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Zapraszamy

J. Frankowski

Za nami pe³na w wydarzenia wiosna.
Przybywaj¹ca do nas liczna publicznoœæ
mia³a okazjê zwiedziæ Muzeum Leœnictwa,
gdzie otwarto trzy wystawy czasowe oraz
zorganizowano „Noc Muzeów” w ramach
ogólnopolskiej akcji.
Na wystawach czasowych eksponujemy
najciekawsze nabytki do zbiorów muzealnych naszego Oœrodka, autorsk¹ wystawê
fotografii roœlin chronionych w lasach Nadleœnictwa Turek oraz autorsk¹ wystawê oryginalnych obrazów skomponowanych ze starannie dobranych kawa³ków kory brzozowej.
Jak co roku, w kwietniu, zorganizowaliœmy obchody „Dnia Ziemi”. W maju goœciliœmy wielu gawêdziarzy z ca³ego kraju na
dziesi¹tej, jubileuszowej edycji krasomówczego konkursu pt. „Bajarze z Leœnej
Polany” im. red. Andrzeja Zalewskiego. Z tej
okazji wydaliœmy drukiem zbiór gawêd nagrodzonych i wyró¿nionych w dotychczasowych edycjach. Zorganizowaliœmy dwunasty
z kolei festyn „Spotkanie z lasem” oraz trzeci
Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Dzieciêcej
„Ze sztuk¹ bezpieczniej”, a tak¿e trzeci
Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej i
£owieckiej.
Staraniem Oœrodka ukaza³y siê drukiem
publikacje historyczne takie jak: „Las Katyñski”, „Zanim powsta³y technika leœne...”.
Wznowiono wydanie ksi¹¿ki „Lasy Doliny
Obrzañskiej” oraz „Albumu Oœrodka Kultury Leœnej”. W sierpniu uka¿e siê gra dy-

daktyczna „Biznes drzewny” opracowany z
myœl¹ o potrzebach dydaktycznych oœrodków edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych.
Miniona wiosna to tak¿e okres wytê¿onej pracy edukacyjnej, zielonych szkó³ i
licznych lekcji na terenie parku-arboretum
i zagrody zwierz¹t. W czerwcu odby³y siê na
terenie Oœrodka warsztaty dla edukatorów z
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Pile.
Warto dodaæ, ¿e kontynuujemy rewaloryzacjê parku, wzbogacaj¹c kolekcje roœlin
ozdobnych o nowe gatunki i odmiany, które
ciesz¹ oko ró¿norodnoœci¹ barw i kszta³tów.
Przed nami okres wakacji, wiêc polecam
wizytê w naszym Oœrodku, chocia¿by
przejazdem.
Benedykt RoŸmiarek, Dyrektor OKL

Nowoœci biblioteczne
„Drzewa Polski. Najgrubsze, najstarsze, najs³ynniejsze”
Wydana przez Lasy Pañstwowe wespó³
z Wydawnictwem Naukowym PWN publikacja pt. „Drzewa Polski. Najgrubsze,
najstarsze, najs³ynniejsze” jest do tej pory
jedynym opracowaniem opisuj¹cym drzewa pomnikowe rosn¹ce w naszym kraju.
Wraz z lektur¹ „Drzew Polski” zmienia siê optyka w postrzeganiu tego typu roœlinnoœci. Autorzy s¹ œwiadomi, ¿e swoim
zami³owaniem do tych wyj¹tkowych tworów przyrody zara¿aj¹ czytelników. Dlatego te¿ wydanie spotka siê przede wszystkim z aprobat¹ przyrodników, ale równie¿
i zwyk³ych mi³oœników lasów. Dziêki lekturze czytelnicy zapoznaj¹ siê
m.in. z histori¹ najstarszych i najpiêkniejszych krajowych drzew oraz
ró¿nymi sposobami ich pomiarów.
Atrakcyjna szata graficzna w postaci piêknych fotografii pomo¿e
poznaæ ka¿dy z wyj¹tkowych okazów opisanych w opracowaniu, a dodatkowe informacje o ich wygl¹dzie i dok³adnym usytuowaniu zachêc¹
niejednego pasjonata do przyjrzenia siê z bliska tym¿e pomnikom
przyrody.
Autorzy: Pawe³ Zarzyñski, Robert Tomusiak,
Krzysztof Borkowski. Rok wydania: 2016.
Liczba stron: 495. Oprawa twarda.
„Polskie góry”
Wydawnictwo „Góry Polski” z pewnoœci¹
przypadnie do gustu wszystkim mi³oœnikom
przyrody ceni¹cym piêkno górskich krajobrazów. Album wprowadza czytelnika w zachwycaj¹cy œwiat górskiej przygody, a zapieraj¹ce
dech w piersiach fotografie zapraszaj¹ do
przyjrzenia siê pejza¿om, które bêdziemy
mogli podziwiaæ na w³asne oczy ju¿ po

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.)
„Przytulanie do drzewa”
twórczoœæ Marii Dryll-Marciniak
(do 31 sierpnia 2016 r.)
„Z twórczoœci Rodziny Benedyktowiczów”
(do 31 paŸdziernika 2016 r.)
„Pejza¿e leœne i inne. Malarstwo i rysunek”
wystawa Miros³awa Benedyktowicza
(do 31 paŸdziernika 2016 r.)
„Roœliny chronione i rzadkie z terenu
Nadleœnictwa Turek” wystawa fotograficzna
Danuty Lewandowskiej
(do 31 grudnia 2016 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„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

wyjœciu na szlak.
Uzupe³nieniem
albumu s¹ wartoœciowe informacje
dotycz¹ce geologii,
fauny i flory, a tak¿e
walorów krajoznawczo-turystycznych, z
którymi bêdziemy
mieæ stycznoœæ podczas wypraw w polskie góry.
Autorzy: Stanis³aw Figiel i in. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 448.
Oprawa twarda.
„Trasy marzeñ. Przygoda w zasiêgu rêki”
„Trasy marzeñ” to doskona³a pozycja dla ka¿dego zapalonego
podró¿nika, który szuka interesuj¹cych miejsc i nowych przygód nie
tylko w trasie, ale równie¿ zasiadaj¹c wygodnie w fotelu. Album ukazuje wiele wspania³ych celów podró¿y,
które przyci¹gn¹ uwagê niejednego
obie¿yœwiata. W zasadzie ka¿dy znajdzie
tutaj coœ dla siebie.
Przekrój wyró¿nionych miejsc rozci¹ga siê wprawdzie wszerz i wzd³u¿
globu, ale i mi³oœnicy lokalnych wypraw
znajd¹ tutaj inspiracjê dla swoich kolejnych wyjazdów, choæby szlakiem obiektów UNESCO w Polsce. Wydawnictwo
Dragon do³o¿y³o wszelkich starañ, by
ka¿dy czytelnik, bez wzglêdu na czas
i mo¿liwoœci, móg³ odbyæ wspania³¹ podró¿. Takowa, za spraw¹ „Tras marzeñ”, jest na wyci¹gniêcie rêki.
Autorzy: Jolanta B¹k i in. Rok wydania: 2013. Liczba stron: 304.
Oprawa twarda.
Romana Koch
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Jubileuszowe bajanie
Drugiego dnia mia³o miejsSerdeczne ¿yczenia i gratuce uroczyste podsumowanie
lacje, niezliczone wspomnienia
konkursu i wrêczenie statuetek
minionych edycji – tak rozpo– ¿ubr skrzydlaty, nagród i wycz¹³ siê dziesi¹ty, jubileuszowy
ró¿nieñ. Po emocjonuj¹cym fiOgólnopolski Konkurs „Bajanale uczniowie z Technikum
rze z Leœnej Polany” im.
Leœnego w Bia³owie¿y zapreredaktora Andrzeja Zalewskiezentowali spektakl pt.: „Spotkago”, który odbywa³ siê 19–20
nie z Puszcz¹”.
maja w Oœrodku Kultury LeœPatronat nad wydarzeniem
nej w Go³uchowie.
sprawowa³ Dyrektor Generalny
Tegoroczne bajanie zaczê³o
Lasów Pañstwowych oraz Rada
siê wspomnieniem o pomys³oJêzyka Polskiego przy Prezydawcy wydarzenia – redaktorze
dium Polskiej Akademii Nauk.
Andrzeju Zalewskim oraz wyst¹Konkurs przygotowa³ Oœrodek
pieniem goœcia specjalnego –
Jowity Pampuch – laureatki pier- Laureaci konkursu; od lewej Andrzej Karwan – II miejsce, Alicja Derra – III miejsce, Kultury Leœnej w Go³uchowie,
Szymon Wojtyszyn – I miejsce (fot. K. Zió³kowska)
a wspó³organizatorami byli
wszej edycji konkursu.
Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych oraz Biuro NasienDo X rozgrywek bajarzy przyst¹pi³o 35 uczestników – leœnikównictwa Leœnego w Warszawie.
-terenowców, studentów leœnictwa oraz nauczycieli i uczniów teJoanna Zalejska-Niczyporuk
chników leœnych. Gawêdziarze opowiadali o w³asnych prze¿yciach
zwi¹zanych z leœnymi wyprawami i o przygodach cz³onków swoich

Uczniowie z Technikum Leœnego w Bia³owie¿y odegrali spektakl pt.: „Spotkanie z
Puszcz¹” (fot. K. Zió³kowska)
Krzysztof Og³uszka (wyró¿nienie w konkursie) zaprezentowa³ gawêdê napisan¹
dziewiêciozg³oskowcem, opowiadaj¹c¹ o bajaniu w poprzednich edycjach
wydarzenia (fot. K. Zió³kowska)

rodzin. Prezentowali równie¿ gawêdy oparte na tekstach ludowych
lub powi¹zane z utworami mitologicznymi. Wyg³osili m.in. historiê
mi³osnych rozterek morskiej bogini Juraty i rybaka zwanego Tosiem,
s¹d nad Sylwanem oraz dzieje Jaœka Jawora i piêknej Kaliny. Nie zabrak³o humorystycznych i wierszowanych tekstów o leœnych zwierzêtach, wspominaj¹cych poprzednie edycje konkursu lub opisuj¹cych autentyczne postacie i zdarzenia z minionych bajañ.
Na zakoñczenie pierwszego dnia zmagañ konkursowych, w sali
muzycznej „Oficyny”, odby³ siê koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu Kaliny Perz-Klimkiewicz.

