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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

II Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej
Izba Edukacyjna „Zdrojki” w Nadleœnictwie Turek
Archiwum fotograficzne OKL – Zrywka i transport drewna
Zapomniane pilarki
Geocaching w parku-arboretum Oœrodka Kultury Leœnej
B³otniak zbo¿owy
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Zapraszamy

J. Frankowski

Za nami wakacje, podczas których nie
brakowa³o atrakcji w Muzeum Leœnictwa i
parku-arboretum. W „Powozowni” turyœci
mogli zobaczyæ dwie wystawy fotografii przyrodniczej, jedn¹ z okazji 60-lecia Tatrzañskiego Parku Narodowego oraz drug¹ wspominaj¹c¹ dorobek s³ynnego fotografika przyrody – W³odzimierza Puchalskiego.
W „Oficynie” dostêpne by³y tak¿e dwie
wystawy czasowe: fotograficzna „Ptaki w
obiektywie” oraz malarska „Leœne zauroczenia”. Dla mi³oœników wêdrówek opracowaliœmy œcie¿kê geocachingow¹ po zak¹tkach
parku dendrologicznego, która od razu zdoby³a aplauz turystów.
Ponadto 8 sierpnia br. nasz Oœrodek w³¹czy³ siê w obchody „Wielkiego Dnia
Pszczó³”, który odby³ siê w parku-arboretum.
Tego dnia doroœli i dzieci mogli zwiedzaæ wystawê pszczelarsk¹ i braæ udzia³ w pokazach
i pogadankach pasjonata pszczelarstwa.
Mogli te¿ uczestniczyæ w grach i zabawach,
zdobywaj¹c w aktywny sposób wiedzê o owadach pszczo³owatych, ich funkcjach w przyrodzie i ¿yciu cz³owieka.
W bie¿¹cym roku organizujemy X jubileuszowy OPTAL®, czyli Ogólnopolski Przegl¹d
Twórczoœci Amatorskiej Leœników. Z tej okazji wydajemy album „Ars silvestris”, prezentuj¹cy autorów i ich dzie³a nagrodzone w minionych edycjach. Prace zg³oszone do tegorocznego OPTAL-u bêdzie mo¿na podziwiaæ
na wystawie pokonkursowej od koñca wrzeœnia do sierpnia przysz³ego roku.
Tej jesieni zwiedziæ bêdzie mo¿na kolejne
wystawy czasowe pt.: „Budownictwo s³u¿bowe leœne na terenach ¯ywiecczyzny wg projektów Karola Pietschki” oraz „Bi¿uteriê
³owieck¹ ze zbiorów Anny i Zbigniewa Korzeniowskich”. W dniach 8–9 paŸdziernika odbêdzie siê III konferencja naukowa „Las i
historia”, a wyg³oszone na niej referaty
uka¿¹ siê w 2016 roku w periodyku „Studia i

Materia³y Oœrodka Kultury Leœnej”.
Aktualnie koñczymy prace nad nowymi
wydawnictwami Oœrodka i pod koniec jesieni uka¿e siê wyj¹tkowa monografia: „Las i
myœlistwo w muzyce polskiej” oraz ksi¹¿ka
„Leœnicy w rolach g³ównych” z piêcioma
filmami archiwalnymi Filmoteki Polskiej. W
tym samym czasie uka¿e siê kolejny, 14 tom
„Studiów i Materia³ów Oœrodka Kultury
Leœnej”.
Co wiêcej, zrealizowaliœmy film edukacyjny pt.: „Znane i nieznane profesje i zwyczaje zwi¹zane z lasem”, który przekazaliœmy koordynatorom edukacji leœnej w celu
rozpowszechnienia go wœród edukatorów.
Wydaliœmy now¹ grê dydaktyczn¹ dla dzieci
„Drzewny Piotruœ”, a w planie mamy trzy
kolejne.
Podczas wakacji goœciliœmy grupê dzieci na plenerze artystycznym „Zielona Sztuka
II”, zorganizowanym przez Galeriê Sztuki
im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz dzieci kolonijne na zajêciach terenowych w parku,
zagrodzie zwierz¹t i na warsztatach plastycznych.
Jesieñ to atrakcyjny czas na spacery po
parku, zajêcia edukacyjne, wiêc zapraszam
do odwiedzin Oœrodka.
Benedykt RoŸmiarek, Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Wydawnictwa
-

Nadchodz¹ce wydarzenia
-

Edukacja przyrodniczo-lesna

Znane i nieznane profesje
i zwyczaje zwi¹zane z lasem

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:
„Ptaki w obiektywie”
fotografia Karola Fornalczyka
(do 31 paŸdziernika 2015 r.)
„Budownictwo s³u¿bowe leœne
na terenie ¯ywiecczyzny wg projektów
Karola Pietschki”
(do 31 grudnia 2015 r.)
„Bi¿uteria ³owiecka ze zbiorów
Anny i Zbigniewa Korzeniowskich”
(do 31 grudnia 2015 r.)
®
OPTAL wystawa prac pokonkursowych
(do 31 sierpnia 2016 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”
„Jesienne obserwacje”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Drzewny Piotrus

II Konferencja naukowa „Las i historia”, która odby³a
siê 9–10 paŸdziernika 2013 r.
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

III Konferencja
naukowa
„Las i historia”

Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie

Oœrodek Kultury Leœnej wyda³ film edukacyjny pt.:
„Znane i nieznane profesje i zwyczaje zwi¹zane z
lasem”, zawieraj¹cy pokazy m.in. dziania barci,
wyrobu dziegciu, wyplatania wikliny, zbioru zió³ i
owoców leœnych, a tak¿e wystêp taneczny w wykonaniu uczennic z Ko³a Akrobatyczno-Tanecznego
„Anio³y” z Zespo³u Szkó³ w Sieroszewicach; materia³
zosta³ nakrêcony podczas festynu edukacyjnego
„Spotkanie z lasem”, który odby³ siê w Oœrodku 12
czerwca br.

Oœrodek wydrukowa³ karty edukacyjne „Drzewny
Piotruœ” – jest to popularna gra towarzyska dla
dzieci; talia zawiera 25 kart, z czego dwadzieœcia
cztery karty stanowi¹ pary z pokrojami drzew i
przedmiotami wykonanymi z ich drewna; karta
„Piotruœ” przedstawia obrazek cisa pospolitego,
który jest w Polsce objêty ochron¹ prawn¹; t³o
ka¿dej karty ukazuje wygl¹d drewna danego
gatunku

8–9 paŸdziernika 2015 r.
Ogólnopolski Przegl¹d
Twórczoœci Amatorskiej
Leœników – OPTAL®
23 wrzeœnia 2015 r.

