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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

XXIX konkurs „Mój Las”
Nowoœci biblioteczne
Edukacja leœna w Nadleœnictwie Oborniki
Archiwum fotograficzne OKL – Œwiêto lasu
Tajemnicza pilarka MOJ
Nowoœci wydawnicze
Kaliski „Rebusik”
Ryœ euroazjatycki
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Zapraszamy

J. Frankowski

Bie¿¹cy rok rozpoczynamy z nadziej¹, ¿e
nasze plany i projekty zrealizujemy w stu
procentach i ¿e spotkaj¹ siê one z zainteresowaniem spo³ecznym. W zamierzeniach
Oœrodka jest piêæ wydarzeñ cyklicznych. 22
kwietnia odbêd¹ siê obchody „Dnia Ziemi”
promuj¹ce znacz¹c¹ rolê lasu jako miejsca
retencji wêgla w przyrodzie. W po³owie maja planujemy trzeci¹ edycjê Powiatowego
Przegl¹du Twórczoœci Dzieciêcej pod has³em
„Ze sztuk¹ bezpieczniej” promuj¹cego
wœród najm³odszych zasady bezpiecznego
zachowania w lesie, w domu i poza domem.
Zasady te zostan¹ wydane w formie broszury
dla dzieci.
Tak¿e w maju (19–20) planowana jest
dziesi¹ta, jubileuszowa edycja ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Bajarze z
Leœnej Polany” im. redaktora Andrzeja
Zalewskiego. Z tej okazji zamierzamy wydaæ
drukiem gawêdy nagradzane i wyró¿niane w
poprzednich edycjach konkursu.
Na pocz¹tku czerwca odbêdzie siê w naszym Oœrodku XI festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem”, któremu towarzyszyæ
bêdzie konkurs plastyczny pod has³em „Las –
Twój dobry s¹siad”. Nastêpnie 18 czerwca
planowany jest III Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej, któremu
towarzyszyæ bêdzie konkurs sygna³ów ³owieckich i muzyki myœliwskiej, pokazy tradycji ³owieckich oraz gry, zabawy i konkursy
ekologiczne.
W tym roku przypada kolejna edycja
miêdzynarodowego pleneru artystycznego
pod has³em „Inspiracje leœne IV”. Bêdzie to
spotkanie artystów z Polski i Niemiec w dru-

giej po³owie wrzeœnia. Równie¿ we wrzeœniu nast¹pi fina³ „Turnieju Nalewek Leœnych i Pasztetów z Dziczyzny” organizowany w formie konkursu dla pracowników
i emerytów z Lasów Pañstwowych.
Planujemy tak¿e szereg wystaw w Muzeum Leœnictwa. Prezentowane bêd¹ dzie³a
malarskie, fotografie oraz eksponaty kolekcjonowane zarówno przez nasz Oœrodek jak
i leœników z innych jednostek. Ponadto zamierzamy wydaæ drukiem kolejny tom rocznika „Studia i Materia³y Oœrodka Kultury
Leœnej”, ksi¹¿kê poœwiêcon¹ leœnikom poleg³ym w Lesie Katyñskim oraz inne publikacje na temat historii lasów i leœnictwa
w naszym kraju.
Wszystkie wydarzenia oœwiatowe bêd¹
komunikowane poprzez stronê internetow¹
naszego Oœrodka. Zapraszam do lektury
i czynnego udzia³u.
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:
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”
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
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
„Gawêdy Leœne”
Wart¹ uwagi publikacjê przygotowa³o
wydawnictwo RUTHENUS. Jest to reprint
pierwszego wydania „Gawêd leœnych” Adama Koz³owieckiego z 1933 roku, znajduj¹cego siê w zbiorach biblioteki Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie. Ksi¹¿ka przedstawia myœli autora o polskim leœnictwie,
przysz³oœci i roli lasów w gospodarce spo³ecznej oraz sposoby zagospodarowania obszarów leœnych w Polsce.
Autor: Adam Koz³owiecki. Rok wydania:
2013. Liczba stron: 143. Oprawa twarda.
„Dzieje ³owiectwa a ochrona przyrody w Polsce”
Publikacja w pe³nym ujêciu przedstawia historiê, rozwój i obecny stan ochrony
przyrody na tle dziejów ³owiectwa. Autor
publikacji, Mi³osz Koœcielniak-Marsza³ –
prawnik, ale równie¿ aktywny myœliwy
i dzia³acz ³owiecki, w przystêpnej formie
³¹czy opis dziejów ³owiectwa na ziemiach
polskich z problematyk¹ prawn¹. Pokazuje, ¿e ³owiectwo i ochrona przyrody nie
tylko siê nie wykluczaj¹, ale s¹ wrêcz ze
sob¹ powi¹zane. Pozycja z pewnoœci¹
przykuje uwagê myœliwych.