Koncert w wykonaniu Kaliny Perz-Klimkiewicz (fot. A. Antonowicz)

Wyniki konkursu
I miejsce – Szymon Wojtyszyn, za gawêdê „Zwierzêta o sobie”
II miejsce – Andrzej Karwan, uczeñ Technikum Leœnego
w Bi³goraju, za gawêdê „S¹d nad Sylwanem”
III miejsce – Alicja Derra, uczennica Technikum Leœnego
w Tucholi, za gawêdê „Leœne pogaduszki dziadka
i wnuczki”
Wyró¿nienia:
- Krzysztof Og³uszka, student Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania
Œrodowiskiem w Tucholi, za gawêdê „Leœne bajanie”
- Dominika Staromiejska, uczennica Technikum Leœnego
w Bi³goraju, za gawêdê „Bajanie o bajaniu”
- Micha³ Wojcieszkiewicz, Nadleœnictwo ¯o³êdowo, za gawêdê
„W wygodnym lesie”
- Marta Wieteska, uczennica Zespo³u Szkó³ Leœnych
w Zagnañsku, za gawêdê „Tajemnica starych dêbów”
- Antoni Ziêba, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Leœnych
i Ekologicznych w Brynku, za gawêdê „Puszcza niez³omna”
- Pawe³ Kowal, uczeñ Technikum Leœnego w Bi³goraju,
za gawêdê „Dziadek”
- Adrianna Malendowicz, uczennica Technikum Leœnego
w Tucholi, za gawêdê „Rozmowy z sow¹”
Wyró¿nienie specjalne dla Magdaleny Koziary, studentki
Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i
Micha³a Denisa, studenta Wydzia³u Leœnego SGGW w
Warszawie, za przygotowany tekst wierszowany wspominaj¹cy
minione edycje konkursu
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Dzieñ Ziemi 2016
Poch³anianie dwutlenku wêgla przez lasy, jego kumulacja w
drewnie oraz problem niskiej emisji by³y poruszanymi podczas
tegorocznych obchodów Dnia Ziemi tematami. Zagadnienia, wa¿ne zarówno z globalnego jak i lokalnego punktu widzenia, znalaz³y
swoje odzwierciedlenie w pracach konkursowych gimnazjalistów,
rajdzie ekologicznym, spektaklach i happeningu, które odby³y siê
w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 22 kwietnia br.
To wspólne œwiêto od lat jednoczy ludzi wokó³ najwa¿niejszych
spraw zwi¹zanych z egzystowaniem na naszej planecie i sprzyja
zwiêkszaniu œwiadomoœci ekologicznej. Wzajemna edukacja uczniów
z ro¿nych poziomów wiekowych realizowana w tym dniu w Go³uchowie wydaje siê byæ kluczem do sukcesu. Po raz piêtnasty, z entuzjazmem i zaanga¿owaniem w³¹czyli siê oni w przebieg obchodów Dnia
Ziemi.
Starsi uczyli m³odszych i na odwrót. Licealiœci i gimnazjaliœci
zrealizowali ze swoimi m³odszymi kole¿ankami i kolegami rajd
ekologiczny „Pod drzewami”. Dzieci z nauczania pocz¹tkowego
zachêci³y doros³ych do wspólnego skandowania hase³ podczas
happeningu w parku-arboretum. Ekologiczne treœci zawarte w nowej
wersji „Lokomotywy”, piosenkach i aktorskich popisach zapad³y nie
tylko w pamiêæ, ale i w serce, wywo³uj¹c szereg pozytywnych emocji.

W czasie obchodów Dnia Ziemi uhonorowano odznak¹ „Honorowego Opiekuna Miejsc Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”
czterdziestu dwóch gimnazjalistów, którzy przez minione miesi¹ce
anga¿owali siê w ró¿nego rodzaju zadania podnosz¹ce œwiadomoœæ
ekologiczn¹ i sprzyjaj¹ce poprawie jakoœci œrodowiska naturalnego.
Liczne nagrody i wyró¿nienia trafi³y do laureatów turniejów wiedzy,
finalistów rajdu i konkursów, w tym plastycznego zatytu³owanego
„Las magazynem wêgla”. Fina³em ekologicznego spotkania w
Oœrodku Kultury Leœnej by³o losowanie wœród jego uczestników
roweru ufundowanego przez Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Miasta
EKO z Kalisza.

Laureaci konkursu „Las magazynem wêgla” wraz z Benedyktem RoŸmiarkiem,
dyrektorem Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. K. Zió³kowska)

Spektakl pt.: „Kongres smogu” przygotowany przez uczniów z Gimnazjum nr 4
w Kaliszu (fot. K. Zió³kowska)

Wydarzenie, podzielone na trzy powi¹zane ze sob¹ czêœci, przebiega³o w „Powozowni”, parku-arboretum i na zamkowym dziedziñcu. Wspólnym mianownikiem by³o sadzenie przez m³odzie¿ sosny
limby. Drzewo, pozostaj¹c na d³ugie lata w go³uchowskim parku, nie
tylko bêdzie upamiêtnia³o ten szczególny dzieñ, ale równie¿ wraz z
innymi drzewami, weŸmie czynny udzia³ w poch³anianiu dwutlenku
wêgla.

Sadzenie sosny limby w go³uchowskim parku (fot. K. Zió³kowska)

Jakoœæ ¿ycia zale¿y od naszego postêpowania i podejmowanych
decyzji. Dbaj¹c o lasy i czerpi¹c w zrównowa¿ony sposób z ich zasobów zapewniamy przysz³ym pokoleniom ekologiczne bezpieczeñstwo – takie wypowiedzi towarzyszy³y obchodom Dnia Ziemi, które
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, placówek kulturalnych i jednostek Lasów Pañstwowych.
Wydarzenie, które odby³o siê pod patronatem Grzegorza Sapiñskiego – prezydenta Kalisza, Macieja Wasielewskiego – starosty pleszewskiego oraz Andrzeja Grzyba – pos³a do Parlamentu Europejskiego, zorganizowali Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
i III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Kaliszu.
Zgromadzi³o ono pó³ tysi¹ca goœci.
Alicja Antonowicz

Wyniki konkursu plastycznego
„Las magazynem wêgla”
I miejsce – Piotr Majchrowicz, Gimnazjum w Go³uchowie
II miejsce – Zuzanna Franczak, Gimnazjum nr 3
im. Powstañców Wielkopolskich w Pleszewie
III miejsce – Gabriela GoŸdziewicz, Gimnazjum nr 2
im. J. S³owackiego w Kaliszu
Wyró¿nienia:
- Aleksandra Bruzi, Gimnazjum nr 3 im. Powstañców
Wielkopolskich w Pleszewie
- Paulina Gabryœ, Gimnazjum nr 3 im. Powstañców
Wielkopolskich w Pleszewie
- Patrycja Rybak, Gimnazjum nr 3 im. Powstañców
Wielkopolskich w Pleszewie
- Martyna Zaleœna, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
w Kaliszu
- Nikola Zmyœlona, Gimnazjum w Go³uchowie
- Dominik Tarnawski, Gimnazjum w Go³uchowie
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XII festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”
Barwne stroje m³odych aktorów, leœne, ludowe i szlacheckie –
osób prowadz¹cych warsztaty i pokazy edukacyjne oraz uœmiechy
na twarzach uczestników wydarzenia – to wizytówka festynu
„Spotkanie z lasem”.
Dwunasta edycja plenerowego wydarzenia odby³a siê 10 czerwca br. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie. W s³oneczne,
pi¹tkowe przedpo³udnie, na plac podworski Oœrodka przyby³a
m³odzie¿ i dzieci wraz z opiekunami ze szkó³ po³udniowej Wielkopolski. W tegorocznym wydarzeniu wziê³o udzia³ blisko 900
uczniów.
Na uczestników „Spotkania z lasem” czeka³y liczne atrakcje. Pod
namiotem OKL, obok gier i zabaw edukacyjnych oraz leœnych zgadywanek, uczniowie brali udzia³ w warsztatach malowania na koszulkach i naklejania na drewnie. Na innych plenerowych stoiskach dzieci
rysowa³y na liœciach i szkle, wykonywa³y filcow¹ bi¿uteriê oraz papierowe i szyde³kowe ozdoby leœne. Na bardziej wytrwa³ych czeka³y
warsztaty garncarskie, wycinania skórzanych rzemieni i wyplatania z
wikliny. Chêtni, którzy mieli du¿o energii, mogli skorzystaæ z zabaw
akrobatycznych przygotowanych przez kuglarzy.
Nie zabrak³o pokazu pracy pilarzy, wêdzenia oraz dziania barci.
Temat pszczó³ by³ podjêty równie¿ na stoisku pszczelarskim, gdzie
m³odzie¿ mog³a zobaczyæ wnêtrze ula oraz poznaæ ciekawostki z ¿ycia
tych po¿ytecznych owadów.
Nie tylko ma³e zwierzêta, ale tak¿e nieco wiêksze, by³y atrakcj¹
festynu. Przechadzaj¹c siê po placu, na którym odbywa³o siê „Spotkanie z lasem”, uczestnicy z bliska poznawali ptaki drapie¿ne oraz rasy
psów myœliwskich – aporterów i goñczych. Mo¿na by³o nie tylko wykonaæ fotografiê z piêknymi zwierzêtami, ale równie¿ dowiedzieæ siê
wielu ciekawostek z ¿ycia konkretnych gatunków i ras.

