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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

VIII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany”
X festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”
Dzieñ Ziemi
Nowe wystawy
Cietrzew
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Zapraszamy

J. Frankowski

Za nami wiosna, która obfitowa³a w wiele wydarzeñ edukacyjnych. Ju¿ po raz trzynasty odby³
siê w oœrodku „Dzieñ Ziemi”.
Œwiêtowa³y go dzieci i m³odzie¿,
które przez ca³y rok by³y zaanga¿owane w ró¿norodne formy edukacji ekologicznej i zosta³y docenione przez doros³ych zawodowo
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.
Tradycyjnie w parku-arboretum
m³odzie¿ posadzi³a pami¹tkowe
drzewo. Tym razem by³a to limba.
W drugiej po³owie maja nasz
oœrodek zorganizowa³ Noc Muzeów, podczas której otwarto wystawê rzeŸby i pasteli artystki z Sopotu, Pani Ewy Beyer-Formeli. Równie¿ w maju odby³a siê ósma z kolei edycja
konkursu krasomówczego „Bajarze z Leœnej
Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Przyst¹pi³o do niego trzydzieœci dwóch
gawêdziarzy, prezentuj¹c wysoki poziom oratorski.
Z okazji kanonizacji Jana Paw³a II
otwarto dwie wystawy prezentuj¹ce relikwie
oraz wizerunki œwiêtego Polaka utrwalone
na kartach telefonicznych, monetach i innych
pami¹tkach. Po raz dziesi¹ty odby³ siê festyn
edukacyjny „Spotkanie z lasem”, w trakcie
którego dzieci i m³odzie¿ mia³y okazjê w³asnorêcznie wyplataæ wiklinê, czerpaæ papier,
lepiæ naczynia gliniane, malowaæ na szkle i
liœciach, zdobiæ drewno metod¹ de coupage
czy tkaæ krajki. Co wiêcej ogl¹dano wiele
ciekawych pokazów i spektakli uczniowskich
oraz mo¿na by³o braæ udzia³ w grach i zabawach.
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê w
oœrodku zielone szko³y, lekcje terenowe i warsztaty plastyczne, a niektóre z nich odbêd¹ siê

tak¿e w wakacje. Od maja bie¿¹cego roku
oferta muzealna wzbogaci³a siê o nowy
obiekt, drewnian¹ chatê z wystaw¹ pszczelarsk¹ i kancelari¹ leœniczego z po³owy XX
wieku. Co wiêcej przez okres wiosny wzbogacano zabytkowy park w nowe kolekcje
drzew i krzewów.
W miesi¹cach wakacyjnych uka¿¹ siê
drukiem cztery publikacje z zakresu historii
lasów, szkolnictwa leœnego oraz wspomnienia leœników. W przygotowaniu s¹ nastêpne
wydawnictwa w postaci zbioru fraszek
ekologicznych, pakietu scenariuszy lekcji
pod wspóln¹ nazw¹ „U¿ytkowanie lasu nie
jest z³e”, broszury dla dzieci „Drewno jest
wspania³e” i drugie wydanie „Estetyki
lasu”.
Okres lata sprzyja wycieczkom po kraju,
dlatego te¿ zapraszam wszystkich do odwiedzin naszego oœrodka z wieloma wystawami,
urokliwym parkiem-arboretum oraz atrakcyjn¹ zagrod¹ zwierz¹t.
Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor OKL

Nowa wystawa sta³a
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie, na tzw. „Dybulu”, od 2012 r. funkcjonuje zrekonstruowana cha³upa – leœniczówka. Jest to chata z drugiej po³owy XIX
wieku. Od maja 2014 r. w cha³upie tej
udostêpniono do zwiedzania wystawê sta³¹
ukazuj¹c¹ kancelariê leœniczego z po³owy
XX wieku oraz eksponaty zwi¹zane z
pszczelarstwem.

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”
Cha³upa – leœniczówka
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Nad koronami drzew”
wystawa fotografii Aleksandra Grada
(do sierpnia 2014 r.)
Wystawa malarstwa Anny Cherubin
(do sierpnia 2014 r.)
Wystawa twórczoœci
Ewy Beyer-Formeli
(do sierpnia 2014 r.)
„Pamiêtajmy o siekierach”
i pocztówki z niezapominajk¹
wystawa ze zbiorów Edwarda Marsza³ka
(do grudnia 2014 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
„Ssaki leœne”, „Leœni detektywi”
„¯ubrowe ciekawostki”
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

Nadchodz¹ce
wydarzenia

Redakcja

Cha³upa – leœniczówka mieszcz¹ca siê na „Dybulu” (fot. R. Sorek)
Fragment wystawy ukazuj¹cy izbê leœniczówki z po³owy XX w. (na górze)
i ekspozycja pszczelarska (na dole) (fot. R. Sorek)

Miêdzynarodowy Festiwal
Kultury Leœnej i £owieckiej
16 sierpnia 2014 r.

* Zapraszamy do udzia³u *
szczegó³y na stronie: www.okl.lasy.gov.pl
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Bajarze z Leœnej Polany nagrodzeni
Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie ju¿ po raz ósmy zorganizowa³ ogólnopolski konkurs na najlepsz¹
leœn¹ gawêdê. Oratorskie
popisy publicznoœæ nagradza³a brawami, a jury notami na miarê zwyciêstwa.
Konkurs wpisa³ siê w obchody jubileuszu 90-lecia Lasów
Pañstwowych.
22 maja br. trzydziestu
dwu bajarzy z ca³ego kraju prezentowa³o swoje opowieœci ze
sceny w zabytkowej „Powozowni”. Ju¿ pierwsze wyst¹pienia pokaza³y, ¿e zapowiada
siê prawdziwa bitwa na g³osy.
Wysoki poziom konkursu by³
wyzwaniem dla startuj¹cych,
jak i oceniaj¹cych wyst¹pienia. Kobiety i mê¿czyŸni, uczniowie i nauczyciele, emeryto- Uczestnicy konkursu, jury oraz zaproszeni goœcie (fot. P. Ortell)
wani i zatrudnieni pracownicy
Lasów Pañstwowych, a tak¿e mi³oœnicy lasu, wo i uczuciowo zwi¹zanej z lasem staruszki. Koziary i Piotra Lipianina; dwojga uczniów z
niezwi¹zani zawodowo z LP, wcielali siê w Przedstawiony dialog by³ pouczaj¹c¹ Zespo³u Szkó³ Leœnych w Lesku: Kai Hrabal
role leœnych bajarzy. Najliczniejsz¹ grupê histori¹ pokazuj¹c¹, ¿e wymiana doœwiad- i Grzegorza P³aza oraz gimnazjalistki z T³ostanowi³a m³odzie¿ techników leœnych, czenia oraz wiedzy miêdzy pokoleniami kini Wielkiej – Joanny Pomyka³y i mi³oœnika
przynosi obopóln¹ korzyœæ.
lasu z Borów Tucholskich – Krzysztofa
reprezentuj¹ca osiem placówek szkolnych.
Drugie miejsce w konkursie zajê³a Anna Og³uszki. Na specjalne wyró¿nienie zapraGawêdy wzrusza³y, wywo³ywa³y
œmiech, czasami refleksjê, niejednokrotnie Jarz¹bska z Technikum Leœnego w Bia³o- cowa³ Zygmunt Burzyñski – emerytowany
przenosz¹c s³uchaczy w swoisty rodzaj leœ- wie¿y, która przedstawi³a gawêdê „Amarok pracownik Lasów Pañstwowych, który ze
nego bytu. Mia³y charakter wspomnieñ, by³y – duch wilka”. By³a to niezwyk³a opowieœæ sceny proponowa³ wszystkim zakochanym
patriotycznymi opowieœciami o historii, wzbogacona indiañsk¹ pieœni¹ rozlegaj¹c¹ „Œwiêto Polskiej Niezapominajki zamiast
Walentynek z anglosaskiej bajki”.
³owieckich przygodach, têsknotach i marze- siê w sercu bia³owieskiej puszczy.
Laureatem trzeciego miejsca zosta³ KaKonkurs uœwietnili swoimi wystêpami
niach. Wiêkszoœæ z nich stanowi³y autorskie
opracowania, ale by³y równie¿ teksty mil Zyba³a – uczeñ z Zespo³u Szkó³ Leœnych muzycy z Castle Brass Zespo³u Instrumenw Bi³goraju. Ukaza³ las widziany z perspe- tów Dêtych Blaszanych Zamku Kórnickiego
zapo¿yczone z literatury.
Bajania, zgodnie z regulaminem, trwa³y ktywy niewielkiego owada – biegacza (ga- prezentuj¹cy œwiatowe utwory muzyczne z
lasem w tle oraz uczniowie z Zespo³u Szkó³
od 6 do 7 minut. Rekwizyty, a niekiedy wêda „Ma³y a jednak wielki”).
Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienia dla: Leœnych i Ekologicznych w Brynku, którzy
kostium, adekwatne do opowieœci, by³y dodatkowym atutem. Siedmioosobowe jury, trojga uczniów z Zespo³u Szkó³ Leœnych w wyst¹pili w spektaklu „Kolacja dla g³upca”.
Goszcz¹cy po raz pierwszy w Oœrodku
pod przewodnictwem profesora Tomasza Bi³goraju: Micha³a Denisa, Magdaleny
Boreckiego, ocenia³o przede
Kultury Leœnej zwiedzali jego powszystkim w jaki sposób bajarze
dwoje i zauroczeni miejscem zapobudz¹ zainteresowanie s³uchawiadali swój powrót, nie wykluczy. Zwraca³o uwagê na sprawczaj¹c startu w kolejnych edycjach
noœæ i poprawnoœæ jêzykow¹,
gawêdziarskich zmagañ.
wymowê, intonacjê, docenia³o
Patronat nad VIII Ogólnopolstylizacjê gwarow¹, elementy
skim Konkursem „Bajarze z Leœdialogu oraz jêzyk cia³a. Krynej Polany” im. redaktora Andrzeja
teriami decyduj¹cymi o powoZalewskiego sprawowali Dyrektor
dzeniu by³y oczywiœcie zgodnoœæ
Generalny Lasów Pañstwowych
g³oszonego tekstu z tematyk¹
oraz Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka
konkursu oraz w³aœciwe korzyPolskiego przy Prezydium Polskiej
stanie z limitu czasu.
Akademii Nauk w Warszawie.
Najwy¿sz¹ notê otrzyma³a
Organizatorem konkursu by³
gawêda Magdaleny Wrzosek,
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uuczennicy Technikum Leœnego w
chowie. Do wspó³pracy w³¹czyli
Tucholi, której tytu³ brzmia³:
siê Centrum Informacyjne Lasów
Jury oraz laureaci konkursu; od lewej: Ryszard Dzialuk – dyrektor Biura Nasiennictwa Leœnego w Warszawie,
„Jak to dawniej bywa³o”. Jej Edward Marsza³ek – Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie, Anna Jarz¹bska – Technikum Leœne Pañstwowych oraz Biuro NasienBia³owie¿y (II miejsce), prof. Halina Zgó³kowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kamil
autorka wcieli³a siê w podwójn¹ wZyba³a
nictwa Leœnego w Warszawie.
– Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³goraju (III miejsce), prof. Tomasz Borecki – przewodnicz¹cy jury – dyrektor
Instytutu
Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji w Warszawie, Magdalena Wrzosek – Technikum Leœne w
rolê: zagubionej w lesie m³odej
Tucholi (I miejsce), Benedykt RoŸmiarek – dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie, Grzegorz Lenart –
Alicja Antonowicz
dziewczyny z miasta oraz ¿ycio- z-ca dyrektora RDLP w Lublinie (fot. P. Ortell)
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X jubileuszowe „Spotkanie z lasem”