Autor: Mi³osz Koœcielniak-Marsza³. Rok wydania: 2014. Liczba
stron: 152. Oprawa twarda.
„Siedmiu Wspania³ych: wilk, jeleñ, bóbr, bielik, ¿ubr, ³oœ, orlik”
Puszcza Knyszyñska – jedna z najwiêkszych puszcz w Polsce,
dom niezliczonej iloœci gatunków roœlin i zwierz¹t, doczeka³a siê
siedmiotomowego cyklu powsta³ego we wspó³pracy siedmiu puszczañskich nadleœnictw. Ka¿da z bogato ilustrowanych publikacji
jest poœwiêcona charakterystycznym gatunkom zwierz¹t, które wystêpuj¹ w poszczególnych nadleœnictwach puszczy. W ten oto sposób mo¿na przyjrzeæ siê z bliska m.in. bobrowi w Czarnej Bia³ostockiej, bielikowi w Nadleœnictwie Dojlidy, jeleniowi w Supraœlu
czy orlikowi w ¯edni. Oprócz opisu zwyczajów zwierz¹t, w opracowaniach napotkamy na liczne opowieœci leœników i wyj¹tkowe
zdjêcia Puszczy Knyszyñskiej.
Tekst i fotografie: Grzegorz i Tomasz K³osowscy. Rok wydania:
2013. Liczba stron: 95. Oprawa twarda.
Romana Koch
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XXIX edycja konkursu „MÓJ LAS”
Las najlepiej poznawaæ od najm³odszych
lat. Mo¿na to robiæ na przeró¿ne sposoby, anga¿uj¹c przy tym ró¿ne zmys³y. Najbardziej
emocjonuj¹ce s¹ wycieczki w teren, samodzielne, odkrywcze i tajemnicze. Zdobytymi
podczas takich wypraw wiadomoœciami mo¿na
podzieliæ siê z najbli¿szymi lub wykorzystaæ je
w trakcie turniejów. Jednym z konkursów, w
którym jest mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej
wiedzy o przyrodzie, jest „Mój Las”.
Wydarzenie organizowane przez Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Leœnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) oraz Ligê
Ochrony Przyrody (LOP) skierowane jest do dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Przebiega dwuetapowo:
Do pierwszego, regionalnego szczebla konkursu, uczniowie przysy³aj¹ prace do siedziby Zarz¹du Okrêgowego LOP lub Oddzia³u SITLiD, który
dzia³a na danym terenie.
W drugim etapie bior¹ udzia³ najlepsze, nagrodzone ju¿ w regionalnym szczeblu dzie³a. Rozstrzygniêcie tej czêœci konkursu odbywa siê w ZaUczestnicy fina³u konkursu „Mój Las” (fot. K. Zió³kowska)
rz¹dzie G³ównym SITLiD w Warszawie.
Z terenu po³udniowej Wielkopolski do regionalnego szczebla
Wyniki konkursu
XXIX edycji konkursu „Mój Las” nap³ynê³o 80 prac – w dwóch
kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I–III szko³y podstawowej
W I kategorii (uczniowie klas I–III szkó³ podstawowych),
samodzielnie wykonali kolorowe dzie³a przedstawiaj¹ce piêtra lasu
temat: Piêtra lasu i ich mieszkañcy:
i ich mieszkañców. Pomys³ów na wykonanie prac o takiej tematyce
I miejsce – Wiktoria Pilarczyk, klasa II e, Szko³a Podstawowa
by³o mnóstwo. Dzieci tworzy³y kola¿e, malowa³y kredkami, pisakanr 5 w Turku
mi, farbami, a nawet wykleja³y surowcami zebranymi z lasu.
II miejsce – Jan Nowak, klasa II b, Szko³a Podstawowa nr 3
M³odzie¿ starszych klas szko³y podstawowej mia³a za zadanie
w KoŸminie Wlkp.
przybli¿yæ grzyby rosn¹ce w naszych lasach. Uczniowie opisywali
III miejsce – Emilia Osuch, klasa III a, Szko³a Podstawowa
nie tylko grzyby jadalne, ale równie¿ niejadalne i truj¹ce. Przedstanr 3 w Pleszewie
wiali techniki zbioru i sposoby przechowywania zebranych okazów.
ex aequo Nikodem Kolenda, klasa I b, Szko³a Podstawowa
Nie zabrak³o tak¿e wyjaœnienia znaczenia tych sk³adników przyrody
nr 3 w KoŸminie Wlkp.
w lesie oraz w domowej kuchni.
Wyró¿nienia:
Jury, pod przewodnictwem Benedykta RoŸmiarka, dyrektora
- Aleksandra Kujawa, klasa II d, Szko³a Podstawowa nr 5
Oœrodka Kultury Leœnej i przewodnicz¹cego Zarz¹du Oddzia³u
w Turku
SITLiD w Kaliszu, 5 stycznia 2016 r. przeanalizowa³o nades³ane pra- Miko³aj Kujawa, klasa I , Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
ce i wy³oni³o laureatów. Dzie³a, które zdoby³y I i II miejsce, zosta³y
- Wiktor Paczeœny, klasa II c, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
wys³ane do Zarz¹du G³ównego SITLiD w Warszawie, gdzie wezm¹
- Julia Sipa, klasa III a, Szko³a Podstawowa nr 3 w Pleszewie
udzia³ w drugim etapie turnieju.
- Hubert Janczak, klasa III a, Szko³a Podstawowa nr 3
Uroczyste podsumowanie regionalnego szczebla konkursu „Mój
w Pleszewie
Las” oraz wrêczenie dyplomów i nagród laureatom odby³o siê w
- Wiktoria Szymczak, klasa II a, Szko³a Podstawowa nr 3
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 16 lutego br. w sali kolumnow KoŸminie Wlkp.
wej zabytkowej „Powozowni”. Na fina³ wydarzenia do Oœrodka
- Cyprian Panek, klasa III b, Szko³a Podstawowa nr 3
przybyli laureaci oraz opiekunowie – nauczyciele nadzoruj¹cy prow KoŸminie Wlkp.
ces tworzenia prac. Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i nagrody ufundo- Mi³osz Niemiec, klasa I b, Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie
wane przez Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie. Wœród upominWlkp.
ków znalaz³y siê broszury edukacyjne i gry dydaktyczne oraz masW II kategorii (uczniowie klas IV–VI szkó³ podstawowych),
kotka „¿ubr” – który jest symbolem Oœrodka i œciœle wi¹¿e siê z jego
temat: Grzyby polskich lasów:
dzia³alnoœci¹. Serdeczne podziêkowania za opiekê nad uczniami
I miejsce – Lena Maækowiak, klasa VI a, Szko³a Podstawowa nr
oraz pakiety edukacyjnych wydawnictw otrzymali równie¿ nauczy3 w KoŸminie Wlkp.
ciele. Nie zabrak³o, jak co roku, pami¹tkowego zdjêcia, na którym
II miejsce – Wiktoria Warkocka, klasa VI a, Szko³a Podstawowa
uœmiechniêci laureaci konkursu prezentowali swoje dyplomy.
nr 3 w KoŸminie Wlkp.
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy fina³u obejrzeli film przyIII miejsce – Oliwia Kucharska, klasa VI a, Szko³a Podstawowa
rodniczy o polskich sowach, przepiêknych, nieco tajemniczych
nr 3 w KoŸminie Wlkp.
zwierzêtach, które niegdyœ postrzegane by³y jako ptaki przynosz¹ce
Wyró¿nienia:
z³e wieœci, a obecnie doceniane, chronione i po¿¹dane w leœnym œro- Emilia Paterek, klasa VI a, Szko³a Podstawowa nr 3
dowisku.
w KoŸminie Wlkp.
Na tych, którzy chcieli spêdziæ nieco wiêcej czasu w Go³uchowie
- Wiktoria Stasiak, klasa IV a, Szko³a Podstawowa nr 3
i poszerzyæ swoj¹ wiedzê o lesie czeka³ przewodnik, który wszystw KoŸminie Wlkp.
kich chêtnych oprowadzi³ po wystawach Muzeum Leœnictwa
- Kamil Kaczyñski, klasa IV a, Szko³a Podstawowa nr 3
w „Powozowni” i „Owczarni”.
w KoŸminie Wlkp.
Joanna Zalejska-Niczyporuk
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Historia biblioteki Oœrodka
Biblioteka Oœrodka Kultury Leœnej w
Go³uchowie jest bibliotek¹ specjalistyczn¹, która gromadzi wydawnictwa polskie i zagraniczne o tematyce leœnej, ³owieckiej, z zakresu ochrony przyrody, œrodowiska oraz dziedzin pokrewnych.
Oprócz ksi¹¿ek i czasopism gromadzone s¹
równie¿ materia³y elektroniczne tj. p³yty
DVD, CD i kasety VHS.
Biblioteka wraz z czytelni¹ ma sw¹ siedzibê w zabytkowym budynku o historycznej
nazwie „Kasa”, w którym obecnie znajduj¹
siê biura dyrekcji i administracji Oœrodka.

Zal¹¿ki biblioteki
Za pocz¹tek powstania biblioteki mo¿na
uznaæ 1975 rok, kiedy to do Go³uchowa zosta³y przewiezione pierwsze zbiory zgromadzone wczeœniej w Krakowie-Przegorza³ach
przez doc. dr. in¿. Stanis³awa Fio³ka – Pe³nomocnika Ministra Leœnictwa i Przemys³u
Drzewnego do spraw organizacji Muzeum
Leœnictwa i Drzewnictwa. Zdo³a³ on zgromadziæ znaczny zbiór eksponatów muzealnych
dla przysz³ego muzeum oraz spory ksiêgozbiór pochodz¹cy g³ównie z darów ró¿nych
ofiarodawców.

Do jego obowi¹zków s³u¿bowych nale¿a³o rejestrowanie wstêpne muzealiów
przedmiotowych i archiwalno-bibliotecznych, inwentaryzacja biblioteki, prowadzenie wypo¿yczeñ i wydawanie muzealiów do
opracowania, prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji dowodów wp³ywu i ruchu muzealiów. Ponadto odpowiada³ on za prawid³owe przechowywanie i zabezpieczenie
zbiorów w magazynie. Bra³ równie¿ udzia³ w
zbieraniu eksponatów i urz¹dzaniu okolicznoœciowych wystaw.
Zatrudnienie specjalisty do spraw biblioteki, który dokona³ przegl¹du zbiorów, pozwoli³o zorientowaæ siê w posiadanych zasobach. Wiele z nich stanowi³y ksi¹¿ki, broszury dotycz¹ce historii polskich lasów, statuty, mapy, instrukcje s³u¿bowe, podrêczniki
akademickie.

szego biblioteka wraz z czytelni¹ ma sw¹
siedzibê w³aœnie w tym zabytkowym budynku o historycznej nazwie „Kasa”.

Dalszy rozrost ksiêgozbioru
W zwi¹zku z powiêkszaj¹cymi siê zbiorami dyrekcja Oœrodka w 2007 roku przydzieli³a bibliotece dodatkowe pomieszczenie
na drugim piêtrze „Kasy”, które by³y u¿ytkowane wczeœniej przez dzia³ administracyjny. W pomieszczeniu tym przechowywane
by³y trzecie i kolejne egzemplarze wydawnictw.

Zwiêkszenie bibliotecznych zasobów
W wyniku apeli ukazuj¹cych siê w prasie
fachowej, informuj¹cych o akcji zbierackiej
muzealiów i ksi¹¿ek, do Oœrodka nap³ywa³y
dary od osób prywatnych, zak³adów pracy
i ró¿nych organizacji oraz instytucji. W tym
czasie do Go³uchowa przyjecha³ kolejny
transport zbiorów, w którym znajdowa³o siê ponad 1000 ksi¹¿ek oraz sporo
czasopism o tematyce leœnej, nie tylko
w jêzyku polskim, ale równie¿ w jêzykach obcych.