Szczegó³y na stronie

* www.okl.lasy.gov.pl *
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II Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej
i £owieckiej w Go³uchowie za nami
19 i 20 czerwca 2015 r. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³a siê druga edycja Miêdzynarodowego Festiwalu
Kultury Leœnej i £owieckiej. Wydarzenie zosta³o zainaugurowane otwarciem wystawy fotograficznej W³odzimierza Puchalskiego w „Powozowni” OKL. Dorobek znanego przyrodnika
przybli¿y³ zgromadzonym Tomasz Ogrodowczyk.
20 czerwca przy piêknej czerwcowej aurze mo¿na by³o us³yszeæ
w go³uchowskim parku-arboretum nie tylko dŸwiêki sygna³ówek,
ale tak¿e niezwyk³e pokazy szlachetnej sztuki wabienia jeleni w
wykonaniu tegorocznych mistrzów Europy w tej dziedzinie z Klubu
Wabiarzy Jeleni i pracowników Nadleœnictwa Kalisz. Mo¿na by³o
przyjrzeæ siê z bliska oraz dowiedzieæ siê wielu ciekawych informacji na temat ras psów myœliwskich takich jak: goñczy polski,
p³ochacz niemiecki, posokowiec bawarski, jamnik szorstkow³osy
i jamnik d³ugow³osy. Prezentacjê uœwietni³ m.in. pokaz aportowania
do wody przez p³ochacza niemieckiego.
Nie mniejszych wra¿eñ dostarczy³y ptaki ³owcze: puchacz europejski, puchacz bengalski, jastrz¹b Harrisa i raróg górski. Sokolnicy
chêtnie opowiadali o swoich skrzydlatych towarzyszach, ka¿dy móg³
wzi¹æ na rêkê i zrobiæ sobie zdjêcie z bohaterem podniebnych
wystêpów.
Przez ca³y czas trwania festiwalu odbywa³y siê tak¿e konkursy
wiedzy leœnej na stoiskach edukacyjnych przygotowanych przez
OKL w Go³uchowie, Nadleœnictwo Antonin, Nadleœnictwo Syców
oraz Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie”. Tego dnia
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mo¿na by³o równie¿ bezp³atnie zwiedziæ z przewodnikiem wystawy Muzeum Leœnictwa.
Jednak g³ównym wydarzeniem by³y
konkursy: sygnalistów myœliwskich i muzyki
myœliwskiej. Na placu przy „Powozowni” od godz.
11.00 swe umiejêtnoœci prezentowa³o 18 zespo³ów oraz 83 solistów.
Sygnaliœci przyjechali do Go³uchowa z ca³ej Polski (z 13 województw), przyby³ tak¿e zespó³ z Litwy. Jury w sk³adzie: Agnieszka
WoŸniak (przewodnicz¹ca), Piotr Grzywacz oraz Artur Kanawka,
ocenia³o wystêpy wszystkich uczestników. Przyznano nagrodê specjaln¹ ufundowan¹ przez Starostê Pleszewskiego – by³a to statuetka
dla najm³odszego uczestnika, któr¹ otrzyma³a niespe³na dwunastoletnia Martyna Jamrozik, reprezentantka Nadleœnictwa Zawadzkie.
Natomiast Grand Prix festiwalu dla najlepszego zespo³u muzyki myœliwskiej – statuetkê ¿ubra, otrzyma³ Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich
„Akteon” Wydzia³u Leœnego SGGW z Warszawy.
Organizatorami festiwalu byli: Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz nadleœnictwa: Antonin, Grodziec, Kalisz, Przedborów,
Syców, Taczanów, samorz¹d województwa wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Leœnych im. Mieczys³awa Wierzbickiego, Okrêgowa Rada £owiecka w
Kaliszu. Przedsiêwziêcie wspar³ równie¿ sklep myœliwski „Colt” z
Kalisza.
Joanna Kostka
[cd. str. 4]

Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Palatium” Nadleœnictwa Grodzisk Wielkopolski (fot. A. Antonowicz)

Jury konkursu, od lewej: Agnieszka WoŸniak – przewodnicz¹ca, Piotr Grzywacz oraz Artur Kanawka
(fot. A. Antonowicz)

Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Nadleœnictwa Nawojowa – zdobywcy III miejsca w muzyce myœliwskiej w
klasie MB (fot. A. Antonowicz)

Wabienie jeleni w wykonaniu £ukasza Wyrzykowskiego – pracownika Nadleœnictwa Kalisz
(fot. A. Antonowicz)
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II Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej
i £owieckiej w Go³uchowie za nami
[cd. ze str. 3]

Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” – zdobywcy Grand Prix, I miejsca w kategorii zespo³owej w klasie G
i I miejsca w muzyce myœliwskiej w klasie MB (fot. A. Antonowicz)

Zespó³ „Tauro Ragai” z Litwy (fot. A. Antonowicz)

Wyniki konkursu
Zwyciêzcy w poszczególnych klasach:
Soliœci:
Klasa D: I miejsce – Martyna Jamrozik z wynikiem 194 pkt.
(Nadleœnictwo Zawadzkie)
Klasa C: I miejsce – Miko³aj Ciesielski z wynikiem 287 pkt.
(Nadleœnictwo Lidzbark Welski)
II miejsce – Jakub Kociñski z wynikiem 270 pkt.
(Gimnazjum Publiczne w W¹sowie)
III miejsce – Anna Tomaszewska z wynikiem 264 pkt.
(Gimnazjum w KaŸmierzu)
Klasa B: I miejsce – Damian Tokarz z wynikiem 283 pkt.
(Nadleœnictwo Prószków)
II miejsce – Oskar Sinicyn z wynikiem 281 pkt.
(Technikum Leœne w Brynku)
III miejsce – Micha³ Ciesielski (syn Paw³a) z wynikiem 280 pkt.
(Nadleœnictwo Lidzbark Welski)
Klasa A: I miejsce – Bart³omiej Szlachta z wynikiem 293 pkt.
(Technikum Leœne w Brynku)
II miejsce – Luiza Szatner z wynikiem 291 pkt.
(Technikum Leœne w Brynku)
III miejsce – Karol Kroskowski z wynikiem 285 pkt.
(Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon”
Wydzia³u Leœnego SGGW w Warszawie)
Kategoria zespo³ów:
Klasa C: I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Artemis” UWM
w Olsztynie z wynikiem 292 pkt.
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Nadleœnictwa

Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz prezentuje statuetkê ¿ubra – Grand Prix festiwalu (fot. A. Antonowicz)

Prószków z wynikiem 272 pkt.
III miejsce – II Zespó³ Sygnalistów Technikum Leœnego
w Brynku z wynikiem 268 pkt.
Klasa B: I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Waltornia”
Nadleœnictwa Zawadzkie z wynikiem 282 pkt.
II miejsce – Zespó³ „Forest Brass” z Nadleœnictwa Lidzbark
Welski z wynikiem 270 pkt.
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Ogar” ZO PZ£
Konin z wynikiem 268 pkt.
Klasa G: I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon”
Wydzia³u Leœnego SGGW w Warszawie z wynikiem 287 pkt.
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Technikum
Leœnego w Brynku z wynikiem 280 pkt.
Muzyka myœliwska:
Klasa MB: I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon”
Wydzia³u Leœnego SGGW w Warszawie z wynikiem 291 pkt.
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Technikum
Leœnego w Brynku z wynikiem 280 pkt.
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Nadleœnictwa
Nawojowa z wynikiem 258 pkt.
Klasa Mes: I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Waltornia”
Nadleœnictwa Zawadzkie z wynikiem 277 pkt.
Klasa MSH: I miejsce – Zespó³ „Tauro Ragai” z Litwy z wynikiem
290 pkt.
II miejsce – Zespó³ „Forest Brass” z Nadleœnictwa Lidzbark
Welski z wynikiem 282 pkt.

