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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

Miêdzynarodowy
Festiwal Kultury
Leœnej i £owieckiej
Wystawy czasowe
Nowoœci
wydawnicze
Leœny Kompleks
Promocyjny
„Lasy Rychtalskie”
Nadleœnictwo Syców
¯ó³w b³otny
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J. Frankowski

Zapraszamy

z³e zwyczaje”.
Pomimo wakacji prowadzone by³y lekcje
terenowe i warsztaty plastyczne dla dzieci,
uczestników kolonii na terenie Wielkopolski.
Jesieni¹ odbêd¹ siê liczne zajêcia edukacyjne
w go³uchowskim parku i Pokazowej Zagrodzie
Zwierz¹t oraz konkurs na imiona ¿ubrów, które
w tym roku przysz³y na œwiat. Otworzymy te¿
nowe wystawy czasowe i jak co roku przeprowadzimy akcjê „Ratujmy kasztanowce”.
Zapraszam wszystkich do odwiedzin
oœrodka oraz na d³ugie spacery po parku w
barwach jesieni.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej

Konkurs

*

Zapraszamy *

szczegó³y na stronie: www.okl.lasy.gov.pl

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:
„Pory roku”
wystawa malarstwa Anny Kêdziory
(do grudnia 2014 r.)
„Kwiaty i pejza¿e”
wystawa fotografii Janusza Tarchalskiego
(do grudnia 2014 r.)
„Makrofotografia. Owady”
wystawa Rados³awa Pusza
(do grudnia 2014 r.)
„Pamiêtajmy o siekierach”
i pocztówki z niezapominajk¹
wystawa ze zbiorów Edwarda Marsza³ka
(do marca 2015 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”
„Ssaki leœne”
„¯ubrowe ciekawostki”

Oœrodek Kultury Leœnej zaprasza do udzia³u
w konkursie na imiona dla ¿ubrów
urodzonych w go³uchowskiej zagrodzie.

fot. P. Ortell

Minê³y ju¿ wakacje, które dla Oœrodka wcale nie by³y sezonem ogórkowym. Odwiedzaj¹cy
nas turyœci mogli zobaczyæ dwie wystawy czasowe, a wœród nich ciekaw¹ kolekcjê siekier ze
zbiorów prywatnych Edwarda Marsza³ka – leœnika z regionu Bieszczad, który od lat zbiera te
przedmioty i mo¿e siê pochwaliæ kolekcj¹ licz¹c¹ kilkaset egzemplarzy. Jak sam podkreœla,
siekiera to wa¿ne narzêdzie, którym cz³owiek
torowa³ sobie drogê rozwoju cywilizacji i nie ma
siê czego wstydziæ.
Druga wystawa to zdjêcia lotnicze Aleksandra Grada – leœnika z Nadleœnictwa Turek,
zami³owanego motolotniarza i fotografika
utrwalaj¹cego piêkno i fakturê krajobrazu widzianego z lotu ptaka. Na jego zdjêciach lasy
przypominaj¹ kolorowy gobelin misternie utkany przez naturê.
Du¿ym zainteresowaniem turystów cieszy
siê nowo otwarta drewniana chata w pó³nocnej
czêœci parku, w której zobaczyæ mo¿na zabytkow¹ kancelariê leœniczego i jego pokój mieszkalny, a w s¹siednich izbach ekspozycjê pszczelarsk¹. W najbli¿szej przysz³oœci w otoczeniu chaty
powstanie wystawa terenowa ró¿norodnych
zabytkowych uli z terenu Polski.
W po³owie sierpnia bie¿¹cego roku na
dziedziñcu pa³acu Muzeum Leœnictwa rozbrzmiewa³y sygna³y i muzyka myœliwska w wykonaniu uczestników pierwszego festiwalu
organizowanego w naszym oœrodku. Imprezie
towarzyszy³y ciekawe pokazy tresury psów, wyszkolonych ptaków drapie¿nych oraz prezentacje wabienia zwierz¹t ³ownych.
W sezonie letnim staraniem oœrodka ukaza³y siê cztery nowe publikacje z zakresu historii
Pañstwowej Szko³y dla Leœniczych w Bia³owie¿y, historii gospodarki leœnej w dolinie rzeki
Obry, wspomnienia z ¿ycia trzech pokoleñ leœników w jednej rodzinie oraz opisanie faktów z
¿yciorysu profesora Bohdana Kie³czewskiego –
pierwszego i wieloletniego przewodnicz¹cego
Rady Naukowej naszego oœrodka. Wydaliœmy
drukiem kolejny, 13 tom „Studiów i Materia³ów
Oœrodka Kultury Leœnej”, z którym zapoznaæ
siê mo¿na tak¿e na stronie internetowej.
W trzecim kwartale uka¿¹ siê kolejne publikacje przygotowane przez pracowników dzia³u
edukacji, a wœród nich zestaw scenariuszy lekcji
pod wspólnym tytu³em „U¿ytkowanie lasu nie
jest z³e” oraz wybór fraszek „Zabij œmiechem

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

Tu byliœmy

Wydarzenia

5 maja br. pracownicy oœrodka zorganizowali gry i zabawy edukacyjne podczas festynu pn.: „Przywitanie
lata”, który odby³ siê w Leœnym Oœrodku Szkoleniowym w Puszczykowie (fot. Arch. OKL)

