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Zapraszamy

J. Frankowski

Bie¿¹cy rok bêdzie czasem szczególnym w naszym Oœrodku, albowiem przypadaj¹ w nim trzy rocznice: 30-lecie powstania
Oœrodka Kultury Leœnej jako samodzielnej
jednostki w Lasach Pañstwowych oraz
40-lecie powo³ania Rady Naukowej OKL
i utworzenia Pokazowej Zagrody Zwierz¹t.
Rocznice te bêd¹ zaakcentowane podczas
ogólnopolskiej konferencji poœwiêconej
muzealnictwu przyrodniczemu w Polsce,
która odbêdzie siê w maju oraz podczas
konferencji wspó³organizowanej ze Stowarzyszeniem Mi³oœników ¯ubrów planowanej na wrzesieñ.
Jak co roku w maju odbêdzie siê kolejna
edycja konkursu krasomówczego „Bajarze z
Leœnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Serdecznie zachêcam do wziêcia
w nim udzia³u. Z kolei w czerwcu zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dwa
wydarzenia kulturalne: Miêdzynarodowy
Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej, który
odbêdzie siê 3 czerwca oraz 9 czerwca na
festyn edukacyjny dla dzieci i m³odzie¿y
„Spotkanie z lasem”.
W salach wystaw czasowych Muzeum
Leœnictwa eksponowane bêd¹ liczne wystawy artystyczne i kolekcjonerskie. Zobaczyæ
na nich bêdzie mo¿na zbiory plakatów na
temat ochrony lasu, malarstwo ze zbiorów
Nadleœnictwa W³odawa, autorskie wystawy
intarsji, fotografii przyrodniczej, malarstwa
oraz grafiki £ódzkiej Szko³y Graficznej.
Prezentowane równie¿ bêd¹ wystawy organizowane z innymi placówkami muzealnymi w naszym kraju, takie jak: „Polskie
wystawy i ekspozycje ³owieckie” oraz wystawa poœwiêcona bartnictwu. Planujemy
tak¿e wystawê z okazji 40-lecia hodowli ¿ubrów w Go³uchowie.
Przygotowujemy kolejne skrytki geocachingowe w parku-arboretum poœwiêcone
Adamowi Kubaszewskiemu – wspó³twórcy

ogrodu oraz grê parkow¹ popularyzuj¹c¹
historyczne postaci z Go³uchowa. W kwietniu odbêdzie siê „Dzieñ Ziemi”, w maju
„Noc muzeów”, a we wrzeœniu czwarta edycja konferencji naukowej „Las i historia”.
W planach wydawniczych jest kolejny,
16 tom „Studiów i Materia³ów Oœrodka Kultury Leœnej”, materia³y konferencyjne „Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce” oraz
ksi¹¿ka poœwiêcona intarsji. Zamierzamy
wznowiæ seriê broszur dla dzieci i m³odzie¿y
pod has³em „Las – czy go znasz?” oraz
materia³y metodyczne dla nauczycieli pt.:
„U¿ytkowanie lasu nie jest z³e”.
Nasza oferta wydawnicza dostêpna jest
na stronie internetowej, gdzie polecamy liczne tytu³y ksi¹¿ek oraz albumów z zakresu
historii leœnictwa i kulturotwórczej roli lasu.
W sprzeda¿y mamy tak¿e gry dydaktyczne
i broszury dla dzieci oraz materia³y metodyczne dla nauczycieli. Na stronie internetowej zachêcamy te¿ do brania udzia³u w konkursach organizowanych przez nasz Oœrodek. Wiosna to atrakcyjna pora roku pod
wzglêdem fenologicznym, wiêc zachêcam
serdecznie do odbywania wycieczek, lekcji
i spacerów po parku i ogrodzie zio³owo-kwiatowym i wizyty w zagrodzie zwierz¹t.
Benedykt RoŸmiarek, Dyrektor OKL

Nabytki biblioteczne

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:
Wystawa „Ochrona lasu na plakatach”
(do kwietnia 2017 r.)
„Malarstwo ze zbiorów Nadleœnictwa
W³odawa” (do kwietnia 2017 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”,
„Szukamy dendrologicznych skarbów”,
„Wiosna budzi zapachami i kolorami”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”
„Zwierzêta leœne z Czerwonej Ksiêgi”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
P Biblioteka OKL:
czynna od wtorku do czwartku
w godz. 900–1300
dla czytelników spoza Oœrodka
po wczeœniejszym uzgodnieniu:
tel. (62) 761-50-45 wew. 113