Prezentacja ras psów myœliwskich w wykonaniu Micha³a Pi¹tyszka (fot. A. Antonowicz)
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Otwarte wystawy

Wydarzenia

W „Galerii w Holu” w „Oficynie” 2 lipca 2015 r. otwarto wystawê fotograficzn¹ „Ptaki w obiektywie” Karola
Fornalczyka (fot. A. Antonowicz)

8 sierpnia br. Oœrodek przyst¹pi³ do ogólnokrajowej akcji pn.: Wielki Dzieñ Pszczó³, w zwi¹zku z tym nieopodal
Cha³upy – leœniczówki na stoisku OKL oraz gospodarstwa pszczelarskiego mo¿na by³o zapoznaæ siê z ¿yciem
pszczó³, ich rol¹ w przyrodzie i w ¿yciu cz³owieka (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W sali wystaw czasowych Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” 2 lipca br. zosta³a otwarta wystawa malarstwa Ireny Go³¹b
pt.: „Leœne zauroczenia” (fot. A. Antonowicz)

23 sierpnia 2015 r. w pobli¿u Domu Pracy Twórczej Oœrodka Kultury Leœnej odby³a siê wystawa poplenerowa XI
Miêdzynarodowego Pleneru Malarskiego „Impresje Go³uchowskie” organizowanego przez Kawiarniê Muzealn¹;
wspó³organizatorem pleneru by³ OKL (fot. R. Kostka)

Od 10 lipca br. w „Powozowni” mo¿na zwiedzaæ wystawê pn.: „Kozina – ¿ywy symbol Tatr”, która zosta³a
zorganizowana w zwi¹zku z obchodami 60-lecia Tatrzañskiego Parku Narodowego (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W szklarni Oœrodka, przy obiekcie edukacyjnym – „Obora”, 28 sierpnia br. zorganizowano koncert: Radio Ptasia
Stacja nadaje audycjê pt.: „Hej, dogoniê lato”, w wykonaniu wychowanków Leœnej Akademii Sztuki Joanny
Gogulskiej; przedsiêwziêcie zaaran¿owane zosta³o przez Samorz¹d Gminy Go³uchów, Go³uchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” i Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. A. Antonowicz)

W Muzeum Leœnictwa –„Oficyna” 28 sierpnia 2015 r. Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL, otworzy³ wystawê czasow¹ „Bi¿uteria ³owiecka ze zbiorów Anny i Zbigniewa Korzeniowskich” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

28 sierpnia br. w „Oficynie” udostêpniono do zwiedzania wystawê projektów ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w
Katowicach, oddzia³ w ¯ywcu pn.: „Budownictwo s³u¿bowe leœne na terenie ¯ywiecczyzny wg projektów Karola
Pietschki” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Izba Edukacyjna „Zdrojki”
Nadleœnictwo Turek
Dzia³alnoœæ edukacyjna w Nadleœnictwie Turek prowadzona jest od
1996 roku. Du¿e zainteresowanie
edukacj¹ ekologiczn¹ sk³oni³o pracowników nadleœnictwa do opracowania i wykonania w 1998 roku „Pieszych i rowerowych œcie¿ek dydaktycznych ZDROJKI”. Nieu¿ywany magazyn paliw przerobiony
na Izbê Leœn¹ umo¿liwia³ prowadzenie zajêæ z niewielkimi grupami
dzieci i m³odzie¿y.
Izba Edukacyjna „Zdrojki”, powsta³a po przebudowie starego
magazynu, by³a nasz¹ reakcj¹ na coraz wiêksze zainteresowanie
szkó³ tematyk¹ leœn¹. Znajduje siê przy siedzibie nadleœnictwa, jeszcze w granicach miasta Turek, a jednoczeœnie przy lasach leœnictwa
Zdrojki. Po³o¿enie takie umo¿liwia jej odwiedzenie bez korzystania
ze œrodków lokomocji – wiele wizyt jest po³¹czonych ze spacerem ze
szkó³.
Przy uzdrowisku Uniejów stworzono œcie¿kê edukacyjn¹
„Zieleñ” poprowadzon¹ wokó³ starorzecza i po wa³ach przeciwpowodziowych rzeki Warty. W miejscowoœci Ruda powsta³a œcie¿ka
przyrodnicza „Moczary”, gdzie mo¿na siê dowiedzieæ wielu ciekawych rzeczy o p³azach, a szczególnie o ¿abach.

przez leœników, zajmuj¹cych
siê na co dzieñ w praktyce
tymi zagadnieniami.
• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najczêœciej, a jak¹ najchêtniej?

Izba Edukacyjna „Zdrojki”
w Nadleœnictwie Turek
Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie

Praca leœnika, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów,
warstwowa budowa lasu, zwierzêta ¿yj¹ce w
lesie, grzyby jadalne, niejadalne, rozk³adaj¹ce drewno – to najczêœciej omawiane tematy. Zajêcia prowadzi
zazwyczaj Rados³aw Szociñski – podleœniczy w leœnictwie Zdrojki, instruktor turystyki pieszej PTTK, który najchêtniej porusza tematy zwi¹zane z turystyk¹ i rekreacj¹ w lesie. Jak mi³o i przyjemnie
spêdziæ czas w lesie, jakie mamy po¿ytki z lasu, co mo¿na, a czego
nie wolno robiæ w lesie. Przy okazji ka¿dych zajêæ poruszane s¹
tematy dotycz¹ce zaœmiecania lasu i zagro¿enia po¿arowego.

Izba Edukacyjna „Zdrojki” (fot. W. Lewandowski)

• Kto jest najczêstszym uczestnikiem dzia³añ edukacyjnych w Pañstwa Izbie Edukacyjnej?
Uczniowie w Izbie Edukacyjnej „Zdrojki” (fot. W. Lewandowski)

• Jakie dzia³ania edukacyjne podejmowane s¹ w Pañstwa Izbie, które
ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem odbiorców i dlaczego?
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê krótkie wizyty trwaj¹ce od 1 do 4 godzin, zaczynaj¹ce siê lekcj¹ lub prelekcj¹ w Izbie
Edukacyjnej, po której uczestnicy udaj¹ siê na spacer do lasu. W
trakcie spacerów poznaj¹ w naturze to, o czym us³yszeli w pierwszej
czêœci zajêæ – dotykaj¹, poznaj¹ zapach ró¿nych gatunków drzew
i krzewów, s³uchaj¹ i obserwuj¹ ptaki, rozpoznaj¹ tropy zwierz¹t.
W zale¿noœci od pory roku mo¿liwe jest zbieranie jagód, odró¿nianie jadalnych grzybów od podobnych niejadalnych i truj¹cych. Na zakoñczenie mo¿liwe jest przygotowanie ogniska z pieczeniem przyniesionych przez uczestników kie³basek.
Du¿¹ atrakcj¹ s¹ zajêcia polegaj¹ce na w³asnorêcznym zbijaniu
budek lêgowych dla ptaków. Uczestnicy poznaj¹ typy budek lêgowych dla ró¿nych ptaków, a potem dostaj¹ ich elementy wraz z
instrukcj¹ zbijania – po zakoñczeniu gotowe budki wieszane s¹ przy
szko³ach lub domach „monterów”. Na œcie¿ce przyrodniczej „Moczary” w okresie godowym ¿ab moczarowych pokazujemy biologiê
p³azów i sposoby ich ochrony.
Dlaczego? Wyjœcie do lasu to zdecydowanie coœ innego od lekcji w
szkole. Tu prawie wszystko o czym mówimy mo¿na dotkn¹æ,
zobaczyæ w naturze, czy samemu wykonaæ. Tematy omawiane s¹