Pokaz dziania barci w wykonaniu Towarzystwa ¯ywej Archeologii Zawodzie w Kaliszu
(fot. P. Ortell)

Gry i zabawy przygotowane przez kuglarzy (fot. P. Ortell)

Na stoisku OKL uczestnicy festynu rozwi¹zywali zagadki leœne, wyklejali na drewnie
i malowali koszulki (fot. P. Ortell)

Na chc¹cych spêdziæ nieco wiêcej czasu w Go³uchowie w Muzeum Leœnictwa czekali przewodnicy. Oprowadzali wizytuj¹cych po
wystawach sta³ych i czasowych. Uczestnicy festynu nie tylko zwiedzali muzeum, ale równie¿ spacerowali po parku-arboretum, ogrodzie
zio³owo-kwiatowym oraz odwiedzali zwierzêta w pokazowej
zagrodzie.
Równolegle z warsztatami i pokazami, na scenie odbywa³y siê
spektakle ekologiczne przygotowane przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹.
Barwn¹ i energiczn¹ inscenizacjê zatytu³owan¹ „Ekologiczne reggae”
zaprezentowali uczniowie ze Szko³y Podstawowej w ¯egocinie. Dzieci z klasy III a ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie przygotowa³y
tajemniczy spektakl pt.: „Kosmici w Go³uchowie”.
Nie zabrak³o piosenek o tematyce przyrodniczej wyœpiewanych
przez m³odzie¿ z go³uchowskiej placówki szkolnej oraz dynamicznych wystêpów tanecznych w wykonaniu uczniów z klasy III b ze
Szko³y Podstawowej nr 10 w Kaliszu. Dodatkowo, m³oda aktorka,
Maja Szczerek z kaliskiej dziesi¹tki, przebrana za uroczego owada,
wyrecytowa³a wiersz pt.: „Mucha i karaluch”.
W samo po³udnie odby³ siê uroczysty fina³ konkursu plastycznego
„Las – Twój dobry s¹siad”. Konkurs ten organizowany jest od pierwszej edycji festynu i cieszy siê nieustaj¹cym zainteresowaniem. Do
tegorocznej edycji wydarzenia nap³ynê³y 693 prace z 58 placówek
szkolnych m.in. z Kalisza, Konina, Ostrowa Wlkp., Turku, Pleszewa,
Jarocina i Kêpna. Na laureatów i wyró¿nionych czeka³y dyplomy, nagrody oraz upominki ufundowane przez Oœrodek.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: kwartalnik
„Echa leœne”, tygodnik „¯ycie Pleszewa” oraz Radio Centrum Kalisz.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Podczas festynu wszyscy zainteresowani poznawali ptaki drapie¿ne oraz rasy psów
myœliwskich (fot. P. Ortell)
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III edycja Miêdzynarodowego Festiwalu Kultury Leœnej
i £owieckiej w Go³uchowie
Wyniki konkursu, zwyciêzcy w poszczególnych klasach
Soliœci:
Klasa D:
I miejsce – Jan Pucha³a z wynikiem 175 pkt. (Ko³o £owieckie
„Jeleñ” z Rychtala)
Klasa C:
I miejsce – Patrycja Kulak z wynikiem 271 pkt. (Technikum
Leœne w Brynku)
II miejsce – Jakub Kociñski z wynikiem 268 pkt. (Gimnazjum
Publiczne w W¹sowie)
III miejsce – Aistas Puèinskas z wynikiem 263 pkt. (Aleksandras
Stulginskis Unoversitetas z Litwy)
Klasa B:
I miejsce – Artur Sadowski z wynikiem 292 pkt. (Technikum
Leœne w Brynku)
II miejsce – Anna Tomaszewska z wynikiem 284 pkt.
(Gimnazjum Publiczne w KaŸmierzu)
III miejsce – Adam Dolniak z wynikiem 283 pkt. (Technikum
Leœne w Brynku)
Klasa A:
I miejsce – Sylwia Tomecka z wynikiem 291 pkt. (Technikum
Leœne w Brynku)
II miejsce – Bart³omiej Szlachta z wynikiem 289 pkt.
(Technikum Leœne w Brynku)
III miejsce – Luiza Szatner z wynikiem 287 pkt. (Technikum
Leœne w Brynku)
Kategoria zespo³ów:
Klasa C:
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Darz Bór”
z wynikiem 275 pkt. (Nadleœnictwo Grodzisk)

II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Hubert” Bralin
z wynikiem 263 pkt. (Ko³o £owieckie „Hubert” Bralin)
III miejsce – III Zespó³ Trêbaczy Myœliwskich Goraj z wynikiem
202 pkt. (Zespó³ Szkó³ Leœnych w Goraju)
Klasa B:
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich przy RDLP w
Radomiu z wynikiem 278 pkt.
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Przylesie” Poznañ
z wynikiem 272 pkt. (K£ „Przylesie” Poznañ)
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Echo Wandy”
z wynikiem 264 pkt. (Nadleœnictwo Przedborów)
Klasa G:
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” Wydzia³u
Leœnego SGGW w Warszawie z wynikiem 293 pkt.
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Technikum Leœnego
w Brynku z wynikiem 291 pkt.
Muzyka myœliwska:
Klasa MB:
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” Wydzia³u
Leœnego SGGW w Warszawie z wynikiem 294 pkt.
II miejsce – Trubaèi OMS Pøerov z wynikiem 290 pkt. (Czechy)
III miejsce – Trubaèi z Kladské z wynikiem 288 pkt. (Czechy)
Klasa MEs:
I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich przy RDLP
w Radomiu z wynikiem 268 pkt.
Klasa MSH:
I miejsce – Zespó³ Aleksandras Stulginskis Unoversitetas
z wynikiem 280 pkt. (Litwa)

XII festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”
Wyniki konkursu plastycznego „Las – Twój dobry s¹siad”
I kategoria (klasy I–III szkó³ podstawowych):
I miejsce – Mateusz Falgowski, Specjalny Oœrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety w Ostrowie Wlkp.
II miejsce – Piotr Perz, Szko³a Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp.
III miejsce – Maja Frankiewicz, Szko³a Podstawowa nr 13
w Ostrowie Wlkp.
Wyró¿nienia:
- Wiktoria Pilarczyk, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Julia Michalska, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Oliwia Tomczyk, Szko³a Filialna Szko³y Podstawowej
w Russowie z siedzib¹ w Kokaninie
- Iga Dominiak, Szko³a Podstawowa nr 17 w Kaliszu
- Krystian Matuszak, Szko³a Podstawowa w KoŸminku
- Julita Pogorzelec, Szko³a Podstawowa w Moskurni
- Maciej Bryl, Szko³a Podstawowa nr 6 w Koninie
- Wiktoria Sobczak, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kaliszu
- Igor Pieprzyk, Szko³a Podstawowa nr 1 w Kêpnie
II kategoria (klasy IV–VI szkó³ podstawowych):
I miejsce – Pawe³ Ruda, Specjalny Oœrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety w Ostrowie Wlkp.
II miejsce – Olga Gosk, Szko³a Podstawowa nr 12 w Koninie
III miejsce – Agata Drabina, Szko³a Podstawowa nr 1 w Turku
Wyró¿nienia:
- Alicja P³óciennik, Szko³a Podstawowa nr 8 w Kaliszu
- Aleksandra Mikulska, Szko³a Podstawowa nr 9 w Ostrowie
Wlkp.
- Julia Maleszka, Szko³a Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp.
- Anna Michalak, Szko³a Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp.