Pierwszym punktem spotkania by³o wrêczenie Odznak Honorowych za
Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego, które otrzymali prof. Jerzy
13 czerwca br. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³ siê X festyn Na festyn przyby³o ok. 800 uczniów wraz z opiekunami ze szkó³ po³udniowej Wiœniewski i prof. Dariusz Gwiazdowicz; odznaczenia dokonali Benedykt
RoŸmiarek, dyrektor oœrodka oraz Krzysztof Grabowski, cz³onek Zarz¹du
edukacyjny „Spotkanie z lasem”; wydarzenie otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, Wielkopolski oraz zaproszeni goœcie (fot. P. Ortell)
Województwa Wielkopolskiego (fot. P. Ortell)
dyrektor OKL (fot. P. Ortell)

W czêœci artystycznej wyst¹pi³y „Nimfy Leœne” ze Szko³y Podstawowej w Inscenizacjê pn.: „Leœna cisza” przygotowa³a m³odzie¿ z teatrzyku „Ad hoc” ze M³odzi aktorzy z teatrzyku „Ad hoc” przygotowali równie¿ pantomimê pod
Go³uchowie oraz uczniowie z klasy II ze szko³y w Dobrzycy (na zdjêciu), Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu (fot. P. Ortell) tym samym tytu³em, któr¹ odegrali na scenie (fot. P. Ortell)
którzy zaprezentowali spektakl pt.: „Dzieci œmieci” (fot. P. Ortell)

Sygnaliœci z Nadleœnictw Kalisz i Taczanów zagrali koncert „Znaczenie W jubileuszowej edycji festynu odby³y siê wystêpy z serii: „Leœne koncerty” w W samo po³udnie rozstrzygniêto konkurs plastyczny „Las wokó³ nas”, na który
sygna³ów ³owieckich”, okraszony bogatym komentarzem wyjaœniaj¹cym wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie; na zdjêciu Zuzia do oœrodka nap³ynê³o 747 prac; nagrodzone prace mo¿na by³o obejrzeæ na
Majewska (fot. P. Ortell)
wystawie prezentowanej obok sceny (fot. P. Ortell)
poszczególne utwory (fot. P. Ortell)

Ka¿dy uczestnik festynu otrzyma³ okolicznoœciowy znaczek upamiêtniaj¹cy Dzieci mog³y skorzystaæ z konkursów przygotowanych przez oœrodek m.in. Na stoisku Oœrodka Kultury Leœnej odbywa³y siê warsztaty wyklejania na
to wydarzenie (fot. P. Ortell)
drewnie, konkursy z wiedzy o lesie i go³uchowskim parku oraz zabawy eduka„Czy znasz to drzewo?”, rzut szyszk¹ do celu (fot. P. Ortell)
cyjne (fot. P. Ortell)

Na zakoñczenie odby³ siê pokaz umiejêtnoœci psów przygotowany przez szko³ê Towarzystwo ¯ywej Archeologii Zawodzie z Kalisza jak co roku przygotowa³o Na stoisku Towarzystwa ¯ywej Archeologii Zawodzie uczestnicy mogli
dla czworono¿nych przyjació³ Red Dog z Kalisza (fot. P. Ortell)
szereg atrakcji m.in. pokazy wojowników, dawnych technik wêdzenia i równie¿ wzi¹æ udzia³ w warsztatach lepienia naczyñ z gliny (fot. P. Ortell)
pieczenia chleba, dziania barci, wyrobu dziegciu (fot. D. Micha³owski)
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X jubileuszowe „Spotkanie z lasem”

Uczestnicy festynu wykonywali kolorow¹ bi¿uteriê z flizeliny oraz ró¿norodnych koralików nanizanych na ekologiczne sznurki (fot. P. Ortell)

Na stoisku przygotowanym przez Zespó³ Parków Krajobrazowych Woje- Jak co roku pracownicy Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój uczyli m³odych
wództwa Wielkopolskiego m³odzie¿ nie tylko dowiadywa³a siê, ¿e pszczo³y przyjació³ lasu wyciskania papieru czerpanego (fot. P. Ortell)
s¹ naszymi sprzymierzeñcami, ale równie¿ korzysta³a z warsztatów malowania na drewnianych kr¹¿kach (fot. P. Ortell)

Pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
przeprowadzali warsztaty wikliniarskie (fot. D. Micha³owski)

Na stoisku przygotowanym przez Mniszki mo¿na by³o równie¿ samodzielnie Uczestnicy spotkania na kole garncarskim wykonywali dzbany i wazony
(fot. D. Micha³owski)
wykonaæ skórzany rzemieñ (fot. P. Ortell)

Nie zabrak³o chêtnych do tworzenia rysunków na liœciach
(fot. D. Micha³owski)

Uczestnicy malowali barwne motyle i ptaki na szkle (fot. D. Micha³owski)

Wyniki konkursu „Las wokó³ nas”
I kategoria (klasy I–III szkó³ podstawowych):
I miejsce – Ignacy Jurek, Szko³a Podstawowa w Blizanowie
II miejsce – Karolina Starosta, Szko³a Podstawowa w Mieszkowie
III miejsce – Wojtek Chojnacki, Szko³a Podstawowa nr 9 w Koninie
Wyró¿nienia:
- Aleksandra Dudkowiak, Szko³a Podstawowa nr 1 w Pleszewie
- Julia Wielgosz, Szko³a Podstawowa w Liskowie
- Cyprian Oleksy, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Wiktoria B³aszczyk, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Franciszek Jasiñski, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Aleksandra Gomu³ka, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Marcin Kuchnicki, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Klaudia Kowalczyk, Zespó³ Szkó³ nr 1 w Godzieszach Wielkich
- Kinga Florczak, Szko³a Podstawowa w Zbiersku
- Klaudia Wypych, Szko³a Podstawowa w Strza³kowie
- Wiktor Walczak, Szko³a Podstawowa w Wielowsi
- Filip Kruziñski, Szko³a Podstawowa nr 9 w Kaliszu
- Wiktoria Michalska, Szko³a Podstawowa w Mieszkowie
- Julita Kêdziora, Szko³a Podstawowa w Kozieg³owach
II kategoria (klasy IV–VI szkó³ podstawowych):
I miejsce – Antonina Olszewska, M³odzie¿owy Dom Kultury
w Jeleniej Górze
II miejsce – Weronika Bilska, Szko³a Podstawowa nr 6 w Koninie
III miejsce – Piotr Majchrowicz, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie
Wyró¿nienia:
- Kaja M¹drzak, Szko³a Podstawowa w Sowinie B³otnej
- Weronika Wich³acz, Zespó³ Szkó³ w Iwanowicach
- Wiktoria Wróbel, Zespó³ Szkó³ w Iwanowicach
- Julia Michalak, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach

Na festynie mo¿na by³o równie¿ wybiæ sobie pami¹tkow¹ monetê z X edycji
„Spotkania z lasem” (fot. D. Micha³owski)
Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk

- Anna Czarnecka, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Katarzyna Kuchnicka, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Jakub Zaj¹c, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Milena Skowroñska, Zespó³ Szkó³ nr 7 w Kaliszu
- Filip Odziemski, Szko³a Podstawowa nr 18 w Kaliszu
- Nikola Penkala, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie
- Laura Lubojañska, Szko³a Podstawowa Sióstr Salezjanek
w Ostrowie Wlkp.
- Aleksandra Sipka, Szko³a Podstawowa nr 21 w Kaliszu

Patronat medialny:

III kategoria (klasy I–III gimnazjum):
I miejsce – Dominika Konieczna, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
II miejsce – Patryk Kaczmarek, Zespó³ Placówek Specjalnych
w Pleszewie
III miejsce – Matylda Dembek, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
Wyró¿nienia:
- Sebastian Paœ, Gimnazjum w Koœcielnej Wsi
- Ewa Szadkowska, Gimnazjum w Go³uchowie
- Monika Janicka, Gimnazjum we Wielowsi
-Wiktoria Walczak, Zespó³ Szkó³ Publicznych w Taczanowie
Drugim
- Katarzyna Durdyn, Gimnazjum w Liskowie
- Aleksandra Antczak, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie
- Julia Wodniakowska, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
- Wiktor Bi³at, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
IV kategoria (szko³y ponadgimnazjalne):
I miejsce – Marta Wojtkowiak, Zespó³ Szkó³
Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie
II miejsce – Paulina S³omian, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu

III miejsce – nie przyznano
Wyró¿nienia:

- Nikola Szulc, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1
w Kaliszu
- Katarzyna Marucha, Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Kaliszu
- Patryk Molka, Zespó³ Szkó³
Us³ugowych w Ostrowie Wlkp.
- Martyna Kaliñska, Zespó³ Szkó³
Us³ugowych w Ostrowie Wlkp.
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Dzieñ Ziemi
Po raz kolejny udowodniliœmy, ¿e ¿ycie na planecie Ziemia
jest wspania³¹, ale i bardzo odpowiedzialn¹ przygod¹. Wspólnie
z uczniami z kilkunastu placówek szkolnych œwiêtowaliœmy w
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie Dzieñ Ziemi. Tegoroczna,
13. edycja, odby³a siê w przedostatni dzieñ kwietnia.
Edukacyjna impreza, podzielona na trzy czêœci, przebiega³a w
„Powozowni”, parku-arboretum i na dziedziñcu przed „Oficyn¹”.
Specjalne okolicznoœciowe wystêpy przygotowali m³odzi artyœci.
Go³uchowskie przedszkolaki wybra³y siê na ekologiczn¹ œcie¿kê
razem z Misiem Uszatkiem, a ich starsi koledzy z III LO w Kaliszu
apelowali do goœci s³owami poety: „pamiêtajcie o ogrodach”.
Uczniowie z kaliskiego Gimnazjum nr 2 na tê okazjê przygotowali wyj¹tkowy wystêp wokalny. Artystyczne popisy odbywa³y siê
na scenie w „Powozowni”. Tam te¿ prelekcjê o du¿ych ssakach
polskich lasów wyg³osi³ dr Grzegorz Wieczorek. Treœci zawarte w tej
minilekcji uczniowie wykorzystali do rozwi¹zania krzy¿ówki, a
autorzy prawid³owych rozwi¹zañ wziêli udzia³ w losowaniu
atrakcyjnych nagród.