Siedziba biblioteki
W zwi¹zku z remontem pa³acyku –
„Oficyna”, na potrzeby Muzeum Leœnictwa, zbiory biblioteczne przeniesiono
tymczasowo do budynku „Kasa”. Po
zakoñczonej renowacji „Oficyny” wygospodarowano w niej dwa pomieszczenia na potrzeby biblioteki w tzw.
wie¿y.
W kwietniu 1986 roku, po przejœciu
Pomieszczenie g³ówne biblioteki w budynku administracyjnym „Kasa” przed modernizacj¹ w 2013 r. (fot. R. Koch)
na emeryturê Janusza KaŸmierowskiego, na stanowisko instruktora do spraw
Przywieziona kolekcja obejmowa³a, biblioteki, zatrudniono in¿. Aleksandrê Kuoprócz muzealiów, ponad 2000 ksi¹¿ek, bo- biak, która funkcjê tê pe³ni³a do chwili przejgaty zbiór czasopism i liczne archiwalia, któ- œcia na emeryturê w grudniu 2003 roku. W
re pocz¹tkowo z³o¿one zosta³y na rega³ach po³owie grudnia tego¿ roku na stanowisko to
by³ej stajni mieszcz¹cej siê na terenie osady zosta³a zatrudniona mgr Romana Koch, któ„Dybul”. Dwa lata póŸniej przeniesione zo- ra do chwili obecnej zajmuje siê zbiorami bista³y do pomieszczeñ w pa³acu zwanym „Ofi- bliotecznymi.
cyn¹”, w której znajdowa³a siê siedziba zeDo koñca 2002 roku siedzib¹ biblioteki
spo³u do spraw organizacji Muzeum Leœ- by³o pomieszczenie znajduj¹ce siê w wie¿y
nictwa.
w Muzeum Leœnictwa – „Oficyna”. By³o to
Katalogowanie zbiorów
jednak pomieszczenie trudno dostêpne,
Pierwsz¹ osob¹, która zajê³a siê uporz¹d- szczególnie dla osób z zewn¹trz chc¹cych
kowaniem i skatalogowaniem zbiorów prze- skorzystaæ ze zbiorów bibliotecznych. Podkazanych przez Stanis³awa Fio³ka, by³ in¿. jêto decyzjê o przeniesieniu biblioteki. W
Janusz KaŸmierowski, zatrudniony w stycz- tym samym roku wyremontowane zosta³y
niu 1975 roku na stanowisku specjalisty do dwa pomieszczenia na parterze w budynku
spraw biblioteki i zbiorów. Janusz KaŸmie- „Kasa” z myœl¹ o bibliotece. Z chwil¹ zakoñrowski z wykszta³cenia leœnik, z zami³owa- czenia remontu i wyposa¿enia pokoi w reniem do astronomii, sumienny i oddany swo- ga³y biblioteczne zbiory powróci³y do tego
jej pracy, w wolnych chwilach prowadzi³ obiektu. W ten sposób powsta³a nowoczesrównie¿ obserwacje fenologiczne w go³u- na, ogólnodostêpna biblioteka oraz czytelnia
z dostêpem do internetu. Do dnia dzisiejchowskim parku.

Czêœæ magazynowa biblioteki znajduj¹ca siê w „Kasie”,
przed zainstalowaniem rega³ów przesuwnych w 2015 r.
(fot. R. Koch)

Nastêpne lata to okres dalszego zwiêkszania siê ksiêgozbioru i powracaj¹ce problemy lokalowe. W 2009 roku wyremontowano kolejny obiekt rezydencji tak zwany
„Stary dworek”, do którego przeniesione
zosta³y pracownie i biura z tzw. „Dybula”.
Budynek ten czêœciowo pozosta³ pusty,
[cd. str. 5]

Magazyn biblioteczny na tzw. „Dybulu”, u¿ywany w
latach 2009–2015 (fot. R. Koch)

5

Historia biblioteki Oœrodka
[cd. ze str. 4]

Romana Koch
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Z biblioteki Oœrodka Kultury Leœnej w
Go³uchowie, oprócz pracowników, mog¹ korzystaæ równie¿ osoby z zewn¹trz, po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub

mailowym. Czytelnikiem biblioteki mo¿e zostaæ ka¿da osoba po zarejestrowaniu siê. Zapisu dokonuje siê na podstawie okazanego dowodu to¿samoœci. Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia interesuj¹cej nas publikacji poprzez wys³anie e-maila, na adres: okl@okl.lasy.gov.pl.
Przy zamówieniu elektronicznym publikacji,
mo¿na odebraæ j¹ osobiœcie lub poprosiæ o jej
przes³anie na koszt wypo¿yczaj¹cego pod
wskazany adres. Zgodnie z regulaminem
biblioteki jednorazowo mo¿na wypo¿yczyæ 2
woluminy na okres 30 dni, wiêcej egzemplarzy
mo¿na otrzymaæ tylko za zgod¹ dyrektora
Oœrodka Kultury Leœnej.
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Dzieñ Ziemi
22 kwietnia 2016 r.

III Powiatowy Przegl¹d
Twórczoœci Dzieciêcej
„Ze sztuk¹ bezpieczniej”
12–13 maja 2016 r.

im. red.Andrzeja
Zalewskiego
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X Ogólnopolski Konkurs
„Bajarze z Leœnej Polany”
im. red. A. Zalewskiego
19–20 maja 2016 r.
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Czytelnicy biblioteki

Magazyn biblioteczny mieszcz¹cy siê w „Kasie”, stan
obecny (fot. R. Sorek)

ho

Oœ r

Ku

Kolejnym etapem rozwoju biblioteki
by³o zainstalowanie programu komputerowego w 2012 roku. Program ten opracowa³
prof. dr hab. Henryk Rybiñski z Politechniki
Warszawskiej.
Dziêki temu mo¿na
korzystaæ z inwentarza w formie elektronicznej. Dzia³a
on w oparciu o
system WEBLIS,
który jest zintegrowanym systemem
bibliotecznym.
Umo¿liwia on skorzystanie z bazy
bibliograficznej
Oœrodka poprzez
wyszukiwanie w
trybie zaawansowanym lub uproszczonym. Poszukiwañ
interesuj¹cych nas publikacji w bazie mo¿na
dokonywaæ wpisuj¹c w odpowiednie rubryki
tytu³ ksi¹¿ki, artyku³u czy konferencji, nazwisko autora lub u¿ywaj¹c s³ów kluczowych.
Wykaz ksiêgozbioru uzupe³niany jest na
bie¿¹co o tytu³y nowych ksi¹¿ek, rozdzia³y
niektórych ciekawych pozycji ksi¹¿kowych,
czasopisma i artyku³y z czasopism. Wejœcie
do bazy znajduje siê na stronie internetowej
Oœrodka Kultury Leœnej w zak³adce „Biblioteka”.

uc

Nadchodz¹ce wydarzenia

W zwi¹zku z rozrastaniem siê ksiêgozbioru poprzez zakupy, przekazy i dary, niezbêdne sta³o siê powiêkszenie powierzchni
magazynowej dla zbiorów bibliotecznych. W
2013 roku w budynku „Paleciarnia” jedno z
pomieszczeñ zaadaptowano na magazyn dla
potrzeb biblioteki. Pokój wyposa¿ony zosta³
w system nowoczesnych rega³ów przesuwnych i stacjonarnych. Dziêki tej inwestycji
mo¿liwe sta³o siê przeniesienie magazynu
ksi¹¿ek z drugiego piêtra budynku „Kasa”
oraz z „Dybula”.
Aby ekonomicznie wykorzystaæ przestrzeñ zajmowan¹ przez ksiêgozbiór, w marcu 2015 roku zakupiono równie¿ nowoczesne
rega³y przesuwne do pomieszczenia w biblio-

Elektroniczny wykaz zbiorów

6

Biblioteka z czytelni¹, stan obecny (fot. R. Sorek)

tece w budynku „Kasa”. Dziêki tym rega³om
uzyskano dwa razy wiêcej powierzchni u¿ytkowej ni¿ w przypadku mebli standardowych.

.0
6.2
01

dlatego zdecydowano o przydzieleniu pomieszczenia na potrzeby biblioteki. Po zakupieniu wyposa¿enia pokoju, w postaci szaf bezdrzwiowych na ksi¹¿ki, natychmiast przyst¹piono do przewo¿enia materia³ów, które
przez pewien czas magazynowane by³y we
wnêtrzach piwnicy znajduj¹cej siê pod
bibliotek¹.

KU
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„Spotkanie z lasem”
10 czerwca 2016 r.

Inspiracje
leœne IV

„III Miêdzynarodowy
Festiwal Kultury Leœnej
i £owieckiej”
18 czerwca 2016 r.

14 –
16
27 w r z e œ n i a 20

Turniej Nalewek Leœnych i
Pasztetów z Dziczyzny
3 wrzeœnia 2016 r.

