo¿liwi radowanie siê ze
spaceru po parku pozwalaj¹c na koj¹cy
zmys³y wp³yw budz¹cej siê do ¿ycia
przyrody.
J. Frankowski

Bie¿¹cy rok jest szczególny w Lasach Pañstwowych, a to z powodu 90-lecia tej organizacji. Z tej okazji w
Muzeum Leœnictwa eksponowana bêdzie wystawa historyczna opracowana
w naszym oœrodku. Akcenty jubileuszowe towarzyszyæ bêd¹ innym wydarzeniom edukacyjnym, takim jak konkurs
krasomówczy „Bajarze z Leœnej Polany”, festyn „Spotkanie z lasem” czy
wydanie drukiem kilku publikacji o tematyce historycznej.
W kwietniu br. w oœrodku odbêdzie
siê III Panel Ekspertów Narodowego
Programu Leœnego pod nazw¹ „Lasy
i gospodarka leœna w kulturze i dziedzictwie narodowym”. W programie panelu
przewidziano 19 referatów oraz dyskusje,
które bêd¹ dotyczy³y takich problemów jak:
kulturotwórcza rola lasu w dziejach cywilizacji, las w historii, kulturze i sztuce polskiej,
wartoœci estetyczne lasu, elementy etyki i
kultury w kontaktach z lasem, parki/krajobrazy kulturowe i pomniki historii, system
ochrony przyrody zintegrowany z systemem

ochrony historycznych zabytków i kultury
materialnej, wartoœci patriotyczno-edukacyjne.
Okres wiosny to czas wytê¿onych dzia³añ
edukacyjnych w postaci zajêæ terenowych z
dzieæmi i m³odzie¿¹ w go³uchowskim parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t.
To tak¿e okres podsumowañ ubieg³orocznych dzia³añ proekologicznych m³odzie¿y

Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Zapraszamy
P Wystawy sta³e
w Muzeum Leœnictwa:

P Wystawy czasowe
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”

„Przyroda Doliny Bugu
i okolic W³odawy”
wystawa fotografii Leszka Niejedli
(do czerwca 2014 r.)
Wystawa twórczoœci
Anny Cherubin
(do sierpnia 2014 r.)
Wystawa twórczoœci
Ewy Beyer-Formeli
(do lipca 2014 r.)

P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
„Ssaki leœne”, „Leœni detektywi”
„¯ubrowe ciekawostki”
„Wiosna budzi zapachami i kolorami”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Budowa warstwowa lasu”
„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”

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

Dzieñ Ziemi
29 kwietnia 2014 r.

„Bajarze z Leœnej Polany”
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego

22–23 maja 2014 r.

Festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem”
13 czerwca 2014 r.

* Zapraszamy do udzia³u * szczegó³y na stronie: www.okl.lasy.gov.pl

Konkurs plastyczny
„Las wokó³ nas”
termin nadsy³ania prac do
23 maja 2014 r.
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Konferencja „Lasy i gospodarka leœna
w kulturze i dziedzictwie narodowym”
W dniach 10 i 11 kwietPodczas konferencji
nia 2014 roku w Oœrodku
zosta³y podkreœlone warKultury Leœnej w Go³utoœci patriotyczno-edukachowie odby³a siê konfecyjne podejmowanych ju¿
rencja – panel „Lasy i
i planowanych w przygospodarka leœna w kulsz³oœci przedsiêwziêæ. W
turze i dziedzictwie narowydarzeniu udzia³ wziê³o
dowym”. Wydarzenie zor20 prelegentów, przedstaganizowano w ramach
wicieli ró¿nych œrodowisk
Narodowego Programu
naukowych i spo³ecznych.
Leœnego, którego koordyByli to eksperci w swoich
natorem i autorem jest
dziedzinach. Z grona leprof. dr hab. Kazimierz
œników nale¿y podkreœliæ
Rykowski.
udzia³ prof. dr. hab.
G³ównym organizatoAndrzeja Grzywacza,
rem przedsiêwziêcia by³
SGGW w Warszawie, z
Instytut Badawczy Leœnireferatem pt. „Kulturowa
ctwa dzia³aj¹cy na zlecenie
wartoœæ lasu”, prof. dr.
Ministra Œrodowiska i Dyhab. W³adys³awa Cha³urekcji Generalnej Lasów
pki, Instytut Dendrologii
Obiekt edukacyjny Oœrodka Kultury Leœnej – „Obora”, w którym odbywa³a siê konferencja (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Pañstwowych w Warszawie.
PAN w Kórniku, z wyk³aPodstawowym celem Narodowego Programu Leœnego jest „poddem pn.: „Las jako dziedzictwo narodowe” i prof. dr. hab. Dariusza J.
niesienie jakoœci ¿ycia poprzez wielokierunkowe u¿ytkowanie
Gwiazdowicza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z wyst¹pielasów zgodnie z zasadami trwa³oœci rozwoju”. Do celów szczeniem „Estetyka lasu”.
gó³owych nale¿y miêdzy innymi uczynienie z lasów narzêdzia
Œrodowiska uniwersyteckie, humanistyczne reprezentowane byrozwoju ekonomicznego oraz fizjotaktycznego instrumentu
³y m.in. przez prof. dr. hab. Tadeusza J. ¯uchowskiego, Uniwersytet
kszta³towania œrodowiska ¿ycia i zdrowia cz³owieka, zwiêkszenie
im. Adama Mickiewicza, który przedstawi³ referat na temat „Potêga
produkcyjnoœci lasów w oparciu o racjonalne wykorzystanie ich
natury – znaczenie lasu dla sztuki i literatury”, a tak¿e przez prof. dr.
zasobów, rozwiniêcie us³ug infrastrukturalnych (dotyczy turystyki i
hab. Tadeusza Janickiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
wypoczynku), zwiêkszenie roli lasów w ochronie œrodowiska
Poznaniu, z wyst¹pieniem pn.: „Wartoœæ lasu w dziejach”. Na uwagê
naturalnego cz³owieka. Zamys³em twórców jest równie¿ wzmozas³ugiwa³ równie¿ wyk³ad dr. hab. Wojciecha £ysiaka prof. UR,
cnienie i promocja lasów oraz leœnictwa jako Ÿród³a kultury
Uniwersytet Rzeszowski, pt.: „Konferencje Las w kulturze polskiej
materialnej i niematerialnej, umocnienie spo³ecznej œwiadomoœci
jako przyk³ad interdyscyplinarnego Ÿród³a wiedzy o lesie” oraz prof.
o wielofunkcyjnoœci lasów i spo³ecznej akceptowalnoœci ich wielodr. hab. Kazimierza Ilskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
kierunkowego zagospodarowania.
Poznaniu, pn.: „Rola lasu w cywilizacji”.
Go³uchowska konferencja dotyczy³a kulturotwórczej roli lasu w
Zainteresowania technicznego wykorzystania lasu znaleŸæ mo¿rozwoju naszej cywilizacji, historii lasu i leœnictwa oraz ich roli w
na w referacie dr hab. Ma³gorzaty Rozbickiej prof. nadzw., Politechhistoriografii polskiej. Odnosi³a siê równie¿ do roli lasu w zintenika Warszawska, pt. „Budownictwo mieszkaniowe w Lasach Pañgrowanym systemie ochrony zabytków przyrodniczych i systemie
stwowych – dorobek projektowy i realizacyjny dwudziestolecia miêochrony zabytków kultury materialnej. Koordynatorem panelu by³
dzywojennego”. Wyst¹pienia pozosta³ych uczestników nawi¹zywa³y
prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz.
treœci¹ do przedstawionych powy¿ej.
Konrad Bul
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31 stycznia br. pracownicy OKL wizytowali w Nadleœnictwie £opuchówko; podczas pobytu zwiedzili
wystawê czasow¹ pt.: „Drewno jest wspania³e” oraz obejrzeli sale edukacyjne w Oœrodku Edukacji
Leœnej £ysy M³yn (fot. J. Wróbel-Mróz)