Przedszkolaki z go³uchowskiej placówki szkolnej zaprezentowa³y na scenie spektakl pt.: „Miœ Uszatek i dzieci na
ekologicznej œcie¿ce” (fot. J. Wróbel-Mróz)

Tego dnia swoj¹ wiedzê ekologiczn¹ mo¿na by³o sprawdziæ równie¿ podczas rajdu zorganizowanego na terenie parku-arboretum.
W dwóch kategoriach wystartowali uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Rywalizacja o tytu³ najlepszej dru¿yny rajdu z pewnoœci¹ pozostanie w pamiêci uczestników Dnia Ziemi, podobnie jak
kolorowy happening poprowadzony przez uczniów Szko³y Podstawowej w Go³uchowie. Œpiewem uœwietnili oni bardzo wa¿ny moment obchodów – sadzenie sosny limby – poprzez które m³odzie¿
odnowi³a swój patronat nad parkiem-arboretum.
W samo po³udnie na dziedziñcu przed „Oficyn¹” 35 m³odych
ekologów zosta³o wyró¿nionych odznakami „Honorowego Opiekuna

Uczestnicy Dnia Ziemi posadzili sosnê limbê, symbolizuj¹c¹ odnowienie patronatu nad go³uchowskim parkiem
(fot. J. Wróbel-Mróz)

Miejsc Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”. W tej czêœci programu
podsumowano równie¿ liczne projekty ekologiczne, w tym konkurs
„Zmieniajmy z³e nawyki”, og³oszono wyniki rajdu i rozlosowano
rower.
Dzieñ Ziemi w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie ka¿dego
roku przyci¹ga liczne grono sympatyków przyrody, wra¿liwych na
piêkno otaczaj¹cego ich œwiata. Tak by³o i tym razem. Do Go³uchowa
zjecha³o blisko pó³ tysi¹ca osób, które poprzez wspólne œwiêtowanie
pokaza³y emocjonalne zaanga¿owanie w sprawy œrodowiska naturalnego.
Honorowy patronat nad uroczystoœci¹ objêli Prezydent Miasta
Kalisza – Janusz Pêcherz oraz Starosta Pleszewski – Micha³ Karalus.
Imprezê zorganizowali Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie i III
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika w Kaliszu, przy
wspó³udziale Urzêdu Gminy w Go³uchowie, Urzêdu Miejskiego w
Kaliszu, Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Gimnazjum nr 2
w Kaliszu.
M³odzie¿ za swój wk³ad w dba³oœæ o œrodowisko otrzyma³a
liczne nagrody, które ufundowali: Przedsiêbiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO w Kaliszu, Polski Zwi¹zek £owiecki, Regionalny
Konserwator Przyrody, Bank Zachodni WBK w Kaliszu, firmy Enter
i Neovision, Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie.
Przewóz uczniów w miejsce wydarzenia zorganizowa³o Kaliskie
Przedsiêbiorstwo Transportowe, a wspólny plenerowy posi³ek zapewni³a Kawiarnia „Muzealna”. Wszystkim sponsorom oraz patronom medialnym: „Ziemi Kaliskiej”, Radiu Centrum, Telewizji
Interaktywnej aMazing, Portalowi Fakty Kaliskie oraz „¯yciu Kalisza” serdecznie dziêkujemy.
Alicja Antonowicz

Otwarte wystawy

„W przededniu kanonizacji” to tytu³ otwartej 8 kwietnia 2014 r. wystawy
prezentuj¹cej pami¹tki zwi¹zane z pontyfikatem Jana Paw³a II, pochodz¹ce ze zbiorów Antoniego Filipowicza, zastêpcy nadleœniczego Nadleœnictwa Przedborów (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Od pocz¹tku kwietnia br. w sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni”
udostêpniono wystawê czasow¹ pn: „200 lat kartografii leœnej”, a od 2
czerwca mo¿na zwiedzaæ ekspozycjê upamiêtniaj¹c¹ 90-lecie Lasów
Pañstwowych – na zdjêciu (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

17 maja br. podczas Nocy Muzeów, Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL,
otworzy³ wystawê Ewy Bayer-Formeli pn: „Drogami Marianny Orañskiej,
marmury i pastele z Kotliny K³odzkiej” (fot. K. Zió³kowska)
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Wydarzenia

Tu byliœmy

W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 17 maja br. udostêpniono do zwiedzania wystawy w godzinach
nocnych; podczas Nocy Muzeów Muzeum Leœnictwa odwiedzi³o blisko 1400 turystów (fot. K. Zió³kowska)

Oœrodek Kultury Leœnej 11 maja br. uczestniczy³ w Festynie Leœnym po³¹czonym z Jarmarkiem œw. Wojciecha w
Ciechanowcu; organizatorem przedsiêwziêcia by³o Nadleœnictwo Rudka oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks.
Krzysztofa Kluka (fot. R. Sorek)

30 maja 2014 r. w oœrodku odby³a siê „Konferencja z okazji 90-lecia Lasów Pañstwowych” zorganizowana przez
Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa w Kaliszu oraz Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie, w której uczestniczyli leœnicy i drzewiarze z po³udniowej Wielkopolski oraz
zaproszeni goœcie (fot. R. Sorek)

Podczas dziesi¹tej edycji festynu „Lasom Przyjazny”, który odby³ siê 31 maja 2014 r. na dziedziñcu przy Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu, pracownicy oœrodka przeprowadzali gry i zabawy edukacyjne, zachêcali do czêstych
wizyt w lesie oraz opowiadali o twórczoœci artystycznej inspirowanej przyrod¹ (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W oœrodku 12 i 13 czerwca br. mia³o miejsce ostatnie posiedzenie bie¿¹cej kadencji Rady Naukowej Oœrodka
Kultury Leœnej, na którym cz³onkowie podsumowali ostatnie cztery lata pracy oraz uczestniczyli w wizji terenowej (fot. A. Antonowicz)

Oœrodek zorganizowa³ swoje stoisko podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkó³ nr 7 w Kaliszu, gdzie
uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w konkursach z wiedzy o lesie oraz odpowiedzieæ na zagadki przyrodnicze
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Pracownicy oœrodka 22 czerwca br. zorganizowali gry i zabawy edukacyjne podczas festynu rodzinnego w
parafii Opatrznoœci Bo¿ej w Kaliszu (fot. Arch. OKL)

7 czerwca 2014 r. na X Pikniku Myœliwskim w Uzarzewie OKL zorganizowa³ stoisko promuj¹ce kulturotwórcz¹
rolê lasu (fot. K. Radomski)
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
EN — gatunki silnie zagro¿one

Cietrzew — Tetrao tetrix

(Linnaeus, 1758)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Cietrzewie wystêpuj¹ w
pó³nocnej i œrodkowej Eurazji. Ich zasiêg rozci¹ga siê od
Anglii po pó³nocno-wschodnie Chiny i Pó³nocn¹ Koreê.
W Europie ptaki te zachowa³y
siê w Skandynawii i w Rosji
oraz nielicznie na £otwie,
Ukrainie, Bia³orusi i w Estonii. Spotkaæ je mo¿na równie¿
na terenach górskich w Austrii, Szwajcarii, W³oszech i
Francji oraz w pó³nocnych rejonach Wysp Brytyjskich. Izolowane, wyspowe populacje
wystêpuj¹ tak¿e w Karpatach i
na Pó³wyspie Ba³kañskim.
W Polsce cietrzewie zachowa³y siê przede wszystkim
w pó³nocno-wschodnich rejonach kraju. Spotkaæ je mo¿na
Tokuj¹cy cietrzew (fot. Arch. OKL)
równie¿ na WysoczyŸnie Sierozpowszechnionym i doœæ licznym w kraju
dleckiej, Polesiu Lubelskim i w Kotlinie San(w obecnych granicach Polski). Mimo, ¿e jego
domierskiej. Zasiedlaj¹ ponadto Wy¿ynê Maliczebnoœæ mala³a to do lat 30. XX wieku wy³opolsk¹, Karpaty Zachodnie i Sudety, a tak¿e
stêpowa³ jeszcze we wszystkich rejonach naWy¿ynê Œl¹sko-Krakowsk¹ i Bory Dolnoszej ojczyzny. Dopiero od lat 70. nast¹pi³
œl¹skie.
gwa³towny spadek jego liczebnoœci. Obecnie
Cietrzew a¿ do XIX wieku by³ gatunkiem
szacuje siê, ¿e Polska populacja liczy sobie 2000–2500
osobników.

Cechy gatunku

Obszar gniazdowania cietrzewia [Ÿród³o: „Ptaki Polski”, Andrzej G. Kruszewicz, Oficyna
Wydawnicza MULTICO,Warszawa 2005]

Ciekawostki
a Samica cietrzewia nazywana jest w gwarze
myœliwskiej cieciork¹.
a W ¿o³¹dku doros³ego cietrzewia mo¿e znajdowaæ siê nawet 1000 sztuk gastrolitów, a ich
³¹czna masa mo¿e wynieœæ 20 g.
a Pieœñ tokuj¹cego cietrzewia jest lepiej s³yszalna z daleka ni¿ z bliska. Powoduje to czêsto
sytuacjê, i¿ cz³owiek zbli¿aj¹cy siê do ptaka ma
wra¿enie, ¿e siê od niego oddala.
a Zim¹, gdy wystêpuje gruba pokrywa œniegu i
niska temperatura, cietrzewie zaœnie¿aj¹ siê.
Nocuj¹ w jamach wydrapanych nogami i dziobem. Dr¹¿¹ do tych jam tunele, których wejœcie
mo¿e byæ oddalone od schronienia nawet o 3 m.
a Cietrzewie biegaj¹ szybko i wytrwale. Podczas biegu wyci¹gaj¹ szyjê i utrzymuj¹ j¹ w pozycji poziomej. Niechêtnie lataj¹. Podczas lotu
unosz¹ siê pasywnie z rozpostartymi skrzyd³ami, uderzaj¹c nimi od czasu do czasu. Mog¹

U tych ptaków wystêpuje wyraŸny dymorfizm p³ciowy. Koguty s¹ zdecydowanie
wiêksze i bardziej bogato
ubarwione. Masa cia³a samców wynosi 1,2–1,9 kg, a samic – 0,9–1,4 kg. Cietrzewie
maj¹ krêpy tu³ów i niezbyt
d³ug¹ szyjê. Ich skrzyd³a s¹
stosunkowo krótkie i têpo zakoñczone. G³owê maj¹ niedu¿¹. Nogi s¹ krótkie i mocne, z opierzonym skokiem.
Palce s¹ nieopierzone, pokryte rogowatymi tarczkami
i zakoñczone mocnymi pazurami. Jesieni¹ spod bocznych tarczek wyrastaj¹ ostre,
rogowe igie³ki, u³atwiaj¹ce

osi¹gn¹æ prêdkoœæ 100 km/godz.
a Zdania polskich systematyków s¹ podzielone i
czêœæ z nich uwa¿a, ¿e cietrzew i g³uszec s¹ to
g³uszce, przy czym g³uszec to g³uszec w³aœciwy, a
cietrzew – to g³uszec cietrzew, natomiast inni
twierdz¹, ¿e: cietrzew to cietrzew, a g³uszec to
cietrzew g³uchy. Jêzykowo cietrzew jest starszym s³owem i u nas ma pierwszeñstwo. Tak kiedyœ nazywano oba ptaki, a g³uszec swoj¹ nazwê
otrzyma³ póŸniej (najpierw jako g³uchy cietrzew,
a nastêpnie – g³uszec).
a S³owo cietrzew jest stare i ma w ró¿nych
jêzykach swoje odpowiedniki: ³aciñskie – tetrao,
greckie – tetrax, staroindyjskie – tittira, perskie –
tederv, nawet szwedzkie – tjader. Choæ niektóre z
nich oznaczaj¹ g³uszca, inne ba¿anta, przepiórkê
lub kuropatwê, to wszystkie te s³owa „trzeszcz¹”
i zwi¹zane s¹ z charakterystycznym dŸwiêkiem
ptasim. Gdy¿ ³aciñskie s³owo tetrinnire znaczy
„gdakaæ”. W pras³owiañszczyŸnie istnia³o s³owo

poruszanie siê po œniegu
i lodzie. Dziób cietrzewi
jest gruby i krótki, ciemnoszary lub czarny. U
kogutów górna czeœæ jest
silnie wygiêta, wypuk³a i
nieco d³u¿sza od dolnej.
Na górze dzioba znajduje siê rogowa pochwa.
Oczy cietrzewia otoczone s¹ nieopierzonym
paskiem skóry, który
wiosn¹ pêcznieje i staje
siê jaskrawoczerwony
(tzw. ró¿e). Kogut ma
krótki ogon, zakoñczony
g³êbokim wciêciem i
wygiêty w kszta³cie liry.
Ogon kury jest lekko klinowaty i zakoñczony
ma³ym wciêciem. Samce
s¹ barwy czarnej z granatowym po³yskiem. Maj¹
jednak bia³e pióra podogonia, prêgi przy tylnej
krawêdzi skrzyde³ i ma³e plamki przy ich
nasadzie.
Ptaki te pierz¹ siê (zmieniaj¹ pióra) dwa
razy do roku. Latem tylko czêœciowo zmieniaj¹ pióra (na g³owie, szyi i czêœciowo na
plecach), jesieni¹ ca³kowicie i wtedy ich zdolnoœæ lotu jest ograniczona.
Cietrzewie s¹ typowymi zagniazdownikami. Pisklêta pokryte s¹ gêstym puchem,
oczy maj¹ otwarte i poruszaj¹ siê samodzielnie. Ju¿ na drugi dzieñ opuszczaj¹ gniazdo i
wêdruj¹ za matk¹. Rozwijaj¹ siê szybko. Po 2
tygodniach zaczynaj¹ lataæ, a po 5 miesi¹cach
osi¹gaj¹ masê doros³ych osobników.
Cietrzewie aktywne s¹ w dzieñ. ¯eruj¹
2–3 godziny od œwitu i przed zachodem s³oñca. W œrodku dnia odpoczywaj¹. Nocuj¹ na
ziemi lub na drzewach. Prowadz¹ osiad³y,
pojedynczy tryb ¿ycia. W grupach spotyka siê
tylko samice z m³odymi. Dopiero w okresie
jesienno-zimowym skupiaj¹ siê w stadka, najczêœciej jednop³ciowe. Wspólnie wtedy ¿eruj¹
i odpoczywaj¹.