- Piotr Jeziorski, Specjalny Oœrodek Wychowawczy Zgromadzenia
Sióstr œw. El¿biety w Ostrowie Wlkp.
- Natalia Marek, Szko³a Podstawowa w Rychnowie
- Sandra Pietrzak, Szko³a Podstawowa nr 16 w Kaliszu
- Micha³ Grzesiak, Zespó³ Szkó³ nr 11 w Kaliszu
III kategoria (klasy I–III gimnazjum):
I miejsce – Patrycja Ku¿aj, Specjalny Oœrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety w Ostrowie Wlkp.
II miejsce – Zofia Hendrysiak, Gimnazjum nr 10 w Kaliszu
III miejsce – Julia Mituta, Gimnazjum nr 10 w Kaliszu
Wyró¿nienia:
- Katarzyna Mielczarek, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
- Katarzyna Zdunek, Gimnazjum w Go³uchowie
- Aleksandra Chruœcicka, Zespó³ Szkó³ nr 11 w Kaliszu
- Milena Kowalczyk, Zespó³ Szkó³ w Che³mcach
IV kategoria (szko³y ponadgimnazjalne):
I miejsce – Karolina Witkowska, Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Pleszewie
II miejsce – Weronika So³tysiak, Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Pleszewie
III miejsce – Marta Wojtkowiak, ZSPP CKU w Marszewie
Wyró¿nienia:
- Roksana Sikora, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Pleszewie
- Manuela Sobczak, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Pleszewie
- Lucyna Bachmann, Specjalny Oœrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety w Ostrowie Wlkp.
- Joanna Przyby³a, Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Kaliszu
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III edycja Miêdzynarodowego Festiwalu Kultury Leœnej
i £owieckiej w Go³uchowie
18 czerwca 2016 r. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie
odby³a siê trzecia edycja Miêdzynarodowego Festiwalu Kultury
Leœnej i £owieckiej. W ramach festiwalu odby³y siê: III Go³uchowski Konkurs Sygnalistów Myœliwskich, III Go³uchowski
Konkurs Muzyki Myœliwskiej oraz VIII Ogólnopolski Dru¿ynowy Konkurs w Szlachetnej Sztuce Wabienia Jeleni.
Od godz. 11.00 na dziedziñcu „Oficyny” 14 zespo³ów oraz 51 solistów prezentowa³o swe umiejêtnoœci podczas konkursów sygnalistów myœliwskich i muzyki myœliwskiej. Sygnaliœci przyjechali do
Go³uchowa z ca³ej Polski, by³y tak¿e dwa zespo³y z Czech i jeden
z Litwy.
Jury w sk³adzie: Maciej Strawa (przewodnicz¹cy), Artur Kanawka oraz Adam Migurski, ocenia³o wystêpy wszystkich uczestników. W podsumowaniu przewodnicz¹cy powiedzia³: Ca³y konkurs
przebieg³ sprawnie, bez zak³óceñ, poziom by³ zró¿nicowany i cieszy
fakt, ¿e wystêpuj¹ tak¿e pocz¹tkuj¹cy sygnaliœci, którym gor¹co
kibicujemy. Dziêkujemy tak¿e zagranicznym zespo³om za wspania³e
zaprezentowanie siê polskiej publicznoœci.
Grand Prix festiwalu – statuetkê ¿ubra, otrzyma³ Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” Wydzia³u Leœnego SGGW z Warszawy. Uzyska³ on najwy¿sze noty w muzyce myœliwskiej.

Stoiska edukacyjne przygotowane przez Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
i Nadleœnictwo Antonin (fot. A. Antonowicz)

O godz. 14.00 swe konkursowe zmagania rozpoczêli wabiarze
jeleni. W VIII Ogólnopolskim Dru¿ynowym Konkursie w Szlachetnej Sztuce Wabienia Jeleni startowa³o szeœæ trzyosobowych dru¿yn
z ca³ej Polski. Zawodnicy wystêpowali w czterech konkurencjach.
W trzech pierwszych ka¿dy z dru¿yny wystêpowa³ indywidualnie, w
ostatniej ca³a dru¿yna odegra³a scenkê rodzajow¹. Wabiarzy ocenia³o jury w sk³adzie: Krzysztof Andrzejewski, Zbigniew Biber, Kazimierz Bieganowski. Nad prac¹ jury i przebiegiem konkursu czuwa³
Jacek Pszczó³ka – prezes Klubu Wabiarzy Jeleni Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego.
Najlepszymi w Polsce dru¿ynowymi wabiarzami okazali siê:
I miejsce: Biuro polowañ „Huntpol” Radom i Okrêgowa Rada
£owiecka w Kaliszu w sk³adzie: Dariusz Rzepka, Jan Skrzetuski,
£ukasz Wyrzykowski,
II miejsce: Nadleœnictwo Sarbia w sk³adzie: Adam Czarny, Bogus³aw £yczykowski, Tomasz Maliñski,
III miejsce: Reprezentacja Klubu Wabiarzy Jeleni Zarz¹d G³ówny w Warszawie w sk³adzie: Tomasz Gurzyñski i Julia Gurzyñska
(Nowe Miasto Lubawskie), Andrzej Pañszczyk (Bia³y Dunajec),
Stanis³aw Szlachta (Jerzmanowice).
W trakcie wydarzenia mo¿na by³o nie tylko pos³uchaæ muzyki
czy odg³osów jeleni, ale tak¿e uzyskaæ ciekawe informacje na temat
psów myœliwskich takich jak labrador lub goñczy polski. Zwierzêta
te prezentowa³ pan Cezary Marchwicki, na co dzieñ prowadz¹cy
hodowlê labradorów.

Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich przy RDLP w Radomiu, I miejsce w klasie B i MEs
(fot. A. Antonowicz)

Przez ca³y czas trwania festiwalu byli obecni tak¿e sokolnicy
z Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
„Gniazdo Sokolników”. Zaprezentowali jastrzêbia Harrisa, soko³a
raroga górskiego i soko³a bia³ozora. Sokolnicy chêtnie opowiadali
o swoich skrzydlatych podopiecznych. Piêknego ptaka ³owczego
ka¿dy uczestnik móg³ wzi¹æ na rêkê i zrobiæ sobie z nim zdjêcie.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê konkursy wiedzy leœnej m.in.
rozpoznawanie poro¿y, tropów czy odg³osów zwierz¹t leœnych na
stoiskach edukacyjnych przygotowanych przez OKL w Go³uchowie,
Nadleœnictwo Antonin. Prezentowa³ siê te¿ Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie”, od którego mo¿na by³o otrzymaæ sadzonkê buka lub cisa. Gmina Go³uchów przedstawia³a ofertê turystyczn¹ i zaprasza³a do udzia³u w akcji promocyjnej „Przyje¿d¿ajcie do
Go³uchowa!”. Tego dnia mo¿na by³o równie¿ ca³kowicie bezp³atnie
zwiedziæ wystawy Muzeum Leœnictwa.
Organizatorem festiwalu by³ Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie przy wspó³udziale: nadleœnictw Antonin, Grodziec, Kalisz,
Krotoszyn, Przedborów, Syców, Taczanów, Leœnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” i Leœnego Zak³adu Doœwiadczalnego Siemianice, Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Leœnych im. Mieczys³awa Wierzbickiego, Okrêgowej Rady £owieckiej w Kaliszu,
Klubu Wabiarzy Jeleni Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, Samorz¹du
Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Gminy Go³uchów. Przedsiêwziêcie wspar³ tak¿e sklep
myœliwski „Colt” z Kalisza.
Joanna Kostka

Organizatorzy festiwalu oraz laureaci VIII Ogólnopolskiego Dru¿ynowego Konkursu
w Szlachetnej Sztuce Wabienia Jeleni; od lewej: Zbigniew Kusza – zastêpca dyrektora
OKL, Marek Przybylski – przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego PZ£ w Kaliszu,
£ukasz Wyrzykowski, Jan Skrzetuski i Dariusz Rzepka – I miejsce zespo³owo, Adam
Czarny, Bogus³aw £yczykowski – II miejsce zespo³owo (fot. A.Antonowicz)
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Park-arboretum w Go³uchowie
Izabella i Jan Dzia³yñscy stworzyli, wraz z ogrodnikiem Adamem
Kubaszewskim, miejsce przyci¹gaj¹ce swym urokiem, tajemniczoœci¹ i piêknem rzesze ludzi. Nie tylko ze wzglêdu na umiejscowiony tu zamek, ale równie¿ z powodu niepowtarzalnego parku-arboretum. Park, który zosta³ zaprojektowany w stylu angielskim naturalnym, swobodnym, z piêknymi alejami i drzewami dekoracyjnymi. Obejmuje on centraln¹ czêœæ Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Rzeki Ciemnej”, która to przep³ywa przez œrodek
parku.

Fragment parku i osady „Dybul” w Go³uchowie, ok. 1926 r. (fot. R. Ulatowski)

Dokumentacja fotograficzna parku jest bogata. W archiwum znajduje siê wiele zdjêæ, zarówno barwnych, jak i czarno-bia³ych, ukazuj¹cych
jego piêkno o ró¿nych porach dnia czy roku. Prawdziwymi rarytasami s¹
fotografie, które przenosz¹ nas w odleg³e czasy pocz¹tku XX wieku i s¹

Fragment parku w Go³uchowie z widokiem na staw, ok. 1926 r. (fot. Arch. OKL)

Tworzenie tego miejsca by³o nie lada wyzwaniem, bo jak pisa³ w
swym notatniku Adam Kubaszewski: Tu nale¿y mieæ g³owê i nogi na
pamiêci, albowiem prace wymagaæ bêd¹ zarówno si³ umys³owych, jako
te¿ si³ fizycznych. Park bowiem ma powierzchniê blisko 160 ha, stanowi
kolekcjê oko³o 600 gatunków i odmian drzew i krzewów, nie tylko rodzimych, ale i pochodz¹cych z wielu pañstw œwiata. Jest zró¿nicowany pod
wzglêdem ukszta³towania terenu, siedlisk, gatunków flory i fauny. Ta
rozmaitoœæ sprawia, ¿e o ka¿dej porze roku wygl¹da on równie ciekawie.
Dziœ opiekê nad parkiem sprawuje Oœrodek Kultury Leœnej, który
prowadz¹c ci¹g³¹ rewaloryzacjê, zachowuje jego niezwyk³y charakter.
Park niezmiennie cieszy siê ogromnym powodzeniem wœród ludzi szukaj¹cych wytchnienia, jest tak¿e inspiracj¹ zarówno dla fotografów, jak i
artystów – malarzy, rzeŸbiarzy, poetów. Stanowi doskona³¹ sceneriê do
ró¿nych wydarzeñ kulturalnych i uroczystoœci. Jest w koñcu miejscem,
gdzie mo¿na po prostu odpocz¹æ, pospacerowaæ, poprzygl¹daæ siê
przyrodzie.