Miêdzynarodowy plener
artystyczny „Inspiracje leœne IV”
14–27 wrzeœnia 2016 r.
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Leœna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej
Nadleœnictwo Oborniki
W kszta³towaniu odpowiednich postaw wobec przyrody, zarówno wœród dzieci, m³odzie¿y jak
i osób doros³ych, nieoceniona jest
rola edukacji leœnej, prowadzonej
przez pracowników nadleœnictwa. Nadleœnictwo Oborniki dysponuje bogat¹ baz¹ edukacyjn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê Leœna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej znajduj¹ca siê w siedzibie nadleœnictwa
oraz œcie¿ki dydaktyczne.
Izba edukacyjna wyposa¿ona jest w szereg eksponatów, które
pozwalaj¹ zapoznaæ odbiorców z szeroko rozumian¹ tematyk¹ leœn¹. Nale¿¹ do nich m.in. zwierzêta chronione i ³owne, owady, nasiona drzew i krzewów czy narzêdzia wykorzystywane dawniej w
leœnictwie. Po wczeœniejszym telefonicznym uzgodnieniu istnieje
mo¿liwoœæ przeprowadzenia zajêæ samodzielnie przez nauczyciela,
korzystaj¹c z dostêpnych eksponatów lub przez pracownika nadleœnictwa.
Na terenie nadleœnictwa zlokalizowane s¹ tak¿e trzy œcie¿ki
„Dolina Koñczaka”, „Ochrona przyrody a ³owiectwo” oraz „Œwietlista D¹browa”. Dziêki tablicom usytuowanym na ich trasie mo¿na
zapoznaæ siê z prac¹ leœnika nie tylko na zajêciach dla grup zorganizowanych, ale równie¿ podczas indywidualnego spaceru.

Leœna Izba Edukacyjna
• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najPuszczy Noteckiej
w Nadleœnictwie Oborniki
czêœciej, a jak¹ najchêtniej?
Tematy, o które najczêœciej prosz¹ nauczyciele, to
Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie
praca leœnika, rozpoznawanie drzew, zwierzêta leœne,
dokarmianie zwierz¹t zim¹,
bezpieczne zachowanie w lesie. My
ze swojej strony przekazujemy jak najwiêcej informacji o naszej codziennej pracy, w
przystêpny sposób opowiadamy o gospodarce leœnej, drewnie oraz
rodzimej przyrodzie. Staramy siê uzmys³owiæ uczniom, ¿e las jest
naszym wspólnym dobrem. Niejednokrotnie musimy zmierzyæ siê
tak¿e z b³êdami powielanymi w wielu podrêcznikach szkolnych.

• Jakie dzia³ania edukacyjne podejmowane s¹ w Pañstwa Oœrodku, które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem odbiorców i dlaczego?
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê zajêcia prowadzone
w Izbie Edukacyjnej po³¹czone z wyjœciem w teren. Dziêki eksponatom zgromadzonym w nadleœnictwie osoby odwiedzaj¹ce nasz
obiekt mog¹ w jednym miejscu z bliska przyjrzeæ siê mieszkañcom
lasu, których podczas spaceru by nie zaobserwowali, wzi¹æ do rêki
dawne narzêdzia leœniczego lub porównaæ ciê¿koœci wa³ków ró¿nych gatunków drzew. Poniewa¿ nauka najlepiej przyswajana jest
przez zabawê, nie mo¿e zabrakn¹æ ró¿nego rodzaju quizów i konkursów.

Zajêcia terenowe na wie¿y przeciwpo¿arowej (fot. Arch. Nadleœnictwa Oborniki)

• Kto jest najczêstszym uczestnikiem dzia³añ edukacyjnych w Pañstwa Oœrodku?
Od wielu lat najczêstszymi uczestnikami zajêæ s¹ dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniowie szkó³ podstawowych. Na sta³e w
harmonogram zajêæ w nadleœnictwie wpisa³y siê tak¿e grupy studentów z Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz kadeci ze Szko³y Aspirantów PSP w Poznaniu.

Zajêcia w Leœnej Izbie Edukacyjnej (fot. Arch. Nadleœnictwa Oborniki)

Jednak najlepiej o lesie mówi siê w lesie, dlatego œwietnym uzupe³nieniem zajêæ jest wyjœcie w teren, gdzie pewne procesy i zjawiska mo¿na zaobserwowaæ bezpoœrednio. Tematyka zajêæ dopasowana jest do wieku uczestników, a tak¿e do pory roku i materia³u omawianego w szkole, który jest doœæ mocno okrojony, jeœli chodzi
o tematy zwi¹zane z lasem. Dlatego edukacja leœna prowadzona
przez leœników pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê.

Stoisko nadleœnictwa podczas Rajdu MTB w Obornikach (fot. Arch. Nadleœnictwa
Oborniki)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych
• Co uwa¿acie za Swój najwiêkszy sukces, a co za pora¿kê?
Obiekty nadleœnictwa co roku odwiedza oko³o 4 tysiêcy osób, do
tego dochodzi szereg uczestników ró¿nego rodzaju festynów. Nie
mo¿na zapominaæ tak¿e o osobach, które samodzielnie korzystaj¹ ze
œcie¿ek dydaktycznych. Dotarcie do tak licznej grupy odbiorców
uwa¿amy za swój ma³y sukces. Cieszymy siê, gdy po jakimœ czasie
uczniowie wracaj¹ bogatsi o wiedzê zdobyt¹ na poprzednich
zajêciach.
Jednoczeœnie jednak, mimo edukacji prowadzonej przez nadleœnictwa w ca³ej Polsce, wci¹¿ œwiadomoœæ spo³eczeñstwa na pewne
tematy zwi¹zane z lasem jest niska. Uwa¿amy to za pewnego rodzaju
pora¿kê. Powtarzane s¹ pewne utarte schematy, a leœniczy wielu osobom kojarzy siê z w¹satym panem chodz¹cym po lesie z flint¹. To
stanowi dla nas ci¹gle wyzwanie.
• Czy borykacie siê Pañstwo z problemami na co dzieñ?

Zajêcia z przedszkolakami na œcie¿ce dydaktycznej
(fot. Arch. Nadleœnictwa Oborniki)

• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim zakresie?

Niejednokrotnie problemem jest liczebnoœæ grup, które odwiedzaj¹ Izbê. Aby zajêcia by³y jak najbardziej efektywne, zachêcamy
nauczycieli do przyjazdu z jedn¹ klas¹, co niestety spotyka siê z
oporem ze wzglêdu na koszty transportu. Czasami zdarzaj¹ siê tak¿e
ró¿ne nieprzewidziane sytuacje, na które nie mamy wp³ywu.

Najwiêkszymi sprzymierzeñcami s¹ oczywiœcie szko³y i przedszkola, z którymi wspó³pracujemy. Ich coroczny przyjazd na zajêcia jest najlepsz¹ ocen¹ naszej pracy. Wspólnie z jednostkami
samorz¹dowymi organizujemy wydarzenia, które na sta³e wpisa³y
siê w kalendarz imprez, m.in. Rajd MTB w Obornikach, Festyn
Brama Puszczy w Obrzycku.
Przyk³adem owocnej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi jest stworzenie œcie¿ek nordic walking oraz zlokalizowanie
na jednej z nich przyrz¹dów do æwiczeñ („œcie¿ka zdrowia”) wspólnie ze Stowarzyszeniem NW W³óczykije.

Festyn Brama Puszczy w Obrzycku (fot. Arch. Nadleœnictwa Oborniki)

• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?
¯yczylibyœmy sobie wiêkszego zaanga¿owania nauczycieli
w prowadzeniu zajêæ.
• Jakie maj¹ Pañstwo plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
W najbli¿szym czasie planujemy warsztaty dla nauczycieli z
jednostek znajduj¹cych siê na terenie naszego nadleœnictwa.
Wsparci przez doœwiadczon¹ grupê metodyków liczymy na wypracowanie nowych, efektywniejszych zasad wspó³pracy z nauczycielami, tak aby prowadzona edukacja by³a jeszcze bardziej
atrakcyjna i skuteczna, a pedagodzy nie bali siê sami prowadziæ
zajêæ.