Pracownicy Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie uczestniczyli w targach edukacyjnych Eko Forum w
Poznaniu (28.02–2.03.2014 r.), podczas których na stoisku RDLP Poznañ prowadzili gry i zabawy o
tematyce leœnej (fot. J. Wojdecki)
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Konkurs „MÓJ LAS”
W sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni” Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie 28 stycznia 2014 r. odby³o siê podsumowanie XXVII edycji konkursu „Mój Las” na szczeblu regionalnym. Na uroczystoœæ przybyli laureaci i wyró¿nieni w konkursie wraz z opiekunami ze
szkó³.
Do konkursu nap³ynê³o 21
prac z okrêgu kaliskiego. Jak co
roku tematyka dzie³ skupia³a siê
wokó³ zagadnieñ przyrodniczych.
Laureaci konkursu „Mój Las” (fot. K. Zió³kowska)
Uczniowie ze szkó³ podstawowych
mieli za zadanie pokazaæ las podczas czterech
pór roku lub podzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami poczynionymi w trakcie leœnych wêdrówek. Gimnazjaliœci zmierzyli siê z tematem „lasów wielofunkcyjnych”.
Wszystkie prace by³y kolorowe i przemyœlane. Jury konkursowe pod przewodnictwem Benedykta RoŸmiarka, dyrektora
oœrodka, po przeanalizowaniu nades³anych
utworów, wy³oni³o laureatów konkursu. Pod
ocenê brana by³a wartoœæ merytoryczna pracy
oraz samodzielnoœæ w wykonaniu, oryginalnoœæ i ogólna estetyka. Najlepsze dzie³a zosta³y wys³ane do Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa Wystawa prac pokonkursowych (fot. K. Zió³kowska)
i Drzewnictwa w Warszawie i wezm¹ udzia³
w drugim etapie konkursu – na szczeblu kra- Go³uchowie. Na zakoñczenie zaproszeni goœcie
mieli mo¿liwoœæ zwiedzania Muzeum Leœnijowym.
Podczas uroczystego fina³u konkursu na- ctwa oraz parku-arboretum. Chêtni odwiedzili
grodzeni otrzymali dyplomy oraz upominki równie¿ zwierzêta w go³uchowskiej zagrodzie.
Joanna Zalejska-Niczyporuk
ufundowane przez Oœrodek Kultury Leœnej w

Wyniki konkursu
Kategoria I:
I miejsce – Martyna Olszyna, Zespó³ Szkó³
Publicznych nr 3 w Pleszewie

II miejsce – Zuzanna Mas³owska, Zespó³
Szkó³ Publicznych nr 3 w Pleszewie

III miejsce – Aleksandra Jakomulska,
Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku

Wyró¿nienia:
- Katarzyna Pilarska, Zespó³ Szkó³
Publicznych nr 3 w Pleszewie

- Wiktoria Stasiak, Szko³a Podstawowa nr 3
w KoŸminie Wlkp.

- Anastazja Piekarska i Aleksander
Œwiêtaszczyk, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Piotr Jakubek, Szko³a Podstawowa nr 3
w KoŸminie Wlkp.

- Tomasz Matusiak, Zespó³ Szkó³ Publicznych
nr 3 w Pleszewie

Kategoria II:
I miejsce – Wiktoria Warkocka, Szko³a
Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.

II miejsce – Alicja Grygiel, Szko³a
Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.

III miejsce – Emilia Paterek oraz
Joanna Waleñska, Szko³a
Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.

Wyró¿nienie:
- Patryk Cha³upniczak, Szko³a Podstawowa
nr 3 w KoŸminie Wlkp.

Kategoria III:
I, II, III miejsce – nie przyznano

Wyró¿nienie:
- Natalia Celka, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie

Konkurs „Zmieniamy z³e nawyki”
Zbli¿aj¹ siê œwiatowe obchody Dnia Ziemi, które na kuli ziemskiej œwiêtowaæ bêd¹
miliony osób. W Oœrodku Kultury Leœnej w
Go³uchowie Dzieñ Ziemi zostanie zorganizowany ju¿ po raz trzynasty. Jednym z punktów programu bêdzie uroczyste wrêczenie
nagród w konkursie plastycznym zatytu³owanym „Zmieniajmy z³e nawyki”. Jury 21
marca dokona³o przegl¹du prac konkursowych i wybra³o najlepsze z nich.
Z pocz¹tkiem roku gimnazjaliœci wielkopolskich szkó³ zostali zaproszeni do przygotowania pracy malarskiej lub rysunkowej, która
w satyryczny sposób ukazywa³aby ludzkie, z³e
nawyki odnosz¹ce siê do lasu i korzystania z
jego dóbr. Niew³aœciwe zachowanie w lesie
przynosi szkodê nam wszystkim, bo przecie¿
las to znakomite miejsce wypoczynku, odkrywania skarbów natury, uprawiania sportu,
zbierania grzybów i owoców leœnych. Lasy dostarczaj¹ tlenu, wch³aniaj¹ dwutlenek wêgla,
daj¹ drewno. Zatem bezmyœlne niszczenie
przyrody, œmiecenie, podpalenia, bezprawne
wycinanie drzew na choinki, ha³asowanie, k³usownictwo, rozje¿d¿anie dróg leœnych quadami itp. zachowania winny byæ têpione. Przeœmiewcze ukazanie negatywnych postaw jest
sposobem na g³êbsz¹ refleksjê, równie¿ na
swój temat.

