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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

Nabytki biblioteczne, Nowoœci wydawnicze
Nalewki z leœnych kwiatów i owoców
Plener malarski „Inspiracje leœne IV”
Œwiêto pszczó³ w Go³uchowie
Archiwum fotograficzne OKL – „Oficyna” – 30 lat minê³o
Harwester Lokomo Makeri 34T
Wilk
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Zapraszamy

J. Frankowski

Za nami okres wakacji, kiedy to goœcimy
najwiêcej turystów. Wœród nich przewa¿aj¹
grupy rodzinne i wycieczkowe po zak¹tkach
naszego kraju, a tak¿e m³odzi uczestnicy
obozów i kolonii. Ci ostatni coraz czêœciej
bior¹ udzia³ w warsztatach plastycznych,
grach i zabawach o charakterze edukacyjnym
w parku.
Podczas wakacji nasz Oœrodek w³¹czy³
siê po raz drugi w ogólnopolskie wydarzenie
pod nazw¹ „Wielki Dzieñ Pszczó³” organizuj¹c stoisko pszczelarskie w parku-arboretum.
Turyœci mogli nawi¹zaæ rozmowê z doœwiadczonym pszczelarzem i zwiedziæ wystawê
poœwiêcon¹ pasiecznictwu. Mogli równie¿
wzi¹æ udzia³ w znakomitej zabawie edukacyjnej maj¹cej na celu wpojenie uczestnikom
piêciu podstawowych zasad przyjaciela
pszczo³owatych, oddaj¹cych nieprzecenione
po¿ytki w przyrodzie, w ogrodnictwie, leœnictwie i rolnictwie.
Wiedz¹ pszczelarsk¹ dzieliliœmy siê tak¿e tego lata na „VII Kaliskim Miodobraniu”,
prezentuj¹c na osobnym stoisku eksponaty
muzealne, prowadz¹c pogadanki, gry i zabawy edukacyjne. Stoisko muzealno-dydaktyczne Oœrodka wystawiane by³o na „XXI
Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myœliwskiej” w Brodnicy oraz na XV Targach „EkoLas” w Janowie Lubelskim.
Pracownicy Oœrodka wiele uwagi poœwiêcili opracowaniu pomocy dydaktycznych z zakresu wiedzy o drewnie. W lipcu
wydaliœmy drukiem grê planszow¹ „Biznes
drzewny” dziêki pomocy finansowej Centrum Informacyjnego Lasów Pañstwowych.
Przygotowaliœmy do druku dwie kolejne gry
planszowe: „Wszêdobylskie drewno” i „Z lasu do domu”, które uka¿¹ siê w czwartym
kwartale. We wspó³pracy z redakcj¹ „Prze-

gl¹du Leœniczego” og³osiliœmy ogólnopolski „Konkurs na najlepsz¹ monografiê nadleœnictwa w Lasach Pañstwowych”.
We wrzeœniu odby³ siê u nas fina³ drugiego „Turnieju Nalewek...” sporz¹dzanych
wed³ug w³asnych receptur pracowników
Lasów Pañstwowych. W Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t przysz³y na œwiat dwa ¿ubry,
a imiona dla nich zostan¹ uroczyœcie wybrane w drodze konkursu internautów.
Istotnym wydarzeniem artystycznym
by³ tego lata miêdzynarodowy plener artystyczny pod nazw¹ „Inspiracje Leœne IV”.
Najlepsze dzie³a artystów z Polski i Niemiec mo¿na ogl¹daæ na wystawie poplenerowej eksponowanej w Muzeum Leœnictwa.
Tam¿e równie¿ polecamy uwadze zarówno
wystawy sta³e jak i liczne wystawy czasowe, podkreœlaj¹ce inspiruj¹cy wp³yw lasu
na dzia³alnoœæ artystyczn¹ cz³owieka.
Zapraszam serdecznie czytelników do
lektury naszego „Zagajnika”, do wizyty w
Oœrodku oraz œledzenia aktualnoœci i nowoœci wydawniczych na stronie internetowej.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor OKL

Nabytki biblioteczne
„Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach”
Ilustrowana opowieœæ zawieraj¹ca fotografie najwa¿niejszych gatunków ptaków w Polsce. Autor w ciekawy sposób przedstawia unikatowy charakter tych
zwierz¹t, co z pewnoœci¹ zainteresuje pocz¹tkuj¹cych
obserwatorów œwiata przyrody. Dla poszukiwaczy ptaków zamieszczona jest tak¿e notka informacyjna na
temat ka¿dego opisanego gatunku. Przystêpna, kolorowa forma publikacji, bogata w zdjêcia, przykuje uwagê
zarówno pasjonatów, jak i najm³odszych czytelników.
Autor: Andrzej
Kruszewicz. Rok
wydania: 2015.
Liczba stron: 119.
Oprawa twarda.
„Wojciech Gil opowiada o lesie”
Kolejna publikacja z serii Opowiada o…, opisuj¹ca
pracê leœników i specyfikê lasów. Wspania³a lektura,
równie¿ dla zafascynowanych leœn¹ przyrod¹ dzieci,
którym w odbiorze ksi¹¿ki pomog¹ liczne zdjêcia. Ciekawostki zamieszczone w opowieœciach o lesie zaskocz¹ tak¿e niejedn¹ bardziej obeznan¹ w leœnej tematyce
osobê. Jak przyznaje sam autor, ksi¹¿ka skierowana jest
do wszystkich grup czytelników – dzieci, rodziców

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:
„Przytulanie do drzewa”
twórczoœæ Marii Dryll-Marciniak
(do 31 grudnia 2016 r.)
„Z twórczoœci Rodziny Benedyktowiczów”
(do 31 grudnia 2016 r.)
„Pejza¿e leœne i inne. Malarstwo i rysunek”
wystawa Miros³awa Benedyktowicza
(do 31 grudnia 2016 r.)
„Roœliny chronione i rzadkie z terenu
Nadleœnictwa Turek” wystawa fotograficzna
Danuty Lewandowskiej
(do 31 grudnia 2016 r.)
„Œni siê drzewom las” fotografie
Adriany Bogdanowskiej
(do 31 grudnia 2016 r.)
Wystawa poplenerowa
Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego
„Inspiracje leœne IV”
(do 31 marca 2017 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”,
„Ssaki leœne”,
„Jesienne obserwacje”,
„¯ubrowe ciekawostki”,
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Spotkanie z lasem”,
„Zagro¿enia lasu”
„Zwierzêta leœne z Czerwonej Ksiêgi”,
„Budowa warstwowa 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

i dziadków. Ka¿dy znajdzie tutaj coœ dla siebie,
co zachêci odbiorców do czêstszych wycieczek do lasu.
Autor: Wojciech Gil.
Rok wydania: 2015. Liczba stron: 119.
Oprawa twarda.
[cd. str. 5]
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Nalewki z leœnych kwiatów i owoców
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie od kilku lat stara siê zarejestrowaæ
przejawy tradycji kulinarnej leœników.
W 2013 r. zrealizowaliœmy projekt Nalewki – trunki dla zdrowia i przyjemnoœci.
Nalewki z leœnych kwiatów i owoców. By³
on skierowany do pracowników Lasów
Pañstwowych i parków narodowych.
Sk³ada³ siê z trzech elementów: wystawy,
warsztatów i turnieju nalewek.
Wystawa „Nalewki – trunki
dla zdrowia i przyjemnoœci”
Wystawa w ramach projektu zosta³a wypo¿yczona ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu i uzupe³niono j¹ o eksponaty z innych placówek muzealnych oraz
kolekcji prywatnych, g³ównie Hieronima
B³a¿ejaka. Otwarcie ekspozycji nast¹pi³o
12 kwietnia 2013 r. Uzupe³nienie stanowi³
opublikowany „Komentarz”, przygotowany
w formie popularnej, zawieraj¹cy wiedzê z
zakresu historii nalewek, informacje poœwiêcone wspó³czesnym i dawnym sposobom
wyrobu oraz serwowania nalewek, a tak¿e
przybli¿aj¹cy problematykê wspó³czesnego
zjawiska, jakim jest upowszechniaj¹ce siê w
Polsce „nalewkowe hobby”.