Leœnicy z powiatu jarociñskiego na wycieczce w Go³uchowie; na zdjêciu: na œrodku,
wsparty o laskê Adam Kubaszewski, czwarty od lewej w kapeluszu z lask¹ Stanis³aw
Karpiñski – nadleœniczy w Tarcach i przewodnicz¹cy Ko³a Leœników w Jarocinie;
20–21 IX 1921 r., dar leœniczego Karpiñskiego, styczeñ 1979 r. (fot.Arch. OKL)

potwierdzeniem, ¿e park od dawna cieszy³ siê powodzeniem i przyci¹ga³ ludzi. Niektóre z nich to fotografie z
pierwszej dekady XX w. pokazuj¹ce alejê ³¹cz¹c¹ zamek
z czêœci¹ podworsk¹, mostek na rzece Ciemnej, grupy
drzew.
Inne zdjêcia powsta³y przed 1926 r., przedstawiaj¹
m.in. œrodkow¹ czêœæ parku, gdzie znajduj¹ siê sztucznie
utworzone, ale jak¿e malownicze, dwa stawy. Uwieczniona zosta³a te¿ wycieczka leœników z powiatu jarociñskiego w dniach 20–21 wrzeœnia 1921 r., któr¹ podejmowa³ w Go³uchowie Adam Kubaszewski.
Zapraszamy i dziœ do odwiedzenia i sfotografowania
piêknego go³uchowskiego parku, a przy okazji wakacyjnego spaceru zapraszamy równie¿ do zwiedzenia wystaw
sta³ych oraz czasowych Muzeum Leœnictwa Oœrodka
Kultury Leœnej.
Joanna Kostka

Widok znad rzeki Ciemnej na zachodni¹ stronê
„Oficyny”, pocz¹tek XX w. (fot. Arch. OKL)

•ród³a:
1. K¹sinowska R., Go³uchów. Rezydencja magnacka w œwietle
Ÿróde³, Oœrodek Kultury Leœnej, Go³uchów 2006.
2. Kubaszewski A., Historia Go³uchowa. Notatnik, rêkopis,
Go³uchów po 1875 r.
Fragment leœnej czêœci parku w Go³uchowie, ok.
3. http://www.okl.lasy.gov.pl/parki-i-arboretum [dostêp:
1926 r. (fot. Arch. OKL)
25.05.2016 r.]

9

Rakiety i ochrona lasu
W ochronie lasu, czyli w zwalczaniu szkodników i chorób lasu
za pomoc¹ œrodków chemicznych, u¿ywany jest ró¿nego rodzaju
sprzêt (aparatura). W zale¿noœci od postaci preparatu u¿ywane
s¹: opylacze, opryskiwacze, wytwornice aerozoli (zamg³awiacze)
lub sprzêt uniwersalny tak skonstruowany, ¿e mo¿e byæ u¿ywany
zarówno do opylania jak i opryskiwania lub zraszania.

W katalogu „Narzêdzia i maszyny ogrodnicze” z 1967 r. czytamy:
„Wytwornica aerozoli «Pulsopyl». Rozpyla ciecze oleiste na krople
o œrednicy 30–40 mikronów (mg³a mokra). U¿ywana do niszczenia
szkodników. «Pulsopyl» wyposa¿ony jest w benzynowy silnik
odrzutowy. Silnik nie posiada czêœci obrotowych, lecz wytwarza
drgaj¹cy strumieñ gor¹cych gazów, który czêœciowo rozpyla ciecz

Opryskiwacz-zamg³awiacz „Pulsopyl” P-1 wyprodukowany w latach 60. XX w. przez WSK Rzeszów; eksponat w Muzeum Leœnictwa Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
prezentowany na wystawie „Techniki leœnej” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Wykorzystanie pulsacyjnego silnika rakietowego mo¿e zaskakiwaæ, ale i ten pomys³ techniczny zastosowano w konstrukcji
zamg³awiaczy-opryskiwaczy przeznaczonych do wytwarzania aerozoli. W opryskiwaczach tego typu strumieñ spalin silnika pulsacyjnego rozpyla ciecz i przenosi mikrokrople na opryskiwane przedmioty. Istniej¹ konstrukcje przewoŸne oraz przenoœne.
Produkowany w Polsce w latach szeœædziesi¹tych XX w. przenoœny opryskiwacz-zamg³awiacz „Pulsopyl” ma silnik pulsacyjny z
otwart¹ komor¹ spalania. Podczas uruchamiania, przy pomocy pompki powietrznej wytwarza siê strumieñ powietrza, który z jednej strony
stwarza nadciœnienie w zbiorniku benzyny, a z drugiej podciœnienie w
dyfuzorze. Dziêki temu paliwo wyp³ywa ze zbiornika i po wymieszaniu siê z powietrzem przedostaje siê do komory spalania. W komorze spalania mieszanka paliwowa jest zapalana iskr¹ elektryczn¹.
Wskutek szybkiego spalania siê paliwa nastêpuje wybuch, a gazy opuszczaj¹ce rurê wylotow¹ porywaj¹ cz¹stki cieczy truj¹cej i przenosz¹
je na opryskiwany obiekt.
Po zainicjowaniu spalania zap³on elektryczny jest niepotrzebny,
gdy¿ mieszanka paliwowa zapala siê samoczynnie. Podczas pracy rolê
pompki odgrywaj¹ spaliny, które przedostaj¹ siê do komory mieszania
i stwarzaj¹ na przemian podciœnienie i nadciœnienie. Taka zmiana
ciœnienia powoduje wymieszanie siê wyp³ywaj¹cego ze zbiornika
paliwa z powietrzem przedostaj¹cym siê z atmosfery przez jednokierunkowy gaŸnik. Podczas pracy w zbiorniku benzyny utrzymuje
siê nadciœnienie wynosz¹ce ok. 0,4 kPa, a w zbiorniku cieczy nadciœnienie wynosz¹ce ok. 50 kPa.

przez rozbicie na krople, a czêœciowo odparowuje j¹. Para cieczy
skrapla siê w powietrzu atmosferycznym. Istnieje mo¿liwoœæ opryskiwania tak¿e cieczami rozwodnionymi ale wydajnoœæ aparatu jest
wówczas ma³a. Wytwornica mo¿e byæ tak¿e u¿yta jako palnik.
Paliwem mo¿e byæ benzyna, nafta lub olej gazowy. Wytwarza ona
p³omieñ o wielkiej wydajnoœci ciep³a (do 150 000 Kcal/godz.) dobrze
nadaj¹cy siê do wypalania ognisk zarazy, odmra¿ania zamarzniêtych
przedmiotów, giêcia rur, prêtów stalowych itp. D³ugoœæ wytwornicy
1400 mm, szerokoœæ 280 mm, wysokoœæ 360 mm. Pojemnoœæ
zbiornika na ciecz 4 l, pojemnoœæ zbiornika na paliwo 1,4 l, iloœæ
rozpylanej cieczy do 30 l/godz., zu¿ycie paliwa 1,1 l/godz. Ciê¿ar
wytwornicy pustej 11,5 kg”.
Zamg³awiacze takie jak „Pulsopyl” maj¹ ograniczon¹ mo¿liwoœæ
u¿ytkowania w leœnictwie, ale ten typ aparatury w dalszym ci¹gu
znajduje zastosowanie w ogrodnictwie do zwalczania szkodników
pod os³onami oraz w higienie sanitarnej do zwalczania meszek i komarów na terenach miejskich.
Józef Nadolny

•ród³a:
1. Tyszkiewicz S. (red.), Ma³a encyklopedia leœna, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
2. Botwin M., Józef Botwin J., Maszynoznawstwo leœne, wydanie II,
Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa 1979.
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III Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Dzieciêcej
„Ze sztuk¹ bezpieczniej”
Recytacje, piosenki i spektakle, a tak¿e
œcie¿ka edukacyjna z zakresu wiedzy o lesie
i bezpieczeñstwie, z³o¿y³y siê na przebieg
trzeciej edycji Powiatowego Przegl¹du
Twórczoœci Dzieciêcej „Ze sztuk¹ bezpieczniej”, który odby³ siê 12 i 13 maja w
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie.
To edukacyjne wydarzenie zosta³o zorganizowane, aby rozwijaæ poziom wiedzy na temat bezpiecznego zachowania, kszta³towaæ
w³aœciwe postawy wobec œrodowiska naturalnego i uczyæ odpowiedzialnoœci za ¿ycie w³asne i innych. Formu³a Przegl¹du, podzielonego na konkursowe wystêpy na scenie i plenerowe zabawy w punktach edukacyjnych, przypad³a do gustu zarówno dzieciom, jak i ich
opiekunom. Dbaj¹c o rozwój edukacyjny swoich podopiecznych chêtnie skorzystali z nieco
innej ni¿ szkolna formy przekazywania
wiedzy.
Przegl¹d dedykowany przedszkolakom i
uczniom klas IIII szkó³ podstawowych zorganizowali Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Pleszewie oraz Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie, przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Uczestnicy Przegl¹du prezentowali piosenki, inscenizacje, taniec i recytacje.
Solowymi i zespo³owymi wystêpami, oparty-

Przedstawienie pt.: „Ekologiczne reggae” w wykonaniu
uczniów z Zespo³u Szkó³ w ¯egocinie
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

mi m.in. na znanej literaturze udowodnili, jak du¿¹
wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa posiadaj¹. Czarowali s³owem, znakomit¹ choreografi¹, doskona³ym przygotowaniem i swobod¹ wystêpów na scenie. Dodatkowymi atutami by³y bogata scenografia
i kostiumy.
Jury konkursowe, któremu przewodniczy³ m³.
ogn. Mariusz Glapa z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pleszewie, oceni³o 13
wyst¹pieñ w kategorii przedszkoli oraz 15 w kategorii klas I–III szkó³ podstawowych i przyzna³o nagrody oraz wyró¿nienia. Grand Prix Przegl¹du
zdobyli przedstawiciele Szko³y Podstawowej w
¯egocinie za doskona³¹ grê aktorsk¹ w inscenizacji
„Ekologiczne reggae”.