4 wrzeœnia 2014 roku w trakcie 114 zjazdu Polskiego Towarzystwa Leœnego, który
odby³ siê na goœcinnej ziemi lubuskiej, Przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego wrêczy³ trzy
„Medale Komisji Edukacji Narodowej” wieloletnim cz³onkom tego towarzystwa,
szczególnie zas³u¿onym dla oœwiaty i wychowania.
Wœród nagrodzonych znalaz³ siê profesor Dariusz J. Gwiazdowicz – przewodnicz¹cy Rady Naukowej w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie, doktor Benedykt
RoŸmiarek – dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz doktor Barbara
Czo³nik – kierownik Dzia³u Edukacji i Informacji w tym¿e oœrodku.
Profesor Dariusz Gwiazdowicz jest doœwiadczonym nauczycielem akademickim, autorem wielu publikacji o walorach podrêcznika,
przeznaczonych dla studentów leœnictwa oraz wszelkich mi³oœników
lasu. Ponadto jest inspiratorem dzia³añ oœwiatowych w
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie.
Doktor Benedykt RoŸmiarek jest inicjatorem wielu
form edukacji leœnej, badañ nad rozwojem tej dzia³alnoœci oraz wspó³autorem wielu przedsiêwziêæ edukacyjnych w oœrodku oraz na arenie miêdzynarodowej.
Doktor Barbara Czo³nik jest autorem wielu wystaw
ekologicznych, poradników metodycznych dla leœników i nauczycieli, pomocy dydaktycznych oraz kompleksowych badañ nad rozwojem dzia³alnoœci edukacyjnej leœników.
Rewers medalu Awers medalu
Redakcja
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Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej
pracowników Nadleœnictwa
W obiektach Oœrodka KulKalisz i ich goœci – laureatów
tury Leœnej w Go³uchowie, 16
ogólnopolskich konkursów wasierpnia 2014 roku, odby³ siê
biarzy. Pokazy ptaków ³owMiêdzynarodowy Festiwal Kulczych cieszy³y siê du¿¹ poputury Leœnej i £owieckiej. Wydalarnoœci¹ wœród widzów,
rzenie skierowane do szerokiej
zw³aszcza ¿e istnia³a mo¿lipublicznoœci pomyœlane zosta³o
woœæ bezpoœredniego kontaktu
jako festyn rodzinny. Dlatego
z ptakami. Pokazy tresury psów
te¿ w programie znalaz³y siê poobronnych wzbudzi³y entukazy, prezentacje edukacyjne, a
zjazm wœród licznie zgromatak¿e Konkurs Sygna³ów £odzonych dzieci. Nadleœnictwa
wieckich i Muzyki Myœliwskiej.
Antonin i Syców oraz Oœrodek
Pomys³ organizacji przedsiêKultury Leœnej zorganizowa³y
wziêcia podsunêli dwaj zaprzyna swoich stoiskach konkursy z
jaŸnieni myœliwi – mieszkañcy
zakresu edukacji przyrodniczoKalisza: Tomasz Kania i Józef
Czerniak. Do wspó³organizacji Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Palatium” Nadleœnictwa Grodzisk, I miejsce w klasie B i MB w kategoriach -leœnej, a Muzeum Leœnictwa w
zespo³owych (fot. P. Ortell)
Oœrodku Kultury Leœnej udozostali zaproszeni nadleœniczowie
okolicznych nadleœnictw, samorz¹d województwa wielkopolskiego
stêpni³o nieodp³atnie w wyd³u¿onym czasie swoje wystawy.
a tak¿e lokalne samorz¹dy, które jednak z zaproszenia nie skorzyWiod¹cym przedsiêwziêciem Festiwalu by³ Konkurs Sygna³ów
sta³y.
£owieckich i Muzyki Myœliwskiej, w którym udzia³ wziê³o 41 soPrzedsiêwziêcie zosta³o wsparte przez sponsorów: Samorz¹d
listów podzielonych na cztery klasy oraz 12 zespo³ów wystêpuj¹cych
Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Przedsiêbiorców
w klasach C, B, A, G, MB, MEs.
Leœnych im. M. Wierzbickiego, Sklep Myœliwski COLT z Kalisza, a
Jury pracuj¹ce pod przewodnictwem dr in¿. Macieja Strawy, Pretak¿e przez przedstawiciela zarz¹du okrêgowego PZ£ w Kaliszu.
zesa Klubu Sygnalistów Myœliwskich Polskiego Zwi¹zku £owiecPodczas festiwalu licznie zgromadzonym widzom
kiego i Nadleœniczego Nadleœnictwa Sarbia, przyzna³o Grand Prix
zaproponowano pokazy wabiarzy zwierz¹t ³ownych w wykonaniu
Festiwalu Zespo³owi Sygnalistów Myœliwskich „Rabiec” Zarz¹du
[cd. str. 4]

Festiwal otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie (fot. P. Ortell)

Utwory na sygna³ówki wys³ucha³o i oceni³o jury pod przewodnictwem
Macieja Strawy (fot. P. Ortell)

Na stoisku Nadleœnictwa Antonin dzieci poznawa³y tropy zwierz¹t leœnych
(fot. P. Ortell)

Pracownicy Oœrodka Kultury Leœnej przeprowadzali gry i zabawy
edukacyjne (fot. P. Ortell)

Przedstawiciele z Klubu Wabiarzy Jeleni na stoisku Nadleœnictwa Kalisz
zaprezentowali pokazy wabienia (fot. P. Ortell)

Uczestnicy festiwalu dowiadywali siê, jakie zwierzêta ¿yj¹ w polskich
lasach (fot. P. Ortell)