Prace plastyczne zg³oszone do
konkursu mia³y pobudzaæ do œmiechu, ale i przemyœleñ. Wœród 42 nades³anych najwiêcej dotyczy³o problemu zaœmiecania, kilka odnosi³o
siê do ha³asowania w lesie, pojedyncze – do jazdy quadami, wycinania
drzew na choinki i rozpalania ognia.
Wiele z nich zawiera³o has³a nak³aniaj¹ce do ekologicznej postawy.
Jury pod przewodnictwem dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej, bior¹c pod uwagê ujêcie tematu i estetykê wykonania pracy, przyzna³o
Prace nades³ane na konkurs (fot. A. Antonowicz)
trzy nagrody, w tym dwie ex aequo,
oraz cztery wyró¿nienia.
Wyniki konkursu
W konkursie wziê³o
udzia³ osiem placówek
I nagroda – Dominika Konieczna, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
oœwiatowych.
II nagroda – Oliwia Klimek, Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
Prace konkursowe zostaIII nagroda – Weronika Skowroñska, Gimnazjum w Go³uchowie
n¹ zaprezentowane na wystaAnna Dzierla, Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
wie towarzysz¹cej obchodom
Dnia Ziemi, 29 kwietnia w
Wyró¿nienia:
„Powozowni” Oœrodka Kul- Agnieszka Pietrzak, Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek
w Ostrowie Wlkp.
tury Leœnej. Zapraszamy do
- Maria Burchardt, Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
zwiedzania i uczestnictwa w
tym edukacyjnym wyda- Kinga Ferenc, Gimnazjum w Kowalewie
rzeniu.
- Krzysztof £¹czniak, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
Alicja Antonowicz
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Nowoœci wydawnicze
„Leœnicy œwiadkowie historii” to nowa publikacja wydana w 2013 roku przez Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie. Jej autork¹ jest Ewa
Kwiecieñ, która podjê³a udan¹ próbê przedstawienia losów leœników i ich rodzin w okresie II
wojny œwiatowej i w latach bezpoœrednio nastêpuj¹cych po zakoñczeniu wojny.
Opracowanie ma charakter syntetyzuj¹cy, ukazuje ofiary, wysi³ek, trud, cierpienia i upokorzenia
jakich doznali leœnicy od hitlerowskiego i sowieckiego okupanta w latach 1939–1957 r. Praca zawiera fragmenty szczegó³owe, oparte na wspomnieniach leœników kombatantów oraz syntezy i oceny faktów z dzisiejszego punktu widzenia opisywanych zdarzeñ. Autorka wiêcej uwagi poœwiêca
organizacjom skupionym wokó³ Armii Krajowej, w
mniejszym stopniu innym ugrupowaniom, takim
jak Armia Ludowa, Bataliony Ch³opskie czy Narodowe Si³y Zbrojne.

Opisy zdarzeñ s¹ zró¿nicowane, pe³niejsze lub skromniejsze, na co wp³yw mia³y mater-

ia³y Ÿród³owe, na których opar³a siê autorka. Podobne ró¿nice dotycz¹ opisów regionów Polski.
Ksi¹¿ka zawiera 12 rozdzia³ów u³o¿onych chronologicznie. Zawiera opisy przygotowañ leœników na
wypadek wojny, dzia³ania w czasie wojny i po jej zakoñczeniu. Autorka przedstawia walkê, ewakuacjê,
terror dwóch okupantów, œmieræ Adama Loreta, rzeŸ
na Wo³yniu, sprawê katyñsk¹, Akcjê „Burza”, powstanie warszawskie, boje alianckie oraz inne zdarzenia z udzia³em leœników.
W osobnym rozdziale przedstawiony jest bilans
strat i dowody upamiêtnienia martyrologii leœników, robotników leœnych oraz drzewiarzy i ich rodzin. W rozdziale koñcowym zawarte s¹ wspó³czesne relacje leœników – œwiadków historii, którzy brali aktywny udzia³ w wojnie. Publikacjê wzbogacaj¹
fotografie z czasów wojny oraz z wydarzeñ póŸniejszych zwi¹zanych z upamiêtnianiem udzia³u leœników w historii narodu i ojczyzny.
Barbara Czo³nik

Otwarte wystawy

W zabytkowej „Powozowni” oœrodka od po³owy stycznia 2014 r. udostêpniona jest wystawa pt.: „Stop zaœmiecaniu lasów”, która jest efektem ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych w Warszawie
(fot. A. Antonowicz)

W Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” 21 marca br. zosta³a otwarta wystawa
twórczoœci Anny Cherubin, na któr¹ sk³adaj¹ siê obrazy oraz pisanki robione
metod¹ rytownicz¹ (fot. A. Antonowicz)

W galerii w holu, mieszcz¹cej siê w „Oficynie”, 21 marca 2014 r. otwarto
wystawê fotografii Leszka Niejedli pt.: „Przyroda Doliny Bugu i okolic
W³odawy” (fot. A. Antonowicz)

Zjazd Delegatów Kó³ SITLiD
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 25 lutego 2014 r.
odby³ siê XI Zjazd Delegatów Kó³ Oddzia³u Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) w
Kaliszu. Zjazd organizowany jest co 4 lata w celu m.in. wyboru
nowych w³adz Zarz¹du Oddzia³u.
W ZjeŸdzie brali udzia³ delegaci z 11 kó³ zak³adowych z okrêgu
kaliskiego oraz zaproszeni goœcie. Podczas obrad uchwalano nowe
kierunki pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzono kontynuacjê dzia³añ, które realizowane s¹ od wielu kadencji. Przedstawiono sprawozdania, m.in. z czteroletniej dzia³alnoœci Zarz¹du i raporty finansowe oraz udzielono absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi Oddzia³u.
W trakcie uroczystoœci Zarz¹d mijaj¹cej kadencji uhonorowa³
wieloletnich dzia³aczy odznaczeniami. Srebrne i z³ote medale przyznane zosta³y na wniosek ZO SITLiD w Kaliszu przez Prezydium
Zarz¹du G³ównego SITLiD w Warszawie.
W tym roku aktywistów wyró¿niono równie¿ honorowymi odznaczeniami NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Otrzymali je
cz³onkowie SITLiD w uznaniu zas³ug dla dzia³alnoœci stowarzyszeniowej.
Najwa¿niejszym punktem spotkania by³ wybór nowego Zarz¹du
Oddzia³u SITLiD w Kaliszu. Delegaci w wyniku g³osowania