Po wystêpach konkursowych dzieci
zwiedza³y wystawy w Muzeum Leœnictwa
oraz pokonywa³y 8-punktow¹ œcie¿kê
edukacyjn¹, na której mo¿na by³o poznaæ m.in.
zasady zachowania w lesie, naœladowaæ dzikie
zwierzêta, dowiedzieæ siê co zasmuca drzewa,
a tak¿e obserwowaæ rozprzestrzenianie siê
ognia i dymu w domu, spróbowaæ si³ w
gaszeniu „po¿aru” hydronetkami oraz
obejrzeæ wóz i sprzêt stra¿acki z Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Go³uchowie. Zaliczenie
zadañ potwierdza³a piecz¹tka z wizerunkiem
Pepo – leœnego stra¿aka. Przejœcie ca³ej œcie¿ki
owocowa³o zdobyciem certyfikatu i tytu³u
„Bezpieczny przedszkolak” oraz „Bezpieczny
uczeñ”.
Uroczyste wrêczenie nagród w III Powiatowym Przegl¹dzie Twórczoœci Dzieciêcej
mia³o miejsce 22 maja br. podczas Dni
Otwartych w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pleszewie. Tego
dnia zorganizowano równie¿ spotkanie z
Jackiem Jackowiczem – aktorem Teatru im. W.
Bogus³awskiego w Kaliszu, cz³onkiem jury
oceniaj¹cego wystêpy. Pan Jackowicz udzieli³
uczestnikom Przegl¹du i ich opiekunom wielu
cennych rad.
Alicja Antonowicz

Nowoœci wydawnicze
Pierwsza po³owa roku by³a bogata w publikacje wydane przez
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie. Na rynku ukaza³y siê ksi¹¿ki zarówno autorstwa pracowników Oœrodka, wydane pod redakcj¹
OKL, jak i historyczne, opisuj¹ce losy leœników oraz szkó³ leœnych w
koñcu pierwszej po³owy XX wieku.
„Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie”
to trzecie wydanie albumu ukazuj¹cego walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze
Oœrodka. Ksi¹¿ka, wydana w twardej oprawie,
zawiera 175 barwnych fotografii ukazuj¹cych
zabytkowe budynki muzealne oraz faunê i florê go³uchowskiego parku. Ca³oœæ wzbogacaj¹
opisy parku-arboretum, pokazowej zagrody oraz obiektów
nale¿¹cych do OKL.
„Studia i Materia³y Oœrodka Kultury Leœnej” s¹ rocznikiem opisuj¹cym aspekty
historyczne i kulturowe leœnictwa oraz œrodowiska leœnego. Zawieraj¹ równie¿ kronikê
Oœrodka ukazuj¹c¹ zasoby przyrodnicze,
kulturowe i edukacyjne jednostki. Jest to 15 tom
periodyku.
„Gawêdy z leœnej polany” wydane zosta³y w
zwi¹zku z jubileuszem Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leœnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Zawieraj¹ 37 gawêd, które zosta³y nagrodzone i wyró¿nione w minionych dziewiêciu edycjach konkursu. Publikacja ozdobiona
zosta³a rysunkami Jacka Frankowskiego.

„Zanim powsta³y technika leœne…” autorstwa Anny Kulbackiej to ksi¹¿ka opisuj¹ca historiê Technikum Leœnego w Bia³owie¿y w okresie powojennym. Autorka na podstawie dostêpnych dokumentów, fotografii oraz wspomnieñ
osób pamiêtaj¹cych lata czterdzieste i piêædziesi¹te dwudziestego wieku prezentuje problemy
szkolnictwa zawodowego leœnego i na tym tle
opisuje funkcjonowanie bia³owieskiego
oœrodka.
„Las katyñski” to publikacja Tomasza
Skowronka ukazuj¹ca losy leœników polskich
w sowieckich obozach i wiêzieniach w okresie
II wojny œwiatowej. Autor w oparciu o liczne
dokumenty i noty historyczne przybli¿y³ biogramy pomordowanych leœników, przeœledzi³
proces odkrywania zbrodni katyñskiej oraz
opisa³ masowe deportacje i mordy cz³onków
rodzin zabitych w obozach. Podj¹³ siê równie¿
próby ustalenia liczby leœników wiêzionych w
obozach jenieckich NKWD i zamordowanych
w 1940 r.
„Lasy doliny obrzañskiej” jest publikacj¹
wznowion¹. Ksi¹¿ka autorstwa Andrzeja Skibiñskiego zawiera historiê gospodarki leœnej w
dolinie Obry oraz pracê miejscowych leœników. Opisuje dzieje Nadleœnictwa ¯egrowo i
biografie jego pracowników. Pozycja wydawnicza wzbogacona zosta³a o archiwalne mapy i
fotografie.
Redakcja
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Otwarte wystawy

Wydarzenia

Tu byliœmy

6 kwietnia 2016 r. w obiekcie muzealnym „Oficyna”
udostêpniono do zwiedzania wystawê fotografii Danuty Lewandowskiej pt.: „Roœliny chronione z terenu
Nadleœnictwa Turek” (fot. K. Zió³kowska)

Oœrodek 21 maja br., w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc
Muzeów”, udostêpni³ do zwiedzania wystawy w Muzeum Leœnictwa; w przedsiêwziêciu uczestniczy³o ponad
2800 osób (fot. K. Zió³kowska)

Wystawa na temat Lasów Pañstwowych z udzia³em
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie w Parlamencie
Europejskim, Bruksela 5–7 kwietnia 2016 r.
(fot. A. Kozyra)

W dwóch salach wystaw czasowych „Oficyny” 6 kwietnia br. otwarto ekspozycjê pn.: „...do kolekcji. Nabytki
do zbiorów muzealnych Oœrodka Kultury Leœnej. Lata
2013–2015” (fot. K. Zió³kowska)

23.maja Fundacja Muzeów Wielkopolskich og³osi³a wyniki konkursu na wydarzenie muzealne roku „Izabella
2015”; w wydarzeniu tym OKL otrzyma³ wyró¿nienie w
dziedzinie wydawnictwa za publikacjê „Ars silvestris”;
nagrodê z r¹k Marka WoŸniaka, marsza³ka województwa
wielkopolskiego, odebra³ Zbigniew Kusza, z-ca dyrektora Oœrodka, w asyœcie Rafa³a Kostki z Dzia³u Muzealnego OKL (fot. Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w
GnieŸnie)

Tegoroczny Dzieñ Leœnika i Drzewiarza by³ okazj¹ do
spotkania mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w
Kaliszu z leœnikiem z OKL w Go³uchowie, wydarzenie
odby³o siê 7 kwietnia br. (fot. A. Olejniczak)

8 czerwca br. w Muzeum Leœnictwa „Oficyna” zosta³a
otwarta wystawa twórczoœci Marii Dryll-Marciniak
zatytu³owana „Przytulanie do drzewa”
(fot. A. Antonowicz)

Wyniki III PPTD
„Ze sztuk¹ bezpieczniej”
Zespo³y przedszkolne
I miejsce – Grupa „Motyle”, Przedszkole nr 1
w Pleszewie
II miejsce – Natalia Kubiak, Przedszkole „Bajka”
w Pleszewie
III miejsce – Grupa „Biedroneczki”, Przedszkole
w Taczanowie Drugim
Wyró¿nienie specjalne:
- Mi³osz Popie¿, Przedszkole w Czerminie
Wyró¿nienie:
- Helena Robaczyk, Amelia Witucka, Wojtek Szyszka,
Przedszkole w Go³uchowie
- Grupa „Pracusie”, Przedszkole w Koœcielnej Wsi
Zespo³y szkolne
I miejsce – Klasa I a, Szko³a Podstawowa w Dobrzycy
II miejsce – Klasa I a, ZSP nr 1 w Pleszewie
III miejsce – Angelika Markowska, ZSP
w Bia³ob³otach
Wyró¿nienie specjalne:
- Zosia Juszczak, ZSP w Czerminie
- Grupa „Œwietliczaki”, ZSP nr 3 w Pleszewie
Wyró¿nienie:
- Klasa III, ZSP w Taczanowie Drugim
Grand Prix Przegl¹du zdobyli przedstawiciele Szko³y
Podstawowej w ¯egocinie za inscenizacjê Ekologiczne
reggae

Oœrodek Kultury Leœnej zorganizowa³ stoisko edukacyjne podczas XXI Konkursu Muzyki Myœliwskiej 28 maja
br. w Brodnicy (fot. P. Ortell)
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 8 czerwca br.
odby³o siê posiedzenie Rady Naukowej OKL
(fot. A. Antonowicz)