Biotop
Cietrzewie preferuj¹ tereny podmok³ych
³¹k z zadrzewieniami wierzbowymi, olchowymi i brzozowymi, tak¿e torfowiska wysokie i
nieu¿ytki w dolinach rzek. Unikaj¹ zwartych
tetervb i sk³ada³o siê z dŸwiêkonaœladowczego
teter- oraz przedrostka vb.
a W Polsce mo¿na spotkaæ miejscowoœci, które
swoj¹ nazwê wywodz¹ od cietrzewi: Trzetrzewnica, Trzeciewnica, Trzeciewiec.
a Istniej¹ nazwiska polskie, które wi¹¿¹ siê z
cietrzewiem na przyk³ad: Cietrzew, Cieærzew,
oraz znany z wiersza „Kolczyki Izoldy” Konstantego I. Ga³czyñskiego – Trzetrzewiñski.
a Regres populacji cietrzewia notuje siê nie
tylko w Polsce, ale i innych krajach, w których
ptak ten wystêpuje. W Bawarii, której kurak ten
jest symbolem i od stuleci znajdowa³a siê tam
najwa¿niejsza jego ostoja w Niemczech, odnotowano w 2010 r. zaledwie 20 osobników.
Stwierdzono, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla
cietrzewia s¹ wystêpuj¹ce w tym rejonie (w du¿ej liczbie) drapie¿niki – g³ównie lisy. Dla ratowania populacji kuraka rozpoczêto plan ochrony, maj¹cy na celu redukcjê tych drapie¿ników.

drzewostanów. Spotkaæ je mo¿na w lasach z du¿ymi lukami,
podmok³ych lub na ich obrze¿ach. Bytuj¹ w drzewostanach, które
s¹siaduj¹ z ³¹kami, uprawami leœnymi, bagnami lub w rosn¹cych na
terenach porolnych. W górach zasiedlaj¹ lasy reglowe z obszarami
torfowisk i halizn1, a tak¿e strefê górnej granicy lasu.

Po¿ywienie
Doros³e cietrzewie ¿ywi¹ siê g³ównie pokarmem roœlinnym. W ich
¿o³¹dku znajduj¹ siê drobne kamyki (gastrolity) pomagaj¹ce w rozdrabnianiu twardego pokarmu. Rodzaj pokarmu zale¿y od pory roku i
miejsca, w którym ptaki wystêpuj¹. Doros³e osobniki zim¹ od¿ywiaj¹
siê kotkami i p¹czkami brzozy. W Alpach i pó³nocno-wschodniej Europie w ich diecie s¹ p¹czki i ig³y sosen, modrzewia, limby i jod³y. Wiosn¹
jedz¹ p¹ki liœciowe krzewinek i drzew liœciastych (zw³aszcza buka),
m³ode ig³y modrzewia oraz liœcie traw i zió³. Latem i jesieni¹ spo¿ywaj¹
ró¿ne czêœci roœlin zielnych, owoce i nasiona drzew, krzewów, krzewinek i traw. W diecie znajduj¹ siê równie¿ bezkrêgowce, g³ównie owady. M³ode cietrzewie w pierwszych 2 tygodniach ¿ycia jedz¹ g³ównie
owady w ró¿nych stadiach rozwoju: mrówki, chrz¹szcze, g¹sienice motyli. Z wiekiem w pokarmie piskl¹t pojawiaj¹ siê roœliny, najpierw jagody i kwiaty. W wieku dwóch miesiêcy ¿ywi¹ siê ju¿ g³ównie pokarmem roœlinnym.

Rozmna¿anie
Najwa¿niejszym miejscem dla cietrzewi s¹ tereny, na których przeprowadzane s¹ toki. Tokowiska mog¹ byæ u¿ytkowane nawet przez kilkadziesi¹t lat. Najczêœciej s¹ one zlokalizowane na otwartej lub pó³otwartej powierzchni. Odleg³oœæ jednego tokowiska od drugiego
wynosi minimum 200 m. Na tym terenie mo¿e przebywaæ do kilkudziesiêciu kogutów, choæ z regu³y jest ich kilka. Ptaki na tokowiskach
wykazuj¹ strukturê socjaln¹ i przestrzenn¹. W centralnym punkcie znajduje siê kogut dominuj¹cy, zwykle trzyletni lub starszy, wokó³ niego tokuj¹ m³odsze, a na obrze¿u pozosta³e samce nieterytorialne.
Toki rozpoczynaj¹ siê w po³owie marca i trwaj¹ do koñca maja, w
górach do czerwca. Samce przylatuj¹ na tokowisko przed wschodem
s³oñca i zaczynaj¹ tokowaæ o œwicie. O wschodzie s³oñca nastêpuje
krótka, kilkuminutowa przerwa. Potem nieprzerwane toki mog¹ trwaæ
nawet 3 godziny, w czasie których s³ychaæ charakterystyczne odg³osy.
Najpierw tzw. czuszykanie, potem melodyjne, nieprzerwane be³kotanie
(bulgotanie). Tokuj¹ce samce przybieraj¹ imponuj¹c¹ postawê cia³a.
Kiedy nastêpuje naruszenie terytorium dochodzi do walki miêdzy
kogutami. Kury przybywaj¹ na tokowisko nieco póŸniej i na pocz¹tku
przesiaduj¹ na uboczu. Dopiero po kilku dniach, w pe³ni tokowiska,
wchodz¹ do jego wnêtrza. Wybieraj¹ partnerów, najczêœciej tych z
samego centrum tokowiska. Po zakoñczeniu rytua³ów ptaki rozchodz¹
siê w miejsca swoich ostoi.

Gniazda
Gniazda zak³adaj¹ samice, najczêœciej w bezpoœrednim s¹siedztwie
tokowiska. Maj¹ one kszta³t niewielkiego do³ka wygrzebanego w ziemi.
S¹ sk¹po wyœcielone liœæmi, trawami, mchami i porostami. Najczêœciej
s¹ os³oniête od góry, a czasem równie¿ z boku, tak aby by³y mniej
widoczne. Samica sk³ada 3–16 jaj (najczêœciej 7–10) i wysiaduje je
24–28 dni. Wysiadywaniem jaj zajmuje siê wy³¹cznie kura. W tym
czasie 2–3 razy dziennie oddala siê od gniazda na odleg³oœæ kilku
metrów, w celu zdobycia pokarmu i pielêgnacji cia³a. Pisklêta wykluwaj¹ siê od koñca maja do pocz¹tku lipca. Ich opiek¹ zajmuje siê
wy³¹cznie samica cietrzewia.

R. Walendowski, Cietrzew (akwarela)

Zagro¿enia
Najwiêksza œmiertelnoœæ wœród cietrzewi wystêpuje w wieku
pisklêcym. W czasie wysiadywania jaj i wylêgu ginie do 50% populacji, a od wyklucia do 2 miesiêcy dalszych 35% piskl¹t. Powodem
strat s¹ g³ównie drapie¿niki, ale równie¿ z³e warunki pogodowe. Zarówno doros³e osobniki, jak i m³ode, padaj¹ ofiar¹ lisów, jastrzêbi oraz
kun, jenotów i norek amerykañskich.
Zagro¿eniem dla tego gatunku jest tak¿e przeobra¿anie jego ostoi,
g³ównie osuszanie terenów, na których ptaki prowadz¹ lêgi i tokowiska. Zarówno melioracje odwadniaj¹ce jak i regulacja rzek powoduj¹,
¿e cietrzewie przenosz¹ siê na inne tereny, w miejsca bardziej niebezpieczne, o wiêkszym ryzyku drapie¿nictwa i z mniejsz¹ baz¹ pokarmow¹.
Du¿ym zagro¿eniem jest równie¿ sam cz³owiek, który coraz
czêœciej przebywa w miejscach bytowania cietrzewi i p³oszy je, co jest
czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmniejszenie ich liczebnoœci.

Ochrona
Cietrzew w Polsce objêty jest œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹ od 1995 r.
Równie¿ wokó³ jego tokowisk od 1 lutego do 31 maja w promieniu
500 m obowi¹zuje strefa ochronna.
Od lat 90-tych XX wieku podejmowane s¹ ró¿ne dzia³ania maj¹ce
na celu zwiêkszenie liczebnoœci tego ptaka. Szereg inicjatyw podejmowanych jest przez leœników. Ostoje cietrzewia na obszarze dzia³ania Lasów Pañstwowych zosta³y objête programem ochronnym. Do
jednych z nich nale¿y projekt „Ochrona cietrzewia T. tetrix i jego ostoi
w Karkonoszach i Górach Izerskich” realizowany na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu. Pocz¹tkowo
program ten prowadzony by³ w Nadleœnictwach Szklarska Porêba i
Œwieradów, nastêpnie zosta³ rozszerzony o kolejne Nadleœnictwa (Kamienna Góra, Œnie¿ka, Œwiêtoszów, Przemków i Chocianów). Projekt
ochronny obejmuje odbudowê i wzmocnienie populacji cietrzewia,
ochronê biotopu oraz edukacjê spo³eczn¹.
Korzystne dla zachowania populacji cietrzewia s¹ równie¿ obecne zasady gospodarki leœnej. Zak³adaj¹ one bowiem ochronê bagien i
innych nieu¿ytków, które s¹ biotopem tego kuraka. Bierze siê pod
uwagê potrzeby cietrzewia, np. przy zak³adaniu upraw w miejscach
jego wystêpowania wprowadza siê domieszkê brzozy lub odm³adza
siê wrzosowiska i borówczyska, aby stworzyæ mu bazê pokarmow¹.
W celu zwiêkszenia populacji cietrzewia potrzebna jest równie¿
redukcja drapie¿ników, dlatego w ostojach i ich s¹siedztwie prowadzi
siê prace zmniejszaj¹ce liczebnoœæ g³ównie lisów, ale tak¿e jenotów,
kun i norek amerykañskich.
Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
S³owniczek
1. Halizna – powierzchnia leœna pozbawiona drzewostanu nadmiernie d³ugo, przez ponad 5 lat.
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1. Kaszuba M. „Cietrzew (Tetrao tetrix)”, Pó³nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
Biuro Regionalne w Olsztynie [Ÿród³o: http://cepl.sggw.pl/publikacje/ptaki/cietrzew.htm].
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N
r
2
4)
(3
O
AT
/L
2
0
14

Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

VIII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany”
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Zapraszamy

J. Frankowski

Za nami wiosna, która obfitowa³a w wiele wydarzeñ edukacyjnych. Ju¿ po raz trzynasty odby³
siê w oœrodku „Dzieñ Ziemi”.
Œwiêtowa³y go dzieci i m³odzie¿,
które przez ca³y rok by³y zaanga¿owane w ró¿norodne formy edukacji ekologicznej i zosta³y docenione przez doros³ych zawodowo
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.
Tradycyjnie w parku-arboretum
m³odzie¿ posadzi³a pami¹tkowe
drzewo. Tym razem by³a to limba.
W drugiej po³owie maja nasz
oœrodek zorganizowa³ Noc Muzeów, podczas której otwarto wystawê rzeŸby i pasteli artystki z Sopotu, Pani Ewy Beyer-Formeli. Równie¿ w maju odby³a siê ósma z kolei edycja
konkursu krasomówczego „Bajarze z Leœnej
Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Przyst¹pi³o do niego trzydzieœci dwóch
gawêdziarzy, prezentuj¹c wysoki poziom oratorski.
Z okazji kanonizacji Jana Paw³a II
otwarto dwie wystawy prezentuj¹ce relikwie
oraz wizerunki œwiêtego Polaka utrwalone
na kartach telefonicznych, monetach i innych
pami¹tkach. Po raz dziesi¹ty odby³ siê festyn
edukacyjny „Spotkanie z lasem”, w trakcie
którego dzieci i m³odzie¿ mia³y okazjê w³asnorêcznie wyplataæ wiklinê, czerpaæ papier,
lepiæ naczynia gliniane, malowaæ na szkle i
liœciach, zdobiæ drewno metod¹ de coupage
czy tkaæ krajki. Co wiêcej ogl¹dano wiele
ciekawych pokazów i spektakli uczniowskich
oraz mo¿na by³o braæ udzia³ w grach i zabawach.
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê w
oœrodku zielone szko³y, lekcje terenowe i warsztaty plastyczne, a niektóre z nich odbêd¹ siê

tak¿e w wakacje. Od maja bie¿¹cego roku
oferta muzealna wzbogaci³a siê o nowy
obiekt, drewnian¹ chatê z wystaw¹ pszczelarsk¹ i kancelari¹ leœniczego z po³owy XX
wieku. Co wiêcej przez okres wiosny wzbogacano zabytkowy park w nowe kolekcje
drzew i krzewów.
W miesi¹cach wakacyjnych uka¿¹ siê
drukiem cztery publikacje z zakresu historii
lasów, szkolnictwa leœnego oraz wspomnienia leœników. W przygotowaniu s¹ nastêpne
wydawnictwa w postaci zbioru fraszek
ekologicznych, pakietu scenariuszy lekcji
pod wspóln¹ nazw¹ „U¿ytkowanie lasu nie
jest z³e”, broszury dla dzieci „Drewno jest
wspania³e” i drugie wydanie „Estetyki
lasu”.
Okres lata sprzyja wycieczkom po kraju,
dlatego te¿ zapraszam wszystkich do odwiedzin naszego oœrodka z wieloma wystawami,
urokliwym parkiem-arboretum oraz atrakcyjn¹ zagrod¹ zwierz¹t.
Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor OKL

Nowa wystawa sta³a
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie, na tzw. „Dybulu”, od 2012 r. funkcjonuje zrekonstruowana cha³upa – leœniczówka. Jest to chata z drugiej po³owy XIX
wieku. Od maja 2014 r. w cha³upie tej
udostêpniono do zwiedzania wystawê sta³¹
ukazuj¹c¹ kancelariê leœniczego z po³owy
XX wieku oraz eksponaty zwi¹zane z
pszczelarstwem.

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”
Cha³upa – leœniczówka
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Nad koronami drzew”
wystawa fotografii Aleksandra Grada
(do sierpnia 2014 r.)
Wystawa malarstwa Anny Cherubin
(do sierpnia 2014 r.)
Wystawa twórczoœci
Ewy Beyer-Formeli
(do sierpnia 2014 r.)
„Pamiêtajmy o siekierach”
i pocztówki z niezapominajk¹
wystawa ze zbiorów Edwarda Marsza³ka
(do grudnia 2014 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
„Ssaki leœne”, „Leœni detektywi”
„¯ubrowe ciekawostki”
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

Nadchodz¹ce
wydarzenia

Redakcja

Cha³upa – leœniczówka mieszcz¹ca siê na „Dybulu” (fot. R. Sorek)
Fragment wystawy ukazuj¹cy izbê leœniczówki z po³owy XX w. (na górze)
i ekspozycja pszczelarska (na dole) (fot. R. Sorek)

Miêdzynarodowy Festiwal
Kultury Leœnej i £owieckiej
16 sierpnia 2014 r.

* Zapraszamy do udzia³u *
szczegó³y na stronie: www.okl.lasy.gov.pl
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Bajarze z Leœnej Polany nagrodzeni
Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie ju¿ po raz ósmy zorganizowa³ ogólnopolski konkurs na najlepsz¹
leœn¹ gawêdê. Oratorskie
popisy publicznoœæ nagradza³a brawami, a jury notami na miarê zwyciêstwa.
Konkurs wpisa³ siê w obchody jubileuszu 90-lecia Lasów
Pañstwowych.
22 maja br. trzydziestu
dwu bajarzy z ca³ego kraju prezentowa³o swoje opowieœci ze
sceny w zabytkowej „Powozowni”. Ju¿ pierwsze wyst¹pienia pokaza³y, ¿e zapowiada
siê prawdziwa bitwa na g³osy.
Wysoki poziom konkursu by³
wyzwaniem dla startuj¹cych,
jak i oceniaj¹cych wyst¹pienia. Kobiety i mê¿czyŸni, uczniowie i nauczyciele, emeryto- Uczestnicy konkursu, jury oraz zaproszeni goœcie (fot. P. Ortell)
wani i zatrudnieni pracownicy
Lasów Pañstwowych, a tak¿e mi³oœnicy lasu, wo i uczuciowo zwi¹zanej z lasem staruszki. Koziary i Piotra Lipianina; dwojga uczniów z
niezwi¹zani zawodowo z LP, wcielali siê w Przedstawiony dialog by³ pouczaj¹c¹ Zespo³u Szkó³ Leœnych w Lesku: Kai Hrabal
role leœnych bajarzy. Najliczniejsz¹ grupê histori¹ pokazuj¹c¹, ¿e wymiana doœwiad- i Grzegorza P³aza oraz gimnazjalistki z T³ostanowi³a m³odzie¿ techników leœnych, czenia oraz wiedzy miêdzy pokoleniami kini Wielkiej – Joanny Pomyka³y i mi³oœnika
przynosi obopóln¹ korzyœæ.
lasu z Borów Tucholskich – Krzysztofa
reprezentuj¹ca osiem placówek szkolnych.
Drugie miejsce w konkursie zajê³a Anna Og³uszki. Na specjalne wyró¿nienie zapraGawêdy wzrusza³y, wywo³ywa³y
œmiech, czasami refleksjê, niejednokrotnie Jarz¹bska z Technikum Leœnego w Bia³o- cowa³ Zygmunt Burzyñski – emerytowany
przenosz¹c s³uchaczy w swoisty rodzaj leœ- wie¿y, która przedstawi³a gawêdê „Amarok pracownik Lasów Pañstwowych, który ze
nego bytu. Mia³y charakter wspomnieñ, by³y – duch wilka”. By³a to niezwyk³a opowieœæ sceny proponowa³ wszystkim zakochanym
patriotycznymi opowieœciami o historii, wzbogacona indiañsk¹ pieœni¹ rozlegaj¹c¹ „Œwiêto Polskiej Niezapominajki zamiast
Walentynek z anglosaskiej bajki”.
³owieckich przygodach, têsknotach i marze- siê w sercu bia³owieskiej puszczy.
Laureatem trzeciego miejsca zosta³ KaKonkurs uœwietnili swoimi wystêpami
niach. Wiêkszoœæ z nich stanowi³y autorskie
opracowania, ale by³y równie¿ teksty mil Zyba³a – uczeñ z Zespo³u Szkó³ Leœnych muzycy z Castle Brass Zespo³u Instrumenw Bi³goraju. Ukaza³ las widziany z perspe- tów Dêtych Blaszanych Zamku Kórnickiego
zapo¿yczone z literatury.
Bajania, zgodnie z regulaminem, trwa³y ktywy niewielkiego owada – biegacza (ga- prezentuj¹cy œwiatowe utwory muzyczne z
lasem w tle oraz uczniowie z Zespo³u Szkó³
od 6 do 7 minut. Rekwizyty, a niekiedy wêda „Ma³y a jednak wielki”).
Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienia dla: Leœnych i Ekologicznych w Brynku, którzy
kostium, adekwatne do opowieœci, by³y dodatkowym atutem. Siedmioosobowe jury, trojga uczniów z Zespo³u Szkó³ Leœnych w wyst¹pili w spektaklu „Kolacja dla g³upca”.
Goszcz¹cy po raz pierwszy w Oœrodku
pod przewodnictwem profesora Tomasza Bi³goraju: Micha³a Denisa, Magdaleny
Boreckiego, ocenia³o przede
Kultury Leœnej zwiedzali jego powszystkim w jaki sposób bajarze
dwoje i zauroczeni miejscem zapobudz¹ zainteresowanie s³uchawiadali swój powrót, nie wykluczy. Zwraca³o uwagê na sprawczaj¹c startu w kolejnych edycjach
noœæ i poprawnoœæ jêzykow¹,
gawêdziarskich zmagañ.
wymowê, intonacjê, docenia³o
Patronat nad VIII Ogólnopolstylizacjê gwarow¹, elementy
skim Konkursem „Bajarze z Leœdialogu oraz jêzyk cia³a. Krynej Polany” im. redaktora Andrzeja
teriami decyduj¹cymi o powoZalewskiego sprawowali Dyrektor
dzeniu by³y oczywiœcie zgodnoœæ
Generalny Lasów Pañstwowych
g³oszonego tekstu z tematyk¹
oraz Przewodnicz¹cy Rady Jêzyka
konkursu oraz w³aœciwe korzyPolskiego przy Prezydium Polskiej
stanie z limitu czasu.
Akademii Nauk w Warszawie.
Najwy¿sz¹ notê otrzyma³a
Organizatorem konkursu by³
gawêda Magdaleny Wrzosek,
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uuczennicy Technikum Leœnego w
chowie. Do wspó³pracy w³¹czyli
Tucholi, której tytu³ brzmia³:
siê Centrum Informacyjne Lasów
Jury oraz laureaci konkursu; od lewej: Ryszard Dzialuk – dyrektor Biura Nasiennictwa Leœnego w Warszawie,
„Jak to dawniej bywa³o”. Jej Edward Marsza³ek – Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie, Anna Jarz¹bska – Technikum Leœne Pañstwowych oraz Biuro NasienBia³owie¿y (II miejsce), prof. Halina Zgó³kowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kamil
autorka wcieli³a siê w podwójn¹ wZyba³a
nictwa Leœnego w Warszawie.
– Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³goraju (III miejsce), prof. Tomasz Borecki – przewodnicz¹cy jury – dyrektor
Instytutu
Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji w Warszawie, Magdalena Wrzosek – Technikum Leœne w
rolê: zagubionej w lesie m³odej
Tucholi (I miejsce), Benedykt RoŸmiarek – dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie, Grzegorz Lenart –
Alicja Antonowicz
dziewczyny z miasta oraz ¿ycio- z-ca dyrektora RDLP w Lublinie (fot. P. Ortell)
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X jubileuszowe „Spotkanie z lasem”