Obrady delegatów XI Zjazdu Kó³ SITLiD w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)

wybrali sk³ad w³adz na kolejn¹ kadencjê. Cz³onkami zarz¹du zostali:
Adam Ca³ka, Waldemar Cierniak, Miros³aw Niczyporuk, Benedykt
RoŸmiarek – przewodnicz¹cy, Stanis³aw Zalejski oraz Krzysztof
Durczak i Janusz Ruda.
Redakcja
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Oœrodek Edukacji Leœnej £ysy M³yn w Biedrusku
Nadleœnictwo £opuchówko
Oœrodek Edukacji LeœOœrodek Edukacji Leœnej £ysy
M³yn w Biedrusku
nej (OEL) £ysy M³yn w Biew Nadleœnictwie £opuchówko
drusku, w Nadleœnictwie
Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie
£opuchówko, istnieje od
lipca 2011 roku. Integraln¹
czêœci¹ edukacji przyrodniczo-leœnej prowadzonej w
oœrodku jest strona internetowa wlin.pl, która ma
187 000 zarejestrowanych
u¿ytkowników i 726 000 odNajwiêkszym zainteresowawiedzin od czasu powstania.
niem odbiorców ciesz¹ siê zajêcia w
Po³o¿enie oœrodka 12
leœnym laboratorium, gdzie uczeñ
kilometrów od centrum Pochocia¿ na chwilê mo¿e staæ siê
znania i dogodny dojazd
prawdziwym odkrywc¹ tajemnic
autobusem miejskim czyni¹
przyrody. Uczestnicy zajêæ podgl¹go atrakcyjnym miejscem Oœrodek Edukacji Leœnej „£ysy M³yn” w Biedrusku (fot. N. Banaszyk)
daj¹c œwiat w mikroskali obserwuj¹
wypoczynku i nauki dla
przyrodê, której normalnie nie zaumieszkañców miasta. Od 2013 roku OEL £ysy M³yn jest miejscem
wa¿amy, chocia¿ jest ona tak blisko na ka¿dym kroku, wokó³ nas.
zajêæ terenowych i praktyk studentów Wydzia³u Leœnego Uniwer• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najczêœciej, a jak¹ najchêtniej?
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Tematy realizowane przez pracowników oœrodka s¹ ró¿noOEL stanowi¹: budyrodne: obejmuj¹ najczêœciej roœliny, zwierzêta, wodê i drewno.
nek m³yna, œcie¿ka eduDostêpnoœæ konspektów na stronie internetowej oœrodka, szeroki
kacyjna „Rola wody w
wybór preparatów mikroskopowych i innych pomocy dydaktyprzyrodzie” wytyczona
cznych umo¿liwia prowadzenie zajêæ przez nauczycieli przyje¿wokó³ stawu m³yñskiego
d¿aj¹cych do nas.
o d³ugoœci ok. 1 km oraz
Najchêtniej na zajêciach realizowane s¹ tematy œciœle powi¹parking leœny. W budynzane z leœnymi po¿ytkami i porami roku: o grzybach – jesieni¹, o
ku na trzech piêtrach s¹
wodzie – wiosn¹, o kleszczach – latem, o ptakach – wiosn¹ i zim¹.
rozmieszczone sale eduOstatnio wprowadziliœmy zajêcia o praktycznym wykorzystaniu
kacyjne. Na parterze
hub – bardzo nas ten temat ciekawi³ i dlatego znalaz³ siê w naszym
mo¿na zobaczyæ zabytprogramie edukacyjnym.
kowe ko³o m³yñskie i
wystawy czasowe. Pier- • Kto jest najczêstszym uczestnikiem dzia³añ edukacyjnych w Pañwsze piêtro bêd¹ce eksstwa Oœrodku?
pozycj¹ sta³¹, porusza
Dzia³amy stosunkowo krótko, od wrzeœnia 2011 roku. Dotychproblemy roli martwego
czas odwiedzi³o nas ponad 10 000 osób, najwiêksz¹ grupê odwiedrewna w lesie oraz ekodzaj¹cych stanowi¹ uczniowie szkó³ podstawowych.
logii owadów saproksyliW 2013 roku widaæ wyraŸny wzrost wizyt mieszkañców Pozcznych z pachnic¹ dêbonania – jest to zwi¹zane z uruchomieniem po³¹czenia autobusow¹ Osmoderma eremita
wego. Na terenie OEL £ysy M³yn odbywaj¹ siê równie¿ zajêcia dla
(Scopoli, 1763) na czele.
studentów polskich jak i zagranicznych, z krajów europejskich oraz
Obecnoœæ tego owaChin i Japonii.
da na terenie lasów NadLeœne laboratorium „£ysego M³yna”, w którym profesjonalny
sprzêt pozwala dzieciom dok³adnie poznaæ œwiat przyrody
leœnictwa £opuchówko
(fot. N. Banaszyk)
sprawi³a, ¿e w Oœrodku
Edukacji Leœnej £ysy M³yn utworzono Centrum Ochrony Pachnicy
Dêbowej. Centrum ma za zadanie ochronê tego rzadkiego gatunku,
gromadzenie informacji o owadach saproksylicznych i prowadzenie
edukacji o znaczeniu i ochronie tych zwierz¹t. Nadleœnictwo £opuchówko w³¹czone zosta³o do projektu: „Pachnica dêbowa Osmoderma eremita (Scop.) (Coleoptera, Scarabaeidae) w lasach gospodarczych Polski; wymagania œrodowiskowe oraz mo¿liwoœci ochrony”, realizowanego przez Instytut Badawczy Leœnictwa.
Leœne laboratorium to ostatnie piêtro m³yna wyposa¿one w 17
stanowisk mikroskopowych, które wraz z pozosta³ym sprzêtem tworz¹ prawdziwe laboratorium edukacyjne.
• Jakie dzia³ania edukacyjne podejmowane s¹ w Pañstwa Oœrodku?
Które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem odbiorców i dlaczego?