Na polanie odbywa³y siê pokazy ptaków ³owczych, a chêtni mogli wcieliæ
siê w rolê opiekunów tych zwierz¹t (fot. P. Ortell)

£owcze ptaki drapie¿ne cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem nie tylko
najm³odszych uczestników (fot. P. Ortell)

Przed Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” mia³a miejsce prezentacja tresury
psów (fot. P. Ortell)
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Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej
[cd. ze str. 3]

Okrêgowego PZ£ w Piotrkowie Trybunalskim,
który otrzyma³ 276 punktów w klasie MEs oraz
284 punkty w klasie B.
Organizatorami, poza Oœrodkiem Kultury
Leœnej w Go³uchowie, by³y pobliskie Nadleœ-

nictwa: Antonin, Grodziec, Kalisz, Przedborów
i Syców.
Mimo niesprzyjaj¹cej aury, w ca³odniowych wydarzeniach organizowanych we
wszystkich obiektach Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie, udzia³ wziê³o ok. 2000 widzów.
Oœrodek nosi siê z zamiarem kontynuacji
przedsiêwziêcia oraz wzbogacenia programu o
nowe elementy.
Konrad Bul

Zespó³ Trêbaczy Myœliwskich „Wilk” Nadleœnictwa Sarbia (fot. P. Ortell)

Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Waltornia” Nadleœnictwa Zawadzkie, II miejsce
w klasie B w kategoriach zespo³owych (fot. P. Ortell)

Wrêczanie nagród; od lewej: Marek Zdunek – Wójt Gminy Go³uchów, Wies³aw Chojnacki – Nadleœniczy Nadleœnictwa Kalisz, Jakub Rolnik –
I miejsce, Anna Szymendera – II miejsce, £ukasz Obecny – III miejsce (soliœci w klasie C), Maciej Strawa – przewodnicz¹cy jury, Prezes Klubu
Sygnalistów Myœliwskich Polskiego Zwi¹zku £owieckiego i Nadleœniczy Nadleœnictwa Sarbia (fot. P. Ortell)

Wyniki konkursu
Soliœci w klasie A
I miejsce – Wojciech Œliczner,
Nadleœnictwo Grodzisk
II miejsce – Karol Kroskowski, ZSM
Akteon SGGW Warszawa
III miejsce – Karol Jurczyszyn,
Nadleœnictwo Strzelce Krajeñskie
Soliœci w klasie B
I miejsce – Micha³ Standio, Nadleœnictwo
Sarbia
II miejsce – Hubert Kaczmarek,
Nadleœnictwo Grodzisk
III miejsce – Aleksander Garczarek,
Nadleœnictwo Grodzisk
Soliœci w klasie C
I miejsce – Jakub Rolnik, Ko³o £owieckie
nr 19 „Jeleñ” Piaski
II miejsce – Anna Szymendera, Ko³o
£owieckie nr 29 „Darz Bór”
Jarocin
III miejsce – £ukasz Obecny, Ko³o
£owieckie nr 29 „Darz Bór”
Jarocin
Soliœci w klasie D
I miejsce – Martyna Jamrozik,
Nadleœnictwo Zawadzkie

II miejsce – Gustaw KaŸmierczak,
Nadleœnictwo Smolarz
Zespo³y w klasie C
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Leœnik” Ko³a £owieckiego
nr 29 „Darz Bór” w Jarocinie, kierownik
zespo³u £ukasz Obecny
Zespo³y w klasie B
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Palatium” Nadleœnictwa
Grodzisk, kierownik zespo³u Wojciech
Œliczner
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Waltornia” Nadleœnictwa
Zawadzkie, kierownik zespo³u Mariusz
Jamrozik
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Rabiec” Zarz¹du
Okrêgowego PZ£ w Piotrkowie
Trybunalskim, kierownik zespo³u Seweryn
Borowiecki
Zespo³y w klasie G
I miejsce – Zespó³ Sygnalistyki i Muzyki
Myœliwskiej „Galindowe rogi” przy
Nadleœnictwie Maskuliñskie w Rucianem
Nidzie, kierownik zespo³u Bernard Tarara

Zespo³y w klasie MB
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Palatium” Nadleœnictwa
Grodzisk, kierownik zespo³u Wojciech
Œliczner
II miejsce – Zespó³ Sygnalistyki i Muzyki
Myœliwskiej „Galindowe rogi” przy
Nadleœnictwie Maskuliñskie w Rucianem
Nidzie, kierownik zespo³u Bernard Tarara
III miejsce – Zespó³ Muzyki Myœliwskiej
„Ogar” Zarz¹du Okrêgowego PZ£ Konin,
kierownik zespo³u Andrzej Kapuœciñski
Zespo³y w klasie MEs
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Rabiec” Zarz¹du
Okrêgowego PZ£ w Piotrkowie
Trybunalskim, kierownik zespo³u Seweryn
Borowiecki
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Waltornia” Nadleœnictwa
Zawadzkie, kierownik zespo³u Mariusz
Jamrozik
GRAND PRIX FESTIWALU
Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Rabiec”
Zarz¹du Okrêgowego PZ£ w Piotrkowie
Trybunalskim