Uroczystoœæ wrêczania nagród i wyró¿nieñ w Turnieju
Leœnych Go³uchów 2016 (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Warsztaty„Wyrób nalewek
sposobem domowym”
Dzieñ po otwarciu wystawy odby³y siê
warsztaty, które poprowadzi³ pan Hieronim
B³a¿ejak wraz z doktorem Lucjanem Rutkowskim, wyk³adowc¹ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Pan Hieronim to
mistrz nalewek z Torunia zajmuj¹cy siê wytwarzaniem nalewek od ponad 20 lat. Jest
laureatem wielu nagród i wyró¿nieñ, a jego
nalewki (orzechowa, z czarnej porzeczki,
dereniowa, dziêgielówka oraz nalewka z
kwiatów g³ogu) zosta³y w 2006 r. wpisane na
Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem warsztatów „Wyrób nalewek sposobem domowym”
by³o przedstawienie uczestnikom historii nalewek i ich roli w polskiej tradycji i kulturze,
zapoznanie uczestników z technologi¹
wyrobu nalewek w warunkach domowych
i sposobami ich serwowania. Zakoñczeniem
warsztatów by³a degustacja i coupage.
W warsztatach uczestniczy³o 60 osób.

I edycja Turnieju Nalewek
Leœnych Go³uchów 2013
4 wrzeœnia odby³ siê trzeci – ostatni etap
projektu. Og³oszone zosta³y wówczas wyniki Turnieju Nalewek Leœnych Go³uchów
2013, którego zwyciêzca mia³ prawo do u¿ywania tytu³u „Mistrz Nalewek Leœnych
2013”. W turnieju wziê³o udzia³ 20 uczestników, którzy przys³ali 45 nalewek. Zwyciê¿y³a wówczas pani Anna Golczak (Leœny
Oœrodek Szkoleniowy w Puszczykowie).

kazywanych z pokolenia na pokolenie.
Obecnie czêœciowo zapomnianych i niepraktykowanych, a posiadaj¹cych niezaprzeczalne walory smakowe. Jako ¿e do Turnieju Pasztetów z Dziczyzny zg³osi³y siê jedynie
4 osoby, zosta³ anulowany.
Choæ Turniej dedykowany by³ do wszystkich pracowników Lasów Pañstwowych,
do drugiej edycji zg³osi³o siê zaledwie szesnaœcioro uczestników, którzy przedstawili
do oceny 36 nalewek wykonanych tradycyjnym, domowym sposobem. Wyroby ocenia³o jury w sk³adzie:

Zachowaæ receptury na naturalne
przysmaki leœne i delicje
Postanowiliœmy kontynuowaæ
dzia³ania w kierunku podtrzymania
i upowszechniania tradycji kulinarnych wœród leœników. Na prze³omie
2014 i 2015 r. zwróciliœmy siê do
wszystkich pracowników Lasów
Pañstwowych z proœb¹ o przysy³anie
wszelkich przepisów dotycz¹cych
produktów i potraw z grzybów, owoców leœnych, kwiatów, zió³, pêdów
i liœci. Efektem finalnym mia³a byæ
publikacja.
W piœmie informacyjnym pod- Artur Musia³ z Nadleœnictwa Z³oczew, laureat II miejsca konkurkreœlaliœmy, ¿e nasze dzia³ania s¹ su, odebra³ nagrodê z r¹k Benedykta RoŸmiarka, dyrektora Oœrodniezwykle istotne w obliczu nieod- ka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
wracalnych zmian kulturowych, Ø Hieronim B³a¿ejak – przewodnicz¹cy,
które dokona³y siê w ostatnich dzie- Ø Anna Wiœniewska,
siêcioleciach, tak¿e w sferze od¿y- Ø Lucjan Rutkowski,
wiania i dietetyki. W efekcie wiele Ø Marek Tomasiewicz,
dawnych elementów tradycji kuli- Ø Benedykt RoŸmiarek.
narnej zwi¹zanych z lasem uleg³o,
Ka¿da z nalewek otrzyma³a wy³¹cznie
b¹dŸ ulega zapomnieniu. Uznaliœmy numer konkursowy, który gwarantowa³ anozatem, ¿e warto ratowaæ rodzinne, nimowoœæ wytwórcy do czasu rozstrzygniêniekiedy tajemne receptury na natu- cia Turnieju. W pierwszym etapie jurorzy
ralne przysmaki i delicje. Czêœæ tra- degustowali wszystkie nalewki, ka¿d¹ pundycyjnej wiedzy i umiejêtnoœci do- ktuj¹c wed³ug przyjêtych w Regulaminie katycz¹ce sfery ¿ywienia z wykorzy- tegorii: harmonia (punkty 0–5), bukiet
Nalewek staniem grzybów, owoców i innych
(punkty 0–3), smak (punkty 0–3) i klarowp³odów leœnych w domowej kuchni noœæ (punkty 0–2).
jest jeszcze przechowywana w pamiêci starEliminacje wy³oni³y 5 nalewek, które
szych osób, a informacje o tradycjach kuliprzesz³y do fina³u. Po decyduj¹cej degustacji
narnych mo¿emy znaleŸæ w ró¿nych starych
zdecydowano o przyznaniu nagród w nastêzapiskach i domowych ksi¹¿kach kuchar- puj¹cym porz¹dku:
skich.
• III miejsce nalewka Œliwa tarnina –
Starania nie przynios³y spodziewanych
Hubert Lemañczyk, Nadleœnictwo D¹browa,
rezultatów. Otrzymaliœmy jedynie kilka od- • II miejsce nalewka Berberys na miodzie –
powiedzi, ale przepisy, które zosta³y przy- Artur Musia³, Nadleœnictwo Z³oczew,
s³ane pokazuj¹, jak wiele wspania³ych recep• I miejsce nalewka Dereniowa – Tadeusz
tur wykorzystuj¹cych grzyby, owoce i inne Jurzak, Nadleœnictwo Sucha.
p³ody leœne w domowej kuchni, funkcjonuje
Zwyciêzca ma prawo do u¿ywania tytu³u
jeszcze w naszych rodzinnych tradycjach
„Mistrz Nalewek Leœnych 2016”. Po cerekulinarnych.
monii wrêczenia nagród odby³a siê degustacja wszystkich zg³oszonych do turnieju
II edycja Turnieju Nalewek
nalewek.
Leœnych Go³uchów 2016
S³abe zainteresowanie konkursami
3 wrzeœnia zakoñczyliœmy drug¹ edycjê
Turnieju Nalewek Leœnych Go³uchów 2016, zwi¹zanymi z tradycjami kulinarnymi
któremu w tym roku mia³ towarzyszyæ Tur- leœników stawia du¿y znak zapytania nad
niej Pasztetów z Dziczyzny. Naszym celem celowoœci¹ organizacji takich dzia³añ.
by³a chêæ propagowania wiedzy o produkJerzy Adamczewski
tach, tradycji spo¿ywania pasztetów z dziDzia³ Inwentaryzacji i Gromadzenia
czyzny i tradycji produkcji nalewek z roœlin
Zbiorów Muzealnych
leœnych, przepisach oraz recepturach prze-
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Plener malarski „Inspiracje leœne IV”
Na prze³omie lata i jesieni,
pomiêdzy 14 i 27 wrzeœnia br., w
go³uchowskim parku-arboretum
odby³ siê Miêdzynarodowy Plener
Artystyczny pod nazw¹ „Inspiracje leœne IV”. Plenery z tego cyklu
organizuje co trzy lata Oœrodek
Kultury Leœnej w Go³uchowie.
Jest to jedno z wydarzeñ wpisuj¹cych siê w dzia³alnoœæ statutow¹
Oœrodka maj¹c¹ na celu inicjowanie i wspieranie sztuki inspirowanej lasem.
Artyœci przybyli do Oœrodka zapoznali siê z ide¹ przewodni¹ pleneru, zwiedzili wystawy eksponowane
przez Muzeum Leœnictwa i podziwiali zgromadzone zbiory dzie³
malarskich, grafik, rzeŸb, intarsji, Otwarcie pleneru „Inspiracje leœne IV” po³¹czone z inauguracj¹ wystawy fotograficznej pt.: „K2 – 1986 IN MEMORIAM”
i promocj¹ albumu (fot. A. Antonowicz)
szk³a artystycznego i ceramiki, rzemios³a artystycznego, tkaniny artystycznej i lasoplastyki. Zapoznali autorów, ró¿norodnoœæ stylów oraz pozytywne postawy wobec
siê z histori¹ leœnictwa w naszym kraju na wystawie dedykowanej natury i urody miejsca, w którym przysz³o im tworzyæ. Fascynowa³y
temu tematowi, zobaczyli sta³¹ wystawê przyrodnicz¹ pod tytu³em ich sêdziwe drzewa zabytkowego parku, aleje drzew, okrajki leœne,
„Spotkanie z lasem” oraz wystawê techniki leœnej. Wizyta w Muzeum punkty widokowe oraz wnêtrza lasu.
Niektórzy artyœci utrwalili na p³ótnie smaczki architektoniczne
Leœnictwa pozwoli³a im lepiej zrozumieæ cele i zadania Oœrodka
zabytkowej rezydencji rodziny Czartoryskich przywrócone do
Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz ideê pleneru artystycznego.
œwietnoœci przez Lasy Pañstwowe i Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Ka¿dy uczestnik przekaza³ dla Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie swoje prace, a wybra³a je specjalna komisja. Dziêki temu plenerowi nasza kolekcja sztuki inspirowanej lasem wzbogaci³a siê o piêædziesi¹t obiektów.
W trakcie pleneru pojawi³a siê ekipa telewizyjna z Poznania,
która nagra³a reporta¿ w ramach cyklu telewizyjnego „Widziane po
drodze”. Filmowcy nie ukrywali, ¿e s¹ pod wra¿eniem uroku miejsca, kolekcji dzie³ inspirowanych lasem w Muzeum Leœnictwa oraz
ciekawych osobowoœci uczestnicz¹cych w plenerze „Inspiracje leœne
IV”. Reporta¿ bêdzie dostêpny w Internecie. TVP3 Poznañ to tak¿e
patron medialny wydarzenia. Patronat medialny sprawowa³a
równie¿ „Gazeta Pleszewska”, Radio Merkury oraz ogólnopolski
kwartalnik „Echa Leœne”.
To polsko-niemieckie spotkanie artystów pos³u¿y³o integracji
twórczej, umo¿liwi³o dialog poprzez sztukê i spotkania towarzyskie.
Prezesi stowarzyszeñ twórców z Kielc i Templina znaleŸli wiele
Danuta Piotrowska, uczestniczka pleneru i autorka wystawy oraz ksi¹¿ki pt.: „K2 – 1986
wspólnych tematów i celów, wyrazili te¿ chêæ wspó³pracy w ramach
IN MEMORIAM”, podpisuj¹ca swoj¹ publikacjê (fot. A. Antonowicz)
swoich dzia³alnoœci statutowych. Artyœci byli zafascynowani dorobInauguracji pleneru towarzyszy³o otwarcie wystawy fotografi- kiem Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz tym jak du¿¹ uwacznej pt.: „K2 – 1986 IN MEMORIAM” i promocja albumu pod tym gê leœnicy z Polski poœwiêcaj¹ kulturotwórczej roli lasu we w³asnym
samym tytu³em prezentuj¹cego zdjêcia Tadeusza Piotrowskiego i Je- kraju oraz kulturze europejskiej.
[cd. str. 5]
rzego Kukuczki, którzy zdobyli szczyt K2, trzydzieœci lat temu.
Uczestnikami pleneru byli profesjonalni artyœci z Polski i Niemiec, cz³onkowie Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej,
Delegatura w Kielcach oraz cz³onkowie niemieckiego stowarzyszenia
artystów „Kunstverein Templin”, a tak¿e artyœci z Erkner, niemieckiego miasta partnerskiego Gminy Go³uchów. Goœciliœmy te¿ artystkê
leœnika z Nadleœnictwa Sychowo, dla której by³ to udany debiut.
Oba wspomniane stowarzyszenia maj¹ wiele wspólnego, gdy¿
zajmuj¹ siê edukacj¹ plastyczn¹ spo³eczeñstwa w swoich regionach.
W trakcie pleneru artyœci z Kielc przeprowadzili warsztaty plastyczne
dla m³odzie¿y z Gimnazjum w Go³uchowie oraz warsztaty dla
uczestników pleneru z zakresu bardzo interesuj¹cej techniki zwanej
gumografi¹.
Las, kultura, natura to s³owa kluczowe tego projektu, które mia³y
wykreowaæ dzie³a artystyczne w postaci obrazów malarskich, grafik
oraz fotografii. Efekty tego przedsiêwziêcia s¹ imponuj¹ce. Artyœci
stworzyli dziesi¹tki dzie³ inspiruj¹c siê przyrod¹ go³uchowskiego
Warsztaty artystyczne pt.: „Go³uchowski raj na ziemi” zorganizowane 19 wrzeœnia dla
parku-arboretum. Wykonane prace ukazuj¹ indywidualn¹ wra¿liwoœæ m³odzie¿y z Gimnazajum w Go³uchowie (fot. P. Ortell)
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Plener malarski „Inspiracje leœne IV”
[cd. ze str. 4]

