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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

X jubileuszowy OPTAL®
Pierwszy jubileusz „ZAGAJNIKA”
Las i historia
Oœrodek Edukacji Leœnej „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie
Archiwum fotograficzne OKL – Leœnicy w dzia³alnoœci wojskowej
Zapomniane polskie pilarki
Jeszcze raz o dziegciu i smole drzewnej
Dubelt
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Zapraszamy

J. Frankowski

Mijaj¹cy rok w Oœrodku Kultury Leœnej
obfitowa³ w wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Niektóre z nich mia³y ogólnopolski
charakter, szczególnie konkursy.
W maju wy³oniono laureatów dziewi¹tej
edycji konkursu krasomówczego „Bajarze z
Leœnej Polany im. red. Andrzeja Zalewskiego”. W czerwcu zaœ nagrodzono najlepszych
sygnalistów myœliwskich bior¹cych udzia³ w
II Miêdzynarodowym Festiwalu Kultury Leœnej i £owieckiej.
We wrzeœniu wyró¿niono uczestników X
Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczoœci
Amatorskiej Leœników – OPTAL®. To ostatnie
wydarzenie mia³o wyj¹tkowy, jubileuszowy
charakter. Oprócz wystawy pokonkursowej
zorganizowaliœmy skromne seminarium oraz
promocjê specjalnego albumu pt.: „Ars Silvestris” zawieraj¹cego noty o artystach i reprodukcje ich prac ze wszystkich edycji
konkursu.
W salach wystaw czasowych naszego
Oœrodka eksponowaliœmy szereg wystaw autorskich malarzy, fotografików oraz bi¿uteriê
³owieck¹. Z okazji 60-lecia Tatrzañskiego
Parku Narodowego goœciliœmy wystawê dydaktyczn¹ pt.: „Kozica – ¿ywy symbol Tatr”.
Dziêki wspó³pracy z Archiwum Pañstwowym
w Katowicach oddzia³ w ¯ywcu, wystawiliœmy zabytkowe projekty s³u¿bowego budownictwa leœnego autorstwa Karola Pietschki.
Jesieni¹ odby³a siê kolejna konferencja
naukowa „Las i historia”, która wyró¿ni³a
siê ró¿norodnoœci¹ tematów. Staraniem
Oœrodka wydane zosta³y nowe publikacje
takie jak: „Leœnicy w rolach g³ównych” z
p³yt¹ DVD, monografia „Las i myœlistwo w
muzyce polskiej”, wspomnienia o leœnikach
bieszczadzkich „Czas leœnych tytanów” oraz
14 tom „Studiów i Materia³ów OKL”.
W okresie wakacji wzbogaciliœmy ofertê
edukacyjn¹, przeznaczaj¹c do zwiedzania
œcie¿kê geocachingow¹ w parku-arboretum
pt.: „Dolina rzeki Ciemnej” oraz samodzieln¹ skrytkê „Dziedzictwo Izabelli” i anglo-

jêzyczn¹ wersjê questu „Wêdrówki dendrologiczne”.
Oœrodek nasz cieszy siê nies³abn¹cym
zainteresowaniem grup szkolnych, które
uczestnicz¹ w zielonych szko³ach oraz lekcjach terenowych w parku-arboretum. Na
warsztaty edukacyjne przyje¿d¿aj¹ tak¿e
nauczyciele, którzy nastêpnie przywo¿¹
swoich uczniów na ekologiczne zajêcia. W
bie¿¹cym roku goœciliœmy tak¿e miêdzynarodow¹ grupê studentów leœnictwa, studentów leœnictwa z Irkucka oraz z Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy podziwiali dorobek muzealny, dydaktyczny i rewaloryzacyjny OKL.
Warto jeszcze podkreœliæ, ¿e bie¿¹cy numer „Zagajnika” jest jubileuszowy. Zamyka
on dziesiêcioletni okres pracy redakcyjnej,
któr¹ bêdziemy kontynuowaæ i doskonaliæ w
kolejnych wydaniach. Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ czytelnikom za poœwiêcan¹
nam uwagê i poleciæ ofertê naszego Oœrodka na przysz³oœæ.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego 2016 Roku wszystkim
czytelnikom i sympatykom Zagajnika
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

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 grudnia 2015 r.)
„Budownictwo s³u¿bowe leœne
na terenie ¯ywiecczyzny wg projektów
Karola Pietschki”
(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”
„Œlady i tropy”
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
P Biblioteka OKL:
czynna od wtorku do czwartku
00
00
w godz. 9 –13
dla czytelników spoza Oœrodka
po wczeœniejszym uzgodnieniu:
tel. (62) 761-50-45 wew. 113

Nowoœci biblioteczne
„Okruchy Wielkich £owów” autorstwa Piotra Za³êskiego to
publikacja skierowana do pasjonatów polskiego ³owiectwa. Wydanie przybli¿a czytelnikom bogat¹ historiê polowañ uzupe³nion¹
obrazami Juliana Fa³ata i licznymi archiwalnymi fotografiami. Pozycja obowi¹zkowa dla ka¿dego
myœliwego.
Autor: Piotr Za³êski. Rok wydania: 2005. Liczba stron: 252.
Oprawa twarda.