5

Nowoœci wydawnicze
W pierwszej po³owie 2014 r. Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie wyda³ piêæ pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to publikacje zawieraj¹ce zagadnienia zwi¹zane z lasem, gospodark¹ leœn¹, szkolnictwem oraz dzia³alnoœci¹ leœników.
„Studia i Materia³y Oœrodka Kultury Leœnej” to trzynasty tom periodyku wydawanego od
1985 r. Tegoroczny numer zawiera 24 artyku³y – materia³y pokonferencyjne oraz kronikê OKL.
Zamieszczone w „Studiach…” opracowania zosta³y przygotowane na II Konferencjê Naukow¹ „Las i historia”, która
odby³a siê w oœrodku w minionym roku. Opublikowane
referaty, polskich i zagranicznych autorów, opisuj¹ las w
wierzeniach i literaturze, szkolnictwo leœne oraz problemy
gospodarcze w XIX i na pocz¹tku XX wieku. W opracowaniu tym znalaz³y siê równie¿ artyku³y omawiaj¹ce dokonania zas³u¿onych leœników oraz aktywnoœæ w³aœcicieli
maj¹tków ziemskich i lasów prywatnych.
Meandry ¿ycia zawodowego leœników znajdziemy w kolejnych czterech publikacjach, jakie wyda³ w bie¿¹cym roku oœrodek.
„Profesor Bohdan Kie³czewski (1912–1998)” jest to
drugie wydanie publikacji
ukazuj¹cej ¿ycie i osi¹gniêcia
naukowe zas³u¿onego pracownika Wydzia³u Rolno-Leœnego
Uniwersytetu Poznañskiego. Autorzy ksi¹¿ki przybli¿yli
równie¿ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ profesora oraz wzbogacili teksty
o jego osobiste refleksje. Wydawnictwo to jest bogato
ilustrowane archiwalnymi fotografiami i dokumentami, które
urozmaicaj¹ niebanalny ¿yciorys naukowca. Autorami
publikacji s¹: Jerzy Wiœniewski, Dariusz J. Gwiazdowicz,
Honorata Korpikiewicz i Jan Nawrot.
Kolejnym wydawnictwem z cyklu biografie leœników jest
ksi¹¿ka pt.: „Z ¿ycia trzech pokoleñ leœników, wspomnienia z
lat 1908–1961”. Jest to autobiografia nie¿yj¹cego ju¿ W³adys³awa Kapuœciñskiego, zebrana i przepisana przez jego syna
Ryszarda – leœnika w trzecim pokoleniu. Ksi¹¿ka opisuje
dzieciñstwo i edukacjê leœn¹ autora oraz jego pracê na terenie
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu. Publikacja zawiera
liczne fotografie rodzinne oraz wykonane w trakcie przyuczania siê do zawodu leœnika.
„Lasy Doliny Obrzañskiej”
Andrzeja Skibiñskiego to wydawnictwo opisuj¹ce historiê
gospodarki leœnej z terenów
doliny Obry. Autor omówi³ tak¿e
sprawy ³owieckie, pracê w lesie
oraz codzienne ¿ycie leœników z
tego obszaru. Ksi¹¿ka zawiera te¿ fotografie i krótkie ¿yciorysy
ponad dziewiêædziesiêciu leœników pracuj¹cych w Nadleœnictwie ¯egrowo.
Zagadnienia zwi¹zane z
edukacj¹ leœn¹ i prac¹ na rzecz
dydaktyki i polskich lasów
porusza ksi¹¿ka „Pañstwowa
Szko³a dla Leœniczych w
Bia³owie¿y 1929–1936”. Autorka publikacji, Anna Kulbacka,
podjê³a siê próby odtworzenia fragmentu historii szkolnictwa
leœnego. Opisa³a funkcjonowanie ówczesnej szko³y w Bia³owie¿y z jej atmosfer¹ i kolorytem. Zamieœci³a liczne cytaty,
fragmenty wspomnieñ, opowiadañ osób zwi¹zanych z t¹
placówk¹. Zebra³a równie¿ biografie kadry nauczycielskiej
oraz absolwentów tej¿e szko³y. Wydawnictwo zawiera ponad
sto archiwalnych fotografii i dokumentów, które znacznie podnosz¹ jego walory historyczne.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Otwarte wystawy

W Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” 4 czerwca 2014 r. otwarto wystawê pt.:
„Pamiêtajmy o siekierach”, na której prezentowane s¹ zbiory Edwarda
Marsza³ka (fot. P. Ortell)

W tym samym dniu udostêpniono do zwiedzania kolekcjê fotografii
lotniczych Aleksandra Grada pn.: „Nad koronami drzew” (fot. P. Ortell)

W obiekcie muzealnym „Powozownia” od 5 wrzeœnia 2014 r. mo¿na
zwiedzaæ ekspozycjê fotografii Janusza Tarchalskiego „Kwiaty i pejza¿e”
(fot. A. Antonowicz)

W sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni” równie¿ 5 wrzeœnia br.
zosta³a otwarta wystawa malarstwa Anny Kêdziory pt.: „Pory roku”; od
lewej: Anna Kêdziora, Janusz Tarchalski (fot.A. Antonowicz)

Wernisa¿ wystaw udostêpnionych w pi¹tkowe popo³udnie uœwietni³ koncert
Duo Fortepianowe La Vales’89, na którym uczestnicy us³yszeli utwory na
fortepian m.in. Johannesa Brahmsa i Antoniego Dworzaka
(fot. A. Antonowicz)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie”
Nadleœnictwo Syców
Nadleœnictwo Syców
bardzo du¿¹ uwagê poœwiêca edukacji leœnej
spo³eczeñstwa, rozpoczynaj¹c od najm³odszych
przedszkolaków, do osób
w sêdziwym wieku. Organizujemy imprezy dopasowane do wieku uczestników, którzy chc¹ pog³êbiæ swoje wiadomoœci
o przyrodzie, ekologii i
roœlinach. Dziêki arboretum, które mamy na terenie naszego nadleœnictwa,
oferta edukacyjna jest
bardzo bogata. Jesteœmy w
stanie zaspokoiæ g³ód wiedzy wszelkich goœci.

Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie

Leœny Kompleks Promocyjny
„Lasy Rychtalskie”
w Nadleœnictwie Syców

Konkurs plastyczny dla dzieci pn.: „Przyroda w moich oczach” odbywaj¹cy siê na terenie arboretum (fot. J. Sêktas)

Laboratorium – rozmna¿anie roœlin metod¹ in vitro (fot. J. Sêktas)

W tym sezonie polecamy odwiedziæ nowe miejsca zaaran¿owane przez kierownika
arboretum leœnego, Stanis³awa Sêktasa, a
przygotowane przez pracowników, m.in.
kolekcjê mieczyków (Gladiolus) czy zbiór
je¿ówek (Echinacea). Poza tym warto zobaczyæ resztê kolekcji w arboretum, m.in.
ró¿aneczniki (Rhododendron), funkie
(Hosta), ró¿e (Rosea), liliowce

Olimpiada Wiedzy o Lesie (fot. Arch. Nadleœnictwo Syców)

(Hemercoallis), sosny (Pinus) czy
trawy ozdobne.
Udogodnieniem dla zwiedzaj¹cych s¹ wybudowane w tym roku
nowe sanitariaty, przystosowane
równie¿ dla osób niepe³nosprawnych. Na parkingu pojawi³o siê te¿
miejsce wypoczynku zaopatrzone w
³awki i sto³y.
Bezp³atna edukacja skierowana
jest g³ównie do przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³
œrednich. Na proœbê zorganizowanych grup doros³ych i emerytów
tak¿e s³u¿ymy wiadomoœciami i pomagamy w uatrakcyjnieniu pobytu.
Iloœæ osób zainteresowanych arboretum z
roku na rok siê powiêksza. Bywaj¹ dni kiedy
przyje¿d¿a 5–6 autokarów z uczniami. Bezustannie wspó³dzia³amy z placówkami oœwiatowymi mieszcz¹cymi siê na terenie dzia³ania
naszego nadleœnictwa, a niekiedy i spoza tego
terenu. Obecnie sta³¹ form¹ wspó³pracy objête s¹ 24 placówki oœwiatowe.

Ponadto nie
mniej wa¿n¹ dzia³alnoœci¹ naszego
nadleœnictwa jest organizowanie
wszelkiego rodzaju konkursów, przegl¹dów artystycznych, festynów, gier
i zabaw rekreacyjnych. Niektóre imprezy, ze wzglêdu na du¿¹ popularnoœæ, na sta³e wpisa³y siê w kalendarz
wydarzeñ.

Zajêcia z osobami niewidomymi (fot. J. Sêktas)

Fragment Arboretum Leœnego im. prof. S. Bia³oboka (fot. J. Sêktas)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Delegacja wizytuj¹ca arboretum (fot. J. Sêktas)

Fragment Arboretum Leœnego im. prof. S. Bia³oboka (fot. J. Sêktas)

Wœród nich jest Olimpiada Wiedzy o Lesie. W tym roku ma miejsce ju¿ czwarta edycja roz³o¿ona w czasie na etapy: szkolny,
gminny i fina³ w nadleœnictwie. Cyklicznie
bierze w niej udzia³ ponad 350 uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. Co roku konkurs
multimedialny dotyczy innego tematu, w bie¿¹cym jest to „Drewno jest wspania³e”. Treœæ
prezentacji, profesjonalizm i wiedza uczestników tego konkursu przerasta nasze oczekiwania.
Nie zapominamy o Dniu Dziecka, organizuj¹c w arboretum konkursy i zabawy, a
zwyciêzcy otrzymuj¹ w nagrodê roœliny. Co
roku przedszkolaki uczestnicz¹ w konkursie
pt. „Z przyrod¹ za Pan Brat” ucz¹c doros³ych,
jak powinni zachowywaæ siê w lesie i jak
chroniæ œrodowisko. W tym celu przygotowuj¹ ró¿ne inscenizacje, piosenki i tañce.
Dla szerszego grona spo³eczeñstwa organizujemy festyny, które swym zasiêgiem
obejmuj¹ gminê Syców i gminy oœcienne. Na
80-lecie Lasów Pañstwowych byliœmy organizatorami mistrzostwa Polski w Biegach
Prze³ajowych. Z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Lasu zorganizowaliœmy festyn, na któ-

rym frekwencja i wachlarz przygotowanych
propozycji by³ godny wielkiego wydarzenia
w regionie.
W tym roku z okazji 90-lecia LP zorganizowaliœmy w Parku Miejskim festyn pt.
„Las dla ludzi”. Na uczestników czeka³o
wiele atrakcyjnych stoisk: z rzeŸbami w
drewnie, produktami z drewna, narzêdziami
do produkcji leœnej dawniej i dziœ, roœlinami
ozdobnymi z Arboretum Leœnego im. prof.
Stefana Bia³oboka. Na scenie czas umila³y
wystêpy dzieci i m³odzie¿y z placówek
oœwiatowych prezentuj¹c tematykê leœn¹
oraz ochrony œrodowiska.
Ogromnym powodzeniem cieszy³o siê
rozpoznawanie pod³o¿a na œcie¿ce z materia³ów leœnych. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzi³ wybór przez uczestników festynu najlepszej spoœród 240 wystawionych
prac pt. „Nie zaœmiecaj lasu”. Kto pojawi³
siê na imprezie w parku móg³ zaopatrzyæ siê
w materia³y informacyjne nadleœnictwa na
stoisku z folderami, gad¿etami i nagrodami.
Spor¹ uciechê mia³y dzieci buduj¹c drewniany domek. Zaœ pokaz ogromnych maszyn do pozyskiwania drewna w lesie –

harwester i forwarder, dostarczy³ ogromnych prze¿yæ doros³ym i dzieciom.
Czes³aw Pawlikowski, Nadleœnictwo Syców