Na uroczystym zakoñczeniu pleneru dyrektor Zbigniew Kusza
podsumowuj¹c wydarzenie podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za
interesuj¹ce prace, mi³¹ atmosferê i wyrazi³ przekonanie o potrzebie
kontynuacji tematu „Inspiracje leœne”. Prezes „Kunstverein
Templin”, Matthias Schilling, okaza³ g³êbokie uznanie pod adresem
organizatorów pleneru w Go³uchowie oraz du¿e zainteresowanie
dalsz¹ wspó³prac¹ z leœnikami z Polski. Ponadto wyrazi³ nadziejê na
rozwój kontaktów dwustronnych z leœnikami z Niemiec celem
wspólnego kreowania i popularyzowania sztuki inspirowanej lasem.

Wybór prac do zbiorów Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

nazywany by³ przez Izabellê Czartorysk¹ „Go³uchowskim rajem na
ziemi”. Stworzone w tym raju prace mo¿na ogl¹daæ w sali wystaw
czasowych w „Powozowni” Oœrodka Kultury Leœnej do koñca marca
2017 roku.
Barbara Czo³nik

Matthias Schilling, uczestnik pleneru i prezes „Kunstverein Templin” nagrywany
przez TVP3 Poznañ podczas pracy w go³uchowskim parku (fot. D. Piotrowska)

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej z Kielc,
Miros³aw Benedyktowicz, pogratulowa³ wszystkim twórcom
wysokiego poziomu artystycznego. Wyrazi³ satysfakcjê ze spotkania
z artystami s¹siaduj¹cych z nami Niemiec i chêæ dalszej integracji
kulturowej obu œrodowisk. Kilka s³ów podziêkowañ przekaza³a
komisarz pleneru, Barbara Czo³nik, zaznaczaj¹c ¿e ka¿da edycja
pleneru „Inspiracje leœne” to nowe doznania artystyczne. Podkreœli³a, ¿e temat pleneru jest wci¹¿ aktualny, a artyœci potrafi¹ znakomicie zaskoczyæ organizatorów i publicznoœæ nowymi spojrzeniami
na dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Go³uchowa.
Plener „Inspiracje leœne IV” przeszed³ ju¿ do historii, a Go³uchów ze swoimi zabytkami przyrody i kultury wpisa³ siê w œwiadomoœæ artystów jako uroczy zak¹tek Europy, który ju¿ od XIX w.

Uroczyste zakoñczenie pleneru po³¹czone z otwarciem wystawy poplenerowej
(fot. A. Antonowicz)

Nabytki biblioteczne
[cd. ze str. 2]

„Prawie wszystko o zio³ach i zio³olecznictwie”
„Prawie wszystko o zio³ach...”
to bardzo przydatna ksi¹¿ka obejmuj¹ca ogrom informacji z dziedziny zielarstwa. Autor omówi³ w
kompleksowy sposób nie tylko
historiê zielarstwa w Polsce i na
ca³ym œwiecie, ale przede wszystkim ponad 300 surowców z roœlin.
Szczegó³owe informacje o tym, jak
uprawiaæ i zbieraæ roœliny zielarskie
oraz sposobie ich przechowywania,
czyni¹ z ksi¹¿ki podrêcznik dla
wszystkich zainteresowanych zio³olecznictwem.
Autor: Mateusz Emanuel Senderski. Rok wydania: 2016.
Liczba stron: 671. Oprawa miêkka.