Na tegoroczne obchody Dnia Dziecka 1 czerwca w Zespole Szkó³ nr 7 w Kaliszu pracownicy Oœrodka przygotowali stoisko OKL, na którym prowadzili gry i zabawy
leœne (fot. Arch. OKL)
22 czerwca 2016 r. w Oœrodku Kultury Leœnej edukatorzy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Pile
realizowali program szkoleniowy z zakresu dydaktyki
leœnej (fot. P. Ortell)
14 czerwca 2016 r. odby³o siê spotkanie z leœnikiem w
Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w
Kaliszu; podczas zajêæ uczniowie poszerzali swoj¹ wiedzê z zakresu przyrody, rozwi¹zywali zagadki leœne i quizy dotycz¹ce pracy leœnika (fot. M. Kêdzierska)
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PoprowadŸ bartnika przez labirynt
do barci z miodem.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
NT — gatunki ni¿szego ryzyka, bliskie zagro¿enia

NiedŸwiedŸ brunatny

— Ursus arctos (Linnaeus, 1758)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
NiedŸwiedŸ brunatny jest drapie¿nikiem, który zasiedla obszary pó³kuli pó³nocnej. Wystêpuje w Europie,
Azji i Ameryce Pó³nocnej. Polskie osobniki nale¿¹ do
podgatunku Ursus arctosarctos zasiedlaj¹cego Europê i
zachodni¹ czêœæ Syberii, a¿ po Jenisej.
Na Kontynencie Europejskim niedŸwiedŸ wystêpuje
w Górach Pó³wyspu Skandynawskiego, Karelii, Pirenejach, Apeninach, Alpach, Karpatach i na Pó³wyspie Ba³kañskim. We wschodniej Europie i Azji spotkamy go w
pó³nocnoeuropejskiej czêœci Rosji, na Syberii, w Mongolii, Mand¿urii, a tak¿e na Kaukazie, w Iranie, Azji
Mniejszej, Azji Centralnej, Tybecie, a nawet Japonii.
Mo¿na go spotkaæ tak¿e na Alasce, w pó³nocnej Kanadzie
i w Górach Skalistych.
Je¿eli chodzi o terytorium Polski, na sta³e bytuje jedynie w Karpatach, gdzie ma piêæ g³ównych ostoi: Bieszczady, Beskid Niski, Beskid S¹decki i Gorce, Tatry, Beskid ¯ywiecki. Migruj¹ce osobniki widywane by³y równie¿ na Roztoczu, w okolicach Tarnowa i Chrzanowa.
Pojedynczo ¿yj¹cy osobnik zosta³ równie¿ odnotowany w
NiedŸwiedŸ brunatny w naturze (fot. Arch. OKL)
latach 90. XX wieku w Sudetach.
Obecnie szacuje siê, ¿e w Polsce wystêpuje oko³o 120
drzewa. Ma s³aby wzrok, za to doskona³y wêch i s³uch. NiedŸwiedŸ
osobników, co stanowi ok. 8% populacji karpackiej. Czêœæ z nich
chodzi na czterech ³apach, czêsto staje na dwóch tylnych. Charakteposiada swoje rewiry po obu stronach granicy polsko-s³owackiej.
rystyczny jest jego sposób poruszania siê zwany inochodem.
Liczebnoœæ populacji w Bieszczadach jest oko³o piêciokrotnie
Zwierzê krocz¹c, nie przebiera nogami jak wiêkszoœæ czworonogów,
wiêksza ni¿ w Tatrach. Szacowanie liczebnoœci w s¹siaduj¹cych ze
lecz najpierw posuwa do przodu obie lewe nogi, a nastêpnie obie
sob¹ pañstwach jest k³opotliwe ze wzglêdu na ogromne area³y zajprawe.
mowane przez niedŸwiedzie oraz ich zdolnoœæ do dalekich migracji.
W polskiej czêœci Karpat osobniki ¿yj¹ zaledwie kilka lub kilkanaœcie
Biotop
kilometrów od granicy ze S³owacj¹ i Ukrain¹ i trudno okreœliæ ich
NiedŸwiedŸ brunatny zasiedla bardzo zró¿nicowane siedliska,
przynale¿noœæ. Zdarza siê, ¿e gatunek latem ¿eruj¹cy w Polsce, udaje
od rozleg³ych lasów po pozbawion¹ drzew tundrê. Najbardziej tysiê na zimê do gawry znajduj¹cej siê po s³owackiej stronie.
powe s¹ dla niego lasy nizinne i górskie (w Polsce tylko te drugie).
Cechy gatunku
Gatunek ten potrzebuje du¿ego terytorium, które mo¿e wynosiæ naNiedŸwiedzia cechuje du¿a zmiennoœæ pod wzglêdem ubarwet 500 km2, a w niektórych przypadkach dwa razy wiêcej. Terytoria
wienia i wielkoœci. Osobniki tego samego gatunku ¿yj¹ce w klimacie
samców s¹ wiêksze ni¿ u samic.
ciep³ym osi¹gaj¹ znacznie mniejsze rozmiary ni¿ te, które ¿yj¹ w kliW okresie zimowym niedŸwiedŸ œpi w gawrze, któr¹ zak³ada w
macie ch³odnym. NiedŸwiedzie wystêpuj¹ce na pograniczu polskojaskiniach, rozpadlinach skalnych, m³odnikach, wykrotach, norach a
-s³owackim dorastaj¹ do 218 cm d³ugoœci i 112 cm wysokoœci. Ich
tak¿e w ogromnych dziuplach starych drzew. Jego legowisko jest
maksymalna waga to 330–350 kg (samice s¹ o ok. 1/3 mniejsze).
wymoszczone mchem, traw¹, œció³k¹ leœn¹, kêpami borówek. W czaSierœæ ma kolor ciemnobr¹zowy, chocia¿ spotyka siê równie¿ osobsie snu traci ok. 25% pocz¹tkowej masy. Sen zimowy mo¿e trwaæ od
niki od jasnobe¿owych po czarne.
75 do nawet 190 dni. Osobniki, które nie zgromadzi³y wystarczaj¹co
Masywne cia³o rozpoczyna siê wyd³u¿on¹ g³ow¹ z niewielkimi
du¿o t³uszczu, nie zasypiaj¹ na zimê i aktywnie ¿eruj¹.
uszami i oczami, osadzon¹ na krótkiej, grubej szyi. Ty³ niedŸwiedzia
Ciekawostki
zbudowany jest mocniej ni¿ przód, a wystaj¹ce ³opatki i d³uga sierœæ
a Wyraz niedŸwiedŸ etymologicznie oznacza jedz¹cego miód, a
przypominaj¹ garb. Cia³o koñczy krótki, maksymalnie 16-centypopularny dziœ miœ jest zdrobnieniem od miedŸwiedzia i zosta³
metrowy ogon, ukryty w gêstej sierœci. Koñczyny s¹ bardzo silne.
utworzony w oparciu o rosyjsk¹ formê miszka.
Palce o równej d³ugoœci koñcz¹ szponiaste, doœæ têpe pazury.
a NiedŸwiedŸ na ogó³ nie wydaje dŸwiêków, poza pomrukiwaZwierzê to jest bardzo sprawne. Potrafi biegaæ z prêdkoœci¹ 60
niem, a ryczy tylko w przypadku bólu lub gniewu.
km/h, dobrze p³ywa, a ma³e osobniki bez trudu wspinaj¹ siê na
a Przy opiece samicy nad potomstwem niekiedy pomaga tzw.
„piastun” tj. m³odociany potomek z poprzedniego miotu.
a NiedŸwiedŸ w pojedynkê mo¿e upolowaæ ¿ubra lub doros³ego
jelenia.
a Podczas snu zimowego temperatura cia³a niedŸwiedzia spada do
29°C, nie jest to jednak typowa hibernacja, bo sen w ka¿dej chwili
mo¿e zostaæ przerwany.
a NiedŸwiedŸ potrafi wyczuæ padlinê nawet z odleg³oœci 3 km.
a W drugiej po³. XVIII wieku pozyskiwano ma³e niedŸwiadki do
s³ynnej na ca³¹ Europê „akademii smorgoñskiej” ucz¹cej niedŸwiedzie cyrkowych sztuczek.
a S³awny na ca³y œwiat niedŸwiedŸ Wojtek to syryjski niedŸwiedŸ
brunatny, który z ¿o³nierzami genera³a Andersa bra³ udzia³ w
bitwie o Monte Casino. W jednostce nadano mu stopieñ kaprala.
a Na pocz¹tku XX wieku w rezydencji Czartoryskich w Go³uchowie przez kilka lat przebywa³y niedŸwiedzie sprowadzone z
Litwy. Na skutek ucieczek tych osobników i poturbowania ludzi
Mapa Polski z zasiêgiem bytowania
oraz zwierz¹t gospodarskich zaprzestano ich dalszego
niedŸwiedzia brunatnego
przetrzymywania w Go³uchowie. Wybudowan¹ w latach
[Ÿród³o: „Polska czerwona ksiêga zwierz¹t. Krêgowce”, Zbigniew G³owaciñski
(red.), Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001]
1900–1903 niedŸwiedziarniê mo¿na ogl¹daæ po dzieñ dzisiejszy.