Dzieñ Drzewa w przedszkolu w Po³ajewie (fot. Arch. Nadleœnictwa Oborniki)

Na pytania Redakcji „Zagajnika” odpowiada³a
Natasza Dopiera³a-Rosik, Nadleœnictwo Oborniki
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Œwiêto lasu
W archiwum fotograficznym OKL znajduPo raz pierwszy Œwiêto Lasu w Polsce
j¹ siê fotografie z obchodów Œwiêta Lasu na
obchodzono 24.04.1933 r. Inicjatorem by³o
przestrzeni lat z ró¿nych terenów Polski. Kilka
Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
zdjêæ jest datowanych na czas przedwojenny, z
Leœników Polskich. Powziêto wówczas
1935 r., z Nadleœnictwa Grabownica.
decyzjê, by wydarzenie to mia³o charakter
Cenne fotografie pokazuj¹ce obchody
ogólnokrajowy i odbywa³o siê co roku w
Dnia Lasu pochodz¹ równie¿ z lat powojenostatni¹ sobotê kwietnia.
nych, gdy mimo wszystko próbowano utrzyTermin Œwiêta Lasu wi¹¿e siê z zakoñmaæ tê przedwojenn¹ tradycjê wiosennego
czeniem kampanii sadzenia drzew w lasach,
œwiêtowania na czeœæ lasu. Zachowa³a siê seria
jest wiêc to niejako uwieñczenie prac zwi¹zazdjêæ z Nadleœnictwa Koœcian z 1947 r., z tego¿
nych z powstawaniem nowego lasu. Wydasamego roku pochodz¹ równie¿ zdjêcia z Nadrzenie to mia³o na celu uœwiadomienie, jak
leœnictwa Strzelce oraz Do³hobyczów.
wa¿ne funkcje pe³ni las w ¿yciu ka¿dego
S¹ te¿ i póŸniejsze ujêcia, z 1959 r., z tecz³owieka. By³a to doskona³a okazja, by porenów Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Lêborpularyzowaæ zagadnienia zwi¹zane z lasem,
ku. Wszystkie zdjêcia przedstawiaj¹ g³ównie
leœnictwem i prac¹ leœników.
uroczyste sadzenie drzew oraz przemarsze spoW tym uroczystym dniu, zwanym tak¿e
³eczeñstwa – widaæ na nich lokalne w³adze, poDniem Lasu, przede wszystkim sadzono
licjê, wojskowych, duchowieñstwo, ale przede
drzewka, odprawiano msze œwiête, odbywa³y
wszystkim licznie zgromadzon¹ m³odzie¿,
siê ró¿ne wydarzenia kulturalne takie jak
Afisz propagandowy z okazji Œwiêta Lasu,
czêsto nios¹c¹ transparenty.
akademie, odczyty, koncerty, przedstawienia
Leœnictwo Or³o, Nadleœnictwo Grabownica,
Leœnicy ka¿dego roku sadz¹ 500 milionów
teatralne, w kinach wyœwietlano filmy przy27.04.1935 r. (fot. Arch. OKL)
drzew, lasów w Polsce przybywa, jest wiêc co
rodnicze.
O wadze tego œwiêta œwiadcz¹ równie¿ s³owa Dyrektora Naczelnego
œwiêtowaæ i utrwalaæ to na fotografiach dla przysz³ych pokoleñ.
Joanna Kostka
Lasów Pañstwowych, Adama Loreta, który o Dniu Lasu napisa³ w

M³odzie¿ szkolna na Œwiêcie Lasu pod opiek¹ leœniczego Szczepana Piotrowskiego,
27.04.1935 r. (fot. Arch. OKL)

„Echach Leœnych” w 1936 r.: Jeœli „Dzieñ Lasu” przyczyni siê do tego, by
ochrona lasów w Polsce wynika³a nie tylko z obowi¹zuj¹cych ustaw, ale
ze œwiadomej postawy spo³eczeñstwa – to jego donios³e zadanie wychowawcze bêdzie spe³nione.
II wojna œwiatowa przerwa³a obchodzenie tej piêknej uroczystoœci.
Jednak¿e krótko po wojnie zaczêto z powrotem organizowaæ Œwiêto Lasu, choæ odbywa³o siê ono lokalnie. Natomiast ogólnopolskie Œwiêto Lasu pierwszy raz po II wojnie œwiatowej zorganizowano dopiero w 1993 r.
w Go³uchowie.

Uroczyste obchody Dnia Lasu w Koœcianie; harcerze z budkami lêgowymi dla
ptaków, 26.04.1947 r. (fot.Arch. OKL)

•ród³a:
1. Fronczak K., Znaki czasu, wczoraj i dziœ Lasów Pañstwowych, CILP,
Warszawa 2013.
2. Milewski W., Pytania o las, CILP,Warszawa 2008.
3. Szujecki A. (red.), Z dziejów Lasów Pañstwowych i leœnictwa polskiego
1924–2004, tom I, Okres miêdzywojenny, CILP, Warszawa 2006.

Uroczyste obchody Dnia Lasu w Koœcianie; na czele po- Sala widowiskowa przygotowana na obchody Dnia Œwiêto Lasu w Tyszowcach (Nadleœnictwo Do³hobyczów), nadleœniczy Zygmunt Szczygie³ wraz z ¿on¹ i córk¹
chodu harcerze z werblami i orkiestra, 26.04.1947 r.
Lasu, lata powojenne (fot. Arch. OKL)
sadz¹ drzewka, 26.04.1947 r. (fot. Arch. OKL)
(fot. Arch. OKL)
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Zapomniane polskie pilarki
Tajemnicza pilarka MOJ
Dziêki kolekcjonerskiej pasji Zdzis³awa Rzecznika – „odkrywcy tematu”
(IBL) i Andrzeja Solaka (Nadleœnictwo
P³ytnica), uda³o siê uchyliæ r¹bka tajemnicy o produkowanej w Polsce przed II
wojn¹ œwiatow¹ pilarce MOJ. Informacje dotycz¹ce tej pi³y s¹ efektem ich wieloletniej pracy.
Dwuosobowa pi³a mechaniczna MOJ
by³a produkowana w Katowicach – Za³ê¿u
przez Fabrykê Maszyn oraz Odlewniê ¯elaza i Metali „MOJ” in¿yniera Gustawa Ró¿yckiego. Wed³ug informatora fabrycznego
oferowano dwie wersje pi³y ³añcuchowej –
napêdzan¹ silnikiem spalinowym i elektrycznym.
Urz¹dzenie dostarczano w dwóch drewnianych skrzyniach. W jednej silnik, a w
drugiej, pod³u¿nej – prowadnicê z uchwytem koñcowym. Wed³ug niepewnych danych wersja spalinowa o masie 41,8 kg bez
paliwa, by³a wyposa¿ona w silnik o mocy
do 4 KM i prowadnicê d³ugoœci 75 cm. Do
monta¿u wymaga³a dwóch osób, a do pracy
trzech. Mo¿na by³o ni¹ œcinaæ drzewa i przerzynaæ d³u¿yce o gruboœci do 50 cm.