„Gniazda naszych ptaków”
Dedykowany m³odzie¿y i ornitologom-amatorom atlas traktuj¹cy o biologii lêgowej ptaków. Znajdziemy tutaj informacje pomocne
przy odnajdywaniu i obserwowaniu
gniazd. W publikacji przeczytamy
o 217 gatunkach ptaków gnie¿d¿¹cych siê w naszym kraju. Dziêki
temu, ¿e jest to pozycja opracowana
na podstawie w³asnych materia³ów
i obserwacji autorów, bêdzie przyczynkiem do dalszego poznawania
¿ycia ptaków.
Autorzy: Jerzy Gotzman, Boles³aw
Jab³oñski. Rok wydania: 1972.
Liczba stron: 330. Oprawa twarda.
Romana Koch
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Œwiêto pszczó³ w Go³uchowie
Ju¿ po raz drugi w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie
odby³ siê Wielki Dzieñ Pszczó³. Z tej okazji 7 sierpnia br.,
przybywaj¹cy do parku-arboretum turyœci, mieli okazjê dowiedzieæ siê wielu ciekawostek z ¿ycia tych po¿ytecznych owadów
oraz wzi¹æ udzia³ w licznych zabawach edukacyjnych przygotowanych przez organizatora.
Pracownicy Oœrodka przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno
dla dzieci jak i doros³ych. Na stoisku OKL mo¿na by³o dowiedzieæ
siê, w jaki sposób zaprosiæ do swojego ogrodu owady zapylaj¹ce,
rozpoznawaæ po wygl¹dzie rodzime i inwazyjne roœliny miododajne
oraz poznaæ przepisy na naturalne nawozy i substancje odstraszaj¹ce
owady. Dla bardziej wytrwa³ych przygotowano warsztaty malowania wizerunków pszczó³ na koszulkach.

Uczestniczka œwiêta bior¹ca udzia³ w grze terenowej, polegaj¹cej na poszukiwaniu
ukrytych zdjêæ z wizerunkami rodzimych i inwazyjnych roœlin miododajnych
(fot. K. Zió³kowska)

Wielki Dzieñ Pszczó³ by³ obchodzony w Polsce po raz czwarty.
Do akcji w³¹czy³y siê ogrody botaniczne, parki narodowe i krajobrazowe oraz placówki muzealne. Tym samym wspólnie zrealizowa³y
cel „Z Kujawskim Pomagamy Pszczo³om”, d¹¿¹cy do poprawy

Stoisko Oœrodka Kultury Leœnej, na którym chêtni turyœci mogli wzi¹æ udzia³ w grach
i zabawach dydaktycznych dotycz¹cych pszczó³ (fot. K. Zió³kowska)

Uczestnicy festynu mogli równie¿ wzi¹æ udzia³ w grze terenowej, w której nagrody ufundowa³ Oœrodek Kultury Leœnej oraz Zak³ady T³uszczowe „Kruszwica” – pomys³odawca obchodów tego
œwiêta.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ ¿ywy ul, narzêdzia u¿ywane przez osobê
hoduj¹c¹ pszczo³y oraz wyroby z miodu i wosku prezentowane na
stoisku przygotowanym przez Bogumi³a Szeredê, posiadaj¹cego
gospodarstwo pszczelarskie.
Œwiêto pszczó³ odbywa³o siê w tej czêœci go³uchowskiego parku,
w której przygotowana jest wystawa terenowa ukazuj¹ca ró¿ne typy
wspó³czesnych i zabytkowych uli oraz zrekonstruowana jest drewniana Cha³upa – leœniczówka. W chacie tej mo¿na by³o zwiedzaæ
wystawy: poœwiêcon¹ pszczelarstwu i pasiecznictwu oraz ukazuj¹c¹
kancelariê leœniczego. Obie udostêpnione s¹ przez ca³y rok.

Stoisko gospodarstwa pszczelarskiego, na którym uczestnicy wydarzenia mogli m.in.
zaobserwowaæ pszczo³y w ulu za szyb¹ oraz obejrzeæ wyroby z miodu i wosku
(fot. K. Zió³kowska)

Najm³odsi przyjaciele pszczó³ kolorowali ich wizerunki (fot. K. Zió³kowska)

warunków ¿ycia pszczo³owatych w naszym kraju. Z tego powodu
tworzone s¹ miejsca przyjazne owadom zapylaj¹cym oraz prowadzona jest edukacja spo³eczeñstwa na temat potrzeby ochrony tych
zwierz¹t. Prezentowanych jest równie¿ piêæ zasad, którymi powinien
kierowaæ siê ka¿dy przyjaciel pszczó³.
Redakcja

Uczestnicy œwiêta odgaduj¹cy po zapachu zio³a i inne substancje przygotowane przez
pracowników OKL i zamkniête w ozdobnych s³oiczkach (fot. K. Zió³kowska)
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Nowoœci wydawnicze
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie w drugiej po³owie
bie¿¹cego roku wyda³ trzy broszury edukacyjne z cyklu „Las –
czy go znasz?”, a tak¿e trzy gry dydaktyczne o tematyce leœnej
i drzewnej dla dzieci oraz m³odzie¿y.
„Biznes drzewny”
To gra planszowa autorstwa Patryka Ortella. Przeznaczona jest
dla 3–6 osób w wieku powy¿ej 13 lat. Celem zabawy jest miêdzy

innymi poznanie niektórych gatunków drzew, wygl¹du drewna, zauwa¿enie mo¿liwoœci zastosowania i ró¿norodnoœci produktów wykonanych z drewna.
Zadaniem gracza jest zgromadzenie i rozbudowanie jak najwiêkszej liczby zak³adów w ró¿nych ga³êziach bran¿y drzewnej.
Zawodnik poruszaj¹c siê po planszy mo¿e nabywaæ, sprzedawaæ lub
przejmowaæ obiekty i zak³ady zwi¹zane z przemys³em drzewnym.
Wygrywa ten, który zgromadzi najwiêkszy kapita³.
„Wszêdobylskie drewno”
Jest to gra
elektroniczna
przeznaczona
dla dzieci w
wieku od 5 do
10 lat. Rozwija
pamiêæ i zdolnoœæ kojarzenia oraz wiedzê na temat
ró¿norodnych
powi¹zañ ekologicznych.
Celem zabawy
jest miêdzy innymi nauczenie gracza rozpoznawania niektórych gatunków drzew
i rodzajów drewna, ukazanie jego budowy, w³aœciwoœci i zalet, poznanie owadów niszcz¹cych ten surowiec, organizmów z nim powi¹zanych oraz produktów wykonanych z tego
ekologicznego tworzywa.
Gra sk³ada siê z 20
luŸnych kart oraz „mózgu elektronicznego”, w
którym dziecko umieszcza wybran¹ kartê i sprawdza czy odpowiedzia³o poprawnie.
Grê opracowa³y: Karolina Zió³kowska i Joanna
Wróbel-Mróz.

„Z lasu do domu”
„Z lasu do domu” to gra planszowa opracowana przez Alicjê
Antonowicz. Przeznaczona jest dla 2–8 graczy, w wieku od 10 lat. Jej
celem jest poznanie, co dzieje siê ze œciêtym drzewem, w jaki sposób
drewno mo¿e byæ przerabiane, a tak¿e w jakich zak³adach.
W trakcie zabawy gracz wciela siê w rolê wylosowanego gatunku
drzewa. Nastêpnie ju¿ jako surowiec drzewny pokonuje drogê z lasu
do domu, by ostatecznie zaistnieæ jako gotowy produkt u¿ytkowy.
„Du¿e i ma³e ssaki leœne”
To publikacja z cyklu „Las – czy go znasz?” opracowana przez
Joannê Zalejsk¹-Niczyporuk. Autorka przybli¿a sylwetki 20 zwierz¹t
¿yj¹cych w polskich lasach. W
przystêpny sposób
opisuje ich wygl¹d
i zwyczaje. Zwraca równie¿ uwagê
na ciekawostki
zwi¹zane z ich ¿yciem i zachowaniem. Przy ka¿dym omawianym
ssaku, obok opisu,
znalaz³y siê liczne
zagadki, zadania, rymowanki, rebusy, których rozwi¹zania daj¹
mo¿liwoœæ szerszego poznania danego gatunku. Ca³oœæ ozdobiona
jest kolorowymi rysunkami omawianych zwierz¹t.
„Szanujmy martwe drzewa”
To kolejna broszura z serii „Las – czy go znasz?”.Autorka, Joanna
Wróbel-Mróz, na dwunastu stronach publikacji opisa³a ró¿ne
organizmy powi¹zane z martwym drewnem. Omawiane gatunki
zaprezentowa³a
z podzia³em na
królestwo roœlin,
LAS - czy go znasz?
zwierz¹t i grzybów. Zwróci³a
równie¿ uwagê
na ró¿norodnoœæ
biologiczn¹ wystêpuj¹c¹ w polskich lasach.
Szanujmy
Krótkie opisy
martwe drzewa
wzbogacono o
rebusy, krzy¿ówki, zgadywanki oraz kolorowe rysunki.
„Tajemnice drzew”
Trzecia broszura z cyklu „Las – czy go znasz?”, napisana przez
Joannê Wróbel-Mróz, zawiera opisy szesnastu gatunków drzew.
Poruszane s¹ w niej zagadnienia zwi¹zane z w³aœciwoœciami leczniczymi wykorzystywanymi w medycynie ludowej,
wierzeniami pierwotnymi zwi¹zanymi z tymi drzewami oraz ich
energi¹. Wspomniano równie¿
obrzêdy, które towarzyszy³y niegdyœ opisanym
gatunkom. Teksty
wzbogacono barwnymi rysunkami ukazuj¹cymi drzewa w nieco zabawnej formie.
Joanna Zalejska-Niczyporuk
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
„Oficyna” – 30 lat minê³o
Muzeum Leœnictwa
mieœci siê w kilku budynkach. Jednym z nich
jest „Oficyna”, zwana
tak¿e pa³acem. Pierwotnie by³a to gorzelnia,
która zosta³a przebudowana i dostosowana
jako mieszkanie dla
Izabelli i Jana Dzia³yñskich. PóŸniej, do
wybuchu II wojny
œwiatowej, mieszkali
tam Czartoryscy. W
czasie wojny budynek
nie uleg³ zewnêtrznym
zniszczeniom. W latach
70. XX wieku przejê³y
go Lasy Pañstwowe, by
stworzyæ w nim Mu„Oficyna” jesieni¹, strona zachodnia, lata 90. XX w. (fot. Z. Kroczyñski)
zeum Leœnictwa. Przez
kolejne lata by³ on poddawany gruntownemu remontowi, a prace
konserwatorskie przywraca³y wnêtrzom ich pierwotny blask.