400-stronicowe dzie³o pt. „Puszcza Bia³owieska” jest bogatym
Ÿród³em informacji o bia³owieskim mateczniku. Reprint monografii
z 1903 roku napisanej przez Georgija Karcowa w t³umaczeniu dr.
in¿. Czes³awa Oko³owa fascynuje bogactwem informacji na temat gospodarki ³owieckiej oraz fauny i flory,
ods³ania równie¿ kulisy polowañ cara Aleksandra II. To
tak¿e wyj¹tkowe po³¹czenie
szczegó³owych map i ró¿norodnych grafik. Ksi¹¿ka Karcowa zainteresuje wszystkich mi³oœników ³owiectwa
i historii Polski.
Autor: Georgij Karcow.
Rok wydania: 2015. Liczba
stron: 414. Oprawa twarda.
Romana Koch
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X jubileuszowy OPTAL®
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 19
sierpnia br. rozstrzygniêto Ogólnopolski Przegl¹d
Twórczoœci Amatorskiej Leœników – OPTAL® 2015.
Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê 23 wrzeœnia w
sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni”.
Tegoroczna edycja OPTAL-u® by³a dziesi¹t¹, jubileuszow¹ i z tej okazji OKL wyda³ publikacjê „Ars Silvestris” poœwiêcon¹ wszystkim edycjom konkursu. Pierwszy
raz Przegl¹d og³oszono w 1988 roku i okaza³ siê du¿ym
sukcesem. Uczestniczy³o w nim 90 twórców, którzy nades³ali ponad tysi¹c dzie³.
Pocz¹tkowo prace na konkurs nap³ywa³y w trzech kategoriach: malarstwo, rzeŸba i fotografia. Z czasem formu³a Przegl¹du rozros³a siê o twórczoœæ literack¹ i sztukê
u¿ytkow¹. OPTAL® skierowany by³ i jest do leœników zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytowanych oraz ich
rodzin. Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego leœników-amatorów, zgromadzenie informacji o
twórcach oraz wzbogacenie zbiorów Muzeum Leœnictwa.
We wszystkich dotychczasowych edycjach Przegl¹du Przegl¹d otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
uczestniczy³o blisko 400 autorów – niektórzy wielokrotnie – prezentuj¹c
W fina³owej gali OPTAL-u® 2015, która odby³a siê w Muzeum
ponad 4,5 tysi¹ca prac.
Leœnictwa – „Powozownia”, uczestniczyli laureaci konkursu i zaproszeni goœcie. Zgromadzeni na jubileuszowej uroczystoœci wys³uchali reNa tegoroczny OPTAL® nades³ano 407 dzie³, z czego dwóch autoferatów poœwiêconych twórczoœci artystycznej leœników i obecnoœci lasu
rów poprosi³o o wy³¹czenie z rozgrywek, co spowodowa³o, ¿e ostatecznie w konkursie wystartowa³y 404 prace.
w sztuce.
Dzie³a nades³ano w piêciu kategoriach:
Katarzyna Marciniak z Instytutu Etmalarstwo, rzeŸba, fotografia, tkanina artynologii i Antropologii Kulturowej UAM w
styczna i literatura. Z zakresu Malarstwo 26
Poznaniu w wyst¹pieniu zaprezentowa³a,
autorów zaprezentowa³o 108 prac. Jednak
jak zmienia³o siê podejœcie ludzi do lasu na
ostatecznie do konkursu przyst¹pi³o 25 artyprzestrzeni wieków i kiedy zaczêli doceniaæ
stów i zakwalifikowano 107 obrazów. W
wartoœci materialne i duchowe z niego p³ykategorii RzeŸba wziê³o udzia³ 10 twórców,
n¹ce. Arkadiusz Wagner z Instytutu Inforktórzy nades³ali 31 prac. W tej grupie rówmacji Naukowej i Bibliologii UMK w Tonie¿ jeden autor zrezygnowa³ z rozgrywek,
runiu podsumowa³ dzia³alnoœæ artystyczn¹
co zmniejszy³o liczbê konkursowych rzeŸb
leœników i podkreœli³ potrzebê ci¹g³oœci i
do 29. W kategorii Fotografia 29 artystów
rozwoju tej sztuki.
zaprezentowa³o 186 fotografii, w tym: 7 cyS³owa podziêkowania dla twórców
kli oraz 118 pojedynczych zdjêæ. Oceniony Ma³gorzata Matejczyk – nagroda specjalna dyrektora OKL; nagrodê wrêczali (od lewej) wszystkich edycji konkursu z³o¿y³ Benezosta³ równie¿ jeden film. Z zakresu Tkaniny Dariusz J. Gwiazdowicz, przewodnicz¹cy Rady Naukowej OKL i Benedykt RoŸmiarek, dykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury
artystycznej wystartowa³o 6 autorów, którzy dyrektor Oœrodka (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Leœnej w Go³uchowie oraz Dariusz J. Gwiaprzygotowali 20 prac. W pi¹tej kategorii Literatura 18 artystów zaprezdowicz, przewodnicz¹cy Rady Naukowej OKL. Konrad Bul, kierownik
zentowa³o 51 utworów i 11 tomów publikacji ksi¹¿kowych.
Dzia³u Muzealnego Oœrodka i komisarz Przegl¹dów, przygotowa³ na to
Szeœcioosobowe jury pod przewodnictwem Zbigniewa Kuszy, zaspotkanie prezentacjê dotycz¹c¹ minionych serii OPTAL-u® z archiwalstêpcy dyrektora OKL, oceni³o nades³ane prace i przyzna³o nagrody oraz
nymi zdjêciami, na których przybyli laureaci poprzednich edycji mogli
wyró¿nienia w poszczególnych kategoriach. Ponadto s¹d konkursowy
rozpoznaæ swoje twarze i powspominaæ poprzednie konkursy.
przyzna³ nagrodê specjaln¹ dyrektora Oœrodka Ma³gorzacie Matejczyk
Po czêœci seminaryjnej odby³a siê ceremonia wrêczania nagród, która
oraz wyró¿nienie specjalne (pozaregulaminowe) Ludwikowi Oleksemu
przebiega³a w ciep³ej atmosferze. Na zakoñczenie uczestnicy wydarzenia
za wielokrotny, systematyczny udzia³ w kolejnych Przegl¹dach i zazwiedzili wystawê pokonkursow¹, któr¹ bêdzie mo¿na ogl¹daæ do sierchowanie niezmiennie wysokiego poziomu prezentowanych prac.
pnia 2016 roku.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Wyniki konkursu
Nagroda specjalna dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie: Ma³gorzata Matejczyk za prace:
„Wilk”, „¯ubr”, „£ania”, „Jeleñ-byk”, „Mohort” (dzie³a wykonane technik¹ w³asn¹)
Kategoria Malarstwo:
I nagroda: Zbigniew Bogucki za prace:
„Œniadanie u pani Alicji”, „Jaszowiec”
II nagroda: Gra¿yna Powalisz za prace: „We mgle”,
„Dziêgiel leœny”, „Przedwioœnie”, „Z³ota jesieñ”,
„Niebieski z mi³oœci”
III nagroda: Grzegorz Pietruñko za prace:
„Izera”, „Kapliczka”, „Przedwioœnie”
Wyró¿nienia:
- Krzysztof Lewicz za zaprezentowany zestaw obrazów
olejnych
- Irena Ga³¹zkiewicz za zaprezentowane prace
- Anna Gil za zaprezentowane prace
Kategoria RzeŸba:
I nagroda: Józef Sieczka za nades³ane prace: „Anio³”,
„Pegaz”, „Ostatni król”, „Milczenie”, „U kresu”

II nagroda: Mieczys³aw Joniuk za prace: „Kapliczka
1863”, „Kapliczka 1944”, „¯o³nierze wyklêci”
III nagroda: Ludwik Oleksy za prace: „Cytrynka”,
„S³owik”, „Wilga”, „Wachlarzówka”, „Rodzina”
wyró¿nienia:
- Arkadiusz Mañczyk za zestaw prac
- Jerzy P³achta za zestaw korzenioplastyki
Kategoria Fotografia:
I nagroda: Leszek Niejedli za prace
„Puszczyk mszarny”, „Œluzowiec paŸdziorek”
II nagroda: Adam Bencal za cykle:
„Wspinaczka” i „Leœni Ludzie”
III nagroda: Robert Nowak za cykl „Œwiat³o, woda, las”
wyró¿nienia:
- Marek Taradejna za pracê z cyklu „Puszcza
Bia³owieska niemy krzyk fot. nr 1”
- Nicola Pi¹tek za pracê „Lewitacja”
- Kazimiera P³achta za pracê: „Kolczasty wêdrowca”
Kategoria Tkanina artystyczna:
Nagród nie przyznano

wyró¿nienia:
- Gra¿yna Powalisz za gobeliny: „Gra w domino”,
„Rafa”, „Harpia”
- Hanna Kêpczyñska za pracê: „Ba³wan”, tkanina,
haft naklejany na p³ytê
Kategoria Literatura:
I nagroda: Edward Marsza³ek za dwa tomy
poetyckie: „W wielkim sza³asie Bieszczadów”
i „Z g³ow¹ pe³n¹ lasu”
II nagroda: Zbigniew Smoczek za tom prozy
poetyckiej: „Opowieœci z lasu”
III nagroda: Janusz Rautszko za tom „Aurus i Gaja”
Wyró¿nienia:
- Maya Gielniak za niepublikowany wybór
opowiadañ o tematyce przyrodniczej
- W³adys³awa Kolis za niepublikowane dwa zeszyty
poetyckie: „Patrzê na ¯ycie” i „Samotna sosna”
- Edmund P³oñski za niepublikowany zbiór wierszy
„Wiersze leœn¹ ros¹ pisane”
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Pierwszy jubileusz „ZAGAJNIKA”
stwowych, którzy dziel¹ siê z czytelnikami w³asBie¿¹ce wydanie kwartalnika „Zagajnik”
nymi sukcesami i pora¿kami oraz planami na
jest ju¿ w kolejnoœci czterdziestym, zamyprzysz³oœæ. W bie¿¹cym roku zaprosiliœmy do
kaj¹cym dziesiêciolecie pracy redakcyjnej. To
wspó³pracy pracowników Dzia³u Muzealnego
dobry powód by siêgn¹æ do wspomnieñ.
OKL, którzy opisuj¹ i prezentuj¹ zabytki techniki
Pomys³ tworzenia tego periodyku pojawi³ siê
leœnej oraz archiwalne fotografie ilustruj¹ce prace
pod koniec 2005 roku, a jego inicjatorem by³
w leœnictwie.
Benedykt RoŸmiarek, dyrektor naszego OœrodKa¿de wydanie „Zagajnika” tworzone jest saka. Szczegó³owe za³o¿enia edytorskie opracowa³
modzielnie w zespole pracowników Oœrodka,
zespó³ pracowników Dzia³u Edukacji i Informaktórzy redaguj¹ teksty, gromadz¹ fotografie, wycji pod kierownictwem Leszka Chojnackiego. Od
konuj¹ rysunki, opracowuj¹ zagadki oraz wykopocz¹tku byliœmy zgodni co do celów i zakresu
nuj¹ jego sk³ad komputerowy. Od 2009 roku
tematycznego, przyjmuj¹c ¿e bêdzie to ulotka
zespó³ redakcyjny prowadzony jest przez Barbarê
informuj¹ca czytelnika o wa¿nych wydarzeniach
Czo³nik, kierownika Dzia³u Edukacji i Informakulturalnych i edukacyjnych odbywaj¹cych siê w
cji, a w jego sk³adzie dzia³aj¹ Joanna Zalejskanaszej placówce w poszczególnych porach roku.
-Niczyporuk oraz Alicja Antonowicz. Z redakcj¹
Do tak wymyœlonej formy wybraliœmy tytu³
wspó³pracuj¹ równie¿: Joanna Wróbel-Mróz, Ka„Zagajnik”, s³owo z jednej strony kojarz¹ce siê z
rolina Zió³kowska, Patryk Ortell i Rafa³ Walenlasem, a z drugiej ze skromnym „zagajeniem”.
dowski.
Pomyœleliœmy tak¿e o specjalnej wk³adce eduka- Pierwszy numer „Zagajnika” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Czasopismo drukowane jest w nak³adzie 1200 egzemplarzy i docyjnej, kieruj¹c siê potrzebami leœników z nadleœnictw zajmuj¹cych siê
edukacj¹ leœn¹ dzieci i m³odzie¿y. We wspomnianych wk³adkach finansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
zamieszczaliœmy i zamieszczamy serie skondensowanych treœci o ro- i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dziêki czemu trafia do odbiorców
dzimych gatunkach drzew leœnych, dawnych sposobach u¿ytkowania jako wydawnictwo bezp³atne. Egzemplarze obowi¹zkowe przekazywane s¹ do bibliotek uniwersyteckich i wojewódzkich w ca³ym kralasu oraz o gatunkach leœnych zwierz¹t z Polskiej Czerwonej Ksiêgi.
Ka¿dy numer „Zagajnika” jest bogato ilustrowany fotografiami i ju. Czêœæ nak³adu dystrybuuje WFOŒiGW w Poznaniu, spora partia
rysunkami maj¹cymi wartoœæ poznawcz¹ i dokumentacyjn¹. Przez rozprowadzana jest w Muzeum Leœnictwa w Go³uchowie, ale najpierwsze szeœæ lat „Zagajnik” ukazywa³ siê w postaci szeœciostronico- liczniej kwartalnik dociera do jednostek Lasów Pañstwowych.
wej ulotki, przez nastêpne trzy jako dziesiêciostronicowe wydawnic- Wœród odbiorców wyró¿niæ mo¿na leœników, nauczycieli oraz turystwo, a od bie¿¹cego roku jako czternastostronicowy periodyk. Na tów zainteresowanych ofert¹ kulturaln¹ i edukacyjn¹ Oœrodka Kulobjêtoœæ „Zagajnika” mia³ wp³yw rozwój wydarzeñ kulturalnych i edu- tury Leœnej w Go³uchowie.
Jubileusz jest dla nas nie tylko okazj¹ do refleksji i podsumowañ,
kacyjnych w Oœrodku oraz pomys³y zamieszczania nowych rubryk
ale tak¿e momentem pozwalaj¹cym spojrzeæ w przysz³oœæ. Jesteœmy
tematycznych.
Od zesz³ego roku publikujemy artyku³y autorstwa leœników pro- otwarci na uwagi i sugestie ze strony czytelników, które pozwoli³yby
wadz¹cych dzia³alnoœæ edukacyjn¹ w innych oœrodkach Lasów Pañ- uczyniæ nasze starania jeszcze bardziej u¿ytecznymi.
Barbara Czo³nik