Najwiêcej odwiedza nas uczniów szkó³ podstawowych, czêstymi uczestnikami s¹ dzieci z przedszkoli, dalej z gimnazjów, szkó³
œrednich. Bardzo dobrze pracuje siê nam z dzieæmi i m³odzie¿¹ ze
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie i w
Turku. Mamy te¿ coraz wiêcej osób doros³ych. W tym roku odwiedzi³y nas te¿ grupy wypoczywaj¹cych w Polsce dzieci z Ukrainy
i Czech.

Uczestnicy pobytu w Nadleœnictwie Turek przy ognisku (fot. W. Lewandowski)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych
Wspó³pracuj¹c z aktorami kaliskiego teatru im. Wojciecha
Bogus³awskiego wystawiliœmy „Balladynê” Juliusza S³owackiego.
By³o to nocne przedstawienie plenerowe ko³o leœniczówki Linne.
Aktorami by³a m³odzie¿ i doroœli z terenu naszego powiatu. Do
nocnego przedstawienia „Lilije” Adama Mickiewicza, wystawionego przez Tureck¹ Uniê Rozwoju, udostêpniliœmy plac przy leœniczówce Czarny Las. Oba przedstawienia mia³y kilkusetosobow¹
widowniê. Od trzech lat prowadzimy ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem konkurs grzybiarski.
A pora¿ka – na pewno mo¿na by³o zrobiæ du¿o wiêcej. Wszystko
przed nami.

Zajêcia w Izbie Edukacyjnej (fot. W. Lewandowski)

• Czy borykacie siê Pañstwo z problemami na co dzieñ?
Najwiêkszym problemem jest brak zaplecza w Izbie Edukacyjnej. Projektuj¹c lokal nie przewidzieliœmy potrzeby posiadania zaplecza do magazynowania coraz wiêkszej liczby pomocy dydaktycznych, wystaw itp.

• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim zakresie?
Oczywiœcie najwiêkszym sprzymierzeñcem w dzia³alnoœci
edukacyjnej s¹ szko³y i przedszkola, z których mamy najwiêcej odwiedzaj¹cych nasz¹ Izbê. Wspó³pracujemy te¿ z organizacjami pozarz¹dowymi – Turkowskim Towarzystwem Leœnym, Turkowskim
Towarzystwem Cyklistów, Turkowskim Towarzystwem Turystycznym, PTTK – oddz. Turek, organizuj¹c wspólnie rajdy piesze
i rowerowe, spacery po œcie¿kach.
Dobrze uk³ada siê wspó³praca ze Starostwem Powiatowym w
Turku – wspó³organizujemy coroczny rajd rowerowy i sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹. W poprzednich latach czynnie uczestniczyliœmy
przy projektowaniu i wyznaczaniu w terenie œcie¿ek rowerowych
„Bogda³ów” i „Panorama”, których inwestorem by³o w³aœnie
tureckie Starostwo.

Stoisko edukacyjne na festynie w Turku (fot. W. Lewandowski)

• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?
Potrzebne jest wsparcie merytoryczne przy realizacji np. œcie¿ki
questingowej. Oczekujemy te¿ wiêkszego zaanga¿owania ze strony
nauczycieli w prowadzeniu zajêæ, uzgadnianiu tematów.
• Jakie maj¹ Pañstwo plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
Chcemy stworzyæ w lesie Zdrojki trasê questingow¹, a przy Izbie
Edukacyjnej wytyczyæ „œcie¿kê zmys³ów” – chodzenie boso po
szyszkach, ¿o³êdziach, korze itp. W planach mamy te¿ budowê wie¿y
widokowej na panoramê Turku.
Na pytania Redakcji „Zagajnika”
odpowiada³ Witold Lewandowski, Nadleœnictwo Turek
Lekcja przyrodnicza „Ptaki” (fot. W. Lewandowski)

• Co uwa¿acie za Swój najwiêkszy sukces, a co za pora¿kê?
Myœlê, ¿e sukcesem jest propagowanie wiedzy o lesie nie tylko
w formie lekcji, ale tak¿e za pomoc¹ innych form. Staramy siê co
roku organizowaæ wystawy tematyczne zwi¹zane z lasem – przewa¿nie by³y to wystawy fotograficzne: „P³azy” autorstwa Danuty
Lewandowskiej, „Nad koronami drzew” Aleksandra Grada i „Ptaki
Nadleœnictwa Turek” Karola Fornalczyka. Wystawy, oprócz naszej
Izby Edukacyjnej, prezentowane by³y w Muzeum Miasta Turku,
OKL w Go³uchowie i tureckich szko³ach.
Izbê Edukacyjn¹, charakteryzuj¹c¹ siê bardzo dobr¹ akustyk¹,
udostêpniamy Pani Joannie Gogulskiej, która prowadzi chór i zajêcia z dzieæmi – co jakiœ czas organizowane s¹ wystêpy dzieci, m³odzie¿y i doros³ych pod batut¹ Pani Joanny. Ciekawym przedsiêwziêciem by³y prowadzone przez Pani¹ Gogulsk¹ warsztaty muzyczne dla dzieci nies³ysz¹cych zorganizowane przy udziale znanej
piosenkarki Justyny Majkowskiej.

Na moczarach (fot. W. Lewandowski)
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Zrywka i transport drewna
Dzia³ gospodarki leœnej, w którym doskonale widaæ na fotografiach pomys³y na u³atwienie, przystosowanie do specyficznych warunków pracoch³onnych i czasoch³onnych zabiegów, to zrywka i
transport drewna. Zrywka nastêpuje po pozyskaniu drewna i polega
na przemieszczeniu go z miejsca œciêcia do sk³adnicy przy drodze
wywozowej. W dalszej kolejnoœci surowiec wywozi siê do punktu
jego przeznaczenia, taki transport mo¿e siê odbywaæ ró¿nymi
sposobami.
Zdjêcia w archiwum fotograficznym OKL pokazuj¹ zarówno
zrywkê jak i transport drewna l¹dowy, wodny, przy pomocy koni,
maszyn, w terenie
nizinnym, górzystym. Ciekawym i
cennym zdjêciem jest zrywka
drewna zim¹ saniami wykonywana przez Hucu³ów.
Jest to zdjêcie pozowane wykonane
w latach miêdzywojennych.
Podobne sanie
mo¿na ogl¹daæ na
wystawie sta³ej
„Technika leœna”
w Muzeum Leœnictwa OKL. Sanie by³y ci¹gniête
przez konie. Zwierzêta te by³y niezSp³aw drewna Kana³em Warmiñskim przy pomocy holownika „Sylwan” do
bêdne, kiedy to
tartaku w Mi³om³ynie (fot. Arch. OKL)
jeszcze nie by³o
maszyn przystosowanych do przemieszczania drewna. Konie s³u¿y³y
zarówno do zrywki (wleczonej, czy te¿ pó³podwieszonej) jak i transportu drewna (zaprzêgniête do wozów). W niektórych przypadkach
nadal s¹ niezast¹pione, np. w trudnym terenie, gdzie maszyna nie jest

Zrywka konna, 1950/60 (fot. Arch. OKL)

nich by³ ci¹gnik g¹sienicowy TDT przedstawiony na fotografii z
1967 roku, pracowa³ w ówczesnym leœnictwie G¹¿wa ko³o
Mr¹gowa.