przemys³u drzewnego, wzory pierwszych mundurów
leœnych, pami¹tki z okresu
miêdzywojnia, II wojny
œwiatowej, zwi¹zane z leœnictwem i leœnikami, pokazane stowarzyszenia leœników. W budynku prezentowane s¹ tak¿e wystawy
czasowe zwi¹zane tematycznie z lasem.
W archiwum fotograficznym znajduje siê liczna
grupa zdjêæ pokazuj¹ca
„Oficynê”. Najwiêksz¹ z
nich stanowi szczegó³owa
dokumentacja z przeprowadzanych prac konserwatorskich w latach 80. XX
wieku. Zdjêcia pokazuj¹

Sala muzyczna po konserwacji, po³owa lat 80. XX w. (fot. S. Zborowski)
Salon, I piêtro (dzisiejsza sala muzyczna), 1926 r. (fot. B. Drzewiecka, Muzeum
Narodowe w Poznaniu)

W tym roku mija 30 lat odk¹d „Oficyna” zmieni³a przeznaczenie i pokaza³a siê w nowej ods³onie, jako budynek
muzealny. 4 paŸdziernika 1986 r. na
pierwszym piêtrze otwarto wystawê
ukazuj¹c¹ inspiruj¹cy wp³yw lasu na
artystów – jego kulturotwórcz¹ rolê,
a rok póŸniej w kolejnych salach
pokazano wystawê obrazuj¹c¹ historiê
leœnictwa w Polsce. Do dzisiejszego
dnia mo¿na tu ogl¹daæ malarstwo,
rzeŸbê (w drewnie, poro¿u), grafikê,
ceramikê, szk³o, intarsjê, bardzo ciekawe figury z huby, rêcznie malowane
ptasie jajka. Ukazane s¹ dzieje leœnictwa w Polsce, od pierwotnych zwi¹zków ¿ycia cz³owieka z lasem a¿ po
wspó³czesnoœæ. S¹ tu makiety dawnego
Sala muzyczna przed konserwacj¹, pocz¹tek lat 80.
XX w. (fot. S. Zborowski)

Sala bilardowa przed konserwacj¹, pocz¹tek lat 80. XX w.
(fot. S. Zborowski)

[cd. str. 9]
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
„Oficyna” – 30 lat minê³o
[cd. ze str. 8]

stan wnêtrz przed remontem, w trakcie i po nim. Fotografowano
widok ogólny sal jak i ich elementy: stropy, pod³ogi, boazerie,
kominki, ozdobne detale. Mimo, i¿ s¹ to zdjêcia czarno-bia³e, to

doskonale widaæ stopieñ zniszczenia wnêtrz, ale te¿ efekt po przeprowadzonej restauracji. Kolejne du¿e grupy reprezentuj¹ zdjêcia z
otwarcia budynku jako obiektu muzealnego, wernisa¿y ró¿nych wystaw, konkursów, koncertów. Uwiecznione zosta³y
tak¿e m.in. nagrywane audycje radiowe i telewizyjne, jak „Kawa czy herbata?” z 1996 r., wizyty ró¿nych znamienitych goœci, s¹ te¿ zdjêcia z przeprowadzonej akcji gaœniczej po¿aru, któremu budynek
uleg³ w 1982 r.
Na przestrzeni tych 30 lat wiele by³o wydarzeñ
muzealnych odbywaj¹cych siê w „Oficynie”, tysi¹ce
goœci z kraju i z zagranicy zwiedzi³o znajduj¹ce siê
wewn¹trz wystawy sta³e i czasowe. Dziêki temu
miejsce têtni ¿yciem.
Zapraszam Pañstwa do przest¹pienia progów
Muzeum Leœnictwa i tym samym sprawienia, by te
trzydzieœci lat, które minê³y, by³o dopiero pocz¹tkiem muzealnego ¿ycia „Oficyny”.
Joanna Kostka

Sala bilardowa w trakcie konserwacji, pocz¹tek lat 80.
XX w. (fot. S. Zborowski)

Sala bilardowa po konserwacji, po³owa lat 80.
XX w. (fot. S. Zborowski)

•ród³a:
1. K¹sinowska R., Go³uchów. Rezydencja magnacka w
œwietle Ÿróde³, Oœrodek Kultury Leœnej, Go³uchów 2006.
2. http://www.okl.lasy.gov.pl/oficyna [dostêp: 16.09.2016]

Ostatnie prace remontowe i porz¹dkowe przed otwarciem „Oficyny”, wrzesieñ 1986 r.
(fot. K. Bul)

Otwarcie „Oficyny” dla w³adz województwa, gminy i mieszkañców Go³uchowa – sala
muzyczna, 17 paŸdziernika 1987 r. (fot. Sobczak)

Otwarcie „Oficyny” dla za³ogi i wykonawców – sala rzemios³a artystycznego, 10 paŸdziernika 1987 r. (fot. Sobczak)

Fragment ekspozycji – artystyczne szk³o, 17 paŸdziernika 1987 r. (fot. Sobczak)
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Harwester Lokomo Makeri 34T
Stosowanie samobie¿nych maszyn wykonuj¹cych œcinkê i wyróbkê
drewna, nazywanych kombajnami lub harwesterami (ang. harvester –
¿niwiarka, maszyna) rozpoczê³o nowy jakoœciowo etap mechanizacji prac
leœnych. Przede wszystkim zmieni³o zupe³nie warunki pracy robotnika leœnego i równoczeœnie wzros³a kilkakrotnie jego wydajnoœæ pracy.
Pomys³y skonstruowania wielooperacyjnej maszyny wykonuj¹cej œcinkê,
okrzesywanie i przerzynkê, pojawiaj¹ siê w latach 40-tych XX w. w Szwecji
i Finlandii. Pierwsze konstrukcje powstaj¹ce w latach 60. i 70. ubieg³ego wieku
w Szwecji, Kanadzie, Finlandii, ZSRR (Zwi¹zek Socjalistycznych Republik
Radzieckich) i USA (Stany Zjednoczone Ameryki) by³y urz¹dzeniami o du¿ym
ciê¿arze (40 ton) i niedoskona³ym systemie rejestracji i pomiaru surowca –
drewna.
Jednym z pierwszych harwesterów z g³owic¹ zamontowan¹ bezpoœrednio na
maszynie bazowej by³ Lokomo Makeri 34T. G³owica tej maszyny w czasie œcinki
znajduje siê w po³o¿eniu pionowym, a po œciêciu drzewa jest obracana

Harwester Lokomo Makeri 34T (Ÿród³o: http://www.agrojournal.cz/
clanky/harvestorova-technologie-moderni-a-k-prirode-setrny-tezebnedopravni-system-105 [dostêp: 31.08.2016])

W 1986 r. Lasy Pañstwowe zakupi³y trzy
harwestery Lokomo Makeri 34T, produkcji
fiñskiej, dla Okrêgowych Zarz¹dów Lasów
Pañstwowych w Poznaniu, Szczecinie
i Szczecinku. By³y to pierwsze harwestery,
które pracowa³y w polskich lasach.
Józef Nadolny