Plener malarski dla m³odzie¿y (fot. J. Sêktas)

Festyn pt.: „Las dla ludzi” zorganizowany w Parku Miejskim w Sycowie (fot. J. Sêktas)

Przedszkolaki na zajêciach w arboretum (fot. J. Sêktas)
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Zadanie
Z niektórych roœlin leœnych mo¿emy zbieraæ owoce i robiæ z nich
przetwory lub herbaty. Obejrzyj rysunki owoców i po³¹cz je z
nazw¹ roœliny i produktem.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
EN — gatunki silnie zagro¿one

¯ó³w b³otny — Emys orbicularis (Linnaeus,

1788)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Gatunek w Europie ma szeroki zasiêg wystêpowania. Mo¿na go spotkaæ niemal na ca³ym kontynencie poza Wyspami Brytyjskimi i Skandynawi¹.
Jego obecnoœæ notowana jest a¿ po zachodni¹ czêœæ
Azji Mniejszej i pó³nocn¹ Afrykê.
W Polsce ma bardzo porozrywany zasiêg. Wystêpuje we wszystkich regionach, poza górami. Najwiêksze skupisko stanowisk znajduje siê na Polesiu
Lubelskim (m.in. Poleski Park Narodowy, Che³mski
Park Krajobrazowy, Sobiborski Park Krajobrazowy
i Lasy W³odawskie). ¯ó³w b³otny spotykany jest
równie¿ na Pojezierzu Mazurskim, Równinie Radomskiej, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. W pozosta³ej czêœci kraju notowany jest sporadycznie, ale
obserwacje dotycz¹ zazwyczaj pojedynczych
okazów.
Najwiêcej ¿ó³wi b³otnych odnotowano w woj.
lubelskim, lubuskim i zachodniopomorskim, a najmniej w województwach: kujawsko-pomorskim, ¯ó³w b³otny w œrodowisku naturalnym (fot. Arch. OKL)
ma³opolskim i podkarpackim. Polska populacja liczy
¯ó³w b³otny, wbrew obiegowej opinii, na l¹dzie porusza siê
oko³o 700–800 osobników, a dalszych 150 ¿ó³wi przebywa w
doœæ szybko. Ma dobrze rozwiniêty wêch i wzrok. Jest zwierzêogrodach zoologicznych.
ciem zmiennocieplnym.
Cechy gatunku
Okres aktywnoœci ¿ó³wia trwa oko³o pó³ roku. Rozpoczyna
¯ó³w b³otny nale¿y do podrzêdu ¿ó³wi skrytoszyjnych, któsiê w trzeciej dekadzie marca lub w pierwszych dniach kwietnia,
rych cech¹ jest chowanie szyi pod pancerz. Ma masywn¹ bua koñczy póŸnym latem. Zim¹ hibernuje w mule zalegaj¹cym na
dowê cia³a i osi¹ga w naszym kraju maksymaln¹ d³ugoœæ 20–25
dnie zbiorników wodnych.
cm oraz 1,5 kg masy cia³a. Posiada owalny pancerz ochronny,
Biotop
sk³adaj¹cy siê z czêœci: grzbietowej – karapaksu oraz czêœci
¯ó³w b³otny spêdza wiêksz¹ czêœæ swojego ¿ycia w wodzie,
brzusznej – plastronu. Obie czêœci po³¹czone s¹ ruchomym spotam te¿ zdobywa pokarm, kopuluje i hibernuje. Zbiornik wodny
jeniem zwanym mostem. Pancerz zbudowany jest z p³askich p³yt
opuszcza na krótko w celu wygrzewania siê na s³oñcu i z³o¿enia
kostnych pokrytych z zewn¹trz cienkimi rogowymi tarczami,
jaj. Preferuje niewielkie jeziora, starorzecza, moczary, podmokle
najczêœciej jest to 38 tarcz ró¿nej wielkoœci, zazwyczaj w reguolsy, zaroœniête przy brzegach, o szybko nagrzewaj¹cej siê wolarnym uk³adzie, ale zdarzaj¹ siê odstêpstwa. U osobników rodzimych najczêœciej zabarwiony jest na czarno, br¹zowo-czarno
Ciekawostki
lub szaro z dodatkowymi jasnymi plamkami (u m³odszych osoba ¯ó³wia b³otnego w przesz³oœci nazywano „gwizdakiem” i
ników). G³owê ¿ó³wia pokrywa g³adka i cienka skóra. Na jej
„¿elazn¹ ¿ab¹”.
szczycie znajduj¹ siê otwory nosowe, a po bokach – oczy zaopaa Pierwsz¹ wzmiank¹ o wystêpowaniu ¿ó³wia b³otnego na
trzone w ruchome powieki. Szyja jest d³uga, od spodniej strony
ziemiach polskich, jako gatunku pospolitego na Warmii i Mapomarszczona i chropowata. Koñczyny s¹ mocne i dobrze umiêzurach w XVI wieku, jest adnotacja pruskiego kronikarza
œnione. Koñcz¹ siê 5 ostrymi pazurami (w tylnych koñczynach
Wolf'a.
pi¹ty pazur jest zredukowany). Palce ³¹czy b³ona p³awna. Ogon
a U ¿ó³wi wystêpuje temperaturowy mechanizm determinacji
jest silnie umiêœniony, grubszy u nasady.
p³ci: z jaj inkubowanych w wy¿szych temperaturach wykluwaj¹ siê samice, w ni¿szych – samce.
a W wierzeniach dawnych cywilizacji ¿ó³w by³ uto¿samiany z
istot¹ nadprzyrodzon¹, a jego motyw mo¿na znaleŸæ w wielu
kulturach.
a ¯ó³w b³otny mia³ szerokie zastosowanie w medycynie ludowej, jego krew u¿ywano jako odtrutkê na jad ¿mii, z kolei
miêso i zupê ¿ó³wiow¹ polecano chorym na gruŸlicê.
Sylwetka ¿ó³wia i porównanie jego wielkoœci [Ÿród³o: „Ilustrowana encyklopedia zwierz¹t Polski”,
a ¯ó³w b³otny pojaCarta blanca, Marek Szokalski (pod red.), Warszawa 2009]
wi³ siê na znaczkach pocztowych
Zarówno g³owa, szyja, koñczyny, skóra pachwin i ogon mokilkunastu pañstw,
g¹ mieæ dodatkowe, kontrastowe upstrzenie, ale bywaj¹ te¿ osow 1963 roku zosta³
bniki zupe³nie tego pozbawione.
upamiêtniony na
P³eæ doros³ego osobnika mo¿na rozpoznaæ bez trudnoœci.
znaczku Poczty PolSamice s¹ nieco wiêksze. Ich karapaks jest bardziej uwypuklony.
skiej w serii P³azy
Plastron jest p³aski, w odró¿nieniu od samców, u których jest
i Gady chronione.
wklês³y. Kolor plastronu samców jest ciemny, grafitowy, ciema Wydano w 2002
nobr¹zowy lub czarny, samic z kolei – ciemny z du¿ymi jasnymi
roku monety kolekplamami, pasami lub rzadko – ca³kowicie ¿ó³ty. Têczówka oka u
cjonerskie o nomisamców ma kolor pomarañczowo-czerwony lub br¹zowy, u sana³ach 2 i 20 z³ z pomic – ¿ó³ty lub br¹zowy z licznymi ¿ó³tymi plamkami. Koñczydobizn¹ ¿ó³wia b³otny samców maj¹ nieco d³u¿sze i bardziej zakrzywione pazury.
nego.
Posiadaj¹ równie¿ d³u¿szy ogon.