Pierwszym punktem spotkania by³o wrêczenie Odznak Honorowych za
Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego, które otrzymali prof. Jerzy
13 czerwca br. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³ siê X festyn Na festyn przyby³o ok. 800 uczniów wraz z opiekunami ze szkó³ po³udniowej Wiœniewski i prof. Dariusz Gwiazdowicz; odznaczenia dokonali Benedykt
RoŸmiarek, dyrektor oœrodka oraz Krzysztof Grabowski, cz³onek Zarz¹du
edukacyjny „Spotkanie z lasem”; wydarzenie otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, Wielkopolski oraz zaproszeni goœcie (fot. P. Ortell)
Województwa Wielkopolskiego (fot. P. Ortell)
dyrektor OKL (fot. P. Ortell)

W czêœci artystycznej wyst¹pi³y „Nimfy Leœne” ze Szko³y Podstawowej w Inscenizacjê pn.: „Leœna cisza” przygotowa³a m³odzie¿ z teatrzyku „Ad hoc” ze M³odzi aktorzy z teatrzyku „Ad hoc” przygotowali równie¿ pantomimê pod
Go³uchowie oraz uczniowie z klasy II ze szko³y w Dobrzycy (na zdjêciu), Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu (fot. P. Ortell) tym samym tytu³em, któr¹ odegrali na scenie (fot. P. Ortell)
którzy zaprezentowali spektakl pt.: „Dzieci œmieci” (fot. P. Ortell)

Sygnaliœci z Nadleœnictw Kalisz i Taczanów zagrali koncert „Znaczenie W jubileuszowej edycji festynu odby³y siê wystêpy z serii: „Leœne koncerty” w W samo po³udnie rozstrzygniêto konkurs plastyczny „Las wokó³ nas”, na który
sygna³ów ³owieckich”, okraszony bogatym komentarzem wyjaœniaj¹cym wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie; na zdjêciu Zuzia do oœrodka nap³ynê³o 747 prac; nagrodzone prace mo¿na by³o obejrzeæ na
Majewska (fot. P. Ortell)
wystawie prezentowanej obok sceny (fot. P. Ortell)
poszczególne utwory (fot. P. Ortell)

Ka¿dy uczestnik festynu otrzyma³ okolicznoœciowy znaczek upamiêtniaj¹cy Dzieci mog³y skorzystaæ z konkursów przygotowanych przez oœrodek m.in. Na stoisku Oœrodka Kultury Leœnej odbywa³y siê warsztaty wyklejania na
to wydarzenie (fot. P. Ortell)
drewnie, konkursy z wiedzy o lesie i go³uchowskim parku oraz zabawy eduka„Czy znasz to drzewo?”, rzut szyszk¹ do celu (fot. P. Ortell)
cyjne (fot. P. Ortell)

Na zakoñczenie odby³ siê pokaz umiejêtnoœci psów przygotowany przez szko³ê Towarzystwo ¯ywej Archeologii Zawodzie z Kalisza jak co roku przygotowa³o Na stoisku Towarzystwa ¯ywej Archeologii Zawodzie uczestnicy mogli
dla czworono¿nych przyjació³ Red Dog z Kalisza (fot. P. Ortell)
szereg atrakcji m.in. pokazy wojowników, dawnych technik wêdzenia i równie¿ wzi¹æ udzia³ w warsztatach lepienia naczyñ z gliny (fot. P. Ortell)
pieczenia chleba, dziania barci, wyrobu dziegciu (fot. D. Micha³owski)
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X jubileuszowe „Spotkanie z lasem”

Uczestnicy festynu wykonywali kolorow¹ bi¿uteriê z flizeliny oraz ró¿norodnych koralików nanizanych na ekologiczne sznurki (fot. P. Ortell)

Na stoisku przygotowanym przez Zespó³ Parków Krajobrazowych Woje- Jak co roku pracownicy Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój uczyli m³odych
wództwa Wielkopolskiego m³odzie¿ nie tylko dowiadywa³a siê, ¿e pszczo³y przyjació³ lasu wyciskania papieru czerpanego (fot. P. Ortell)
s¹ naszymi sprzymierzeñcami, ale równie¿ korzysta³a z warsztatów malowania na drewnianych kr¹¿kach (fot. P. Ortell)

Pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
przeprowadzali warsztaty wikliniarskie (fot. D. Micha³owski)

Na stoisku przygotowanym przez Mniszki mo¿na by³o równie¿ samodzielnie Uczestnicy spotkania na kole garncarskim wykonywali dzbany i wazony
(fot. D. Micha³owski)
wykonaæ skórzany rzemieñ (fot. P. Ortell)

Nie zabrak³o chêtnych do tworzenia rysunków na liœciach
(fot. D. Micha³owski)

Uczestnicy malowali barwne motyle i ptaki na szkle (fot. D. Micha³owski)

Wyniki konkursu „Las wokó³ nas”
I kategoria (klasy I–III szkó³ podstawowych):
I miejsce – Ignacy Jurek, Szko³a Podstawowa w Blizanowie
II miejsce – Karolina Starosta, Szko³a Podstawowa w Mieszkowie
III miejsce – Wojtek Chojnacki, Szko³a Podstawowa nr 9 w Koninie
Wyró¿nienia:
- Aleksandra Dudkowiak, Szko³a Podstawowa nr 1 w Pleszewie
- Julia Wielgosz, Szko³a Podstawowa w Liskowie
- Cyprian Oleksy, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Wiktoria B³aszczyk, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Franciszek Jasiñski, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Aleksandra Gomu³ka, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Marcin Kuchnicki, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Klaudia Kowalczyk, Zespó³ Szkó³ nr 1 w Godzieszach Wielkich
- Kinga Florczak, Szko³a Podstawowa w Zbiersku
- Klaudia Wypych, Szko³a Podstawowa w Strza³kowie
- Wiktor Walczak, Szko³a Podstawowa w Wielowsi
- Filip Kruziñski, Szko³a Podstawowa nr 9 w Kaliszu
- Wiktoria Michalska, Szko³a Podstawowa w Mieszkowie
- Julita Kêdziora, Szko³a Podstawowa w Kozieg³owach
II kategoria (klasy IV–VI szkó³ podstawowych):
I miejsce – Antonina Olszewska, M³odzie¿owy Dom Kultury
w Jeleniej Górze
II miejsce – Weronika Bilska, Szko³a Podstawowa nr 6 w Koninie
III miejsce – Piotr Majchrowicz, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie
Wyró¿nienia:
- Kaja M¹drzak, Szko³a Podstawowa w Sowinie B³otnej
- Weronika Wich³acz, Zespó³ Szkó³ w Iwanowicach
- Wiktoria Wróbel, Zespó³ Szkó³ w Iwanowicach
- Julia Michalak, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach

Na festynie mo¿na by³o równie¿ wybiæ sobie pami¹tkow¹ monetê z X edycji
„Spotkania z lasem” (fot. D. Micha³owski)
Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk

- Anna Czarnecka, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Katarzyna Kuchnicka, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Jakub Zaj¹c, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Milena Skowroñska, Zespó³ Szkó³ nr 7 w Kaliszu
- Filip Odziemski, Szko³a Podstawowa nr 18 w Kaliszu
- Nikola Penkala, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie
- Laura Lubojañska, Szko³a Podstawowa Sióstr Salezjanek
w Ostrowie Wlkp.
- Aleksandra Sipka, Szko³a Podstawowa nr 21 w Kaliszu

Patronat medialny:

III kategoria (klasy I–III gimnazjum):
I miejsce – Dominika Konieczna, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
II miejsce – Patryk Kaczmarek, Zespó³ Placówek Specjalnych
w Pleszewie
III miejsce – Matylda Dembek, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
Wyró¿nienia:
- Sebastian Paœ, Gimnazjum w Koœcielnej Wsi
- Ewa Szadkowska, Gimnazjum w Go³uchowie
- Monika Janicka, Gimnazjum we Wielowsi
-Wiktoria Walczak, Zespó³ Szkó³ Publicznych w Taczanowie
Drugim
- Katarzyna Durdyn, Gimnazjum w Liskowie
- Aleksandra Antczak, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie
- Julia Wodniakowska, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
- Wiktor Bi³at, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
IV kategoria (szko³y ponadgimnazjalne):
I miejsce – Marta Wojtkowiak, Zespó³ Szkó³
Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie
II miejsce – Paulina S³omian, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu

III miejsce – nie przyznano
Wyró¿nienia:

- Nikola Szulc, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1
w Kaliszu
- Katarzyna Marucha, Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Kaliszu
- Patryk Molka, Zespó³ Szkó³
Us³ugowych w Ostrowie Wlkp.
- Martyna Kaliñska, Zespó³ Szkó³
Us³ugowych w Ostrowie Wlkp.
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Dzieñ Ziemi
Po raz kolejny udowodniliœmy, ¿e ¿ycie na planecie Ziemia
jest wspania³¹, ale i bardzo odpowiedzialn¹ przygod¹. Wspólnie
z uczniami z kilkunastu placówek szkolnych œwiêtowaliœmy w
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie Dzieñ Ziemi. Tegoroczna,
13. edycja, odby³a siê w przedostatni dzieñ kwietnia.
Edukacyjna impreza, podzielona na trzy czêœci, przebiega³a w
„Powozowni”, parku-arboretum i na dziedziñcu przed „Oficyn¹”.
Specjalne okolicznoœciowe wystêpy przygotowali m³odzi artyœci.
Go³uchowskie przedszkolaki wybra³y siê na ekologiczn¹ œcie¿kê
razem z Misiem Uszatkiem, a ich starsi koledzy z III LO w Kaliszu
apelowali do goœci s³owami poety: „pamiêtajcie o ogrodach”.
Uczniowie z kaliskiego Gimnazjum nr 2 na tê okazjê przygotowali wyj¹tkowy wystêp wokalny. Artystyczne popisy odbywa³y siê
na scenie w „Powozowni”. Tam te¿ prelekcjê o du¿ych ssakach
polskich lasów wyg³osi³ dr Grzegorz Wieczorek. Treœci zawarte w tej
minilekcji uczniowie wykorzystali do rozwi¹zania krzy¿ówki, a
autorzy prawid³owych rozwi¹zañ wziêli udzia³ w losowaniu
atrakcyjnych nagród.