•ród³a
1. Rogaliñski K. (red.), Poradnik leœniczego.
Goæ K., Komorowski J. Œrodki techniczne
mechanizacji, Wydawnictwo Œwiat, Warszawa
1991.
2. Botwin M., Józef Botwin J.,
Maszynoznawstwo leœne, Wyd. II. PWRiL,
Warszawa 1979.
3. http://www.inzerce-cz.cz/stroje-pristroje/
pasovy-harvestor-lokomo-makeri-33970.html
[dostêp: 30.08.2016]
4. http://www.agrojournal.cz/clanky/
harvestorova-technologie-moderni-a-kprirode-setrny-tezebne-dopravni-system-105
[dostêp: 31.08.2016]
5. http://www.lesopromyshlennik.ru/timber/
tech_7.html [dostêp: 31.08.2016]
No¿ycowa g³owica œcinkowa harwestera Lokomo Makeri 34 T
(•ród³o: http://www.inzerce-cz.cz/stroje-pristroje/pasovyharvestor-lokomo-makeri-33970.html [dostêp: 31.08.2016])

o 90º i w tym po³o¿eniu wykonuje okrzesywanie
i przerzynkê. Harwester Makeri 34T jest przeznaczony do pracy w trzebie¿ach. Wyposa¿ony jest
w uk³ady umo¿liwiaj¹ce sta³y pomiar d³ugoœci
i œrednicy oraz oprogramowanie pozwalaj¹ce przerzynaæ drewno na najbardziej odpowiednie d³ugoœci.
Urz¹dzeniem tn¹cym s¹ no¿e hydrauliczne.
Maksymalna œrednica pnia w miejscu ciêcia to
35 cm. Mechanizm okrzesuj¹cy stanowi¹ trzy no¿e, jeden sta³y i dwa ruchome. Walce przesuwaj¹ce
mog¹ byæ z kolcami lub pr¹¿kowane. Prêdkoœæ
przesuwu okrzesywanej sztuki wynosi od 1,6 do
2,7 m/s. Wydajnoœæ ok. 20–35 m3/8 godz. Napêd
maszyny stanowi silnik wysokoprê¿ny Deutz
F3L912 o mocy 36 kW. Szerokoœæ g¹sienic mo¿e
wynosiæ 285 lub 420 mm. Przeœwit – 450 mm. Wymiary: d³ugoœæ – 3800 mm, wysokoœæ – 2430 mm,
szerokoœæ – 1800 mm lub 1665 mm (w zale¿noœci
od g¹sienic). Ciê¿ar urz¹dzenia – 3750 kg.
Harwester Lokomo Makeri 34 T (Ÿród³o: http://www.lesopromyshlennik.ru/timber/tech_7.html
[dostêp: 31.08.2016])
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Otwarte wystawy

Tu byliœmy

Od 8 lipca br. w budynku muzealnym „Oficyna” mo¿na ogl¹daæ wystawê ukazuj¹c¹
twórczoœæ Ludomira Benedyktowicza – malarza, publicysty i leœnika, oraz prace
cz³onków jego rodziny: Janusza, Miros³awa i Anny (fot. P. Ortell)
28 sierpnia br. Oœrodek uczestniczy³ w VII Kaliskim Miodobraniu organizowanym
przez Regionalny Zwi¹zek Pszczelarzy Wielkopolski Po³udniowej w Kaliszu oraz
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu; na stoisku OKL, na którym prezentowany by³
sprzêt u¿ywany podczas hodowli pszczó³ oraz ule i ramki pszczelarskie, pracownicy
Oœrodka przeprowadzali gry i zabawy edukacyjne (fot. R. Koch)

W Muzeum Leœnictwa „Powozownia”, 14 wrzeœnia 2016 r., podczas inauguracji
pleneru „Inspiracje leœne IV” otwarto wystawê fotografii alpinistycznej ze zbiorów
Danuty Piotrowskiej pt.: „K2 – 1986 IN MEMORIAM” (fot. A. Antonowicz)

Na terenie Nadleœnictwa Janów Lubelski, w dniach od 1 do 3 wrzeœnia 2016 r., odby³y
siê Targi Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego i Ochrony Œrodowiska „EKOLAS”, w trakcie których Oœrodek zaaran¿owa³ wystawê ukazuj¹c¹ dawne maszyny i
narzêdzia wykorzystywane w lesie; organizatorem wydarzenia by³y Miêdzynarodowe
Targi w Poznaniu (fot. R. Sorek)

„Œni siê drzewom las” to tytu³ wystawy fotografii Adriany Bogdanowskiej, otwartej 23
wrzeœnia br. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie; na zdjêciu od lewej: autorka
prac i Zbigniew Kusza, z-ca dyrektora OKL (fot. K. Zió³kowska)

Leœni edukatorzy z OKL 8 i 9 paŸdziernika br. zorganizowli konkursy i prowadzili
zabawy edukacyjne podczas IV Targów Leœnych „Las i my” w Szepietowie;
przedsiêwziêcie by³o wspóln¹ inicjatyw¹ Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Bia³ymstoku, Nadleœnictwa Rudka i Podlaskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie (fot. R. Sorek)
27 wrzeœnia br. w sali ekspozycji czasowych w „Powozowni” udostêpniono do
zwiedzania wystawê 50 prac wykonanych podczas pleneru „Inspiracje leœne IV”, które
artyœci przekazali do zbiorów Muzeum Leœnictwa (fot. A. Antonowicz)

12
Wybieraj¹c siê na wycieczkê do lasu wk³adasz wygodne i ciep³e ubranie: d³ugie spodnie, bluzkê z d³ugim rêkawem, terenowe
buty. Gdy jest zimno, pada deszcz lub œnieg dodatkowo nak³adasz kurtkê, czapkê i rêkawiczki. A co zabierzesz ze sob¹
ponadto? Zastanów siê i w³ó¿ do plecaka rzeczy, które przydadz¹ Ci siê podczas leœnych wêdrówek.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
NT — gatunki ni¿szego ryzyka, bliskie zagro¿enia

Wilk

— Canis lupus (Linnaeus, 1758)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Wilk niegdyœ swoim zasiêgiem obejmowa³
ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹, Europê, Azjê z Pó³wyspem Arabskim i Japoniê. Tereny zajmowane przez tego drapie¿nika kurczy³y siê jednak
wskutek zmian œrodowiskowych i przeœladowania przez cz³owieka, które spowodowane by³o strachem i zabijaniem przez wilki zwierz¹t
hodowlanych. W zwi¹zku z tym zwierzêta te
wytêpiono prawie ca³kowicie w Europie Zachodniej, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych.
Od drugiej po³owy XX w., kiedy to gatunek
stopniowo obejmowano ochron¹ prawn¹, odnotowuje siê ponowne zasiedlanie terenów, na których wczeœniej ¿y³y. Obecnie najwiêcej wilków
wystêpuje przede wszystkim na obszarach leœnych Kanady, na Alasce, pó³nocnych terenach
USA. G³ówna czêœæ zasiêgu bytowania drapie¿nika w Europie le¿y we wschodniej czêœci kontynentu, obejmuje Rosjê, Estoniê, Litwê, Bia³oruœ i Ukrainê. W niewielkiej liczbie ¿yj¹ w
Skandynawii. Polska le¿y na zachodnim krañcu
zasiêgu wilka i jest ³¹cznikiem miêdzy terenami
leœnymi pó³nocno-wschodniej Europy ze spor¹
populacj¹ w Karpatach (Rumunia, S³owacja,
Ukraina) oraz masywami górskimi Ba³kanów
(Boœnia i Hercegowina, Albania, Czarnogóra,
Chorwacja, Bu³garia, Grecja). Wilki zachowa³y
siê te¿ w mniejszych, izolowanych populacjach
w Hiszpanii, Portugalii i we W³oszech. Mo¿na
je tak¿e spotkaæ w Mongolii, Kazachstanie,
Chinach, Iraku, Iranie, Izraelu, Syrii i Turcji.
Liczebnoœæ europejskich populacji szacuje siê
na ponad 10 000 osobników.
W Polsce jeszcze w œredniowieczu wilk wystêpowa³ pospolicie, lecz wraz ze wzrostem
osadnictwa i rolnictwa jego zasiêg kurczy³ siê
i sprowadza³ do du¿ych kompleksów leœnych
oraz gór. W XIX wieku ówczesne w³adze zachêca³y do têpienia wilków. Natomiast okresy
wojen sprzyja³y wzrostowi populacji wilków.
Pod koniec XX wieku wilki wystêpowa³y jedynie w lasach na wschód od Wis³y, na zachodzie
kraju by³y nieliczne.
Obecnie gatunek ponownie zajmuje obszary, na których pierwotnie bytowa³. Najwiêksz¹
ostoj¹ wilków s¹ Karpaty i Pogórze Karpackie,
Roztocze wraz z Lasami Janowskimi i Puszcz¹
Solsk¹ oraz puszcze w pó³nocno-wschodniej
czêœci kraju. Na zachód od Wis³y najwiêcej wil-

Wilk w naturze (fot. Arch. OKL)

czych watah mo¿na spotkaæ w Borach Dolnoœl¹skich, Lasach Wa³eckich, Puszczy Noteckiej i Borach Tucholskich. Wielkoœæ krajowej
populacji wilka mo¿na oceniæ na oko³o
900–1000 osobników.