dzie. ¯ó³w zasiedla równie¿ wody wolno
p³yn¹ce, np. strumienie, kana³y i rowy
melioracyjne. Zazwyczaj przebywa w
pobli¿u roœlinnoœci, która jest dla niego
gwarantem bezpieczeñstwa (ukrywanie
siê, polowanie). Zbiorowiska roœlinne,
które wybieraj¹ ¿ó³wie, dostarczaj¹ im
nie tylko schronienia, ale s¹ równie¿
miejscem bytowania wielu drobnych
zwierz¹t stanowi¹cych ich pokarm.

Po¿ywienie
Pokarm zdobywa w œrodowisku wodnym. Jest miêso¿erny i ¿ywi siê owadami, miêczakami, p³azami, ich kijankami
oraz drobnymi rybami. Wysoki udzia³ w
diecie stanowi¹ l¹dowe stawonogi, które
wpadaj¹ do wody. Znane s¹ równie¿ przypadki od¿ywiania padlin¹. ¯ó³w b³otny
wykazuje ró¿ne strategie polowania, niekiedy podp³ywa do ofiary bez zbytniego
poœpiechu i gwa³townym wyrzutem g³owy stara siê j¹ pochwyciæ, innym razem w
bezruchu wyczekuje na zdobycz. Pokarm
rozszarpuje pazurami, a niewielkie ofiary
po³yka w ca³oœci. ¯ó³w nie ma zêbów, a
do rozcinania pokarmu s³u¿¹ mu szczêki.
Wykszta³ci³ siê u niego mechanizm
ograniczaj¹cy na kilka miesiêcy intensywnoœæ pobierania pokarmu.

Rozmna¿anie
Okres godowy ¿ó³wia b³otnego rozpoczyna siê pod koniec kwietnia lub na
pocz¹tku maja i trwa oko³o dwóch tygodni. Gody odbywaj¹ siê w miejscach zacisznych, na p³yciznach. Po oko³o miesi¹cu
od aktu kopulacji samica sk³ada jaja w
piasku w komorze w kszta³cie gruszki o
g³êbokoœci ok. 15 cm. Gniazdo jest umieszczone w dobrze nas³onecznionym miejscu i znajduje siê niekiedy w odleg³oœci

R. Walendowski, ¯ó³w b³otny (akwarela)

nawet kilkuset metrów od zbiornika wodnego. Sk³adane jaja po wyci¹gniêtej tylnej ³apie samica delikatnie wprowadza
do komory, któr¹ szybko zasypuje
piaskiem.
W Polsce ¿ó³w b³otny sk³ada jaja
tylko raz w roku, zazwyczaj w czerwcu.
Samica sk³ada 9–18 jaj. Rozwój zarodków trwa ok. 100 dni. M³ode w sprzyjaj¹cych warunkach wykluwaj¹ siê w po³owie sierpnia. Niestety czêœæ zarodków
ginie, nie zd¹¿y siê wykluæ przed nadejœciem jesiennych przymrozków.
Œwie¿o wyklute m³ode mierz¹ zaledwie 2,5 cm d³ugoœci. Pocz¹tkowo ich
pancerz jest bardzo miêkki i m³ode ¿ó³wie stanowi¹ ³atw¹ zdobycz dla drapie¿ników. Wêdrówka m³odych do wody nastêpuje w koñcu lata. Osi¹ganie dojrza³oœci p³ciowej przez samice w Polsce
ocenia siê na 12–15 lat. Rozmna¿anie siê
i odnoszenie sukcesu reprodukcyjnego
przynosi najlepsze wyniki na Pojezierzu
£êczyñsko-W³odawskim.