Zajêcia przy sta³ej ekspozycji „Rola martwego drewna w lesie” (fot. K. Kapa³ka-Boratyñska)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych
Leœnym, OKL Go³uchów i organizacjami pozarz¹dowymi, która
sprawia, i¿ zajêcia w OEL £ysy M³yn staj¹ siê coraz bardziej
atrakcyjne. Tak¿e prowadzenie strony internetowej wlin.pl, która
jest integraln¹ czêœci¹ naszych zajêæ.
Jako pora¿kê odbieramy fakt, i¿ niewielu nauczycieli odwiedzaj¹cych oœrodek chce prowadziæ samodzielnie zajêcia na podstawie konspektów dostêpnych na naszej stronie.

Zajêcia dla studentów z Chin w leœnym laboratorium (fot. K. Prange)

• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim
zakresie?
Naszym najwiêkszym sprzymierzeñcem jest Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu, OKL Go³uchów oraz organizacje pozarz¹dowe z najbli¿szej okolicy. Wspó³praca z Wydzia³em Leœnym
UP ma charakter oficjalny od 6 wrzeœnia 2013 roku. Zosta³a wtedy
podpisana umowa o wspó³pracy przez prodziekana ds. studiów
prof. dr hab. Andrzeja Czerniaka i Nadleœniczego Nadleœnictwa
£opuchówko mgr in¿. Zbigniewa Szel¹ga. Wspó³praca obejmuje
wspólne przedsiêwziêcia edukacyjne, publikacje popularne i naukowe oraz nadzór merytoryczny pracowników naukowych nad
przedsiêwziêciami OEL.
W 2013 roku po raz pierwszy odby³y siê praktyki z edukacji
przyrodniczo-leœnej w ramach przedmiotu Leœnictwo a ekorozwój
dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku leœnictwo.
Kursanci prowadzili pod okiem wyk³adowców i pracowników
OEL, zajêcia z dzieæmi odwiedzaj¹cymi oœrodek. W tym roku
studenci Wydzia³u Leœnego UP w Poznaniu bezp³atnie pomagaj¹ w
prowadzeniu zajêæ.

Zajêcia z przedszkolakami na œcie¿ce edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie” z u¿yciem parasola entomologicznego (fot. A. Wierzbicka)

• Czy borykacie siê Pañstwo z jakimiœ problemami na co dzieñ?
Na co dzieñ najwiêkszym problemem jest zbyt du¿a liczebnoœæ
grup przyje¿d¿aj¹cych do oœrodka. Dlatego bardzo przydaje siê nam
pomoc studentów Wydzia³u Leœnego, dziêki temu mo¿emy 50 osobow¹ grupê rozdzieliæ na dwie mniejsze i jednoczeœnie, wymiennie
na piêtrach, prowadziæ zajêcia. Mamy nadziejê, ¿e informowanie o
mo¿liwoœci dojazdu autobusem miejskim spowoduje stopniowe
zmniejszenie tego problemu.
• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?
Zabiegamy ca³y czas o wsparcie finansowe ró¿nych instytucji.
Chcielibyœmy poprawiæ oznakowanie oœrodka oraz zwiêkszyæ bezpieczeñstwo na œcie¿ce edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie” i doprowadziæ do tego, aby oœrodek by³ dostosowany dla osób niepe³nosprawnych.
• Jakie maj¹ Pañstwo plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
W marcu planujemy og³oszenie ogólnopolskiego konkursu na
przedmiot u¿ytkowy lub artystyczny wykonany z drewna pod
has³em „Drewno jest wspania³e”.
Na pytania Redakcji „Zagajnika” odpowiada³a Karolina Prange
Nadleœnictwo £opuchówko

Gry i zabawy edukacyjne na œwie¿ym powietrzu to uzupe³nienie zajêæ w pracowni (fot. N. Banaszyk)

Wspó³praca z OKL Go³uchów zaowocowa³a w 2013 r. wspólnym ogólnopolskim konkursem na najlepsz¹ fraszkê piêtnuj¹c¹
œmiecenie pt. „Zabij œmiechem z³e zwyczaje”.
Wspó³pracujemy równie¿ z Zak³adem Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Suchym Lesie realizuj¹c zajêcia pt. „Rady na odpady”. Uczestnicy zajêæ najpierw odwiedzaj¹ œcie¿kê edukacyjn¹
ZZO, nastêpnie udaj¹ siê do OEL £ysy M³yn na zajêcia uzupe³niaj¹ce. Wiadomoœci utrwalane s¹ poprzez gry dydaktyczne.
• Co uwa¿acie za swój najwiêkszy sukces, a co za pora¿kê?
Za najwiêkszy sukces OEL £ysy M³yn uwa¿amy du¿¹, jak na
obsadê oœrodka, frekwencjê, która w tym roku przekroczy³a ju¿
10 000 osób, organizacjê wystaw czasowych, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Ponadto czynn¹ wspó³pracê z Wydzia³em

Zajêcia w ramach praktyk studenckich podczas realizacji konspektu „Rady na odpady” (fot. K. Prange)
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Zadanie
Wykreœl co drug¹ literê i poznaj piêæ gatunków wiosennych
kwiatów. Odczytane nazwy zapisz obok rysunków.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
EN — gatunki silnie zagro¿one