Zrywka drewna ci¹gnikiem TDT w leœnictwie G¹¿wa k. Mr¹gowa, 1967 r. (fot. Moroz (CAF))

Takie udogodnienie w postaci wielkogabarytowych maszyn
³atwiej by³o zastosowaæ w terenie nizinnym. Natomiast na obszarach
górskich, gdzie s¹ du¿e nachylenia stoków, do zrywki drewna wprowadzono œlizgi i ryzy (rynny, w których drewno spada dziêki
[cd. str. 11]

Huculscy robotnicy leœni z saniami zrywkowymi; lata miêdzywojenne (fot. Arch. OKL)

w stanie wjechaæ pomiêdzy drzewa. Jednak zdecydowanie jest to
widok rzadszy ni¿ kiedyœ.
¯eby zwiêkszyæ wydajnoœæ „wyci¹gania” drewna z lasu zaczêto
stosowaæ konie mechaniczne. By³y to ró¿nego typu ci¹gniki rolnicze
przystosowane do tego celu, czy te¿ specjalistyczne leœne. Jednym z

Wywóz drewna kolejk¹ leœn¹; Zak³ad U¿ytkowania Lasu SGGW w Warszawie (fot. J. ¯erebecki)
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Zapomniane pilarki (czêœæ 2)
Dla u³atwienia i usprawnienia pracy drwali przy œcince drzew i pracuj¹cych przy przerzynce na sk³adnicach, znajdowa³y zastosowanie przeró¿ne konstrukcje pi³ mechanicznych. Bywa³y to obracaj¹ce siê zêbate tarcze i
pierœcienie, przesuwaj¹ce siê ruchem posuwisto-zwrotnym zêbate brzeszczoty (takie jak u pi³ rêcznych), wiruj¹ce frezy, a nawet rozgrzany pr¹dem
elektrycznym drut, czy zamykaj¹ce siê no¿ycowo (jak no¿yczki) ostrza.
Wszystkie te pomys³y, pomimo swoich pewnych zalet, okazywa³y siê
ma³o przydatne i ostatecznie najlepszym rozwi¹zaniem okaza³a siê pi³a
³añcuchowa przesuwaj¹ca siê w rowku prowadnicy. Pi³a tego typu popularnie nazywana „³añcuchem tn¹cym” ze wzglêdu na swe podobieñstwo do
³añcucha rowerowego, jest powszechnie stosowana we wspó³czesnych pilarkach spalinowych, elektrycznych i g³owicach maszyn œcinaj¹cych
(harwesterów).
Amerykanin Joe Cox, obserwuj¹c w latach 40. XX w. drzewo¿erne larwy owada Ergates spiculatus* postanowi³ sposób ich ¿erowania („wgryzania siê”)
wykorzyPilarka kab³¹kowa Dolmar CB-35 z 1948 r.; silnik jednocylindrowy, dwusuwowy o mocy 2,5 KM; u¿yteczna d³ustaæ w kongoœæ prowadnicy – 35 cm; ca³kowity ciê¿ar – 26 kg [Ÿród³o: http://www.waldgeraete.de/cms/front_content. Php?
Idcat=100]
strukcji zêbów tn¹cych pi³y ³añcuchowej. Wkrótce swój pomys³
opatentowa³, a w 1947 r. za³o¿y³ firmê Oregon Saw Chain
Corporation produkuj¹c¹ pi³y ³añcuchowe nowego typu.
W szybkim tempie wypiera³y one ³añcuchy typu prostego z zêbami tn¹cymi jak u pi³
rêcznych, znajduj¹c powszechne zastosowanie.
Fotografie prezentuj¹
pi³y mechaniczne, w których
zastosowano ró¿norodne
urz¹dzenia tn¹ce.
Józef Nadolny
* Chrz¹szcz Ergates spiculatus (borodziej) – osi¹ga d³ugoœæ do 75 mm i jest
szkodnikiem sosen amerykañskich wybrze¿y Oceanu Spokojnego. Jego du¿e
larwy dr¹¿¹ gêsto u³o¿one chodniki w
pniach drzew.

Francuska przewoŸna pilarka z lat 20–30. XX w. z urz¹dzeniem tn¹cym w postaci wiruj¹cej
pi³y tarczowej [Ÿród³o: http://www.forstmuseum.ch/holzernte-detail.php?id=2891]

Literatura:
1. Patalas Z. 1955. Mechaniczna œcinka
i wyrzynka drewna. PWRiL, Warszawa.
2. Rogaliñski K., Kubiak M. 1971.
U¿ytkowanie lasu. cz. II. WSR, Kraków.
3. Ellis Lucia. 1981. Revolutionary Saw
Chain. Journal of Forest History. July.

Francuska przewoŸna pilarka z lat 20–30. XX w. z urz¹dzeniem tn¹cym w postaci przesuwaj¹cego ³añcucha [Ÿród³o: http://www.forstmuseum.ch/holzernte-detail.php?id=2890]

3

Pilarka Wright GS-218, produkowana w USA w latach 1957–1958; silnik jednocylindrowy, dwusuwowy o pojemnoœci 73,9 cm3; u¿yteczna d³ugoœæ prowadnicy – 18 cm [Ÿród³o: http://www.bigdmc.com/gs-218.html]