Cechy gatunku

S³abszy ma za to wzrok, ale bardzo wyczulony
na ruch.
Wilki ¿yj¹ w grupach rodzinnych zwanych
watahami. Sk³adaj¹ siê one z jednej rozmna¿aj¹cej siê pary tzw. pary alfa i ich potomstwa z
poprzednich lat. Wataha mo¿e liczyæ od 2 do
ponad 20 osobników, najczêœciej sk³ada siê z
5–6 wilków. W stadzie panuje œcis³a hierarchia,
a grupie przewodzi przewa¿nie najsilniejszy
samiec. Osobniki stoj¹ce ni¿ej w hierarchii
swoj¹ uleg³oœæ okazuj¹ kul¹c siê, k³ad¹c uszy
p³asko przy g³owie, trzymaj¹c nisko ogon, a w
skrajnych przypadkach wk³adaj¹c swój pysk
do paszczy dominuj¹cego osobnika.
Na polowania wilki wyruszaj¹ przewa¿nie
noc¹, nad ranem wracaj¹ do miejsc odpoczynku. W ci¹gu dnia przebywaj¹ w gêstych
m³odnikach, na bagnach i turzycowiskach lub
w starych drzewostanach z gêstym podszytem.
Dobowa aktywnoœæ wilków zale¿y od pory
roku. Latem wykazuj¹ nocny tryb ¿ycia. Jest to
prawdopodobnie zwi¹zane z panuj¹cymi w
ci¹gu dnia wysokimi temperaturami. Zim¹
natomiast mog¹ funkcjonowaæ przez ca³¹ dobê.
Wilki wykazuj¹ silny terytorializm. Oznacza to, ¿e osobniki tego samego gatunku rywalizuj¹ ze sob¹ o pokarm i przestrzeñ do ¿ycia.
Tereny zajmowane przez watahy obejmuj¹ obszary od kilkudziesiêciu km2 do kilku tysiêcy
km2. W Polsce œrednia wielkoœæ terytorium zajmowanego przez watahê wynosi ok. 230 km2.
Wilki znakuj¹ granice swojej powierzchni
g³ównie moczem i odchodami.
Wa¿n¹ rolê w oznajmianiu swej obecnoœci
spe³niaj¹ sygna³y g³osowe. Wycie pomaga w
utrzymaniu dystansu miêdzy s¹siaduj¹cymi
watahami i pozwala na wzajemn¹ lokalizacjê
osobników, b¹dŸ na przekazywanie informacji
o udanym polowaniu. Ten sam teren mog¹
u¿ytkowaæ ró¿ne grupy wilków, ale nie w tym
samym czasie. Jedna rodzina mo¿e korzystaæ z
terenu latem, inna tylko zim¹.
Osobniki samotne nie maj¹ swoich terytoriów. S¹ to najczêœciej zwierzêta m³ode, przemieszczaj¹ce siê w poszukiwaniu nowego terytorium i partnera, albo osobniki chore i stare lub
te, które utraci³y pozycjê w parze dominuj¹cej.

Wilk ma smuk³¹ budowê cia³a, wyd³u¿ony tu³ów i podbrzusze mocno podci¹gniête.
Od psa odró¿niaj¹ go d³u¿sze koñczyny,
wiêksza g³owa – z d³u¿szym pyskiem, skoœnie
osadzone oczy i krótkie, trójk¹tne ma³¿owiny
uszne, jak równie¿ kszta³t ogona, który jest
bardziej puszysty i opuszczony.
Wilk ma te¿ inny sposób chodzenia. £apy
z tej samej strony cia³a poruszaj¹ siê w jednej
linii, co sprawia, ¿e tylne stopy stawiane s¹ w
œladach stóp przednich. Trop wilka jest nieco
wiêkszy od tropu du¿ego psa. Patrz¹c na odcisk z góry dostrze¿emy wyraŸny znak „X”.
Umaszczenie sierœci wilków na œwiecie
jest zró¿nicowane, od œnie¿no-bia³ego przez
¿ó³to-pomarañczowy do czarnego. W Polsce
natomiast spotykamy osobniki o szarym lub
p³owym ubarwieniu. Dymorfizm p³ciowy u
tego gatunku nie jest wyraŸnie zaznaczony.
Samce s¹ przewa¿nie wiêksze od samic.
Wysokoœæ w k³êbie u doros³ych osobników
dochodzi do 75 cm, a masa nawet do 70 kg.
Gatunek ten ma bardzo dobrze rozwiniêty s³uch Ciekawostki
i zmys³ po- a Wilk jest bardzo wytrzyma³y na g³ód i bez pokarmu mo¿e wytrzymaæ nawet 10 dni.
w o n i e n i a . a Odcisk ³apy wilka jest wiêkszy od ³apy psa i u doros³ego samca wynosi 11–13 cm.

a Wilki w warunkach naturalnych mog¹ do¿yæ 16 lat.
a Przed deszczem i œniegiem chroni¹ wilka u³o¿one na grzbiecie i po bokach cia³a trzy
warstwy d³ugich w³osów, ok. 13 cm, zachodz¹ce dachówkowato na siebie. Dziêki
nim woda sp³ywa po nich jak po parasolu.
a Drapie¿niki te potrafi¹ œledziæ spojrzenie innych, co pozwala im przewidzieæ
kolejny ruch ofiary.
a Wilki potrafi¹ wyczuæ zdobycz z odleg³oœci 2,5 km.
a S¹ wytrwa³ymi piechurami, potrafi¹ dziennie pokonaæ dystans 20 km, jeœli trzeba
nawet ponad 70 km. Najd³u¿sz¹ dobow¹ trasê pokona³y w Finlandii, gdy tropione
przez myœliwych przesz³y 200 km.
a Szkocki owczarek collie ma pysk najbardziej podobny do wilka.
a Wilki potrafi¹ w poœcigu za zwierzyn¹ bardzo szybko biegaæ, nawet do

70 km/godzinê.
a Przy wiêkszej pokrywie œnie¿nej wataha wilków id¹ca truchtem pozostawia

Wspó³czesne wystêpowanie wilków w Polsce (Ÿród³o: „Atlas ssaków
Polski” http://www.iop.krakow.pl/ssaki/, stan na listopad 2014)
[Ÿród³o: Henryk Okarma, „Wilk”, Biblioteka Przyrodniczo£owiecka, Kraków 2015]

pojedynczy sznur tropów, poniewa¿ osobniki id¹ce jeden za drugim, stawiaj¹
³apy trop w trop. Trudno wówczas okreœliæ ile wilków sz³o w grupie.
a W literaturze wilk przewa¿nie wystêpowa³ jako postaæ negatywna. Wystarczy
wspomnieæ bajki Czerwony Kapturek, Wilk i trzy œwinki, Wilk i siedem koŸl¹tek,
Wilk i lis, Wilk i owce.
a Symbolika dotycz¹ca wilka jest bardzo bogata, powsta³o wiele przys³ów
i zwrotów powszechnie stosowanych: Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem, Natura
ci¹gnie wilka do lasu, Nie wywo³uj wilka z lasu, Nosi³ wilk razy kilka, ponieœli i
wilka, Wilczy apetyt, Patrzeæ wilkiem, Wilczy bilet,Wilcze prawo.
A Wilk istnieje na wielu obrazach, znaczkach i monetach na ca³ym œwiecie.