Zagro¿enia

Obszar wystêpowania ¿ó³wia b³otnego w Polsce [Ÿród³o:
„Ilustrowana encyklopedia zwierz¹t Polski”, Marek Szokalski (pod
red.), Carta Blanca, Warszawa 2009]

Na spadek liczebnoœci populacji
maj¹ wp³yw degradacja œrodowiska naturalnego (urbanizacja, rozwój rolnictwa), niekorzystne zmiany w œrodowisku wodnym, (ma³a iloœæ opadów, zarastanie zbiorników wodnych i ich otoczenia, zanieczyszczenia) oraz zmiany stosunków wodnych (melioracje, osuszanie, regulacja koryt). W przesz³oœci powodem ograniczenia liczebnoœci wielu
europejskich populacji mog³y byæ pozyskiwanie i konsumpcja ¿ó³wia, od³awianie go w celach naukowych oraz wyrabianie przedmiotów u¿ytkowych z pancerza.
W œrodowisku naturalnym doros³y
¿ó³w ma niewielu wrogów, natomiast
m³ode i hibernuj¹ce ¿ó³wie nara¿one s¹
na liczne ataki (m.in. lisy, jenoty, borsuki,
wydry), na zniszczenia nara¿one s¹ równie¿ jaja i miejsca lêgowe. Do zagro¿eñ
nale¿¹ równie¿ dzia³alnoœæ wêdkarska i
rybacka, wzmo¿ony ruch samochodowy
i wy³apywanie do terrariów.

Ochrona
Zasiêg wystêpowania ¿ó³wia b³otnego w Europie [Ÿród³o: „Polska
czerwona ksiêga zwierz¹t. Krêgowce”, Pañstwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001]

¯ó³w b³otny jest gadem wpisanym
do „Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t”

oraz na Czerwon¹ listê IUCN (Miêdzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów). Jest gatunkiem wysokiego ryzyka i silnie zagro¿onym. Ochron¹ prawn¹ objêto go ju¿ w 1935 roku. Koniecznoœæ ta wynik³a z eksploatacji gatunku i
gwa³townego zmniejszania siê liczebnoœci. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem o ochronie gatunkowej, ustala
siê wobec niego ca³oroczne i okresowe
strefy ochronne obejmuj¹ce miejsca rozrodu i regularnego przebywania. W Polsce utworzono kilka rezerwatów chroni¹cych siedliska: „Ostoja ¯ó³wia B³otnego” w Dorzeczkowie k. Leszna, „¯ó³wiowe B³ota” na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim. Stanowiska wystêpowania chronione s¹ tak¿e w parkach narodowych: Bia³owieskim, Drawieñskim i
Poleskim.
Czynna ochrona tego gatunku polega na obserwacji ¿ó³wic na lêgowiskach i
zabezpieczaniu sk³adanych jaj przed drapie¿nikami, w sytuacjach koniecznych
zabieraniu jaj w koñcowym okresie inkubacji, opiece nad wyklutymi osobnikami,
przetrzymywaniu, a nastêpnie wypuszczaniu do œrodowiska naturalnego. Dotychczas zdo³ano uratowaæ w ten sposób
kilkaset m³odych osobników i wsiedliæ
do œrodowiska. Dzia³ania takie mia³y
miejsce w pó³nocnej czêœci Pojezierza
Pomorskiego, Borach Dolnoœl¹skich i na
Dolnym Œl¹sku.
Gatunek podlega Konwencji Berneñskiej i Dyrektywie Siedliskowej Unii
Europejskiej.
Opracowanie: Alicja Antonowicz
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
Literatura
1. Abramowicz J. i in. 2009. „Ilustrowana encyklopedia
zwierz¹t Polski”. Carta Blanca, Warszawa.
2. Jab³oñski A. 1998. „¯ó³w b³otny. Monografia nr 3”.
Lubelski Klub Przyrodniczy, Œwiebodzin.
3. Mitrus S., Zemanek M. 2000. „Gin¹ce i chronione
gatunki zwierz¹t. ¯ó³w b³otny”. W: „Parki Narodowe” 4.
4. Najbar B. (pod red.). 2001. „Monografie przyrodnicze.
¯ó³w b³otny”. Wydawnictwo Lubelskiego Klubu
Przyrodników, Œwiebodzin.
5. „Polska czerwona ksiêga zwierz¹t, Krêgowce”. 2001.
Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa.

Strony internetowe
1. „¯ó³w b³otny Emys orbicularis orbicularis (Linnaeus,
1758)”. Biblioteka Monitoringu Œrodowiska. G³ówny
Inspektorat Ochrony Œrodowiska
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/przewodniki_metodyczne/p
rzewodnik_metodyczny_1220.pdf [dostêp: 25.03.2014]