Angielska pilarka Danarm Junior MK-1 z 1944 r; silnik jednocylindrowy, dwusuwowy o pojemnoœci 98 cm i mocy
1,5 KM; ciê¿ar – 24,9 kg; u¿yteczna d³ugoœæ prowadnicy – 50 cm; obs³uga jedno- lub dwuosobowa; kó³ka u³atwiaj¹
transportowanie pi³y z jednego miejsca œcinki na drugie [Ÿród³o: http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d
619968136da688256af40002b8f7/5df0acae5f5d7cdb88256b4e0063d940?OpenDocument]
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Geocaching w parku-arboretum Oœrodka Kultury Leœnej
3–4 grudnia 2014 r. w Rogowie odby³a siê XIX
konferencja „Wspó³czesne zagadnienia edukacji
leœnej spo³eczeñstwa”. Jednym z tematów poruszanych w czêœci warsztatowej by³o wykorzystanie geocachingu w edukacji przyrodniczo-leœnej.
Owocem tego spotkania jest œcie¿ka edukacyjna,
która niedawno zosta³a otwarta w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie.
Czym jest geocaching?
Geocaching (geo – ziemia, cache – kryjówka) to
zabawa polegaj¹ca na poszukiwaniu skarbów za pomoc¹ odbiorników GPS i odnotowanie znalezienia w
specjalnych serwisach internetowych, które zawieraj¹ tak¿e bazy skrytek z ca³ego œwiata. Wspomnianymi skarbami s¹ pojemniki ukrywane w terenie
przez innych uczestników zabawy.
Taka forma rozrywki kierowana jest do osób w
ka¿dym wieku, które czuj¹ w sobie ¿y³kê poszukiwacza przygód. Do zabawy w interesuj¹cy sposób
mo¿na wpleœæ np. ciekawostki przyrodnicze oraz
elementy dydaktyczne. Dziœ w Polsce istnieje ponad
Fragment parku-arboretum Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. AEROFOTO B.Z. Chojêta)
25 tysiêcy aktywnych skrytek, wiêc jest w czym
sz¹ przygod¹ ni¿ znalezienie skarbu jest samo jego poszukiwanie.
wybieraæ.
Uczestnicy maj¹ mnóstwo pomys³ów nie tylko na wyznaczanie miejsc
Geneza geocachingu
W latach 70-tych Departament Obrony USA stworzy³ system ukrycia skrzynek, ale równie¿ na sposoby ich ukrywania. Miejsca
nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System). Przez d³ugi takie czêsto s¹ w zasiêgu wzroku ka¿dego turysty, lecz jedynie znaj¹c
czas by³ on jednak dostêpny wy³¹cznie dla wojska. Po omy³kowym wskazówki mo¿na je odnaleŸæ. Schowki mog¹ znajdowaæ siê np. pod
zestrzeleniu samolotu pasa¿erskiego w 1983 roku, system udostêp- kamieniami, w dziuplach, za tablicami informacyjnymi i mog¹ byæ
niono tak¿e cywilom. Niestety dla przeciêtnego u¿ytkownika korzy- czasami tak zamaskowane, ¿e nawet uwa¿nie patrz¹c na kamufla¿ nie
stanie z niego nadal by³o prawie niemo¿liwe, za spraw¹ zak³óceñ zobaczymy skrytki.
wysy³anych przez wojsko. Z ich powodu dok³adnoœæ pomiaru wy- Zasady zabawy
Geocaching, podobnie jak wiele innych zabaw, ma okreœlone
nosi³a oko³o 100 m.
Sygna³ przesta³ byæ zak³ócany dopiero w maju 2000 roku. Do- zasady, o których nale¿y pamiêtaæ zarówno przy ukrywaniu, jak i pok³adnoœæ GPS wzros³a wtedy do kilku metrów. Nied³ugo po tym szukiwaniu skrytek. Pierwsz¹ wa¿n¹ zasad¹ jest umieszczanie pojemfakcie Amerykanin Dave Ulmer wpad³ na pomys³, by ukryæ w lesie ników w taki sposób, by nie niszczyæ otoczenia. Nie wolno wiêc np.
rozkopywaæ œció³ki w lesie, zakopywaæ
pojemnik wype³niony ró¿nymi
skrzynek w ziemi, ³amaæ ga³êzi, œcinaæ
przedmiotami, a jego wspó³rzêdne
drzew itp. Skrytek nie umieszcza siê
udostêpni³ grupie u¿ytkowników
tak¿e na terenach nadzorowanych i pryGPS. Wkrótce inni ludzie zainspirowatnych, bez indywidualnego zezwowani pomys³em Dave'a Ulmera zalenia, trzeba te¿ mieæ na uwadze bezczêli ukrywaæ skarby i dzieliæ siê z inpieczeñstwo poszukiwaczy.
nymi u¿ytkownikami wra¿eniami z
Pojemnik, w którym mieœci siê
poszukiwañ.
skarb, musi byæ szczelny i wodoodJak zmienia³ siê geocaching?
porny. Powinien zawieraæ o³ówek i tzw.
Przez 15 lat zabawa rozwinê³a
logbook, czyli dziennik odkryæ. Mo¿na
siê, wyewoluowa³a i znalaz³a wielu
w nim zapisaæ swój nick (pseudonim)
mi³oœników prawie w ka¿dym zak¹ti datê odwiedzin.
ku œwiata. Pocz¹tkowo powstawa³y
Oprócz tego skrytki zawieraj¹ gatzw. skrytki tradycyjne, bêd¹ce po
d¿ety dla znalazcy, przy czym mile
prostu pojemnikiem ukrytym w
widziane jest, by po zabraniu jakiegoœ
okreœlonym miejscu w terenie.
przedmiotu zostawiæ coœ dla innych
Czêsto stanowi³y je punkty zwi¹zane
uczestników.
z histori¹, zabytkami lub ciekawymi
W serwisie geocachingowym mo¿walorami przyrodniczymi.
na znaleŸæ opis ka¿dej skrytki, a tak¿e
Z czasem powsta³o wiele odinformacje o ewentualnych utrudniemian, np. skrytki multi-cache, które
niach lub przedmiotach, które warto
do znalezienia fina³owego pojemnika
mieæ ze sob¹ podczas poszukiwania.
wymagaj¹ przejœcia kilku etapów.
Mo¿na tu równie¿ podzieliæ siê wra¿eSpotkaæ mo¿na tak¿e rozbudowane
niami z poszukiwañ lub skontaktowaæ
trasy, zawieraj¹ce zadania i ³amisiê z za³o¿ycielem skrytki.
g³ówki, których rozwi¹zanie jest po„Dolina rzeki Ciemnej”
trzebne do odnalezienia kolejnych
To nazwa œcie¿ki geocachingowej,
etapów.
Dla wielu poszukiwaczy ciekaw- Punkt – tzw. „cache” – rozpoczynaj¹cy zabawê umieszczony jest pod drewnianym s³upem, rzeŸb¹ która powsta³a w parku-arboretum
Œwiatowida (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

[cd. str. 11]
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Geocaching w parku-arboretum Oœrodka Kultury Leœnej
[cd. ze str. 10]

OKL. Znalezienie skrzyni ukrytej w parku poprzedza kilkanaœcie
etapów. Poszczególne punkty trasy zawieraj¹ wierszowane wskazówki, zdjêcia oraz zadania lub ciekawostki na temat historii parku,
roœlin i zwierz¹t leœnych.
Wyniki niektórych zadañ zawieraj¹ czêœci kodu do otwarcia
k³ódki na fina³owej skrzyni, inne pozwalaj¹ na ustalenie kolejnych
wspó³rzêdnych. Niektóre punkty zawieraj¹ te¿ sylaby do has³a, którego wyjaœnienie znajduje siê w fina³owej skrzyni. Czas przejœcia trasy wynosi oko³o 2 godzin, przez co jest ciekaw¹ propozycj¹ dla zielonych szkó³.
Jak zacz¹æ i co jest potrzebne do geocachingu?
Przed rozpoczêciem przygody z geocachingiem najlepiej jest za³o¿yæ bezp³atne konto w jednym z serwisów geocachingowych, np.
geocaching.pl. U³atwi to znacznie dzielenie siê wra¿eniami i uwagami, a tak¿e kontakt z w³aœcicielem skrytki, np. naszym Oœrodkiem.
Na stronie mo¿na znaleŸæ tak¿e porady i odpowiedzi na wiele
pytañ dotycz¹cych geocachingu. Do rozpoczêcia zabawy wystarczy
telefon komórkowy obs³uguj¹cy GPS i aplikacja z kompasem, która
wyœwietla pozycjê GPS i nawiguje do wskazanych wspó³rzêdnych.
Podobne aplikacje za darmo udostêpniaj¹ tak¿e serwisy geocachingowe.