13. edycja ratowania kasztanowców
Ponad dwustu uczniów wziê³o udzia³ w
tegorocznym ratowaniu kasztanowców w
parku-arboretum Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie. Pogoda dopisa³a a zapa³
uczestników akcji dodatkowo podgrzewa³
atmosferê. Opad³e liœcie chorych kasztanowców s¹ usuwane spod drzew rokrocznie. Ekologiczna akcja, która odby³a siê 22
i 27 paŸdziernika, by³a trzynast¹ z kolei.
Zanim uczniowie wyruszyli do parku,
wys³uchali prelekcji na temat biologii szrotówka kasztanowcowiaczka, owada który jest
bezpoœrednim sprawc¹ s³abej kondycji kasztanowców niemal¿e w ca³ej Europie. Zobaczyli m.in. sylwetkê doros³ego motyla i jego

Uczniowie Gimnazjum nr 4 w Kaliszu podczas akcji grabienia liœci
(fot. J. Wróbel-Mróz)

stadia rozwojowe, w tym poczwarkê zimuj¹c¹ w liœciach. To w³aœnie zainfekowane
poczwarkami liœcie uczniowie zgrabiali w
stosy, a nastêpnie ³adowali do worków. Listowie z parku zosta³o wywiezione przez pracowników Oœrodka Kultury Leœnej a nastêpnie zutylizowane. Podczas akcji mia³a miejsce równie¿ zbiórka kasztanów, które jako
bogaty w skrobiê pokarm trafi³y do zwierz¹t
z pokazowej zagrody Oœrodka.
Ograniczaj¹ce populacjê szrotówka grabienie s³u¿y rozwijaniu poczucia odpowiedzialnoœci i troski o œrodowisko oraz doskonaleniu wspó³pracy w grupie. Jest tak¿e okazj¹ do integracji i zaliczenia kolejnego zadania, które w po³¹czeniu z innymi dzia³aniami
na rzecz œrodowiska jest premiowane odznak¹ „Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”.
W tegorocznym ratowaniu kasztanowców uczestniczyli m³odzie¿ i nauczyciele z
Gimnazjów nr 2, 3 i 4 w Kaliszu oraz Gimnazjów w Go³uchowie i Koœcielnej Wsi. Do
Oœrodka przyjecha³y tak¿e dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Szadku.
W podziêkowaniu za wykonan¹ pracê
uczniowie zwiedzili wystawy w Muzeum

Uczennice z Gimnazjum nr 2 w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)

Leœnictwa, a nastêpnie udali siê na spacer,
aby podziwiaæ park w jesiennej, wielobarwnej ods³onie.
Alicja Antonowicz

M³odzie¿ z Gimnazjum nr 3 w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)
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Las i historia
W dniach 8 i 9 paŸdziernika 2015 r. odby³a siê III konferencja
naukowa „Las i historia”. Uczestniczy³o w niej 78 naukowców,
leœników, pracowników okolicznych muzeów oraz mi³oœników
historii.
Podczas konferencji w piêciu sesjach tematycznych referaty zaprezentowa³o 26 prelegentów pochodz¹cych z ró¿nych oœrodków naukowych w kraju. Najliczniej reprezentowani byli pracownicy Wydzia³u Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale byli równie¿
przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu £ódzkiego,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydzia³u Leœnego Szko³y
G³ównej i Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku i Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku.

Wyst¹pienie na temat lasu w kulturze Serbo³u¿yczan przygotowa³ prof. Tomasz Jaworski z Uniwersytetu
Zielonogórskiego (fot. R. Kostka)

III konferencjê naukow¹ „Las i historia” otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie (fot. A. Antonowicz)

Poœród prelegentów oprócz historyków, leœników i muzealnika,
pojawili siê po raz pierwszy prawnicy, którzy zaprezentowali kilka
tematów dotycz¹cych ochrony zwierz¹t w dziejach Europy. Te wyst¹pienia s¹ sygna³em, ¿e historia leœnictwa to równie¿ historia prawa
w zakresie u¿ytkowania i ochrony przyrody.
Wszystkie referaty zosta³y przedstawione w nastêpuj¹cych sesjach tematycznych: Lasy i gospodarka leœna, Zwierzêta i ³owy, Rola
lasu i handel drewnem, Las i kultura, Silva rerum. Wiêkszoœæ wypowiedzi oparta by³a na badaniach zasobów archiwalnych, co œwiadczy o
pog³êbieniu wiedzy z poruszanych zagadnieñ. Niektóre z referatów
ukaza³y nowe kierunki prowadzenia dociekañ historycznych, np. z wykorzystaniem treœci starych kalendarzy gospodarczych w celu sprecyzowania czynnoœci gospodarczych w lasach na ró¿nych obszarach
Europy.
Wskazano na koniecznoœæ pog³êbienia i rozszerzenia badañ bio-

Kilka s³ów wprowadzaj¹cych przekaza³ prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, przewodnicz¹cy Rady Naukowej OKL
(fot. A. Antonowicz)

graficznych dotycz¹cych leœników zarówno teoretyków jak i praktyków. Dotychczas publikowane biogramy to w wiêkszoœci schematyczne, pozbawione treœci humanistycznych komunikaty. Biografia
Tadeusza Puchalskiego przedstawiona przez prof. dr. hab. W³adys³awa
Cha³upkê, a wczeœniej biografia Floriana Budniaka przedstawiona na
okolicznoœciowym seminarium w Czeszewie, mog¹ byæ wyznacznikami dla prowadzenia badañ nad ¿yciem innych, nieznanych lub
zapomnianych leœników.
Kolejny raz przedstawione zosta³y referaty dotycz¹ce gospodarki
leœnej na terenie Galicji, Wielkopolski i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Ka¿de takie wyst¹pienie pog³êbia i uzupe³nia wiedzê. Wa¿nym
aspektem by³y referaty poœwiêcone historii wspó³czesnej lasów i
leœnictwa. Istnieje w historiografii du¿a luka dotycz¹ca dziejów lasów
na terenach „Ziem Odzyskanych”.
Wyst¹pienia o charakterze monograficznym dotycz¹ce poszczególnych nadleœnictw lub grupy nadleœnictw wydaj¹ siê byæ kolejnym
wyznacznikiem kierunku przysz³ych badañ. Wprawdzie w ci¹gu ostatnich lat powsta³y doœæ liczne opracowania dotycz¹ce funkcjonowania
zarz¹dów lasów na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, ale
dotycz¹ one historii organizacji, struktur, uwypuklaj¹ wydarzenia
przyrodnicze i gospodarcze. Zbyt ma³o poœwiêcaj¹ uwagi ludziom i ich
osi¹gniêciom w poszczególnych jednostkach.
Uczestnicz¹cy w konferencji przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Leœnego, w tym Komisji Historycznej PTL, zauwa¿yli istniej¹ce mo¿liwoœci gromadzenia informacji historycznej w terenie, a
tak¿e mo¿liwoœci ich udostêpniania zainteresowanym podmiotom. Na
zakoñczenie konferencji prelegenci oraz uczestnicy zgodnie umawiali
siê na kolejne, czwarte ju¿ spotkanie.
Konrad Bul