Na uwagê zas³uguje tak¿e w³aœciciel
Fabryki Maszyn oraz Odlewni ¯elaza i
Metali „MOJ”, w której urz¹dzenie by³o
produkowane. Gustaw Micha³ Ró¿ycki
(1892–1975), przedsiêbiorca, in¿ynier i
wynalazca, który po studiach ukoñczonych
w 1919 r. w Wy¿szej Szkole Górniczej w
Leoben (Austria), przerwanych s³u¿b¹
wojskow¹ w czasie I wojny œwiatowej, pracowa³ w kopalniach okrêgu krakowskiego
i d¹browskiego.
W latach 1925–1933 by³ przedstawicielem firmy braci Eickhoff, wytwarzaj¹cej maszyny górnicze. W 1933 r. kupi³ niewielk¹ katowick¹ wytwórniê maszyn i narzêdzi górniczych nazwan¹ „MOJ”. Pod jego zarz¹dem fabryka zosta³a znacz¹co rozbudowana. Oprócz elektronarzêdzi, silników elektrycznych czy wentylatorów, zak³ad produkowa³ od 1937 r. tak¿e motocykle. Motocykl MOJ 130, konstrukcji in¿.
Karola Zubera, to najbardziej znany produkt firmy Ró¿yckiego. W Wojsku Polskim u¿ywano tych maszyn w niektórych
szko³ach kierowców, a po rozpoczêciu
dzia³añ wojennych na froncie.
Strona tytu³owa informatora producenta pilarki MOJ
W 1940 r. za dzia³alnoœæ w
ruchu oporu Ró¿ycki zosta³
aresztowany i do 1945 r. przebywa³ w obozach koncentracyjnych. Po zakoñczeniu wojny zak³ad Ró¿yckiego zosta³
znacjonalizowany, a jego by³y
w³aœciciel pracowa³ w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z
górnictwem. Ró¿ycki by³
twórc¹ wielu usprawnieñ i
wynalazków, które – choæ interesuj¹ce technicznie – w
wiêkszoœci nie zosta³y wdro¿one do produkcji. Najbardziej ciekawym pomys³em
by³ silnik spalinowy z wiruj¹cym t³okiem opatentowany
w 1947 r.
Pi³a silnikowa MOJ maj¹ca czêœæ tn¹c¹ wykonstruowan¹ jako ³añcuch cz³onowy –
jak w firmowym folderze
okreœla producent – nadal pozostaje otoczonym mg³¹ tajemnicy urz¹dzeniem, o któa)
b) rym bardzo niewiele wiemy.
Pilarka dwuosobowa MOJ – czêœæ tn¹ca (prowadnica i uchwyt koñcowy) – prawdopodobnie jedyny zachowany okaz znajduj¹cy siê w Bez odpowiedzi pozostaje
Niemczech; a) w oryginalnej, fabrycznej skrzyni transportowej, b) na skrzyni transportowej (Ÿród³o: http://motorsaegen-portal. równie¿ pytanie – czy w Polde/viewtopic.php?f=22&t=52065 [dostêp:15.02.2016])
sce zachowa³ siê chocia¿ jeden egzemplarz tej pi³y?
Wersjê elektryczn¹ o masie 60 kg i mocy zespo³u napêdowego
4,5 KM obs³ugiwa³y dwie osoby w czasie pracy i monta¿u. Pi³a by³a
Józef Nadolny
•ród³a:
produkowana po 1933 r. do pocz¹tku II wojny œwiatowej, kiedy fabry- 1. Cutter Z., Saperzy polscy 1919–1939 r.,Wy¿sza Szko³a Oficerska im. T. Koœciuszki, Wroc³aw 2001.
kê przejêli Niemcy. Próbê przydatnoœci wskazanej pilarki w leœnictwie 2. http://panzerschreck.strefa.pl/sprzet_wp39.html [dostêp: 16.11.2015].
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_R%C3%B3%C5%BCycki [dostêp: 16.11.2015].
przeprowadzi³ Instytut Badawczy Lasów Pañstwowych w Nadleœni- 4. Joñca A., Wielki Leksykon Uzbrojenia, Wrzesieñ 1939. Saperzy kolejowi, cz. 1, t. 70, Edipresse Polska
2015.
ctwie Nurzec. Wed³ug wydawnictw: Wielki leksykon uzbrojenia oraz
5. Pi³a silnikowa MOJ [informator producenta], Fabryka Maszyn oraz Odlewnia ¯elaza i Metali.
Saperzy polscy 1919–1939, by³a ona na wyposa¿eniu jednostek
Katowice.
6. Rogaliñski K., Kubiak M., U¿ytkowanie lasu, WSR, Kraków 1971.
saperów.
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Kaliski „Rebusik”
Oœrodek Kultury LeœWœród uczniów klas II
nej w Go³uchowie obj¹³
najlepsza okaza³a siê
patronatem XIX Kaliski
Zuzanna Pawelec
Turniej Jêzykowy „Reb(Szko³a Podstawowa
usik”. Konkurs ten odby³
nr 17), druga Natalia
siê 17 lutego 2016 r. w
Olejniczak (Szko³a
Zespole Szkó³ nr 7 w KaPodstawowa nr 14),
liszu. Uczestniczy³o w nim
a trzeci – Wiktor Bañ12 placówek szkolnych.
kowski (Szko³a Pod„Rebusik” organizowastawowa nr 2). W gruny jest przez kalisk¹ siópie trzecioklasistów
demkê od dziewiêtnastu lat.
I miejsce otrzyma³a
Rokrocznie w szranki staj¹
Julia Sobbotko (Szko³a
uczniowie klas I–III szkó³
Podstawowa nr 16),
podstawowych z terenu Kadrug¹ nagrodê wywallisza. Trzyosobowe dru¿yczy³a Dominika Many sprawdzaj¹ swoj¹ znajochaj (Szko³a Podstamoœæ zasad ortografii oraz
wowa nr 14), a trzeci¹
Uczestnicy turnieju, opiekunowie, jury i kadra nauczycielska z Zespo³u Szkó³ nr 7 w Kaliszu
wiedzê na zadany temat.
dwie uczennice: AmelTematem przewodnim (fot. J. Wróbel-Mróz)
ia Szelc (Szko³a Podtegorocznej edycji turnieju by³o „Las i jego nr 17 w Kaliszu w sk³adzie: Eliza Klimczak stawowa nr 2) oraz Julia Wolanin (Szko³a
mieszkañcy”, dlatego te¿ przygotowane za- (klasa I), Zuzanna Pawelec (klasa II) oraz Podstawowa nr 7).
Po wrêczeniu nagród i dyplomów wszysgadnienia dotyczy³y polskiej przyrody. £ukasz Balcerzak (klasa III). Drugie miejsce
Uczniowie m.in. zmagali siê z leœnymi rebu- na podium zajê³a Szko³a Podstawowa nr 14, cy uczestnicy zrobili sobie pami¹tkow¹ fotosami i krzy¿ówkami, rozpoznawali zwierzê- któr¹ reprezentowali: Filip Ginalski (klasa I), grafiê, a na zakoñczenie organizatorzy turta z rymowanych opisów, a tak¿e wyszuki- Natalia Olejniczak (klasa II) i Dominika nieju jeszcze raz wszystkim serdecznie powali s³ów – cz¹stek przyrody – w zdaniach Machaj (klasa III), a trzecie Szko³a Podsta- dziêkowali za udzia³, pogratulowali zwyciêzo ekologicznej tematyce. Dru¿yny sk³adaj¹- wowa nr 2, z uczniami: Martyna Poroœ (klasa com i zaprosili do udzia³u w kolejnych rozce siê z uczniów klas pierwszych, drugich I), Wiktor Bañkowski (klasa II) oraz Amelia grywkach „Rebusika”.
Joanna Zalejska-Niczyporuk
i trzecich, walczy³y nie tylko o podium dla Szelc (klasa III). Zwyciêska dru¿yna otrzyszko³y, ale równie¿ uczestnicy zbierali pun- ma³a równie¿ specjaln¹ nagrodê ufundowan¹ przez
kty na w³asne konto.
Po zmaganiach konkursowych oraz po- Benedykta RoŸmiarka, dyrekczêstunku wszyscy bior¹cy udzia³ w turnieju tora OKL „za szczególn¹ wiemogli skorzystaæ z gier i zabaw edukacyj- dzê o lesie”.
W klasyfikacji indywidunych przygotowanych przez Oœrodek Kultury Leœnej. Dwójka edukatorów na stoisku alnej pierwsze miejsce, w kaOœrodka przeprowadzi³a quizy i konkursy o tegorii uczniowie klas pierwtematyce przyrodniczej oraz odpowiada³a szych, zajê³a Julia Przyby³
na nurtuj¹ce uczniów pytania dotycz¹ce (Szko³a Podstawowa nr 8),
zwierz¹t leœnych. W trakcie gier dzieci obej- drugie – Bartosz IdŸkowski
rza³y równie¿ film pt.: „Las domem roœlin i (Szko³a Podstawowa nr 10),
a trzecie ex aequo Gabriela
zwierz¹t”.
Po zliczeniu punktacji, odby³ siê uro- Stefaniak (Szko³a Podstawoczysty fina³ turnieju. Zwyciêskim zespo³em wa nr 16) i Bartosz Strzy¿ Uczestnicy turnieju po czêœci konkursowej wziêli udzia³ w grach i zabawach
okaza³a siê dru¿yna ze Szko³y Podstawowej (Szko³a Podstawowa nr 10). edukacyjnych przygotowanych przez OKL (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Wydarzenia

W corocznych Warsztatach bo¿onarodzeniowych, 11
grudnia 2015 r., uczestniczy³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Jedlcu (fot. P. Ortell)

Now¹ grê edukacyjn¹ pt.: „Co z tego wyroœnie?”, opracowan¹ przez Ewê Pisulê, pracownika OKL, 21 marca br.
przetestowa³a m³odzie¿ szkolna (fot. R. Sorek)

22 marca 2016 r. odby³y siê Warsztaty wielkanocne,
w których wziêli udzia³ uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Koœcielnej Wsi (fot. P. Ortell)
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W drugiej po³owie marca mo¿esz wybraæ siê na poszukiwanie ptasich zwiastunów wiosny. Spakuj do plecaka kanapki,
lornetkê, notes oraz przybory do pisania i wyruszaj na obserwacjê budz¹cej siê po zimie przyrody. Rozwi¹¿ rebusy, a
przekonasz siê, jakie ptaki podczas spaceru zapewne spotkasz.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
NT — gatunki ni¿szego ryzyka, bliskie zagro¿enia

Ryœ euroazjatycki

— Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
tunek zosta³ równie¿ reintrodukowany w Puszczach Piskiej i Kampinoskiej, wraz z okolicznymi nadleœnictwami oraz w Lasach Gostyniñsko-W³oc³awskich.
Pojedyncze osobniki notowane
s¹ tak¿e w Puszczach Rominckiej i
Boreckiej. Migruj¹cego osobnika
odnotowano w Puszczy Noteckiej.
Ogólnopolska inwentaryzacja wykonana w latach 2000–2001 wykaza³a, ¿e w Polsce ¿yje ok. 200 rysi.
Najwiêksza zwarta populacja wystêpuje w Karpatach i liczy ok. 100
osobników.