Biotop
Wilki zasiedlaj¹ bardzo ró¿norodne siedliska, od pustyñ Pó³wyspu
Arabskiego, zaroœli œródziemnomorskich, po tajgê i tundrê na pó³nocy.
Mo¿na je spotkaæ na nizinnych i górzystych obszarach leœnych z wyj¹tkiem strefy alpejskiej powy¿ej 3000 m n.p.m., na rozleg³ych bagnach i terenach podmok³ych. Wilki preferuj¹ obszary jak najmniej penetrowane
przez cz³owieka, obfituj¹ce w zwierzynê. W Finlandii wilki bardzo dobrze przystosowa³y siê do ¿ycia w ekosystemach leœnych silnie przekszta³conych przez cz³owieka, ze zrêbami zupe³nymi, gdzie do przemieszczania siê wykorzystuj¹ drogi.
W Polsce ¿yj¹ w du¿ych kompleksach leœnych, z bogatym i gêstym
podszytem, zarówno na nizinach jak i w górach. Na legowiska wybieraj¹
miejsca poroœniête suchymi trawami i mchem w gêstych zaroœlach.
W Polsce Zachodniej wilki przystosowa³y siê do ¿ycia w borach sosnowych, o rzadkim podszycie, z du¿¹ liczb¹ zbieraczy jagód i grzybów,
gdzie brak spokojnych miejsc do ukrycia siê i wychowywania m³odych.
Zasiedlaj¹ nieu¿ytkowane jak równie¿ czynne poligony wojskowe,
uprawy leœne z du¿¹ iloœci¹ pokarmu, gdzie w piaszczystych glebach
³atwo wykopuj¹ nory bezpieczne dla szczeni¹t.

Po¿ywienie
Wilki ¿ywi¹ siê tym, co w danym momencie jest naj³atwiej dostêpne
na miejscu. Najczêœciej s¹ to dzikie zwierzêta kopytne: jelenie, sarny
i dziki, które stanowi¹ ok. 90% masy zjedzonego pokarmu. Czêœci nieskonsumowanej tuszy zabitego zwierzêcia zakopuj¹ na póŸniej. Poluj¹
te¿ na lisy, zaj¹ce, bobry, borsuki. W mniejszym procencie zjadaj¹ ptaki,
gryzonie, potrafi¹ te¿ zadowoliæ siê roœlinami, czasem rybami. Jesieni¹
i latem uzupe³niaj¹ dietê owocami, zim¹ zjadaj¹ tak¿e padlinê. Zwierzêta
hodowlane nie s¹ istotnym elementem i stanowi¹ ok. 2–3% diety wilków.
W niektórych krajach Europy Zachodniej przy niskim stanie zwierzyny
wilki ¿eruj¹ na wysypiskach œmieci. Wilki potrafi¹ zabiæ ka¿d¹ ofiarê, od
jednokilogramowego zaj¹ca po wa¿¹cego 800 kg ¿ubra.

Rozmna¿anie
Wilki przystêpuj¹ do rozmna¿ania tylko raz w roku. Ruja u wilków
rozpoczyna siê w lutym i trwa do koñca marca. Samice dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹gaj¹ w drugim roku ¿ycia, natomiast samce pod koniec trzeciego
roku. Osobniki ¿yj¹ce w niewoli dojrza³oœæ mog¹ osi¹gaæ ju¿ w 10 miesi¹cu ¿ycia. W wilczej rodzinie prawo do rozmna¿ania ma tylko para alfa.
Wilki nie s¹ ca³kowicie monogamiczne. Oznacza to, ¿e w jednym sezonie rozrodczym samiec alfa pokrywa najczêœciej jedn¹ samicê, natomiast w nastêpnym roku pozycjê tê mo¿e zajmowaæ ju¿ inna wilczyca.
Ci¹¿a trwa 62–64 dni. W miocie jest przewa¿nie oko³o 4–6 szczeni¹t, ale
zdarza siê nawet 11.

Gniazda
Na gniazdo wilki wybieraj¹ miejsca suche, niedostêpne, z du¿¹ liczb¹ wykrotów i wiatro³omów, przewa¿nie w pobli¿u wody. Mog¹ to byæ
poszerzone borsucze lub lisie nory, ale zdarza siê te¿, ¿e kopie je ciê¿arna
samica z pomoc¹ innych cz³onków rodziny. Gniazdo to obszerna komora
znajduj¹ca siê na koñcu d³ugiego korytarza.
W czasie wychowywania m³odych wilki wykorzystuj¹ kilka nor, by
w razie niebezpieczeñstwa przenieœæ tam m³ode. Szczeniêta przychodz¹
na œwiat na prze³omie kwietnia i maja. Rodz¹ siê œlepe i dopiero po 11–15
dniach otwieraj¹ oczy. Przez pierwsze dwa miesi¹ce ¿ycia ich g³ównym

R. Walendowski, Wilk (akwarela)

pokarmem jest mleko matki, zdarza siê te¿, ¿e ju¿ od 3 tygodnia s¹
karmione miêsem przynoszonym przez rodziców i innych cz³onków
grupy. M³odymi opiekuj¹ siê oboje rodzice, a tak¿e inni cz³onkowie
stada. Jedzenie dla matki opiekuj¹cej siê m³odymi jest dostarczane
przez pozosta³e osobniki z grupy.
PóŸn¹ jesieni¹ m³ode towarzysz¹ ju¿ doros³ym w wyprawach ³owieckich. Ma³e wilczki pozostaj¹ z rodzicami do ukoñczenia pierwszego roku ¿ycia, ale mog¹ pozostawaæ d³u¿ej – do piêciu lat.

Zagro¿enia
Obecnie najwiêkszym zagro¿eniem dla wilków jest fragmentacja
i izolacja obszarów na których ¿yj¹, a tak¿e rozwój infrastruktury drogowej i powiêkszanie siê terenów zabudowanych. Kompleksy leœne s¹
zbyt ma³e, aby populacje wilków mog³y na nich niezale¿nie funkcjonowaæ. Coraz mniej jest spokojnych miejsc do ¿ycia i wychowywania m³odych, poniewa¿ nasze lasy, mimo zakazu wjazdu bez odpowiedniego zezwolenia, obfituj¹ w ha³aœliwych u¿ytkowników qaudów i motocyklistów. Tak¿e turyœci na szlakach, osoby zbieraj¹ce jagody i grzyby
niepokoj¹ wilki w ich ostojach.
Wilk w Polsce nie ma naturalnych wrogów, poza cz³owiekiem. Mimo objêcia wilka ochron¹ prawn¹, ka¿dego roku wiele tych drapie¿ników jest zabijanych przez k³usowników. Istotnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na stan liczebnoœci gatunku s¹ tak¿e oraz wypadki na
drogach.

Ochrona
W Polsce pocz¹tek ochrony wilka siêga 1992 r., kiedy to decyzjami
wojewodów po raz pierwszy objêto gatunek ochron¹ w ówczesnych
województwach poznañskim i gorzowskim. W 1995 r. wilk uzyska³
status chronionego w przewa¿aj¹cej czêœci kraju, z wyj¹tkiem by³ych
województw kroœnieñskiego, przemyskiego i suwalskiego. Na objêcie
ochron¹ w ca³ym kraju drapie¿nik ten musia³ czekaæ do 1998 r.
Od 2005 r. obowi¹zuje równie¿ okresowa ochrona strefowa, obejmuj¹ca tereny w odleg³oœci 500 m od gniazda w okresie 1.04–15.07.
Przez Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony Przyrody i Jej Zasobów wilk klasyfikowany jest jako gatunek najmniejszej troski. W „Polskiej
czerwonej ksiêdze zwierz¹t” ma status gatunku ni¿szego ryzyka, bliskiego zagro¿enia. Objêty jest te¿ postanowieniami Konwencji Waszyngtoñskiej, Berneñskiej oraz Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.
W Dyrektywie Siedliskowej wilk jest gatunkiem priorytetowym, a wiêc
wiêkszoœæ jego siedlisk powinna byæ objêta ochron¹ w ramach sieci
obszarów Natura 2000.
¯eby chroniæ gatunek, najpierw nale¿y zmieniæ stosunek ludzi wobec tych drapie¿ników. Wœród hodowców wprowadza siê ró¿ne sposoby zabezpieczenia stad, a myœliwi ucz¹ siê dzieliæ dzikimi ssakami kopytnymi z wilkami. W miejscach gdzie drogi przecinaj¹ siê z szlakami
migracyjnymi, buduje siê przejœcia dla zwierz¹t, poniewa¿ izolacja
ma³ych grup przyczynia siê do zmniejszenia zmiennoœci genetycznej.
Wiele wilków, mimo i¿ objête s¹ ochron¹, jest zabijanych przez
k³usowników. Konieczne jest te¿ podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê jego stanu w krajach s¹siaduj¹cych, aby gatunek chroniony w
jednym kraju, nie by³ têpiony w drugim.
Opracowanie: Karolina Zió³kowska
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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