Informacjê o powojennych zadaniach leœników na tzw. ziemiach odzyskanych przekaza³a dr Bo¿ena Górczyñska-Przyby³owicz z Instytutu Historii UAM (fot. R. Kostka)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Oœrodek Edukacji Leœnej „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie
Nadleœnictwo Jarocin
• Jakie dzia³ania edukacyjne podejmowane s¹ w Pañstwa Oœrodku, które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem odbiorców i dlaczego?
Oœrodek edukacyjny funkcjonuje od czerwca 2008 roku, a wiêc
ju¿ ponad 7 lat. Do tej pory rokrocznie odwiedza jego mury blisko
4–4,5 tys. osób. S¹ to najczêœciej dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym. Nie brakuje równie¿ grup osób doros³ych. Oferta oœrodka
stara siê byæ zawsze aktualna, a rozbudowuj¹ca siê infrastruktura
obiektu o wyposa¿enie i nowe elementy edukacyjnych zabaw (dla
najm³odszych) stanowi zawsze atrakcyjn¹ formê spêdzania wolnego
czasu.
W salach jak i na dworze, w obejœciu budynku, dzieci oraz
m³odzie¿ korzystaj¹ z innowacyjnych rozwi¹zañ edukacyjnych, dla
przyk³adu: z instalacji edukacyjnej „Rzeka” czy kamer filmuj¹cych
na ¿ywo obraz z ptasich domków. Niema³¹ atrakcjê stanowi równie¿
prom „Nikodem”, którym goœcie przeprawiaj¹ siê na drugi brzeg
rzeki Warty. Tam na uczestników czekaj¹ ciekawe wycieczki po wytyczonych œcie¿kach w ¯erkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym oraz pole biwakowe z miejscem na ognisko.

Budynek Oœrodka Edukacji Leœnej dawniej (fot. Arch. Nadleœnictwa Jarocin)

i rzadkie w skali kraju lasy
Oœrodek Edukacji Leœnej
³êgowe, to bez w¹tpienia „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie
w Nadleœnictwie Jarocin
urokliwe i wyj¹tkowe pere³ki tego regionu.
Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie
Dla nas, zawodowców
oprowadzaj¹cych grupy, nie
ma tematów tabu. Chêtnie odpowiadamy na wszystkie nurtuj¹ce
odwiedzaj¹cych pytania, o ile nie zagra¿aj¹
one bezpieczeñstwu lasów i jego mieszkañców. Bardzo czêsto opowiadamy o naszym zawodzie i tym, czym
zajmujemy siê w ró¿nych porach roku. Szczególnie dzieci zainteresowane s¹ zawsze spotkaniami ze zwierzêtami leœnymi. Opowiadamy o tym, jakie mo¿emy spotkaæ w naszej okolicy, podkreœlaj¹c
zawsze zasadê, ¿e to my jesteœmy tu goœæmi, dlatego powinniœmy
przyj¹æ odpowiedni¹ postawê i zachowanie.

Mali uczestnicy zajêæ wœród dêbowych kolosów (fot. H. Przybylski)

• Kto jest najczêstszym uczestnikiem dzia³añ edukacyjnych w Pañstwa Oœrodku?
Oœrodek Edukacji Leœnej w Czeszewie w 2014 roku odwiedzi³o
³¹cznie 3289 osób i tyle samo uczestniczy³o w prezentowanych
wystawach w jednej z sal oœrodka. To ³¹cznie mniej o 723 osoby w
porównaniu z rokiem poprzedzaj¹cym (4012 osób w 2013 r.). W sumie w 2014 r. w zajêciach uczestniczy³o ³¹cznie 86 grup zorganizowanych w ró¿nych przedzia³ach wiekowych. Najwiêcej uczestników odnotowano z klas podstawowych 7–12 lat (37 klas – 1418
osób), a najmniej z grup ponadgimnazjalnych (2 klasy – 45 osób). Ta
frekwencja raczej utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie w skali
ostatnich lat.
• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim zakresie?

Budynek Oœrodka Edukacji Leœnej dzisiaj (fot. J. Wojdecki)

• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najczêœciej, a jak¹ najchêtniej?
Nasi pracownicy oprowadzaj¹cy grupy oraz goœci po obiekcie to
wykszta³ceni leœnicy z kilkuletnim sta¿em. Dobrze znaj¹ zagadnienia dotycz¹ce lasu, jego gospodarki, hodowli oraz ochrony. Œwietnie
odnajduj¹ siê w terenie, a jest tu co pokazaæ. S¹siedztwo starorzeczy
rzeki Warty, najstarszy w Wielkopolsce rezerwat „Czeszewski Las”

Myœlê ¿e nie tyle sprzymierzeñcem, co beneficjentem, s¹ najm³odsi przedstawiciele odwiedzaj¹cy nasz oœrodek. To chyba najbardziej wdziêczna grupa s³uchaczy. S¹ równie¿ najbardziej wymagaj¹cy. Podtrzymywanie uwagi czasem w kilkugodzinnym cyklu
zajêæ to dla naszej kadry nie lada wyzwanie. Na szczêœcie atrakcji
oraz mo¿liwoœci poznawczych wokó³ jest tyle, ¿e nie musimy siê
martwiæ o to, czy zabraknie nam lub dzieciom pomys³ów na wspólne zajêcia. Dodam, ¿e kreatywnoœæ malców jest wrêcz odwrotnie
proporcjonalna do ich wzrostu. Dzieci kipi¹ energi¹ i chêci¹ poznawania najczêœciej realizowan¹ poprzez zabawê.
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych
• Co uwa¿acie za Swój najwiêkszy sukces, a co
za pora¿kê?
Sukcesem jest bez w¹tpienia oddany do
u¿ytku w 2008 r. obiekt, który funkcjonuje,
ma siê nad wyraz dobrze i z roku na rok
ma³ymi kroczkami, ale sukcesywnie rozbudowuje swoje zaplecze edukacyjne. W 2011
roku prze³amaliœmy równie¿ barierê zdobycia wy¿szych kondygnacji budynku, szczególnie dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich – powsta³a nowoczesna,
funkcjonalna winda.
Nie tyle pora¿k¹ co przeszkod¹ okaza³a
siê jak do tej pory realizacja pomys³u, a raczej wizji jaka od pewnego czasu spêdza
nam sen z powiek. Jest ni¹ nowoczesna
digitalizacja pewnych elementów infrastruktury w technologiê prawdziwego 3D.
To wizja która jak siê okazuje, jeszcze dzisiaj
wykracza poza realne ramy jej realizacji, ale
nie poprzestajemy na poszukiwaniach. Byæ
mo¿e któregoœ piêknego dnia nasze marzenia siê urzeczywistni¹.
• Czy borykacie siê Pañstwo z problemami na
co dzieñ?
Staramy siê raczej z powodzeniem wyprzedzaæ sytuacje mog¹ce przysporzyæ jakiœ
problemów. Choæ zdajemy sobie równie¿
sprawê, ¿e nie na wszystko mamy wp³yw,
np. na pogodê, niezaplanowane wszelkiej
maœci awarie czy inne uwarunkowania.
Natomiast na co dzieñ, uparcie realizuj¹c
zaplanowane przedsiêwziêcia i pomys³y nie
spotykamy siê z problemami, które mog³yby
zaszkodziæ funkcjonowaniu oœrodka.
• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?
Ze wzglêdu na bliskie s¹siedztwo
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz
uprzejmoœæ p. Dyrektora dr in¿. Benedykta
RoŸmiarka, wspó³praca rozwija siê wzorowo i z roku na rok rozkwita. Owocami s¹

Krêcenie odcinka „Piêkniejsza Polska” z prezenterem Kevinem Aistonem na instalacji „Rzeka” (fot. H. Przybylski)

m.in. wspólne konferencje lub
wypo¿yczane i prezentowane w
salach oœrodka ciekawe eksponaty, a nawet ca³e kompletne
wystawy m.in. plastyki czy fotografii. Z tego miejsca serdecznie
dziêkujemy Panu Dyrektorowi
¿ycz¹c sobie i Pañstwu dalszych
lat tak dobrych i buduj¹cych
relacji.
• Jakie maj¹ Pañstwo plany na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
W przysz³ym roku planujemy uaktualniæ i zmodernizowaæ
aktywn¹ makietê uroczyska na
piêtrze oœrodka. Pojawi¹ siê na
niej nowe obiekty infrastruktury
hydrotechnicznej zrealizowane w
ubieg³ych latach oraz uaktualnienia do by³ych budynków i
œcie¿ek przyrodniczo-leœnych.