¯ubr — Bison bonasus

(Linnaeus, 1758)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
W czasach historycznych ¿ubry wystêpowa³y w leœnych rejonach zachodniej i œrodkowej Europy. Pierwotny area³ rozci¹ga³ siê od
wschodniej Hiszpanii, poprzez Francjê, ca³¹
œrodkow¹ Europê, a na wschodzie obejmowa³
Bia³oruœ, Ukrainê i zachodni¹ Rosjê. Na po³udniu ¿ubry zasiedla³y wiêkszoœæ krajów ba³kañskich, a¿ po pó³nocn¹ Grecjê i tereny wokó³ Morza Czarnego oraz masyw Kaukazu. Na
pó³nocy zasiêg obejmowa³ po³udniow¹ Szwecjê. W obrêbie tego zasiêgu wyró¿niono trzy
podgatunki ¿ubra: nizinny (bia³owieski) Bison
bonasus bonasus, kaukaski (górski) Bison bonasus caucasicus oraz karpacki (transylwañski) Bison bonasus hungarorum. Ostatni
przedstawiciel podgatunku kaukaskiego zgin¹³ w 1927 r. Podgatunek karpacki wygin¹³
pod koniec XVIII wieku.
Obecnie wyró¿nia siê 2 linie hodowlane
¿ubrów: nizinn¹ oraz nizinno-kaukask¹.
Wszystkie osobniki linii nizinno-kaukaskiej s¹
potomkiem jednego byka Kaukasus kojarzonego z samicami podgatunku nizinnego.
Na œwiecie ¿yj¹ 4 663 ¿ubry (dane z 2012
roku), w tym 61% na wolnoœci oraz 39% w hodowlach zamkniêtych. ¯ubry dziko ¿yj¹ce
rozmieszczone s¹ w 30 wolnych i pó³wolnych populacjach na terenie Polski, Bia³orusi, Litwy, S³owacji, Ukrainy i Rosji.
W Polsce ¿ubry wystêpuj¹ na wolnoœci w
Puszczy Bia³owieskiej, Puszczy Boreckiej,
Puszczy Knyszyñskiej, na terenie Drawskiego
i Iñskiego Parku Krajobrazowego oraz w Bieszczadach. ¯ubry ¿yj¹ tak¿e w zamkniêtych
zagrodach: w Oœrodku Hodowli ¯ubrów w
Bia³owie¿y, w Pszczynie, w Niepo³omicach,
w Smardzewicach, w Pokazowej Zagrodzie
Zwierz¹t w Go³uchowie, w Rezerwacie Pokazowym ¯ubrów Woliñskiego Parku Narodowego w Miêdzyzdrojach oraz w kilku ogrodach zoologicznych. Na koniec 2012 roku w
Polsce odnotowano 1299 ¿ubrów.

Cechy gatunku
¯ubr jest najwiêkszym l¹dowym ssakiem
Europy. Byki – samce s¹ wiêksze i silniej zbudowane ni¿ samice – krowy. Masa cia³a doros³ych dziko ¿yj¹cych byków dochodzi do 840
kg, a krów do 540 kg. Osobniki ¿yj¹ce w warunkach hodowli rezerwatowej mog¹ osi¹gaæ
wiêksze masy cia³a. Najwiêkszy byk w oœrodku hodowlanym osi¹gn¹³ masê 940 kg. U
samców istnieje du¿a dysproporcja pomiêdzy
masywnym przodem cia³a, a niskim i w¹skim

Ciekawostki
a Obecnie na terenie Polski przebywa najwiêcej przedstawicieli tego gatunku.
a ¯ubr umieszczany by³ i jest na licznych herbach pañstw, miast, krain, instytucji, rodzin
oraz na banknotach. Z uwagi na swoj¹ si³ê i odwagê czêœciej przedstawiany jest byk, rzadziej
krowa.
a ¯ubrom poœwiêcono wiele pomników m.in.:
w miejscowoœci Pszczyna, Spa³a i Hajnówka.
a ¯ubr pojawia siê tak¿e w wierszu Jana
Brzechwy „¯ubr”:
Pozwólcie przedstawiæ sobie:
Pan ¿ubr we w³asnej osobie.
No, poka¿ siê, ¿ubrze. Zrób¿e
Minê uprzejm¹, ¿ubrze.
a ¯ubr jest powolny, ale na krótkich dystansach
galopuje z prêdkoœci¹ do 60 km/h. Przeskoczy z
miejsca nawet dwumetrow¹ przeszkodê.

¯ubry w go³uchowskiej zagrodzie (fot. P. Ortell)

ty³em. Maj¹ szczególnie silny kark i szyjê,
z wyraŸnie widocznym garbem. Samice s¹
bardziej smuk³e, maj¹ zachowane proporcje w budowie przedniej i tylnej czêœci cia³a, garb jest mniejszy, a broda rzadsza i
krótsza ni¿ u byka.
Rogi wystêpuj¹ u obu p³ci, s¹ wysoko
osadzone, skierowane na boki i ku górze, a
ich koñce zaginaj¹ siê do œrodka. U samców
ich rozpiêtoœæ jest o wiele wiêksza, s¹ masywniejsze i grubsze ni¿ u samic, gdzie s¹
znacznie cieñsze i krótsze, bardziej zakrzywione do œrodka. ¯ubry maj¹ mocne koñczyny zakoñczone racicami, przy czym
przednie s¹ masywniejsze ni¿ tylne. Sierœæ
jest gêsta, barwy brunatnej, d³u¿sza na
przodzie cia³a, na zadzie krótsza. Boki g³o- Zasiêg wystêpowania ¿ubra w Polsce [Ÿród³o: Pokazowa Zagroda Zwierz¹t
wy i dolne czêœci nóg s¹ ubarwione ciem- w Go³uchowie]
Stada wolnoœciowe: Puszcza Bia³owieska, Puszcza Knyszyñska,
niej od reszty cia³a. ¯ubry posiadaj¹ dwa
Puszcza Borecka, Nadleœnictwo Wa³cz, Bieszczady
rodzaje sierœci: letni¹ i zimow¹. Zmiana
Hodowle zamkniête: Bia³owie¿a, Borki, Go³uchów,
sierœci zimowej na letni¹ rozpoczyna siê na
Miêdzyzdroje, Niepo³omice, Pszczyna, Smardzewice
prze³omie zimy i wiosny.
Ogrody zoologiczne: Bia³ystok, Bydgoszcz, Gdañsk Oliwa,
Kadzid³owo, Katowice, Leszno, £ódŸ, Poznañ, Toruñ,
¯ubry tworz¹ niewielkie stada z³o¿one
Warszawa, Wroc³aw
z krów z m³odymi, licz¹ce do 20 osobniod sezonu. Na prze³omie zimy i wiosny rozpoków. Stado prowadzi stara, doœwiadczona saczynaj¹ wêdrówki w poszukiwaniu naturalmica. Doros³e byki poza okresem godowym
nego ¿eru, aby szybko uzupe³niæ niedobory
¿yj¹ samotnie lub grupami po kilka osobniiloœciowe i jakoœciowe pokarmu. D³ugoœæ doków, tylko w okresie godowym przy³¹czaj¹ siê
bowych wêdrówek wynosi od 2 do 14 km
do stad.
dziennie. Rytm aktywnoœci dziennej to naIntensywnoœæ ¿erowania ¿ubrów zale¿y
przemienne kilkugodzinne okresy ¿erowania i
odpoczynku, w celu prze¿ucia zjedzonego poa Tropy tego gatunku s¹ pokaŸnych rozmiarów:
karmu. Najwy¿sz¹ aktywnoœæ przejawiaj¹
11–18 cm u byka i 10–14 cm u krowy.
wczeœnie rano i wieczorem. Podczas odpoa ¯ubr zjada do 45 kg biomasy roœlinnej dzienczynku le¿¹ na brzuchu, rzadko na boku. Lubi¹
nie. Stwierdzono, ¿e w sk³ad jego diety wchodzi
ponad 370 gatunków roœlin.
wypoczywaæ na wzniesieniach i miejscach
a W Go³uchowie istnieje od 1977 r. Pokazowa
odkrytych, aby mniej im dokucza³y owady.
Zagroda Zwierz¹t. Zosta³a ona stworzona dla
Cielêta poœwiêcaj¹ du¿o czasu na zabawy –
popularyzacji restytucji ¿ubra. Po³o¿ona jest
biegaj¹ z uniesionym ogonem, skacz¹, krêc¹
ona w kompleksie leœnym przylegaj¹cym do
siê w kó³ko. M³ode byczki staczaj¹ symuloparku-arboretum o powierzchni ok. 20 ha.
wane walki.
Opiek¹ zwierz¹t zajmuje siê Oœrodek Kultury
Sposobem utrzymania higieny u ¿ubrów
Leœnej, jednostka Lasów Pañstwowych. Na co
jest m.in. ocieranie siê o korê drzewa oraz tadzieñ przebywa tu 6–8 zwierz¹t, w tym 1 dororzanie siê. Doros³e osobniki wybieraj¹ do tas³y byk, 2–3 doros³e krowy z m³odzie¿¹. Przy
rzania odkryte miejsca piaszczyste (zwane kuka¿dych narodzinach organizowany jest konpryskami), a podczas tej czynnoœci nie przekurs na nadanie imion dla cielaków. Na terenie
krêcaj¹ siê przez grzbiet. Kolejn¹ metod¹ jest
zagrody prowadzone s¹ lekcje edukacyjne oraz
wylizywanie jêzykiem sierœci, któr¹ stosuj¹
mo¿liwe jest bezp³atne zwiedzanie. Szacuje siê,
ju¿ od chwili narodzenia. Pomocn¹ technik¹
¿e rocznie odwiedza j¹ ponad 150 000 osób.
jest bicie ogonem po tylnej czêœci cia³a.