Aplikacja z kompasem, która wyœwietla pozycjê GPS (fot. P. Ortell)

Tu byliœmy

Patryk Ortell

21 czerwca 2015 r. Oœrodek uczestniczy³ w corocznym festynie „Lasom Przyjazny”, który w tym roku odby³ siê
we Wschowie; organizatorami przedsiêwziêcia byli Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Poznaniu oraz
Oddzia³ Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leœnego (fot.A. Kozyra)

Skrzynka geocachingowa w parku-arboretum Oœrodka (fot. Arch. OKL)

Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Zrywka i transport drewna
[cd. ze str. 8]

grawitacji) lub kolejki linowe. Do historii odesz³y ju¿ w¹skotorowe
kolejki leœne, które przewozi³y wagonami drewno z lasu wprost do
tartaków.
Ciekawym sposobem transportu drewna jest droga wodna. Archiwum fotograficzne OKL posiada zdjêcia m.in. sp³awu drewna Kana³em Warmiñskim przy pomocy holownika „Sylwan” do tartaku w
Mi³om³ynie z 1976 roku, sp³aw drewna na rzece Pisie holownikiem
¯eglugi Mazurskiej w Gi¿ycku z 1978 roku, czy te¿ sp³aw na rzece
Drawie z 1977 roku.
Obecnie do transportu drewna najczêœciej stosuje siê samochody
ciê¿arowe wysokotona¿owe, wyposa¿one m.in. w specjalistyczne
przyczepy w zale¿noœci od przewo¿onego sortymentu, czy te¿ ¿urawie do za³adunku drewna.
Joanna Kostka
•ród³a
Literatura:
1. Nadolny J. 2011. Technika leœna. OKL, Go³uchów.
2. Tyszkiewicz S. (pod red.) 1980. Ma³a encyklopedia leœna. PWN, Warszawa.
Strony internetowe:
1. http://www.encyklopedialesna.pl/hasla/szukaj?szukaj=zrywka
2. http://www.encyklopedialesna.pl/hasla/szukaj?szukaj=transport

Transport drewna samochodem wysokotona¿owym; 2005 r. (fot. £. Rymszewicz)
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Zadanie
Zadanie 1. Rozwi¹¿ krzy¿ówkê. Nazwy obrazków oznaczonych czerwon¹ kropk¹ wpisz poziomo, niebiesk¹ – pionowo. Litery zapisane w polach
oznaczonych cyframi utworz¹ has³o, odczytaj je i poznaj roœlinê leœn¹ kwitn¹c¹ we wrzeœniu.
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Rozwi¹zanie: pionowo: kosa, kret, ¿aba, chata, borsuk, koszyk, jelonek, nornica, wierzba, salamandra; poziomo: je¿, kuna, trepy, kornik, bartnik, ekierka, konwalia, pachnica, szkatu³ka; has³o: wrzos pospolity
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– zimozielony krzew lub krzewinka o liliowych
kwiatach; gatunek pospolity w Polsce, rosn¹cy w
ubogich, suchych, œwietlistych borach sosnowych
oraz na torfowiskach wysokich.

Zadanie 2. Wœród kwitn¹cych leœnych roœlin
znajduje siê gatunek odgadniêty w haœle.
ZnajdŸ go i otocz okrêgiem.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

B³otniak

VU — gatunki nara¿one na wyginiêcie
zbo¿owy — Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
B³otniak zbo¿owy swoim zasiêgiem obejmuje Europê zachodni¹, œrodkow¹, wschodni¹
oraz du¿y obszar pó³nocnej Azji. Wystêpuje w
wielu krajach, jednak nigdzie nie jest liczny, a
w takich jak Szwajcaria, Austria czy W³ochy
ptak ten nie gniazduje w ogóle. Najliczniej,
oko³o 20 000 par, gniazduje w europejskiej
czêœci Rosji. Spore populacje zasiedlaj¹ Francjê – 9300 par, Finlandiê – 3500 par, Wielk¹
Brytaniê – 900 par i Bia³oruœ – 800 par. W kilku
innych krajach gniazduje po kilka do kilkudziesiêciu par.
W Polsce gatunek ten jest rzadko spotykany. Na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku populacjê szacowano na 20–25 par, pod koniec na
nie wiêcej ni¿ 5 par, a ostatni pewny lêg
stwierdzono w 1999 roku, pod Tomaszowem
Lubelskim. W XXI stuleciu pewnego gniazdowania ju¿ nie stwierdzono.
Prawdopodobnie lêgowe ptaki spotykano
tylko w 7 miejscach. By³y to Poleski Park
Narodowy, bagna nad Biebrz¹, okolice Jeziora
Czeszewskiego oraz doliny rzek Warty, Noteci
i Omulwi. Najczêœciej b³otniaki te mo¿na spotkaæ na migracji wczesn¹ wiosn¹ i jesieni¹. Niekiedy ptaki te zimuj¹, zw³aszcza w zachodniej
czêœci kraju. W wiêkszoœci s¹ to jednak ptaki
zimuj¹ce lub migruj¹ce, które nie gniazduj¹ na
terenie Polski. Podobnie jak u nas, w ca³ej
Europie liczebnoœæ tego gatunku spada.

B³otniak zbo¿owy w naturze (fot. Arch. OKL)

Cechy gatunku
B³otniak zbo¿owy jest œredniej wielkoœci ptakiem, o d³ugich
skrzyd³ach i doœæ d³ugim ogonie. Rozpiêtoœæ skrzyde³ dochodzi
do 125 cm, masa do 400 g u samców i 600 g u samic. B³otniaki te
cechuje powolny, jakby leniwy lot. Po kilku uderzeniach skrzyde³ ptaki lekko je unosz¹ i szybuj¹. Podczas lotu przypominaj¹
rozci¹gniêt¹ literê „V”.
WyraŸny jest dymorfizm p³ciowy. Samce s¹ popielatoszare z
jasnym spodem, samice – brunatne, z zauwa¿alnymi kreskami na
spodzie cia³a. Problem pojawia siê przy dok³adnym rozpoznawaniu gatunku – zw³aszcza samic i osobników m³odych – poniewa¿ w Polsce mo¿na zobaczyæ jeszcze kilka podobnie wygl¹daj¹cych ptaków. Chodzi o b³otniaka stawowego, ³¹kowego
i stepowego. Pierwszego odró¿nia bardziej „pstrokate” i ciemne
upierzenie u samców, a u samic niemal jednolicie br¹zowa barwa
z ¿ó³t¹ „czapeczk¹” na g³owie. Od pozosta³ych dwóch, zbo¿owy
ma krótsz¹ i bardziej roz³o¿yst¹ d³oñ – czyli koniec skrzyd³a, z
widocznymi 5 d³ugimi, palczastymi lotkami. U innych b³otniaków widaæ tylko 4 lotki. Dodatkowo, na rozpostartych
skrzyd³ach samca b³otniaka zbo¿owego widaæ ich ciemny, tylny
brzeg. Brakuje mu te¿ czarnego pasa na œrodku skrzyd³a, widocznego u b³otniaka ³¹kowego. Samice rozró¿nia masywniejsza sylwetka i budowa oraz s³abo widoczna jasna obro¿a
wokó³ szyi.