Rajd rowerowy z Jarocina do Czeszewa w 2015 r. (fot. J. Wojdecki)

Pomyœlimy wraz z przysz³ym Wykonawc¹, jakie
elementy makiety ju¿ w przysz³ym roku bêdziemy
mogli zdigitalizowaæ. Wiêcej nie zdradzê, by nie zapeszaæ – o tym ju¿ w przysz³ym roku opowiemy z pewnoœci¹ na ³amach naszego miesiêcznika „Wieœci z lasu”, do œledzenia treœci którego serdecznie zachêcamy.

Podgl¹danie ptaków bêd¹cych w dziuplach starych drzew przy pomocy mikrokamer (fot. H. Przybylski)

Na pytania Redakcji „Zagajnika”
odpowiada³ Jakub Wojdecki, Nadleœnictwo Jarocin
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Leœnicy w dzia³alnoœci wojskowej
Niezwykle cenny zbiór fotografii w archiwum fotograficznym
OKL stanowi¹ zdjêcia dotycz¹ce udzia³u leœników w dzia³aniach II
wojny œwiatowej. Tym cenniejsze, gdy¿ wykonano je w bardzo niebezpiecznym czasie i warunkach, a jednak uda³o siê je zachowaæ. Stanowi¹ dowód zaanga¿owania leœników w walkê o wolnoœæ ojczyzny.
Wiêkszoœæ fotografii znajduj¹cych siê w archiwum obejmuje lata
1943/1944, autorem jest Marian Mieszkalski. Zdjêcia przedstawiaj¹
batalion „Las”, który dzia³a³ miêdzy innymi na obszarze Kielecczyzny i czêœci województwa ³ódzkiego. Na fotografiach mo¿na
zobaczyæ nie tylko leœników-¿o³nierzy z broni¹, przygotowanych do
walki, ale tak¿e w zwyk³ych codziennych sytuacjach. Wtedy las by³
nie tylko terenem bojowym, ale tak¿e dos³ownie ich domem. Uwieczniono ziemianki – bunkry, w których siê chronili i mieszkali.
Inne zdjêcia przedstawiaj¹ posi³ek w lesie,
szpital polowy – jego
wyposa¿enie, le¿¹cych
na ³ó¿kach rannych, opatrywanie ran w punkcie
opatrunkowym, strzy¿enie i golenie ¿o³nierzy-leœników, czy te¿ odbywaj¹c¹ siê w obozowisku partyzanckim mszê
œwiêt¹, prowadzon¹
przez kapelana partyzantów. Pokazana jest
te¿ ci¹g³a gotowoœæ do
Partyzant przed wejœciem do ziemianki;1943/1944
(fot. M. Mieszkalski)
walki i czujnoœæ poprzez
pe³nienie warty, przeprowadzanie musztry czy marsze oddzia³u.
Fragment wystawy sta³ej pt. „Dzieje leœnictwa w Polsce” w Muzeum Leœnictwa w obiekcie „Oficyna” poœwiêcony jest okresowi II
wojny œwiatowej, bardzo wa¿nemu a jednoczeœnie trudnemu w historii Polski i polskich leœników. Na ekspozycji oprócz przedmiotów
i dokumentów umieszczono równie¿ fotografie z tego okresu. Mo¿na
zobaczyæ wnêtrze bunkra leœnego na terenie leœnictwa Przedbórz, w
którym dla partyzantów batalionu „Las” przygotowywano wówczas
m.in. konspiracyjne czasopismo „Echa Leœne”.
Pokazano te¿ kuchniê polow¹, prezentacjê broni czy te¿ odpoczynek leœnych ¿o³nierzy. Znalaz³y siê tu równie¿ portrety dowództwa
batalionu „Las”: Mieczys³awa Tarchalskiego (ps. „Marcin”), Floria-

Partyzanci w marszu; 1943/1944 (fot. M. Mieszkalski)

Partyzancka czujka; 1943/1944 (fot. M. Mieszkalski)

Spotkanie w lesie – grupa partyzantów; 1943/1944 (fot. M. Mieszkalski)

na Budniaka (ps. „Florian”) oraz twórcy Rady G³ównej Leœnictwa i
Centralnego Oœrodka Oporu Leœników przy Delegaturze Rz¹du RP
na Kraj – Teofila Lorkiewicza (ps. „Sosnowski”).
Joanna Kostka
•ród³a:
Praca zbiorowa pod redakcj¹ prof. dr hab. Andrzeja Szujeckiego 2006. Z dziejów Lasów Pañstwowych i leœnictwa
polskiego 1924-2004, tom 2 Lata wojny i okupacji. CILP, Warszawa.

Obozowy fryzjer; 1943/1944 (fot. M. Mieszkalski)
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Zapomniane polskie pilarki (czêœæ 3)
W skrypcie z 1971 r. dla studentów
leœnictwa w Krakowie mo¿na przeczytaæ:
„Przed wojn¹ w Polsce skonstruowano pi³ê
mechaniczn¹ marki MOJ, której próbê
przydatnoœci przeprowadzono w nadleœnictwie Nurzec przez Instytut Badawczy Lasów Pañstwowych”. Niestety w innych Ÿród³ach nie uda³o siê tego potwierdziæ. Bez
w¹tpienia mo¿na uznaæ, ¿e to najbardziej
tajemnicza polska pilarka.
Z pewnoœci¹ znacz¹co popularn¹ w Polsce by³a jednoosobowa pilarka BK-3A, produkowana we Wroc³awskich Zak³adach Przemys³u Maszynowego Leœnictwa Dolpima z
jednocylindrowym silnikiem o pojemnoœci
90 cm3 i mocy 4,2 KM (przy 6000 obr./min).
Jej masa w stanie gotowym do pracy wynosi³a 11,9 kg, a u¿yteczna d³ugoœæ prowadnicy wynosi³a 56 cm. Pojemnoœæ zbiornika
na paliwo wynosz¹ca 1,3 litra wystarcza³a na
ok. 1 godzinê pracy silnika. Rok 1962 to pocz¹tek jej eksploatacji w Lasach Pañstwowych.
Kolejne polskie pilarki, które znalaz³y siê
w eksploatacji to pilarki PS-90 i PS-190 z silnikiem dwusuwowym o pojemnoœci 90 cm3 i
mocy ok. 3,1 kW (przy 6000 obr./min).
D³ugoœæ prowadnicy – 56 cm, zwyk³a, typu
sztyletowego z kó³kiem prowadz¹cym na
koñcu. Masa tych modeli bez benzyny wynosi³a – 10,9 kg. Pilarki wyposa¿one by³y w
sprzêg³o odœrodkowe, samoczynnie w³¹czaj¹ce siê przy ok. 2000 obr./min. Urz¹dzenia te
stanowi¹ unowoczeœnion¹ modyfikacjê
pilarek BK-3A.
Wzorowane na szwedzkiej pilarce
Husqvarna 380-D by³y pilarki PS-80 i PS-180. Ich charakterystyka techniczna przedstawia³a siê nastêpuj¹co: silnik o pojemnoœci
77 cm3 i mocy 4,5 KM (przy 8000 obr./min),
d³ugoœæ robocza urz¹dzenia tn¹cego 40 cm, a
masa w stanie gotowym do pracy10 kg.
Ostatnimi produkowanymi we Wroc³awiu by³y pilarki Dolpima PS-280 i PS-490 z
silnikiem o pojemnoœci 77 cm3 i mocy 31 kW
(przy 8500 obr./min), wyposa¿onymi w prowadnicê typu sztyletowego z ko³kiem prowadz¹cym na koñcu o d³ugoœci 3855 cm (standard 42 cm) i masie 7,4 kg (bez prowadnicy i
³añcucha tn¹cego).
Wœród innych modeli mo¿na wymieniæ
pilarkê Dolpima PE-1.6 dla sk³adnic drewna, z silnikiem elektrycznym o mocy 1,4 kW,
zasilanym pr¹dem zmiennym 200 V, 50 Hz.
D³ugoœæ prowadnicy wynosi³a 32 cm, a masa
4,3 kg.
Jak widaæ nie jest to specjalnie imponuj¹ca kolekcja i koñczy siê w latach 90. XX wieku, kiedy w nowych realiach ekonomicznych,
jedyny polski producent pilarek – Wroc³awskie Zak³ady Przemys³u Maszynowego Leœnictwa Dolpima, zaprzesta³ ich produkcji.
Józef Nadolny

Pilarka BK-3A [Ÿród³o http://www.motorsaegensammler.de/Dolpima-BK3A.htm]

Pilarka PS-90 [Ÿród³o
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/90dd649527a6c70788256e0900136736?OpenDocument]

Pilarka PS-190 [Ÿród³o:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/0364897f774f865d88257b9d000e6a44?OpenDocument]

•ród³a:
1. Rogaliñski K., Kubiak M. 1971. „U¿ytkowanie
lasu”. Cz. II. „Technologia pozyskania drewna”.
WSR. Kraków.
2. Botwin M., Botwin J. 1979. „Maszynoznawstwo leœne”. Wyd. II. PWRiL, Warszawa.