Byki w warunkach hodowlanych mog¹ ¿yæ do 20 lat, natomiast
krowy – d³u¿ej do 27 lat. W œrodowisku naturalnym zwierzêta ¿yj¹ nieco
krócej, byki do 18 lat, a krowy do 24 lat. Œmiertelnoœæ naturalna jest
niska i nie ma znacz¹cego wp³ywu na liczebnoœæ populacji. Doros³e
¿ubry nie posiadaj¹ naturalnego wroga w postaci drapie¿ników, choæ
zdarzaj¹ siê ataki wilków i niedŸwiedzi na cielêta lub samotne chore
i os³abione osobniki. Poza okresem zimowym unikaj¹ kontaktu z cz³owiekiem. Zdarzaj¹ siê jednak samce, szczególnie m³ode migruj¹ce osobniki, odwiedzaj¹ce osady ludzkie w poszukiwaniu atrakcyjnego pokarmu.

Biotop
¯ubry preferuj¹ bogate lasy liœciaste i mieszane, szczególnie gr¹dy
i olsy, które w sezonie wegetacyjnym oferuj¹ obfitoœæ po¿ywienia i ³atwy dostêp do wody. Okresowo ¿eruj¹ w iglastych borach mieszanych.
Œrodowiskami chêtnie wykorzystywanymi s¹ te¿ tereny otwarte jak ³¹ki
i polany œródleœne.

Po¿ywienie
¯ubry s¹ prze¿uwaczami, od¿ywiaj¹ siê wy³¹cznie roœlinami. Po¿ywieniem ich s¹ trawy, turzyce, roœliny zielne. Uzupe³nieniem diety s¹
pêdy, kora drzew i krzewów, ga³êzie i liœcie. Zim¹ s¹ dokarmiane sianem
³¹kowym, a tradycja dokarmiania siêga XVI w. Praktyka ta jest obecnie
stosowana w wiêkszoœci wolno ¿yj¹cych populacji w Europie. Zimowe
dokarmianie zwiêksza prze¿ywalnoœæ szczególnie ciel¹t oraz zmniejsza
niekorzystne oddzia³ywanie gatunku na las. ¯ubry zaspokajaj¹ pragnienie pij¹c wodê z zag³êbieñ i rowów lub jedz¹c œnieg w zimie. Nie musz¹
piæ codziennie, szczególnie w dni deszczowe nie jest im potrzebne dodatkowe Ÿród³o wody.

Rozmna¿anie
W okresie zalotów – rui trwaj¹cej od koñca lipca do po³owy paŸdziernika, doros³e byki do³¹czaj¹ do stad mieszanych. Zazwyczaj w stadach przebywaj¹ wtedy najsilniejsze osobniki stoj¹ce najwy¿ej w hierarchii. Walki zdarzaj¹ siê miêdzy bykami w podobnym wieku i kondycji. G³os wydawany przez samce w czasie rui nazywamy chruczeniem.
Krowy rodz¹ tylko jedno cielê po ci¹¿y trwaj¹cej ok. 8,5 miesi¹ca.
Matka oddala siê na 3–4 dni przed porodem i w leœnej gêstwinie wydaje
na œwiat m³ode. Porody przypadaj¹ na okres od maja do lipca. Po
urodzeniu krowa wylizuje cielê, które po oko³o 30 minutach jest w stanie
siê podnieœæ, a po dalszych 30 minutach podejmuje pierwsze próby
ssania. Noworodek wa¿y od 16 do 35 kg. Po kilku dniach krowa z cielakiem powraca do stada. Samica troskliwie opiekuje siê potomkiem.
M³ode ss¹ mleko do roku, ale ju¿ po trzech tygodniach ¿ycia zaczynaj¹
próbowaæ pokarm roœlinny. ¯ubry dojrzewaj¹ p³ciowo w wieku 3–4 lat.
¯ubrzyce pozostaj¹ p³odne do póŸnej staroœci.