Przedszkolaki z go³uchowskiej placówki szkolnej zaprezentowa³y na scenie spektakl pt.: „Miœ Uszatek i dzieci na
ekologicznej œcie¿ce” (fot. J. Wróbel-Mróz)

Tego dnia swoj¹ wiedzê ekologiczn¹ mo¿na by³o sprawdziæ równie¿ podczas rajdu zorganizowanego na terenie parku-arboretum.
W dwóch kategoriach wystartowali uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Rywalizacja o tytu³ najlepszej dru¿yny rajdu z pewnoœci¹ pozostanie w pamiêci uczestników Dnia Ziemi, podobnie jak
kolorowy happening poprowadzony przez uczniów Szko³y Podstawowej w Go³uchowie. Œpiewem uœwietnili oni bardzo wa¿ny moment obchodów – sadzenie sosny limby – poprzez które m³odzie¿
odnowi³a swój patronat nad parkiem-arboretum.
W samo po³udnie na dziedziñcu przed „Oficyn¹” 35 m³odych
ekologów zosta³o wyró¿nionych odznakami „Honorowego Opiekuna

Uczestnicy Dnia Ziemi posadzili sosnê limbê, symbolizuj¹c¹ odnowienie patronatu nad go³uchowskim parkiem
(fot. J. Wróbel-Mróz)

Miejsc Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”. W tej czêœci programu
podsumowano równie¿ liczne projekty ekologiczne, w tym konkurs
„Zmieniajmy z³e nawyki”, og³oszono wyniki rajdu i rozlosowano
rower.
Dzieñ Ziemi w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie ka¿dego
roku przyci¹ga liczne grono sympatyków przyrody, wra¿liwych na
piêkno otaczaj¹cego ich œwiata. Tak by³o i tym razem. Do Go³uchowa
zjecha³o blisko pó³ tysi¹ca osób, które poprzez wspólne œwiêtowanie
pokaza³y emocjonalne zaanga¿owanie w sprawy œrodowiska naturalnego.
Honorowy patronat nad uroczystoœci¹ objêli Prezydent Miasta
Kalisza – Janusz Pêcherz oraz Starosta Pleszewski – Micha³ Karalus.
Imprezê zorganizowali Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie i III
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika w Kaliszu, przy
wspó³udziale Urzêdu Gminy w Go³uchowie, Urzêdu Miejskiego w
Kaliszu, Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Gimnazjum nr 2
w Kaliszu.
M³odzie¿ za swój wk³ad w dba³oœæ o œrodowisko otrzyma³a
liczne nagrody, które ufundowali: Przedsiêbiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO w Kaliszu, Polski Zwi¹zek £owiecki, Regionalny
Konserwator Przyrody, Bank Zachodni WBK w Kaliszu, firmy Enter
i Neovision, Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie.
Przewóz uczniów w miejsce wydarzenia zorganizowa³o Kaliskie
Przedsiêbiorstwo Transportowe, a wspólny plenerowy posi³ek zapewni³a Kawiarnia „Muzealna”. Wszystkim sponsorom oraz patronom medialnym: „Ziemi Kaliskiej”, Radiu Centrum, Telewizji
Interaktywnej aMazing, Portalowi Fakty Kaliskie oraz „¯yciu Kalisza” serdecznie dziêkujemy.
Alicja Antonowicz

Otwarte wystawy

„W przededniu kanonizacji” to tytu³ otwartej 8 kwietnia 2014 r. wystawy
prezentuj¹cej pami¹tki zwi¹zane z pontyfikatem Jana Paw³a II, pochodz¹ce ze zbiorów Antoniego Filipowicza, zastêpcy nadleœniczego Nadleœnictwa Przedborów (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Od pocz¹tku kwietnia br. w sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni”
udostêpniono wystawê czasow¹ pn: „200 lat kartografii leœnej”, a od 2
czerwca mo¿na zwiedzaæ ekspozycjê upamiêtniaj¹c¹ 90-lecie Lasów
Pañstwowych – na zdjêciu (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

17 maja br. podczas Nocy Muzeów, Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL,
otworzy³ wystawê Ewy Bayer-Formeli pn: „Drogami Marianny Orañskiej,
marmury i pastele z Kotliny K³odzkiej” (fot. K. Zió³kowska)
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Wydarzenia

Tu byliœmy

W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 17 maja br. udostêpniono do zwiedzania wystawy w godzinach
nocnych; podczas Nocy Muzeów Muzeum Leœnictwa odwiedzi³o blisko 1400 turystów (fot. K. Zió³kowska)

Oœrodek Kultury Leœnej 11 maja br. uczestniczy³ w Festynie Leœnym po³¹czonym z Jarmarkiem œw. Wojciecha w
Ciechanowcu; organizatorem przedsiêwziêcia by³o Nadleœnictwo Rudka oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks.
Krzysztofa Kluka (fot. R. Sorek)

30 maja 2014 r. w oœrodku odby³a siê „Konferencja z okazji 90-lecia Lasów Pañstwowych” zorganizowana przez
Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa w Kaliszu oraz Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie, w której uczestniczyli leœnicy i drzewiarze z po³udniowej Wielkopolski oraz
zaproszeni goœcie (fot. R. Sorek)

Podczas dziesi¹tej edycji festynu „Lasom Przyjazny”, który odby³ siê 31 maja 2014 r. na dziedziñcu przy Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu, pracownicy oœrodka przeprowadzali gry i zabawy edukacyjne, zachêcali do czêstych
wizyt w lesie oraz opowiadali o twórczoœci artystycznej inspirowanej przyrod¹ (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W oœrodku 12 i 13 czerwca br. mia³o miejsce ostatnie posiedzenie bie¿¹cej kadencji Rady Naukowej Oœrodka
Kultury Leœnej, na którym cz³onkowie podsumowali ostatnie cztery lata pracy oraz uczestniczyli w wizji terenowej (fot. A. Antonowicz)

Oœrodek zorganizowa³ swoje stoisko podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkó³ nr 7 w Kaliszu, gdzie
uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w konkursach z wiedzy o lesie oraz odpowiedzieæ na zagadki przyrodnicze
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Pracownicy oœrodka 22 czerwca br. zorganizowali gry i zabawy edukacyjne podczas festynu rodzinnego w
parafii Opatrznoœci Bo¿ej w Kaliszu (fot. Arch. OKL)

7 czerwca 2014 r. na X Pikniku Myœliwskim w Uzarzewie OKL zorganizowa³ stoisko promuj¹ce kulturotwórcz¹
rolê lasu (fot. K. Radomski)
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
EN — gatunki silnie zagro¿one

Cietrzew — Tetrao tetrix

(Linnaeus, 1758)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Cietrzewie wystêpuj¹ w
pó³nocnej i œrodkowej Eurazji. Ich zasiêg rozci¹ga siê od
Anglii po pó³nocno-wschodnie Chiny i Pó³nocn¹ Koreê.
W Europie ptaki te zachowa³y
siê w Skandynawii i w Rosji
oraz nielicznie na £otwie,
Ukrainie, Bia³orusi i w Estonii. Spotkaæ je mo¿na równie¿
na terenach górskich w Austrii, Szwajcarii, W³oszech i
Francji oraz w pó³nocnych rejonach Wysp Brytyjskich. Izolowane, wyspowe populacje
wystêpuj¹ tak¿e w Karpatach i
na Pó³wyspie Ba³kañskim.
W Polsce cietrzewie zachowa³y siê przede wszystkim
w pó³nocno-wschodnich rejonach kraju. Spotkaæ je mo¿na
Tokuj¹cy cietrzew (fot. Arch. OKL)
równie¿ na WysoczyŸnie Sierozpowszechnionym i doœæ licznym w kraju
dleckiej, Polesiu Lubelskim i w Kotlinie San(w obecnych granicach Polski). Mimo, ¿e jego
domierskiej. Zasiedlaj¹ ponadto Wy¿ynê Maliczebnoœæ mala³a to do lat 30. XX wieku wy³opolsk¹, Karpaty Zachodnie i Sudety, a tak¿e
stêpowa³ jeszcze we wszystkich rejonach naWy¿ynê Œl¹sko-Krakowsk¹ i Bory Dolnoszej ojczyzny. Dopiero od lat 70. nast¹pi³
œl¹skie.
gwa³towny spadek jego liczebnoœci. Obecnie
Cietrzew a¿ do XIX wieku by³ gatunkiem
szacuje siê, ¿e Polska populacja liczy sobie 2000–2500
osobników.

Cechy gatunku

Obszar gniazdowania cietrzewia [Ÿród³o: „Ptaki Polski”, Andrzej G. Kruszewicz, Oficyna
Wydawnicza MULTICO,Warszawa 2005]

Ciekawostki
a Samica cietrzewia nazywana jest w gwarze
myœliwskiej cieciork¹.
a W ¿o³¹dku doros³ego cietrzewia mo¿e znajdowaæ siê nawet 1000 sztuk gastrolitów, a ich
³¹czna masa mo¿e wynieœæ 20 g.
a Pieœñ tokuj¹cego cietrzewia jest lepiej s³yszalna z daleka ni¿ z bliska. Powoduje to czêsto
sytuacjê, i¿ cz³owiek zbli¿aj¹cy siê do ptaka ma
wra¿enie, ¿e siê od niego oddala.
a Zim¹, gdy wystêpuje gruba pokrywa œniegu i
niska temperatura, cietrzewie zaœnie¿aj¹ siê.
Nocuj¹ w jamach wydrapanych nogami i dziobem. Dr¹¿¹ do tych jam tunele, których wejœcie
mo¿e byæ oddalone od schronienia nawet o 3 m.
a Cietrzewie biegaj¹ szybko i wytrwale. Podczas biegu wyci¹gaj¹ szyjê i utrzymuj¹ j¹ w pozycji poziomej. Niechêtnie lataj¹. Podczas lotu
unosz¹ siê pasywnie z rozpostartymi skrzyd³ami, uderzaj¹c nimi od czasu do czasu. Mog¹

U tych ptaków wystêpuje wyraŸny dymorfizm p³ciowy. Koguty s¹ zdecydowanie
wiêksze i bardziej bogato
ubarwione. Masa cia³a samców wynosi 1,2–1,9 kg, a samic – 0,9–1,4 kg. Cietrzewie
maj¹ krêpy tu³ów i niezbyt
d³ug¹ szyjê. Ich skrzyd³a s¹
stosunkowo krótkie i têpo zakoñczone. G³owê maj¹ niedu¿¹. Nogi s¹ krótkie i mocne, z opierzonym skokiem.
Palce s¹ nieopierzone, pokryte rogowatymi tarczkami
i zakoñczone mocnymi pazurami. Jesieni¹ spod bocznych tarczek wyrastaj¹ ostre,
rogowe igie³ki, u³atwiaj¹ce

osi¹gn¹æ prêdkoœæ 100 km/godz.
a Zdania polskich systematyków s¹ podzielone i
czêœæ z nich uwa¿a, ¿e cietrzew i g³uszec s¹ to
g³uszce, przy czym g³uszec to g³uszec w³aœciwy, a
cietrzew – to g³uszec cietrzew, natomiast inni
twierdz¹, ¿e: cietrzew to cietrzew, a g³uszec to
cietrzew g³uchy. Jêzykowo cietrzew jest starszym s³owem i u nas ma pierwszeñstwo. Tak kiedyœ nazywano oba ptaki, a g³uszec swoj¹ nazwê
otrzyma³ póŸniej (najpierw jako g³uchy cietrzew,
a nastêpnie – g³uszec).
a S³owo cietrzew jest stare i ma w ró¿nych
jêzykach swoje odpowiedniki: ³aciñskie – tetrao,
greckie – tetrax, staroindyjskie – tittira, perskie –
tederv, nawet szwedzkie – tjader. Choæ niektóre z
nich oznaczaj¹ g³uszca, inne ba¿anta, przepiórkê
lub kuropatwê, to wszystkie te s³owa „trzeszcz¹”
i zwi¹zane s¹ z charakterystycznym dŸwiêkiem
ptasim. Gdy¿ ³aciñskie s³owo tetrinnire znaczy
„gdakaæ”. W pras³owiañszczyŸnie istnia³o s³owo

poruszanie siê po œniegu
i lodzie. Dziób cietrzewi
jest gruby i krótki, ciemnoszary lub czarny. U
kogutów górna czeœæ jest
silnie wygiêta, wypuk³a i
nieco d³u¿sza od dolnej.
Na górze dzioba znajduje siê rogowa pochwa.
Oczy cietrzewia otoczone s¹ nieopierzonym
paskiem skóry, który
wiosn¹ pêcznieje i staje
siê jaskrawoczerwony
(tzw. ró¿e). Kogut ma
krótki ogon, zakoñczony
g³êbokim wciêciem i
wygiêty w kszta³cie liry.
Ogon kury jest lekko klinowaty i zakoñczony
ma³ym wciêciem. Samce
s¹ barwy czarnej z granatowym po³yskiem. Maj¹
jednak bia³e pióra podogonia, prêgi przy tylnej
krawêdzi skrzyde³ i ma³e plamki przy ich
nasadzie.
Ptaki te pierz¹ siê (zmieniaj¹ pióra) dwa
razy do roku. Latem tylko czêœciowo zmieniaj¹ pióra (na g³owie, szyi i czêœciowo na
plecach), jesieni¹ ca³kowicie i wtedy ich zdolnoœæ lotu jest ograniczona.
Cietrzewie s¹ typowymi zagniazdownikami. Pisklêta pokryte s¹ gêstym puchem,
oczy maj¹ otwarte i poruszaj¹ siê samodzielnie. Ju¿ na drugi dzieñ opuszczaj¹ gniazdo i
wêdruj¹ za matk¹. Rozwijaj¹ siê szybko. Po 2
tygodniach zaczynaj¹ lataæ, a po 5 miesi¹cach
osi¹gaj¹ masê doros³ych osobników.
Cietrzewie aktywne s¹ w dzieñ. ¯eruj¹
2–3 godziny od œwitu i przed zachodem s³oñca. W œrodku dnia odpoczywaj¹. Nocuj¹ na
ziemi lub na drzewach. Prowadz¹ osiad³y,
pojedynczy tryb ¿ycia. W grupach spotyka siê
tylko samice z m³odymi. Dopiero w okresie
jesienno-zimowym skupiaj¹ siê w stadka, najczêœciej jednop³ciowe. Wspólnie wtedy ¿eruj¹
i odpoczywaj¹.