3. NZLP. „Stacja Oceny Maszyn i Narzêdzi
Leœnych”. 1982. „Katalog maszyn i narzêdzi
leœnych”. Bedoñ.
4. Ulotka informacyjna Silvapol S.A. Poznañ,
ok. 1990.
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Jeszcze raz o dziegciu i smole drzewnej
W 2010 roku w „Zagajniku” ukaza³
siê ciekawy artyku³ poœwiêcony dziegciarstwu, autorstwa Barbary Czo³nik,
konsultowany przez wybitnego chemika
organicznego prof. Janusza Surmiñskiego. Ta ma³o znana wspó³czeœnie dziedzina przemys³u leœnego w przesz³oœci
odgrywa³a ogromn¹ rolê nie tylko w
gospodarce.
W ci¹gu ostatnich trzech dekad w krêgach archeologów i etnografów, zajmuj¹cych siê doœwiadczeniami i odtwórstwem
popularyzatorskim dawnych rzemios³, pojawi³o siê równie¿ zainteresowanie technikami suchej destylacji drewna, czyli sposobami otrzymywania dziegciu, smo³y drzewnej i wêgla drzewnego. Pierwszy naukowy
eksperyment w historii archeologii doœwiadczalnej, bêd¹cy prób¹ odtworzenia
techniki dwunaczyniowej pozyskiwania
dziegciu tysi¹c lat temu, przeprowadzono w
Biskupinie w 1949 roku. Oparto siê na wynikach wykopalisk na wczesnos³owiañskiej
osadzie.

Archeologia doœwiadczalna – wyci¹ganie garnka-odbieralnika ze œwie¿o
wydestylowanym dziegciem; Biskupin 2007 r. (fot. E. Popkiewicz)

Od po³owy lat 80. ubieg³ego stulecia w
biskupiñskim rezerwacie we wspó³pracy z
grup¹ pasjonatów dziegciarstwa z Museumsdorf Düppel w Berlinie (ArbeitsgruppeTeerschwele) prowadzone s¹ doœwiadczenia i popularyzowana jest dziegciarsko-smolarska tematyka siêgaj¹ca korzeniami epoki cz³owieka jaskiniowego.
Obecnie w literaturze przedmiotu, na
podstawie znalezisk na paleolitycznych stanowiskach z terenu Niemiec, przyjmuje siê,
i¿ pocz¹tki pozyskiwania dziegciu siêgaj¹
120 tysiêcy lat wstecz. Tak wiêc cz³owiek
neandertalski, najprawdopodobniej jeszcze
w prostych ziemnych do³ach, otrzymywa³
dziegieæ w formie gêstej cieczy wymieszanej z wêglem drzewnym.

W okresie neolitu, czyli mniej wiêcej 6500–4000 lat
temu, dziegieæ i
smo³ê drzewn¹ destylowano w jednym
naczyniu, obklejonym glin¹ i umieszczonym w ognisku.
Dopiero oko³o 3000
lat temu, w œrodkowej i póŸnej epoce
br¹zu, ktoœ wpad³ na
pomys³, aby stworzyæ zestaw z dwóch
naczyñ. W górnym z
dziurkami w dnie
gromadzono korê
MaŸnica, ceramiczny pojemnik na maŸ (mieszanka dziegciu, smo³y drzewnej i t³uszczu) do smarowania drewnianych osi wozu; Macedonia, I po³owa XX w. (fot. A. Drzewicz)
brzozy, w dolnym
pod koniec procesu zbiera³ siê czysty dzie¿eli samo drewno i przynosi³y spory dochód
gieæ. Ta metoda z póŸniejszymi ulepszeniaw³aœcicielom lasów.
mi przetrwa³a do czasów wspó³czesnych.
Warto dodaæ, ¿e dziegieæ jest wy³¹cznie
Do drugiej wojny œwiatowej w niektóefektem suchej destylacji kory brzozowej,
rych gospodarstwach ch³opskich, szczególwiêc stosowanie terminów dziegieæ bukonie mia³o to miejsce na naszych wschodnich
wy, sosnowy etc. jest niew³aœciwe. Natokresach, pêdzono dziegieæ (takiego sformiast smo³a mo¿e byæ sosnowa, œwierkowa,
mu³owania u¿ywaj¹ specjaliœci) w dwóch
modrzewiowa b¹dŸ bukowa, choæ w tym
garnkach. By³ on wtedy czêstokroæ jedynym
ostatnim przypadku pozyskiwano jej œladoœrodkiem do konserwacji drewna, klejem,
we iloœci.
sk³adnikiem smaru
do osi kó³ oraz leczniczej maœci na choroby skórne ludzi i
zwierz¹t. Dziegciem wymieszanym
z olejem lnianym
zabezpieczano wyprawione skóry bukatowe, odnawiano
uprzê¿ koñsk¹ i sfatygowane obuwie.
Dziegciarze,
smolarze i wêglarze
tworzyli jedn¹ profesjê. Siedzieli po
Dobrze zachowane pozosta³oœci œredniowiecznego zestawu do produkcji dziegciu: widoczna gliniana, dobrze
lasach i na skalê
wypalona niecka, w której uk³adano korê brzozow¹, poni¿ej otwór odprowadzaj¹cy p³ynny dziegieæ; Kurów,
gm.
loco, woj. lubelskie (fot. T. Ko³omañski)
przemys³ow¹ proOd pewnego czasu mo¿na us³yszeæ o radukowali smo³ê i wêgiel drzewny w mielekotwórczych w³aœciwoœciach produktów surzach-smolarniach. By³y to kopce u³o¿one z
chej destylacji drewna – to du¿e nieporozu¿ywicznych, grubych szczap (najczêœciej
mienie, gdy¿ tylko smó³ki suchej destylacji
sosnowych), przykrytych warstw¹ chrustu i
wêgla i ropy naftowej, które by³y sk³adnikadarni. Drewno podpalano w kilku miejmi szamponów i maœci, mog¹ mieæ dzia³anie
scach, nastêpnie zas³aniano tak, aby ca³y
kancerogenne, lecz i ta informacja jest przewk³ad zwêgla³ siê stopniowo przy znacznie
sadzona. Mo¿e to wynikaæ z faktu, i¿ konograniczonym dostêpie powietrza.
cernom farmaceutycznym nie s¹ w smak
Z kopca o wysokoœci do 3 metrów i œreddawne, sprawdzone w praktyce œrodki.
nicy u podstawy do 10 metrów mo¿na by³o
pozyskaæ górê wêgla drzewnego i kilkanaWojciech Piotrowski
œcie beczek smo³y. T¹ metod¹ dziegciu nie
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
pêdzono – korê brzozow¹ uk³adano w lejoLiteratura:
1. Brzeziñski W., Piotrowski W. (red.). „Proceedings of the first
watej jamie, w dnie której osadzano garnekinternational symposium on wood tar and pitch”. Warszawa 1997.
-odbieralnik nakryty rodzajem sita. Po
2. „Experimentelle Archäologie”. Bilanz 1991, Oldenburg.
3. „Experimentelle Archäologie in Europa”. Sonderband 1, 2004,
uprzednim przykryciu korê podpalano tak
Oldenburg.
4. „Experimentelle Archäologie in Europa”. Bilanz 2011, Oldenburg.
jak szczapy w mielerzu. Produkty suchej de5. Pietrzak S. „Wood tar in the Dnieper and Elbe communities: VI II
stylacji drewna lepiej siê sprzedawa³y aniMillennium BC”. Poznañ 2012.
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Nowoœci wydawnicze
„Ars Silvestris” to publikacja
opracowana w zwi¹zku z jubileuszow¹ edycj¹ Ogólnopolskiego
Przegl¹du Twórczoœci Amatorskiej
Leœników – OPTAL® 2015. Ksi¹¿ka
zosta³a wydana w twardej oprawie,
zawiera 350 stron. Bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami ukazuj¹cymi dzie³a nades³ane do konkursu pocz¹wszy od I do IX edycji
(zawiera reprodukcje 292 prac).
W wydawnictwie odnotowano
wszystkich artystów-leœników bior¹cych udzia³ w Przegl¹dach w latach
1988–2012. Publikacjê wzbogacono
o 139 informacji biograficznych autorów, którzy odpowiedzieli na
apel Oœrodka o materia³y do ksi¹¿ki. Praca zawiera równie¿ 72

fotografie z uroczystych fina³ów dziewiêciu edycji Przegl¹du wraz z wynikami s¹du
konkursowego. Ksi¹¿kê poszerzono o ciekawostki – „OPTAL® w liczbach”.
„Studia i Materia³y Oœrodka Kultury Leœnej” to kolejny, 14 tom periodyku
wydawanego od 1985 roku przez Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie. Publikacja
zawiera 15 artyku³ów m.in. z zakresu leœnictwa w XIX w. i pierwszej po³owy XX w.
oraz historii niektórych narzêdzi leœnych.
Sta³¹ czêœci¹ wydawnictwa jest Kronika
OKL – sk³adaj¹ca siê z 6 opracowañ, w których opisano wydarzenia oraz dzia³alnoœæ Oœrodka w 2014 roku.
Ksi¹¿ka wydana jest w miêkkiej oprawie, zawiera 395 stron. Publikacjê wzbogacono o blisko 200 rycin: archiwalnych zdjêæ, map oraz
skanów dokumentów.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Otwarta wystawa