Ciekawostki
a Nazwa ³aciñska Circus oznacza okr¹¿enie, a cyaneus popiela-

tosiny, niebieskawy kolor, jaki maj¹ doros³e samce.
a U b³otniaków, jak u wielu innych ptaków, samica jest prawie

dwukrotnie ciê¿sza od samca. Wiêksza masa potrzebna jest jej
do ogrzewania jaj i obrony piskl¹t. Mniejszy i l¿ejszy samiec
jest zwinniejszy, dziêki czemu mo¿e zapewniæ rodzinie wiêksz¹ iloœæ po¿ywienia.
a Samce b³otniaków mog¹ mieæ w sezonie lêgowym kilka sa-

Biotop
Nazwa gatunkowa „zbo¿owy” mo¿e kojarzyæ siê z jego wystêpowaniem najczêœciej na terenach zwi¹zanych z rolnictwem.
Jednak wiele starych opisów sugeruje, ¿e gatunek ten preferuje
otwarte, podmok³e tereny, zw³aszcza w okresie lêgowym. Mog¹
byæ to rozleg³e bagna i torfowiska, doliny rzek, obrze¿a zbiorników wodnych, podmok³e ³¹ki, wrzosowiska i tereny poroœniête
wysokimi trawami.
Gniazduje równie¿ w uprawach leœnych. Dopiero gdy rozwinê³o siê rolnictwo i pola uprawne na du¿ych obszarach,
gatunek zacz¹³ wybieraæ je na miejsce zak³adania gniazd. We
Francji wiêkszoœæ par gniazduje w uprawach jêczmienia i pszenicy. Zastêpuj¹ one naturalne zbiorowiska roœlinne i zapewniaj¹
bazê pokarmow¹.

Po¿ywienie
Pokarmem b³otniaków s¹ przede wszystkim gryzonie – norniki i myszy, choæ zdarza im siê tak¿e ³apaæ ma³e ptaki, m³ode
zaj¹ce, a nawet jaszczurki i owady. Zdobyczy wyszukuj¹ podczas niskich lotów patrolowych, a tak¿e z zasiadki na s³upach,
pagórkach i innych miejscach, z których maj¹ dobr¹ widocznoœæ.
Podczas polowania wykorzystuj¹ element zaskoczenia. Nagle
pojawiaj¹ siê i atakuj¹ niczego nie podejrzewaj¹c¹ ofiarê. W ³apaniu ich w zaroœlach pomagaj¹ d³ugie nogi.

mic, a ka¿da z nich sk³ada nawet 6–7 jaj, lecz tylko samicy
alfa udaje siê wychowaæ wszystkie m³ode i to wy³¹cznie w latach obfituj¹cych w pokarm.
a Pisklêta b³otniaków s¹ doœæ waleczne. W razie zagro¿enia
przewracaj¹ siê na plecy i próbuj¹ atakowaæ szponami.
a Ten b³otniak jest najbardziej poligamicznym i jednoczeœnie
towarzyskim gatunkiem. Samce tych ptaków czêsto zimuj¹ w
Polsce, zdarza siê ¿e w jednym miejscu poluje i nocuje kilka
osobników.

M³ode samce maj¹ tylko po jednej
partnerce. Widowiskowo wygl¹daj¹ powietrzne tañce godowe b³otniaków, których czêœci¹ jest przekazywanie samicy
w locie podarków w postaci po¿ywienia.

Gniazda
W maju samica sk³ada od 4 do nawet
7 bia³ych jaj, z których po 29–31 dniach
wykluwaj¹ siê pisklêta. Inkubacja rozpoczyna siê po z³o¿eniu drugiego jaja, co
sprawia ¿e pisklêta kluj¹ siê asynchronicznie. Przeciêtnie z jednego gniazda
parze udaje siê wyprowadziæ 2 m³ode, o
ile w rewirze ³owieckim wystarczy po¿ywienia.
M³ode pozostaj¹ w gnieŸdzie oko³o 6
tygodni, po czym je opuszczaj¹. Gniazda
znajduj¹ siê na ziemi, w wysokiej trawie,
zaroœlach lub zbo¿u. Buduje je zazwyczaj samica. Takie gniazdo wygl¹da
jakby by³o wydeptane lub u³o¿one z pozaginanych traw rosn¹cych dooko³a.

Zagro¿enia

R. Walendowski, B³otniak zbo¿owy (akwarela)

Rozmna¿anie
Ptaki te znane s¹ z poligamii, czyli „wielo¿eñstwa”. Do rozmna¿ania przystêpuj¹ najczêœciej w 2–3 roku ¿ycia. Najstarsze
i najbardziej doœwiadczone samce kojarz¹ siê z dwoma, niekiedy
wiêcej samicami. Rekordzista posiada³ a¿ 6 partnerek. Sytuacja
taka ma miejsce jedynie w terenie obfituj¹cym w pokarm
(norniki).

Na spadek liczebnoœci b³otniaka
zbo¿owego wp³yw maj¹ zmiany w œrodowiskach lêgowych. Przyczyniaj¹ siê
one do zmniejszania iloœci miejsc do
gniazdowania oraz dostêpnego pokarmu,
co z kolei ogranicza mo¿liwoœæ wykarmienia wiêkszej liczby piskl¹t. Du¿ym
zagro¿eniem s¹ tak¿e ¿niwa. Jaja sk³adane s¹ dopiero w maju, czêsto na polach uprawnych, co nara¿a
pisklêta na niebezpieczeñstwo w czasie prac.
M³odym mog¹ zagra¿aæ tak¿e inne zwierzêta. Przyk³adem
mog¹ byæ lisy, wa³êsaj¹ce siê psy i koty lub dziki odwiedzaj¹ce
pola dojrzewaj¹cego zbo¿a. Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki
umyœlnego niszczenia lêgów i zabijania tych ptaków przez
cz³owieka.

Ochrona
Gatunek ten jest objêty œcis³¹
ochron¹ gatunkow¹ i umieszczony w
Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t
oraz w za³¹czniku Dyrektywy Ptasiej,
czyli w dokumencie dotycz¹cym ochrony ptaków na obszarze Unii Europejskiej.
Opracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna:
Tadeusz Mizera
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Mapa rozmieszczenia b³otniaka zbo¿owego w Europie
[Ÿród³o: „Ptaki”, Przewodnik Collinsa, MULTICO,
Warszawa 2012]

Zimowy area³ wystêpowania
Spotykany podczas przelotów
Obecny ca³y rok, równie¿ podczas lêgów
Area³ lêgowy opuszczany na zimê
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