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Ryœ euroazjatycki niegdyœ zamieszkiwa³ prawie ca³¹ Azjê i Europê
(za wyj¹tkiem Sardynii, Sycylii i Korsyki). W wyniku przekszta³ceñ œrodowiska, têpienia, rozszerzania siê terenów rolnych, zmniejszania populacji
dzikich ssaków kopytnych, liczebnoœæ tego kota znacznie zmala³a. Area³ jego wystêpowania uleg³ rozerwaniu i zmniejszeniu. Gatunek znikn¹³ z
naszego kontynentu na obszarach
mocno zaludnionych, zw³aszcza na
nizinach centralnej i zachodniej Europy oraz we W³oszech.
Na pocz¹tku XIX w., na naszym
kontynencie, ryœ wystêpowa³ ju¿ tylko w lasach Skandynawii, wschodniej Europy, w Masywie Centralnym,
Pirenejach, Alpach, Karpatach i na
Ba³kanach. W XX w. wycofanie siê
gatunku nadal mia³o miejsce, co spowodowa³o, ¿e ten dziki kot przetrwa³
jedynie we wschodniej Europie, w
Karpatach i w niewielkiej liczbie w
Skandynawii.
Obecnie ryœ euroazjatycki zamieszkuje œrodkow¹ Europê i Skandynawiê oraz Azjê, gdzie jego zasiêg wystêpowania rozci¹ga siê przez Turcjê,
Iran, Irak, Rosjê, Chiny, Mongoliê, a¿
do Mand¿urii. W Europie œrodkowej i
zachodniej istniej¹ równie¿ populacje, które zosta³y reintrodukowane1.
Liczebnoœæ tego drapie¿nika w Europie szacowana jest na ok. 8000 osobników.
W Polsce (w obecnych granicach)
ryœ wystêpowa³ ju¿ od okresu neolitu
(4500 lat p.n.e.). Do œredniowiecza
by³ szeroko rozpowszechniony.
Gwa³towny spadek jego liczebnoœci
nast¹pi³ w ostatnich 300 latach. Pod
koniec XVIII w. ryœ nie wystêpowa³
ju¿ na zachód od Wis³y, a pod koniec
XIX w. ¿y³ ju¿ tylko na Mazurach, w
Puszczy Bia³owieskiej i w Karpatach.
Obecnie kot ten zasiedla Puszcze:
Bia³owiesk¹, Knyszyñsk¹ i Augustowsk¹ oraz po³udniowo-wschodni¹
czêœæ kraju (Karpaty i Roztocze). Ga-

Obszar wystêpowania rysia w Polsce [Ÿród³o:
„Ryœ euroazjatycki”, H. Okarma, K. Schmidt,
Biblioteka Przyrodniczo-£owiecka, Wydawnictwo H2O, Kraków 2013]

Cechy gatunku
Ryœ euroazjatycki w naturze (fot. Arch. OKL)

Ciekawostki
a Ryœ, jak wiêkszoœæ kotowatych (wyj¹tkiem s¹ lwy

i gepardy), prowadzi samotny tryb ¿ycia.
a Spêdza œrednio a¿ 70% doby na odpoczynku.
a Najwy¿ej po³o¿onym miejscem, gdzie spotkano ry-

Ryœ euroazjatycki jest najwiêkszym z rysi. Jest równie¿ jednym z
najwiêkszych drapie¿ników Europy (po niedŸwiedziu i wilku).
D³ugoœæ cia³a doros³ego osobnika
waha siê od 70 do 130 cm (plus
16–18 cm ogon), wysokoœæ ok. 65
cm, a masa – 12–32 kg. Dymorfizm
p³ciowy jest s³abo zaznaczony,
choæ samce s¹ nieco wiêksze.
Wygl¹d i sylwetka tego drapie¿nika jest bardzo charakterystyczna i nie da siê go pomyliæ z innymi kotowatymi. Tu³ów ma stosunkowo krótki, a nogi wysokie i
silnie umiêœnione. Patrz¹c na sylwetkê drapie¿nika widoczne s¹ szeroko roz³o¿one ³opatki, co jest
cech¹ przystosowania do chodzenia po œniegu. Przednie ³apy posiadaj¹ piêæ palców, a tylne cztery.
Palce zakoñczone s¹ mocnymi
i ostrymi pazurami.
Kot ten ma g³owê okr¹g³¹ i osadzon¹ na krótkiej szyi. Oczy s¹ du¿e o ¿ó³tawo-bursztynowej barwie,
bardzo wra¿liwe na œwiat³o. Uszy
rysia s¹ szerokie u podstawy i zakoñczone pêdzelkami sztywnych
w³osów (o d³ugoœci 4–5 cm). Od
nosa do policzków, po obu stronach
pyska, biegn¹ trzy rzêdy czarnych
cêtek, z których wyrastaj¹ sztywne,
bia³e i czarne w³osy czuciowe tzw.
wibrysy. Czasami wzd³u¿ szyi

sia, by³a wysokoœæ 4500 m n.p.m., w Nepalu w alpejskiej tundrze .
a Najstarsze znane drapie¿niki ¿yj¹ce na wolnoœci do¿ywa³y 17 lat. Nie wiadomo dok³adnie jak d³ugo rysie
mog¹ ¿yæ (w naturze z pewnoœci¹ nie do¿ywaj¹ fizjologicznej staroœci z powodu chorób, paso¿ytów i obni¿enia sprawnoœci fizycznej, co powoduje, ¿e nie s¹ w stanie zdobyæ po¿ywienia).
a Ryœ, w odró¿nieniu od innych du¿ych kotów, nie potrafi ryczeæ tak jak, np. lwy. Potrafi natomiast mruczeæ,
podobnie jak koty domowe.
a Rzadko porusza siê galopem i tylko na krótkich odcinkach. D³ugoœæ skoków podczas takiego biegu wynosi
przeciêtnie 1,8–2,5 m. Podczas polowania potrafi jednak wykonaæ 4-metrowy skok.
a Wbrew czêstym opiniom rysie nie stroni¹ od wody. W
upalne dni chêtnie ch³odz¹ siê w strumykach. Nie wspinaj¹ siê równie¿ na drzewa, choæ potrafi¹ to robiæ.
Wspinaczkê wykorzystuj¹ tylko w szczególnych
sytuacjach.
a Instynkt ³owiecki jest cech¹ wrodzon¹. M³ode rysie
pozbawione opieki matki potrafi¹ polowaæ.
a W poszukiwaniu zdobyczy ryœ potrafi noc¹ przemierzyæ nawet 14 km.
a Upolowan¹ zdobycz ryœ przeci¹ga w niedostêpne
miejsce, zamaskowuje j¹, aby chroniæ przed innymi
drapie¿nikami i padlino¿ercami. Jeœli ofiara jest du¿a
(np. jeleñ), zakrywa j¹ na miejscu. Do „spi¿arni” wraca
przez kilka dni, a¿ zostanie tylko szkielet.
a Samiec rysia zabija œrednio co 6–7 dni, samica prowadz¹ca m³ode co 2–3 dni.
a Doros³y osobnik dziennie zjada
przeciêtnie od 1,7 do 3,6 kg
3
miêsa.
a W przywilejach nadawanych
1
szlachcie i wielmo¿nym w XV w.
ryœ by³ wy³¹czony spod polowañ
(podobnie jak tur). Gatunek ten
pozostawa³ wy³¹cznie w gestii
królów.
a Podobizna rysia istnieje na wie5
4
2
lu medalach i znaczkach na ca- Ze zbiorów OKL: znaczki z wizerunkiem rysia euroazjatyckiego z Polski
³ym œwiecie.
(1) i z Somalii (2), numizmat (3), pisanka (4) oraz p³askorzeŸba (5)

Ci¹¿a trwa 67–74 dni. Najczêœciej rodz¹ siê 2–3 m³ode (rzadko cztery lub jedno). Samice dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹gaj¹
pod koniec drugiego roku ¿ycia, choæ zdarza siê, ¿e zajd¹ w ci¹¿ê w wieku 8–11 miesiêcy. Samce dopiero pod koniec trzeciego
roku s¹ aktywne p³ciowo, choæ i w ich
przypadku mo¿e to nast¹piæ rok wczeœniej.

wystêpuje kryza utworzona z nieco d³u¿szych w³osów, która na policzkach tworzy
bokobrody. Ogon jest têpo zakoñczony
i krótki, na koñcu czarny.
Ubarwienie futra rysia jest zmienne, ale
za ka¿dym razem istnieje ogólna tonacja
i plamistoœæ. Kolor zawsze jest bardziej
intensywny na grzbiecie, jaœniejszy na bokach i prawie bia³o-kremowy na brzuchu.
Latem w³osy s¹ rude lub p³owe, zim¹ przybieraj¹ kolor srebrzystoszary, czasami bia³y. Najbardziej zmienne w ubarwieniu s¹
cêtki, które czasem wygl¹daj¹ jak plamy lub
ró¿nego rodzaju, kszta³tu i wielkoœci rozety.