Wydarzenia

23 wrzeœnia br. otwarto w budynku muzealnym „Powozownia” wystawê prac pokonkursowych nades³anych na
®
OPTAL 2015 (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W Oœrodku 17 wrzeœnia 2015 r. odby³a siê konferencja prasowa, na której omówione zosta³y nowe formy
aktywnoœci i zdobywania wiedzy, m.in. œcie¿ka geocachingowa (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Dziedzictwo Izabelli
W parku-arboretum pracownicy Dzia³u Edukacji i Informacji
Oœrodka Kultury Leœnej przygotowali kolejn¹ skrytkê geocache pt.:
„Dziedzictwo Izabelli”, której mo¿na
poszukiwaæ przy pomocy GPS.
Skrytka ta ma na celu zwrócenie
uwagi turystów na bogat¹ historiê
„Oficyny” – dawnego pa³acu Czartoryskich, w której mieœci siê Muzeum
Leœnictwa. Dedykowana jest ona geocacherom, w szczególnoœci najm³od- Skrzynka fina³owa (fot. happinessKP)
szym poszukiwaczom przygód oraz goœciom z zagranicy. Odkrywcy
tej skrytki mog¹ poznaæ tak¿e ciekawostki o Izabelli z ksi¹¿¹t Czartoryskich hr. Dzia³yñskiej, dawnej w³aœcicielce dóbr w Go³uchowie,
kolekcjonerce dzie³ sztuki, wspó³twórczyni parku go³uchowskiego.
Na stronach portali geocachingowych umieszczone zosta³o pierwsze zadanie – ³amig³ówka, która skrywa wspó³rzêdne geograficzne
skrytki. W terenie ukryto drewnian¹ szkatu³kê, a w niej kolejne zadanie, o którym mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej bêd¹c na miejscu.
Szykuj¹c siê do podró¿y nale¿y koniecznie spakowaæ aparat fotograficzny. W trakcie zabawy warto pamiêtaæ, ¿e wyjmowanie

skrzynki z ukrycia powinno odbywaæ siê
jak najdyskretniej, tak aby nie wzbudziæ
ciekawoœci przypadkowych turystów. Za
dnia oraz po zmierzchu nale¿y wypatrywaæ znaku na drzewie, by sprawniej
odnaleŸæ skrytkê mo¿na b³ysn¹æ latark¹
lub flashem z aparatu.
Jest to skrytka typu zagadka, o
ma³ych rozmiarach, gdzie umieszczono
wpisownik, drobny upominek od Oœrodka na wymianê oraz przedmiot podró¿ny
– TravelBug. Przedmiotem tym jest
metalowy znaczek Muzeum Leœnictwa „Oficyna”. Rekwizyt
powêdruje do miejsca – tak wa¿nego dla Izabelli z ksi¹¿¹t Czartoryskich hr. Dzia³yñskiej – do Hotelu Lambert w Pary¿u, gdzie siê
wychowa³a.
Podró¿ mo¿na obserwowaæ na stronie internetowej:
http://www.geocaching.com/track/travelbug.aspx, po wczeœniejszym
wpisaniu numeru umo¿liwiaj¹cego œledzenie: TB6R4NJ. Zapraszamy do zabawy i podzielenia siê opiniami na stronach portali
geocachingowych.
Joanna Wróbel-Mróz
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Po³¹cz punkty od 1 do 116, a poznasz zwierzê z rodziny kotowatych. Gatunek ten wystêpuje w Polsce, zasiedla du¿e,
zwarte, wielogatunkowe kompleksy leœne. Jest objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹ i wpisany do Polskiej Czerwonej Ksiêgi.
Czy ju¿ wiesz co to za gatunek? Pokoloruj obrazek.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
VU — gatunki nara¿one na wyginiêcie

Dubelt

— Gallinago media (Latham, 1787)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Dubelt jest gatunkiem wêdrownym. Wystêpuje w pó³nocnej i wschodniej Europie, od gór Norwegii i Szwecji,
przez Polskê, a na wschodzie siêga a¿ po rzekê Jenisej. W
Europie najliczniej wystêpuje w Norwegii, Rosji, Bia³orusi
i Szwecji. Mniejsze populacje spotykamy w Polsce, Estonii,
na Ukrainie, Litwie i £otwie.
Ptak ten zimuje w Afryce, na po³udnie od Sahary, g³ównie w strefie równikowej.
W Polsce najwiêkszym stanowiskiem lêgowym s¹ Bagna Biebrzañskie. Mniej licznie gnieŸdzi siê w dolinie Narwi,
w Puszczy Augustowskiej i Bia³owieskiej, w dolinie dolnego
Bugu, w dolinie œrodkowej Warty i na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim. Wiêkszoœæ polskich ostoi znajduje siê na
obszarach Natura 2000, a pó³nocno-podlaska populacja dubelta stanowi 85% krajowej populacji tego gatunku.
Dubelt przylatuje do nas w marcu-kwietniu, a odlatuje
do paŸdziernika. W okresie przelotów spotykany jest pojedynczo na terenie ca³ego kraju.
Liczebnoœæ populacji tego gatunku okreœla siê na podDubelt w naturze (fot. Arch. OKL)
stawie liczby tokuj¹cych samców. Samo liczenie jest jednak
Dubelty prowadz¹ samotny tryb ¿ycia. Gromadz¹ siê jedynie
bardzo trudne z powodu toków odbywaj¹cych siê g³ównie noc¹ i
w czasie toków, które odbywaj¹ siê na ziemi, najczêœciej w kêszybkiego przemieszczania siê ptaków. Stwierdzono, ¿e na terepach turzyc.
nie ca³ego kraju znajduje siê 56 tokowisk, g³ównie na Podlasiu
(Bagna Biebrzañskie), LubelszczyŸnie oraz na Bagnach RozBiotop
warowskich i w Dolinie Warty. Oszacowano ³¹czn¹ liczbê tokuPtaki te zamieszkuj¹ podmok³e ³¹ki, trawiaste b³ota pokryte
j¹cych samców na 400–550. Z danych Pañstwowego Monitokêpami turzyc, torfowiska i doliny rzeczne. Preferuj¹ obszary
ringu Œrodowiska wynika, ¿e w ostatnim czasie nast¹pi³ wyraŸny
u¿ytkowane koœnie w dolinach œrednich i ma³ych rzek. Unikaj¹
spadek liczebnoœci dubeltów.
s¹siedztwa zwartych zadrzewieñ i zakrzaczeñ. Na tokowiska