Biotop
Cietrzewie preferuj¹ tereny podmok³ych
³¹k z zadrzewieniami wierzbowymi, olchowymi i brzozowymi, tak¿e torfowiska wysokie i
nieu¿ytki w dolinach rzek. Unikaj¹ zwartych
tetervb i sk³ada³o siê z dŸwiêkonaœladowczego
teter- oraz przedrostka vb.
a W Polsce mo¿na spotkaæ miejscowoœci, które
swoj¹ nazwê wywodz¹ od cietrzewi: Trzetrzewnica, Trzeciewnica, Trzeciewiec.
a Istniej¹ nazwiska polskie, które wi¹¿¹ siê z
cietrzewiem na przyk³ad: Cietrzew, Cieærzew,
oraz znany z wiersza „Kolczyki Izoldy” Konstantego I. Ga³czyñskiego – Trzetrzewiñski.
a Regres populacji cietrzewia notuje siê nie
tylko w Polsce, ale i innych krajach, w których
ptak ten wystêpuje. W Bawarii, której kurak ten
jest symbolem i od stuleci znajdowa³a siê tam
najwa¿niejsza jego ostoja w Niemczech, odnotowano w 2010 r. zaledwie 20 osobników.
Stwierdzono, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla
cietrzewia s¹ wystêpuj¹ce w tym rejonie (w du¿ej liczbie) drapie¿niki – g³ównie lisy. Dla ratowania populacji kuraka rozpoczêto plan ochrony, maj¹cy na celu redukcjê tych drapie¿ników.

drzewostanów. Spotkaæ je mo¿na w lasach z du¿ymi lukami,
podmok³ych lub na ich obrze¿ach. Bytuj¹ w drzewostanach, które
s¹siaduj¹ z ³¹kami, uprawami leœnymi, bagnami lub w rosn¹cych na
terenach porolnych. W górach zasiedlaj¹ lasy reglowe z obszarami
torfowisk i halizn1, a tak¿e strefê górnej granicy lasu.

Po¿ywienie
Doros³e cietrzewie ¿ywi¹ siê g³ównie pokarmem roœlinnym. W ich
¿o³¹dku znajduj¹ siê drobne kamyki (gastrolity) pomagaj¹ce w rozdrabnianiu twardego pokarmu. Rodzaj pokarmu zale¿y od pory roku i
miejsca, w którym ptaki wystêpuj¹. Doros³e osobniki zim¹ od¿ywiaj¹
siê kotkami i p¹czkami brzozy. W Alpach i pó³nocno-wschodniej Europie w ich diecie s¹ p¹czki i ig³y sosen, modrzewia, limby i jod³y. Wiosn¹
jedz¹ p¹ki liœciowe krzewinek i drzew liœciastych (zw³aszcza buka),
m³ode ig³y modrzewia oraz liœcie traw i zió³. Latem i jesieni¹ spo¿ywaj¹
ró¿ne czêœci roœlin zielnych, owoce i nasiona drzew, krzewów, krzewinek i traw. W diecie znajduj¹ siê równie¿ bezkrêgowce, g³ównie owady. M³ode cietrzewie w pierwszych 2 tygodniach ¿ycia jedz¹ g³ównie
owady w ró¿nych stadiach rozwoju: mrówki, chrz¹szcze, g¹sienice motyli. Z wiekiem w pokarmie piskl¹t pojawiaj¹ siê roœliny, najpierw jagody i kwiaty. W wieku dwóch miesiêcy ¿ywi¹ siê ju¿ g³ównie pokarmem roœlinnym.

Rozmna¿anie
Najwa¿niejszym miejscem dla cietrzewi s¹ tereny, na których przeprowadzane s¹ toki. Tokowiska mog¹ byæ u¿ytkowane nawet przez kilkadziesi¹t lat. Najczêœciej s¹ one zlokalizowane na otwartej lub pó³otwartej powierzchni. Odleg³oœæ jednego tokowiska od drugiego
wynosi minimum 200 m. Na tym terenie mo¿e przebywaæ do kilkudziesiêciu kogutów, choæ z regu³y jest ich kilka. Ptaki na tokowiskach
wykazuj¹ strukturê socjaln¹ i przestrzenn¹. W centralnym punkcie znajduje siê kogut dominuj¹cy, zwykle trzyletni lub starszy, wokó³ niego tokuj¹ m³odsze, a na obrze¿u pozosta³e samce nieterytorialne.
Toki rozpoczynaj¹ siê w po³owie marca i trwaj¹ do koñca maja, w
górach do czerwca. Samce przylatuj¹ na tokowisko przed wschodem
s³oñca i zaczynaj¹ tokowaæ o œwicie. O wschodzie s³oñca nastêpuje
krótka, kilkuminutowa przerwa. Potem nieprzerwane toki mog¹ trwaæ
nawet 3 godziny, w czasie których s³ychaæ charakterystyczne odg³osy.
Najpierw tzw. czuszykanie, potem melodyjne, nieprzerwane be³kotanie
(bulgotanie). Tokuj¹ce samce przybieraj¹ imponuj¹c¹ postawê cia³a.
Kiedy nastêpuje naruszenie terytorium dochodzi do walki miêdzy
kogutami. Kury przybywaj¹ na tokowisko nieco póŸniej i na pocz¹tku
przesiaduj¹ na uboczu. Dopiero po kilku dniach, w pe³ni tokowiska,
wchodz¹ do jego wnêtrza. Wybieraj¹ partnerów, najczêœciej tych z
samego centrum tokowiska. Po zakoñczeniu rytua³ów ptaki rozchodz¹
siê w miejsca swoich ostoi.

Gniazda
Gniazda zak³adaj¹ samice, najczêœciej w bezpoœrednim s¹siedztwie
tokowiska. Maj¹ one kszta³t niewielkiego do³ka wygrzebanego w ziemi.
S¹ sk¹po wyœcielone liœæmi, trawami, mchami i porostami. Najczêœciej
s¹ os³oniête od góry, a czasem równie¿ z boku, tak aby by³y mniej
widoczne. Samica sk³ada 3–16 jaj (najczêœciej 7–10) i wysiaduje je
24–28 dni. Wysiadywaniem jaj zajmuje siê wy³¹cznie kura. W tym
czasie 2–3 razy dziennie oddala siê od gniazda na odleg³oœæ kilku
metrów, w celu zdobycia pokarmu i pielêgnacji cia³a. Pisklêta wykluwaj¹ siê od koñca maja do pocz¹tku lipca. Ich opiek¹ zajmuje siê
wy³¹cznie samica cietrzewia.

R. Walendowski, Cietrzew (akwarela)

Zagro¿enia
Najwiêksza œmiertelnoœæ wœród cietrzewi wystêpuje w wieku
pisklêcym. W czasie wysiadywania jaj i wylêgu ginie do 50% populacji, a od wyklucia do 2 miesiêcy dalszych 35% piskl¹t. Powodem
strat s¹ g³ównie drapie¿niki, ale równie¿ z³e warunki pogodowe. Zarówno doros³e osobniki, jak i m³ode, padaj¹ ofiar¹ lisów, jastrzêbi oraz
kun, jenotów i norek amerykañskich.
Zagro¿eniem dla tego gatunku jest tak¿e przeobra¿anie jego ostoi,
g³ównie osuszanie terenów, na których ptaki prowadz¹ lêgi i tokowiska. Zarówno melioracje odwadniaj¹ce jak i regulacja rzek powoduj¹,
¿e cietrzewie przenosz¹ siê na inne tereny, w miejsca bardziej niebezpieczne, o wiêkszym ryzyku drapie¿nictwa i z mniejsz¹ baz¹ pokarmow¹.
Du¿ym zagro¿eniem jest równie¿ sam cz³owiek, który coraz
czêœciej przebywa w miejscach bytowania cietrzewi i p³oszy je, co jest
czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmniejszenie ich liczebnoœci.

Ochrona
Cietrzew w Polsce objêty jest œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹ od 1995 r.
Równie¿ wokó³ jego tokowisk od 1 lutego do 31 maja w promieniu
500 m obowi¹zuje strefa ochronna.
Od lat 90-tych XX wieku podejmowane s¹ ró¿ne dzia³ania maj¹ce
na celu zwiêkszenie liczebnoœci tego ptaka. Szereg inicjatyw podejmowanych jest przez leœników. Ostoje cietrzewia na obszarze dzia³ania Lasów Pañstwowych zosta³y objête programem ochronnym. Do
jednych z nich nale¿y projekt „Ochrona cietrzewia T. tetrix i jego ostoi
w Karkonoszach i Górach Izerskich” realizowany na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu. Pocz¹tkowo
program ten prowadzony by³ w Nadleœnictwach Szklarska Porêba i
Œwieradów, nastêpnie zosta³ rozszerzony o kolejne Nadleœnictwa (Kamienna Góra, Œnie¿ka, Œwiêtoszów, Przemków i Chocianów). Projekt
ochronny obejmuje odbudowê i wzmocnienie populacji cietrzewia,
ochronê biotopu oraz edukacjê spo³eczn¹.
Korzystne dla zachowania populacji cietrzewia s¹ równie¿ obecne zasady gospodarki leœnej. Zak³adaj¹ one bowiem ochronê bagien i
innych nieu¿ytków, które s¹ biotopem tego kuraka. Bierze siê pod
uwagê potrzeby cietrzewia, np. przy zak³adaniu upraw w miejscach
jego wystêpowania wprowadza siê domieszkê brzozy lub odm³adza
siê wrzosowiska i borówczyska, aby stworzyæ mu bazê pokarmow¹.
W celu zwiêkszenia populacji cietrzewia potrzebna jest równie¿
redukcja drapie¿ników, dlatego w ostojach i ich s¹siedztwie prowadzi
siê prace zmniejszaj¹ce liczebnoœæ g³ównie lisów, ale tak¿e jenotów,
kun i norek amerykañskich.
Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
S³owniczek
1. Halizna – powierzchnia leœna pozbawiona drzewostanu nadmiernie d³ugo, przez ponad 5 lat.
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