Gniazda

Kotka na poród wybiera miejsce bardzo bezpieczne, niewidoczne dla drapie¿ników i izolowane od niekorzystnych warunków pogodowych. Gniazda zak³ada w
jamach, rozpadlinach skalnych, pod korzeBiotop
niami wywróconych drzew. Czasem
umiejscawiane s¹ w gêstych m³odnikach,
Ryœ euroazjatycki w Europie i na Sypod nawisami skalnymi lub w pustych
berii wystêpuje wy³¹cznie na obszarach leœpniach starych drzew.
nych, które s¹ obfite w ssaki kopytne. W
M³ode rodz¹ siê œlepe i z zasklepionycentralnej Azji natomiast czêsto zasiedla temi kana³ami usznymi. Oczy otwieraj¹ w
reny s³abiej zadrzewione i bardziej otwarte.
R. Walendowski, Ryœ euroazjatycki (akwarela)
7–15 dniu ¿ycia, uszy – w wieku 3 tygodni.
Obserwowany by³ równie¿ w górach i na
W pierwszych dniach po porodzie s¹ nara¿one na drapie¿nictwo,
obszarach pustynnych.
gdy¿ nie potrafi¹ uciekaæ oraz na wych³odzenie, bowiem ich futro
Na naszym kontynencie, zarówno na ni¿u jak i w górach, gatujest bardzo delikatne. Kociakami opiekuje siê wy³¹cznie matka,
nek ten zamieszkuje drzewostany liœciaste, mieszane i iglaste. Prektóra przebywa z nimi ca³y czas przez pierwsze 2–3 dni i intensyferuje trudnodostêpne, wielogatunkowe lasy z bogatym i gêstym
podszytem oraz wiatro³omami. Drapie¿nik jednak wykorzystuje
wnie karmi je mlekiem. Czyœci równie¿ gniazdo z odchodów, aby
œrodowiska o ró¿nych strukturach. Podczas polowania wybiera
zmniejszyæ szansê wykrycia potomstwa.
miejsca bardziej otwarte, ze zwalonymi pniami, u³atwiaj¹ce mu wiM³ode rysie zaczynaj¹ chodziæ po miesi¹cu ¿ycia, wtedy to
docznoœæ i ocenê odleg³oœci. Na wypoczynek i spi¿arniê wykorzyrozpoczynaj¹ badaæ najbli¿sze otoczenie gniazda. Pocz¹tkowo
stuje zwarte drzewostany z bujnym podszytem oraz gêste m³odniki.
maj¹ zachwian¹ równowagê, a ca³kowit¹ sprawnoœæ ruchow¹ osi¹Chêtnie korzysta zarówno z tych wyros³ych z samosiewów, jak
gaj¹ po dwóch miesi¹cach. Kociêta opuszczaj¹ matkê, gdy maj¹
i z sadzonych w ramach gospodarki leœnej.
9–11 miesiêcy.

Po¿ywienie

Zagro¿enia

Ryœ jest typowym miêso¿erc¹. Sk³adniki jego diety zmieniaj¹
siê w zale¿noœci od szerokoœci geograficznej. W œrodkowej Europie
najczêœciej poluje na ssaki kopytne, a wœród nich najchêtniej na
sarny. W mniejszym procencie w diecie, obok kopytnych, znajduj¹
siê zaj¹cowate i gryzonie. Natomiast na pó³nocy kontynentu w po¿ywieniu dominuj¹ zaj¹ce (wœród nich przede wszystkim zaj¹c bielak), sarny stanowi¹ tu znikomy odsetek. Wœród zdobyczy w tych
rejonach pojawiaj¹ siê równie¿ kuraki (g³uszce, cietrzewie, jarz¹bki
i pardwy).
Zdarza³y siê równie¿ przypadki upolowania przez te dzikie koty
³osia, renifera, jelenia szlachetnego, a tak¿e dzika.
Ryœ stosuje ró¿ne techniki polowañ, zale¿ne od gatunku ofiary i
rodzaju œrodowiska. Najczêœciej poszukuje ofiary wêdruj¹c po du¿ym terytorium. Nie goni jej, tylko podkrada siê na bardzo blisk¹
odleg³oœæ i szybko atakuje.

Jednym z najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla rysia jest fragmentacja siedlisk na skutek rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,
turystycznej, rozwoju terenów zabudowanych. Innym niebezpieczeñstwem bytu tego drapie¿nika jest niepokojenie zwierz¹t w
ostojach, spowodowane du¿¹ presj¹ turystów, grzybiarzy, ludzi
uprawiaj¹cych sporty, fotografuj¹cych przyrodê. Zagro¿eniem dla
gatunku s¹ równie¿ wa³êsaj¹ce siê psy i k³usownictwo. Znaczn¹
œmiertelnoœæ wœród rysi, podobnie jak w przypadku kota domowego, powoduj¹ wypadki na drogach. Równie¿ wœród m³odych,
przed osi¹gniêciem dojrza³oœci, wystêpuje du¿a œmiertelnoœæ,
czêsto dochodz¹ca do 50%, a w przypadku koci¹t migruj¹cych
nawet do 80%.

Rozmna¿anie
W zale¿noœci od warunków atmosferycznych i szerokoœci geograficznej okres rui przypada w ró¿nych miesi¹cach. Mo¿e przebiegaæ od koñca stycznia do marca. Sama ruja trwa ok. 3 dni. W czasie
poprzedzaj¹cym okres rozrodu rysie zmieniaj¹ swoje zachowanie i
s¹ bardziej aktywne. Samce, ju¿ w grudniu i styczniu, zaczynaj¹ w
szybszym tempie, w ci¹gu dnia, przemierzaæ znacznie wiêksze
odleg³oœci.
Koty te, w tym
czasie, czêœciej wydaj¹ odg³osy, samica
g³êboko miauczy, a
samiec odpowiadaj¹c
– g³ucho warczy. Podczas rui kot ca³y czas
towarzyszy kotce.
Kopulacja odbywa
siê wielokrotnie. Zdarza siê, ¿e rysica podczas trwania jednej
Obszar wystêpowania rysia na œwiecie (wg. Nowell i rui, mo¿e przyj¹æ
Jackson 1996, zmienione) [Ÿród³o: „Ryœ euroazjaty- wiêcej ni¿ jednego
cki”, H. Okarma, K. Schmidt, Biblioteka Przyrodnisamca. Wtedy rodzi
czo-£owiecka, Wydawnictwo H O, Kraków 2013]
siê wiêcej koci¹t i moobszar naturalnego wystêpowania
g¹ pochodziæ od kilku
populacje reintrodukowane
ojców.
2

Ochrona
Ryœ jest umieszczony w „Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t”. Drapie¿nik ten od 1995 r. jest objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹ oraz chroniony konwencj¹ berneñsk¹. Obowi¹zuje równie¿
zakaz kupna i handlu skórami tych zwierz¹t oraz samymi okazami.
Nie mo¿na ich te¿ przewoziæ przez granicê Unii Europejskiej.
Mimo, ¿e ryœ jest objêty ochron¹, jego liczebnoœæ w³aœciwie
siê nie zmieni³a. Dlatego obok biernej ochrony prowadzona jest
równie¿ ochrona czynna. Chronione s¹ siedliska, na których wystêpuje, szlaki migracyjne oraz podejmowane s¹ dzia³ania zapewniaj¹ce zwiêkszenie bazy pokarmowej.
W celu odtwarzania gatunku leœnicy i ekolodzy prowadz¹ równie¿ projekt reintrodukcji rysia. W wyniku programu rozpoczêtego
w 1993 r. drapie¿niki te wystêpuj¹ obecnie w Puszczy Kampinoskiej (ok. 25 osobników) oraz od 2003 r. bytuj¹ ponownie w Puszczy Piskiej.
Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera

S³owniczek
1

2
Sylwetka rysia i tropy pozostawione podczas chodu (1)
i biegu (2) [Ÿród³o: „Ryœ euroazjatycki”, H. Okarma, K.
Schmidt, Biblioteka Przyrodniczo-£owiecka, Wydawnictwo H2O, Kraków 2013]

1.
Reintrodukcja – wprowadzenie gatunków na
obszar ich naturalnego
wystêpowania, na którym wczeœniej wyginê³y.
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