Cechy gatunku

wybieraj¹ miejsca o niskiej roœlinnoœci, g³ównie turzyce i trawy.
Dubelt jest ptakiem z rzêdu siewkowych (Charadriiformes),
Coraz czêœciej widuje siê je na zaoranych polach, w miejz rodziny bekasowate (Scolopacidae). W obrêbie gatunku brak
scach gdzie pas¹ siê zwierzêta gospodarskie np. krowy lub konie.
dymorfizmu p³ciowego. Samce i samice wygl¹daj¹ tak samo.
Upodoba³y sobie te¿ tereny ze zdart¹ darni¹, pl¹drowane przez
Masa cia³a doros³ego samca wynosi 150–250 g i jest najwiêksza
dziki, poniewa¿ maj¹ wtedy ³atwiejszy dostêp do po¿ywienia.
jesieni¹, rozpiêtoœæ skrzyde³ 42–46 cm, d³ugoœæ dzioba 62–74
Niestety w Polsce wraz z rozwojem rolnictwa, obszary prefemm. Wierzch g³owy jest ciemnobr¹zowy z szerokimi, jasnorowane przez dubelty staj¹ siê coraz rzadszym elementem
br¹zowymi smugami na œrodku i nad oczami.
naszego krajobrazu.
Dubelta mo¿na pomyliæ z jego kuzynem bekasem kszykiem.
Po¿ywienie
Obydwa gatunki maj¹ zbli¿on¹ wielkoœæ,
Pokarm stanowi¹ g³ównie drobne
kolor i sylwetkê. Dubelt jest nieco wiêkbezkrêgowce. W menu przewa¿aj¹
szy, posiada bia³awe sterówki oraz pr¹¿d¿d¿ownice, œlimaki, owady i ich larwy.
kowane pióra na ciemnym brzuchu. UwaWiosn¹ i jesieni¹ zjadaj¹ te¿ pokarm
gê zwraca d³ugoœæ dzioba, u kszyka du¿o
roœlinny. Sposób ¿erowania polega na
wiêkszy. Dubelt lata ni¿ej i stabilniej.
sondowaniu dziobem w miêkkiej glebie
Istnieje te¿ ró¿nica w zerwaniu do lotu.
lub mule. Pozwala to na znalezienie poDubelt zrywa siê milcz¹co, odlatuje pros¿ywienia na odpowiedniej g³êbokoœci.
toliniowym lotem i leci nisko. Natomiast
Rozmna¿anie
kszyk po poderwaniu leci szybko, wykoDubelt jest gatunkiem poligaminuj¹c przy tym zygzaki i czêsto siê odzycznym. Ptaki te s¹ bardzo przywi¹zane
wa. Ró¿nic¹ miêdzy gatunkami jest rówdo miejsca toków. Niektóre tokowiska
nie¿ fakt, ¿e dubelt jest zdecydowanie
maj¹ sta³¹ lokalizacjê i s¹ systematycznie
rzadszy od kszyka.
odwiedzane przez kilkadziesi¹t lat
Upierzenie m³odych ptaków jest po(20–60 lat). Miejsca toków zmieniaj¹
gniazdowana dubelta w Polsce, [Ÿród³o: A. Dyrcz, W: Gromadzki.
dobne do doros³ych osobników, lecz ry- Obszar
M. (pod red.). „Ptaki (czêœæ I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków
tylko wtedy, gdy s¹ niepokojone lub jeœli
Natura 2000 – podrêcznik metodyczny”. Ministerstwo Œrodowiska.
sunek na grzbiecie jest mniej wyraŸny.
zachodz¹ drastyczne zmiany w œrodoWarszawa 2004]

Ciekawostki
a Populacjê dubelta okreœla siê na podstawie liczby tokuj¹cych

samców.
a Samce mog¹ odwiedzaæ w ci¹gu nocy nawet trzy tokowiska,

przelatuj¹c w tym celu 60 km.
a Œrednia prêdkoœæ z jak¹ dubelt mo¿e podró¿owaæ wynosi ok.

97 km/h, czyni go to jednym z najszybszych ptaków w locie
aktywnym.
a Jest rekordzist¹ pod wzglêdem dystansu, potrafi przelecieæ w

dwie doby odcinek 3,5 tys. km bez odpoczynku.
a W pobli¿u leœniczówki Barwik nad Biebrz¹ urz¹dzono

specjaln¹ platformê obserwacyjn¹, z której mo¿na
obserwowaæ niezwyk³e zachowania godowe dubeltów.
a Najwytrwalsze samce potrafi¹ tokowaæ ca³¹ noc, trac¹c przy
tym 7% swojej masy.
a Nazwa dubelt pochodzi od wielkoœci ptaka i ma zwi¹zek z
dawnymi polowaniami, jedne bekasy s¹ ma³e jak bekasik,
inne podwójnie du¿e, czyli dubeltowe jak bekas dubelt.

wisku. Poszczególne tokowiska mog¹ byæ oddalone od siebie
o kilkadziesi¹t kilometrów.
Dubelt jest jedynym bekasem, który nie wykonuje lotów
godowych. Toki odbywaj¹ siê na ziemi. Ka¿dy z samców tokuje
na oddzielnej kêpie trawy. W wiosenne noce samce spotykaj¹ siê
o zmierzchu na niewielkich arenach, prezentuj¹c swoje walory
samicom. Pokaz ten trwa a¿ do œwitu, ale szczyt aktywnoœci
przypada na godziny wieczorne. W ostatniej fazie ptak roztacza
skrzyd³a i pokazuje bia³y ogon, a dziób przyciska do szyi. Wydaje przy tym dŸwiêk przypominaj¹cy szybkie uderzanie patykami o siebie.
Od czasu do czasu w tym niezwyk³ym turnieju dochodzi do
walk miêdzy dwoma osobnikami. Strasz¹ siê wtedy nawzajem,
okazuj¹c swoje niezadowolenie, jednoczeœnie nie wyrz¹dzaj¹c
sobie krzywdy. Niektóre samce w ci¹gu jednej nocy mog¹ odwiedziæ kilka tokowisk. Od czasu do czasu na tokowisku pojawiaj¹
siê samice, które spaceruj¹ miêdzy samcami i wybieraj¹ najatrakcyjniejszego partnera.

Gniazda
Dubelty wyprowadzaj¹ jeden lêg w roku. Czasem zdarza siê,
¿e samica po stracie jaj w pocz¹tkowej fazie wysiadywania,
wyprowadza drugi lêg.
Samce nie uczestnicz¹ w ¿adnym z etapów opieki nad potomstwem. Samice same zajmuj¹ siê wysiadywaniem jaj i opiek¹
nad m³odymi. Do budowy gniazda przystêpuj¹ jeszcze podczas
toków. Umiejscawiaj¹ je na ziemi, wœród gêstej roœlinnoœci, w
suchym, wyniesionym miejscu, w odleg³oœci do kilkuset metrów
od tokowiska. Wyœcielaj¹ je traw¹ i mchem.
W maju samica sk³ada 4 jaja, które wysiaduje 22–24 dni.
Pisklêta wykluwaj¹ siê pokryte puchem. M³ode s¹ typowymi
zagniazdownikami, szybko siê rozwijaj¹ i po miesi¹cu potrafi¹
samodzielnie lataæ. Prowadzone przez matkê ucz¹ siê zdobywania pokarmu i unikania drapie¿ników.

Zagro¿enia
Przyczyn¹ drastycznego zwê¿ania siê zasiêgu dubelta jest
rozwój cywilizacji i intensyfikacja rolnictwa. Najwiêkszym zagro¿eniem dla dubeltów jest utrata siedlisk lêgowych zwi¹zana z
zarastaniem ³¹k trzcin¹ i krzewami. Spowodowane jest to ograniczeniem koœnego u¿ytkowania ³¹k przez rolników i prawie ca³kowitym zanikiem wypasu byd³a i koni. Du¿ym niebezpieczeñstwem jest osuszanie i melioracja terenów bagiennych.
W ostatnich latach winnymi spadku liczebnoœci tego gatunku
s¹ równie¿ nieœwiadomi p³oszenia „birdwatcherzy” – obserwatorzy ptaków pochodz¹cy z wielu krajów, uzbrojeni w aparaty
fotograficzne i lornetki.

R. Walendowski, Dubelt (akwarela)

Obecnie najwa¿niejszym zadaniem dla nas ludzi jest niedopuszczenie do dalszego zarastania miejsc wystêpowania dubeltów oraz przywrócenie utraconych siedlisk.

Ochrona
Na terenie naszego kraju dubelt figuruje w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t jako gatunek nara¿ony na wyginiêcie
(VU). W Polsce jest gatunkiem objêtym œcis³¹ ochron¹. Podlega Konwencji Boñskiej, Berneñskiej i Dyrektywie Ptasiej
UE. Gatunek wymaga równie¿ ochrony czynnej. Wskazane s¹
dzia³ania na rzecz przywrócenia wypasu zwierz¹t w miejscach
ich wystêpowania, koszenie ³¹k i stworzenie odpowiednich
stosunków wodnych w siedlisku.
Nale¿y te¿ ograniczyæ niepokojenie ptaków przy gniazdach i w czasie toków.
Jesieni¹ 2012 r. rozpoczêto projekt „Czynna ochrona dubelta w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”. Realizuje
go Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Fundacj¹ Natura
International Polska. Przedsiêwziêcie wspó³finansuj¹ Komisja
Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LIFE+. Jego realizacja
potrwa do po³owy 2016 r.
Celem projektu jest skuteczniejsza ochrona gatunku
przez koszenie i odkrzaczanie ³¹k nieu¿ytkowanych rolniczo oraz poprawa warunków wodnych poprzez budowê
zastawek wodnych. Buduje siê tak¿e brody z utwardzonym dnem umo¿liwiaj¹ce przejazd sprzêtem rolniczym,
co u³atwia koszenie ³¹k, zbiór i wywóz pozyskanej biomasy. W ramach projektu zaplanowano zakup 160 ha
gruntów w pobli¿u tokowisk dubeltów.
Do poprawy ochrony populacji przyczyni siê równie¿
opracowywany Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument bêdzie okreœla³ kierunki dzia³añ zapewniaj¹cych
w³aœciwy stan ochrony gatunku w Polsce.
Opracowanie: Karolina Zió³kowska
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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