Po¿ywienie
NiedŸwiedŸ jest wszystko¿erny i wykazuje sezonowe zmiany w od¿ywianiu siê,
wykorzystuj¹c dostêpn¹ w danym momencie bazê pokarmow¹. W sk³ad jego po¿ywienia wchodz¹ nasiona, orzechy, k³¹cza,
bulwy, korzenie, zielone czêœci roœlin, grzyby, œlimaki, d¿d¿ownice, ptasie jaja, gniazda
os, miód, ryby i padlina. Atakuje równie¿
du¿e ssaki, zdarza siê, ¿e ich ofiar¹ padaj¹
owce, byd³o i konie.
Pokarm miêsny jest obecny w diecie
niedŸwiedzi g³ównie w okresie zimy (u
osobników, które nie zapad³y w sen zimowy)
i wczesn¹ wiosn¹. PóŸniej, w cieplejszych
miesi¹cach, zwiêksza siê udzia³ drobnych
bezkrêgowców i roœlin, które jesieni¹ stanowi¹ blisko 100% menu. NiedŸwiedŸ nie
stroni od pól uprawnych. Jego przysmakiem
jest owies. Jesieni¹ bywa widywany tak¿e w
sadach oraz pasiekach, gdzie niekiedy niszczy ule.
Na prze³omie lipca i sierpnia wzrasta
intensywnoœæ ¿erowania niedŸwiedzia, gdy¿
zwierzê zaczyna przygotowywaæ siê do nadchodz¹cej zimy. Potrzebuje zgromadziæ odpowiedni¹ warstwê t³uszczu, który w ogólnej masie mo¿e stanowiæ nawet 40%.

Rozmna¿anie

R. Walendowski, NiedŸwiedŸ brunatny (akwarela)

Gody niedŸwiedzi maj¹ miejsce od kwietnia do czerwca, ale
zdarzaj¹ siê równie¿ dodatkowe ruje samic w lipcu, a nawet wrzeœniu.
Ci¹¿a z przed³u¿on¹ implantacj¹ trwa od 185 do 251 dni. Samica
rodzi m³ode podczas snu zimowego, najczêœciej w styczniu. Zazwyczaj na œwiat przychodz¹ 1–3 ma³e, ale bywa, ¿e w miocie
pojawia siê nawet 5 niedŸwiadków. Noworodki wa¿¹ ok. 0,5 kg i s¹
s³abo ow³osione. Po dwóch tygodniach zaczynaj¹ s³yszeæ, a po miesi¹cu widzieæ. Samica opiekuje siê potomstwem zazwyczaj 1,5 roku,
ale zdarza siê, ¿e czyni to nawet 2,5 roku.
Przez pierwsze tygodnie ¿ycia m³ode ss¹ mleko matki, która w
tym czasie zaprzestaje od¿ywiania siê. W wieku piêciu miesiêcy zjadaj¹ ju¿ bardzo zró¿nicowany pokarm. W pierwszym roku ¿ycia
œmiertelnoœæ m³odych wynosi ok. 50%. Dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹gaj¹
w wieku 2,5–4 lat. Rozród ma miejsce co 2–3 lata. NiedŸwiedzie
do¿ywaj¹ 30 lat, w niewoli nawet 40. Doros³e osobniki ¿yj¹ samotnie,
a w pary ³¹cz¹ siê tylko podczas okresu godowego.

Zagro¿enia
Na ziemiach polskich przed oko³o trzystu laty niedŸwiedzie
wystêpowa³y niemal w ca³ym kraju. Gatunek ten ust¹pi³ jednak z
wielu wczeœniej notowanych obszarów g³ównie z powodu wielowiekowej presji cz³owieka, têpienia i przeœladowañ. Od XVII do XIX
wieku za zabicie niedŸwiedzia wyp³acano premiê, gdy¿ traktowano
go jako szkodnika. Wiele zwierz¹t by³o od³awianych celem pracy w
cyrku, co z regu³y wi¹za³o siê z zabiciem matki. Ostoje niedŸwiedzia
uleg³y zmniejszeniu równie¿ w wyniku eksploatacji lasów i zmniejszania siê ich powierzchni. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w
polskiej czêœci Karpat ¿y³o zaledwie 10–14 osobników.
Obecnie du¿ym zagro¿eniem dla tego gatunku s¹ fragmentacja
obszarów leœnych, gêsta sieæ dróg, kurczenie siê przestrzeni ¿yciowej
oraz dostêpu do naturalnego pokarmu. Dzielenie terenów w wyniku
rozbudowy ci¹gów komunikacyjnych i tras narciarskich powoduje
tworzenie barier utrudniaj¹cych kontakt pomiêdzy populacjami
niedŸwiedzi, tworz¹c grupy wyizolowane bez szans na przetrwanie.
Nie bez znaczenia s¹ nasilaj¹cy siê ruch turystyczny i sytuacje
konfliktowe na linii cz³owiek – niedŸwiedŸ. Problemem jest tak¿e
³atwoœæ przystosowywania siê niedŸwiedzia do œrodowiska zmienionego przez cz³owieka (mniejsza p³ochliwoœæ, zbli¿anie siê do ludzi
celem pozyskania po¿ywienia). Wœród zagro¿eñ wymienia siê równie¿ ograniczon¹ mo¿liwoœæ wymiany materia³u genetycznego.

Ochrona
NiedŸwiedŸ brunatny podlega w Polsce ochronie gatunkowej
œcis³ej. W Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t umieszczony zosta³
jako gatunek ni¿szego ryzyka, ale bliski zagro¿enia. Ju¿ w œredniowieczu by³ objêty tzw. regalem ³owieckim, co oznacza³o, ¿e
polowanie na niego by³o zastrze¿one tylko dla mo¿now³adcy. PóŸniej

mogli równie¿ korzystaæ z tego przywileju w³aœciciele dóbr
ziemskich i lasów.
Ca³kowita ochrona niedŸwiedzia w naszym kraju zosta³a wprowadzona w 1932 r. W g³ównych ostojach karpackich niedŸwiedŸ
jest chroniony w parkach narodowych: w Bieszczadach, Tatrach,
Gorcach, na Babiej Górze i Magurze W¹tkowskiej w Beskidzie
Niskim. NiedŸwiedŸ podlega Konwencji Berneñskiej, Konwencji
Waszyngtoñskiej i Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej.
Od 1982 r. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie prowadzi monitoring i gromadzi dane o miejscach
bytowania, rozrodzie i liczebnoœci niedŸwiedzi. Efektem pracy PAN
jest „Program ochrony niedŸwiedzi Ursus arctos w Polsce”. Innym
dzia³aniem prowadzonym na rzecz tego gatunku jest projekt
„Ochrona niedŸwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej czêœci
Karpat” realizowany przez WWF Polska.
Najwa¿niejszymi dzia³aniami z punktu widzenia ochrony gatunku jest zabezpieczenie ostoi przed fragmentacj¹ i intensywn¹
penetracj¹ ludzk¹ oraz utworzenie du¿ych stref spokoju. Niezwykle
istotne w zakresie ochrony s¹ tak¿e monitoring oraz inwentaryzacja.
Dla niedŸwiedzia konieczne jest równie¿ poprawienie jego warunków siedliskowych poprzez umo¿liwienie dostêpu do drzew owocowych. W tym celu rewitalizuje siê stare, opuszczone sady m.in. w
nadleœnictwach: Cisna, Komañcza, Lutowiska i Stuposiany.
Poniewa¿ niedŸwiedŸ ulega synantropizacji, tj. ³atwo przystosowuje siê do bliskiej obecnoœci cz³owieka, wa¿ne jest podnoszenie
œwiadomoœci i wiedzy spo³eczeñstwa na temat tego niebezpiecznego dla ludzi drapie¿nika. Wrodzona ciekawoœæ niedŸwiedzi i dobry wêch powoduj¹, ¿e pod¹¿aj¹ one za ludŸmi, powoduj¹c sytuacje
konfliktowe. Chêtnie korzystaj¹ z resztek pokarmów pozostawianych przez cz³owieka, dlatego te¿ konieczne jest likwidowanie odkrytych wysypisk, a tak¿e wymiana ³atwo dostêpnych dla niedŸwiedzi koszy na œmieci na te z ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ penetracji.
Bezwzglêdnie zakazane s¹ dokarmianie czy wabienie niedŸwiedzi, a tak¿e niepokojenie m³odych w gawrze, które mog¹ w
takiej sytuacji zostaæ opuszczone przez matkê.
Opracowanie: Alicja Antonowicz
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera

Literatura
1. Abramowicz J., „Ilustrowana encyklopedia zwierz¹t Polski”, Cartablanca Sp. z. o. o., Warszawa 2009.
2. Chojnowski R., „NiedŸwiedŸ brunatny w Polsce” [w:] „Przyroda Polska” nr 4/2015.
3. G³owaciñski Z. (red.), „Polska czerwona ksiêga zwierz¹t. Krêgowce”, Pañstwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leœne, Warszawa 2001.
4. Gwiazdowicz D. J. (red.), „Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierz¹t”, ORNATUS, Poznañ
2007.
5. Jamrozy G. (red.), „Ssaki polskich parków narodowych”, Magurski Park Narodowy oraz Instytut
Ró¿norodnoœci Leœnej, Kraków–Krempna 2014.
6. Perzanowski K., „NiedŸwiedŸ brunatny w Polsce i na œwiecie”, Biblioteczka leœniczego, zeszyt 371,
Wydawnictwo Œwiat, Warszawa 2015.
7. Stajszczyk M., „NiedŸwiedŸ brunatny” [w:] „Biologia w szkole” nr 2/2016 (10).
8. https://www.slawoslaw.pl/niedzwiedz-w-wierzeniach-slowian/ [dostêp: 16.05.2016]