Zagro¿enia
W XIX wieku liczebnoœæ populacji ¿ubrów w Polsce by³a niepokoj¹ca. W 1915 r. nast¹pi³ gwa³towny spadek, do którego przyczyni³y siê
armie ró¿nych krajów stacjonuj¹cych na terenie RP. Zaopatrywa³y siê w
prowiant, a ¿ubry by³y gatunkiem naj³atwiejszym do upolowania. I wojna œwiatowa przynios³a zag³adê ¿ubrów. Ostatni osobnik ¿yj¹cy na
wolnoœci zgin¹³ w 1919 r. Niewiele d³u¿ej ¿ubry utrzyma³y siê na Kaukazie, gdzie wytêpiono je ostatecznie w 1927 r.
Wraz z ostatnim ¿ubrem wolno ¿yj¹cym wyginê³o ponad 90% ca³ej
œwiatowej populacji ¿ubra sprzed I wojny œwiatowej, a gatunek utraci³

wiêksz¹ czêœæ zmiennoœci genetycznej. Na œwiecie, w zagrodach zamkniêtych pozosta³y 54 osobniki. Jedynie czêœæ z nich uda³o siê wykorzystaæ do restytucji gatunku. ¯ubry linii nizinno-kaukaskiej wywodz¹ siê od 12 za³o¿ycieli, a ¿ubry czystej krwi nizinnej – od 7 osobników, wœród nich by³ tylko 1 dominuj¹cy samiec (jedynie kopia jego
chromosomu Y istnieje u samców linii nizinnej).
Odtworzona populacja znalaz³a siê w wyj¹tkowo trudnej sytuacji
genetycznej. Wiêkszoœæ ¿ubrów jest podobna genetycznie. Podobieñstwo to, wynikaj¹ce z wysokiego poziomu spokrewnienia, wi¹¿e siê z
wieloma zagro¿eniami dla gatunku. Ma³a liczebnoœæ populacji i niewielka liczba jej za³o¿ycieli powoduje, ¿e powstaje zjawisko inbredu
(chowu wsobnego), a co za tym idzie nastêpuje obni¿enie poziomu si³
witalnych ¿ubrów. Skutkiem jest obni¿enie odpornoœci i zwiêkszenie
podatnoœci na choroby, paso¿yty i wirusy. Dodatkowo izolacja i fragmentacja siedlisk ¿ubra sprawia trudnoœci w wymianie genów pomiêdzy izolowanymi stadami.
Kolejnym zagro¿eniem jest mo¿liwoœæ kontaktów z bizonem
amerykañskim. W Polsce bizon to gatunek obcy i nie mo¿na go bez
zgody sprowadziæ. Niestety istniej¹ nielegalne hodowle, niektóre w
niewielkiej odleg³oœci od wolno ¿yj¹cych stad ¿ubra. W przypadku
wydostania siê bizona na wolnoœæ i skrzy¿owania z ¿ubrem, powstan¹
mieszañce (¿ubro-bizony wystêpuj¹ na Kaukazie), a wszystkie wysi³ki na rzecz ocalenia ¿ubra bêd¹ zmarnowane. Ponadto bizony mog¹
przenosiæ choroby, na które nasze rodzime zwierzêta nie s¹ odporne.

Ochrona
Po I wojnie œwiatowej nie pozosta³ w Polsce ¿aden ¿ubr. Ideê
przywrócenia gatunku zapocz¹tkowa³ polski przyrodnik Jan
Sztolcman, wspó³tworz¹c w 1923 r. Miêdzynarodowe Towarzystwo
Ochrony ¯ubra. Pierwsze dwa ¿ubry: byk Hagen i krowa Gatczyna,
zakupione ze sk³adek spo³eczeñstwa za niebagateln¹ kwotê 11 000
marek, trafi³y 11 maja 1924 r. do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.
PóŸniej hodowlê kontynuowano w Bia³owie¿y i Pszczynie oraz w
Niepo³omicach. Za³o¿ono Ksiêgê Rodowodow¹ ¯ubrów, która by³a
pierwsz¹ form¹ ewidencji dla dzikiego gatunku. Najpierw prowadzono j¹ w Niemczech, a po II wojnie œwiatowej w Polsce.
Pomyœlny rozwój hodowli zamkniêtej ¿ubrów w latach po zakoñczeniu II wojny œwiatowej pozwoli³ przejœæ do nastêpnego etapu, tj.
tworzenia wolno ¿yj¹cych populacji. Pierwsze ¿ubry zasiedlono w
Puszczy Bia³owieskiej w czêœci polskiej i bia³oruskiej. W latach
1952–1965 r. wypuszczono z rezerwatów 40 ¿ubrów nizinnych, przy
czym tylko 28 z nich wziê³o aktywny udzia³ w tworzeniu populacji.
Liczebnoœæ ¿ubrów na tych terenach szybko wzrasta³a i przekroczy³a
w 1965 r. 100 osobników, w 1971 r. – 200. Stopniowo tworzono inne
hodowle zamkniête i wolno ¿yj¹ce populacje w Polsce i na œwiecie.
Wszystkie ¿ubry przychodz¹ce na œwiat w zagrodach spisywane
s¹ do Ksiêgi Rodowodowej, a w stadach wolnych rejestruje siê liczbê
zwierz¹t. G³ównym powodem powstania ksiêgi by³o prowadzenie
ewidencji ¿ubrów czystej krwi i odtworzenie drzewa genealogicznego
zwierz¹t. Ka¿dy ¿ubr ma swoje imiê, numer, wpisuje siê jego datê oraz
miejsce urodzenia, imiona i numery rodziców, a tak¿e informacje o
przewo¿eniu osobnika pomiêdzy oœrodkami. Imiona ¿ubrów nizinnych urodzonych w Polsce rozpoczynaj¹ siê na litery „PO” i „PU” dla
linii nizinno-kaukaskiej. Spotkaæ mo¿na tak¿e imiona na litery „PL”
nadane ¿ubrom urodzonym w Pszczynie.
Pomimo spektakularnego sukcesu restytucji gatunku, ¿ubr nadal jest gatunkiem zagro¿onym. Znajduje siê w „Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t Zagro¿onych” i „Czerwonej Ksiêdze Zagro¿onych Gatunków” IUCN. Objêty zosta³ Konwencj¹ Berneñsk¹
oraz jest gatunkiem priorytetowym w Dyrektywie
Siedliskowej.
Opracowanie: Joanna Wróbel-Mróz
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
S³owniczek
- Restytucja gatunku – dzia³ania zmierzaj¹ce do odtworzenia b¹dŸ czêœciowej
odbudowy populacji danego gatunku; przywrócenie gatunku zagro¿onego
wymarciem do naturalnego œrodowiska; polega na zapewnieniu w³aœciwych
warunków do rozmna¿ania i rozwoju.
- Chromosomy – sta³e sk³adniki j¹dra komórkowego, bêd¹ce nosicielami genów.
- Inbred (ang. wrodzony, przyrodzony, wsobny) – kojarzenie zwierz¹t spokrewnionych.
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