Nadchodz¹ce wydarzenia
,

25 kwietnia – „Dzien ziemi”
11–12 maja – Konferencja „zbiory
i ekspozycje przyrodnicze w Polsce”

,

18–19 maja – XI Ogólnopolski Konkurs
„Bajarze z Lesnej Polany”
im. redaktora Andrzeja zalewskiego
,

25–26 maja – IV Powiatowy Przeglad
Twórczosci Dzieciecej
„ze sztuka bezpieczniej”

,

,

,

3 czerwca – IV Miedzynarodowy Festiwal
Kultury Lesnej i £owieckiej
,

,

9 czerwca – XIII festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem”
sierpieñ – rozstrzygniecie konkursu
pn.: „Go£uchowski król lasów”
,

„Sekretne ¿ycie drzew”
Miêdzynarodowy bestseller niemieckiego autora, Petera Wohllebena, rzuca nowe
œwiat³o na ¿ycie lasu i jego sta³ych mieszkañców – drzew.
Doœwiadczony leœnik w charakterystyczny dla siebie sposób opisuje niezwyk³e cechy
wielu gatunków drzew, które
jak zauwa¿a, w przynajmniej
kilku elementach przypominaj¹ ludzi. To niecodzienne spojrzenie u³atwia zrozumienie
fenomenu, skrywaj¹cego siê w
g³êbi lasu. Pozycja, po któr¹ z
ca³¹ pewnoœci¹ warto siêgn¹æ,
by poznaæ nie tylko leœny
savoir-vivre czy sposób dzia³ania leœnego odkurzacza dwutlenku
wêgla, ale i du¿o, du¿o wiêcej.
Autor: Peter Wohlleben. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 251.
Oprawa twarda.
[cd. str. 3]

10–12 paŸdziernika – IV Konferencja
naukowa „Las i historia”
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Nabytki biblioteczne
[cd. ze str. 2]

„Sowy: tajemnicze
i nieuchwytne”
Przepiêkne fotografie i sporo wiedzy – to wszystko zawarte
na niespe³na 130 stronach pozycji poœwiêconej jednym z najbardziej tajemniczych gatunków ptaków. Autorka przedstawi³a sowy w sposób wyczerpuj¹cy, skupiaj¹c siê nie tylko na
usystematyzowaniu informacji
o charakterystyce, gatunkach
lub ochronie tych¿e ptaków, ale
równie¿ na ich roli w kulturze.
Dziêki atrakcyjnej szacie graficznej i licznym ciekawostkom,
ksi¹¿ka bêdzie przystêpn¹ lektur¹ tak¿e dla m³odszych
czytelników.
Autor: Justyna Mrowiec.
Rok wydania: 2014.
Liczba stron: 127.
Oprawa twarda.

Otwarte wystawy

„Ciêcie roœlin ogrodowych.
Ilustrowany poradnik
pielêgnacji roœlin”
Ilustrowany poradnik polskich autorów powinien znaleŸæ
siê na pó³ce ka¿dego ogrodnika-amatora. Dziêki fotografiom
prezentuj¹cym krok po kroku
proces przycinania roœlin ogrodowych oraz radom doœwiadczonego ogrodnika, nauczymy
siê w³aœciwej obs³ugi narzêdzi
oraz poznamy ró¿ne techniki i
rodzaje ciêæ. Warto zapoznaæ siê
z lektur¹, szczególnie przed
zbli¿aj¹cym siê na wiosnê okresem prac ogrodowych.
Autor: Jan Maruniewicz.
Rok wydania: 2011.
Liczba stron: 119.
Oprawa twarda.

„Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego
Ch³apowskiego”
Dwujêzyczny album opisuj¹cy doœæ m³ody, gdy¿
powsta³y w 1992 roku Park Krajobrazowy im. gen.
Dezyderego Ch³apowskiego, zawiera najbardziej

charakterystyczne cechy obszaru rozci¹gaj¹cego siê
miêdzy Koœcianem a Œremem. Atrakcj¹ Parku jest
unikatowy w skali kraju krajobraz rolniczy z zachowaniem zadrzewieñ œródpolnych i przydro¿nych. Co
warte szczególnej uwagi – zamieszczone zdjêcia autorstwa Marka Chwistka, z wykszta³cenia leœnika, a fotografa z zami³owania, s¹ udokumentowaniem niezwyk³oœci tego uroczego miejsca na terenie województwa wielkopolskiego.
Autor: Marek Chwistek.
Rok wydania: 2016.
Liczba stron: 332.
Oprawa twarda.
Romana Koch

Zapraszamy do lektury!

Od 9 stycznia 2017 r. w Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” mo¿na zwiedzaæ 24 marca br. w „Oficynie” zosta³a otwarta wystawa „Malarstwo ze zbiorów
wystawê pn. „Ochrona lasu na plakatach”, na któr¹ sk³adaj¹ siê eksponaty ze Nadleœnictwa W³odawa”, ukazuj¹ca blisko 50 prac powsta³ych podczas plenerów organizowanych przez tê jednostkê; na zdjêciu praca Niny Krymovej
zbiorów Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
„Kraina bocianów” (fot. T. Kubik)
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Fina³ XXX edycji konkursu „Mój Las”
10 stycznia 2017 roku w
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³ siê uroczysty
fina³ trzydziestej edycji ogólnopolskiego konkursu „Mój
Las” na szczeblu regionalnym.
Wydarzenie jest organizowane
przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa
(SITLiD) w Warszawie oraz
Zarz¹d G³ówny Ligi Ochrony
Przyrody (LOP) w Warszawie.
Do pierwszego etapu konkursu
prace nadsy³ane s¹ do Zarz¹dów Okrêgowych LOP, a w
przypadku braku okrêgu Ligi
na danym terenie, dzie³a nale¿y
przes³aæ do Oddzia³u SITLiD.
W XXX edycji konkursu do
Zarz¹du Oddzia³u SITLiD w Kaliszu z siedzib¹ w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie zg³oszono ³¹cznie 42 prace w trzech
kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii wiekowej, w któ- Laureaci wraz z opiekunami i pracownikami OKL uœwietnili fina³ konkursu pami¹tkowym zdjêciem (fot. J. Wróbel-Mróz)
rej bior¹ udzia³ uczniowie klas
I–III szkó³ podstawowych, nap³ynê³y 32 dzie³a. M³odzie¿
z klas IV–VI szkó³ podstawowych wykona³a 9 prac, a w grupie
gimnazjalnej dostarczono jedno opracowanie.
W grudniu 2016 roku jury pod przewodnictwem
Benedykta RoŸmiarka, dyrektora OKL, po przeanalizowaniu
prac, przyzna³o nagrody oraz wyró¿nienia. W pierwszej
kategorii wiekowej, w której dzieci rysowa³y „Dzieñ i noc w
lesie”, pierwsze miejsce otrzyma³a Alicja Miko³ajczak z klasy
I a Szko³y Podstawowej nr 3 im. Powstañców Wielkopolskich
w Pleszewie, drugie – Julia Michalska z klasy III e Szko³y
Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku, a trzecie – Wiktoria
Pilarczyk z klasy III e Szko³y Podstawowej nr 5 im. UNICEF
w Turku. W tej grupie przyznano równie¿ wyró¿nienia.
Otrzymali je: Aleksandra Kujawa z klasy III d i Iga Woreta z
klasy II e, uczennice ze Szko³y Podstawowej nr 5 im. UNICEF
w Turku, Wiktoria Michalak z klasy III c, Patryk Gurzyñski
z klasy III a oraz Jan Nowak z klasy III b, uczniowie ze Szko³y
Nagrody w konkursie wrêczali Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego w KoŸminie
i Barbara Czo³nik, kierownik Dzia³u Edukacji i Informacji OKL (fot. J. Wróbel-Mróz)

Fina³ konkursu odbywa³ siê w sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni”
(fot. J. Wróbel-Mróz)

Prace nades³ane na konkurs w pierwszej kategorii wiekowej
(fot. J. Wróbel-Mróz)
[cd. str. 5]
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Fina³ XXX edycji konkursu „Mój Las”
[cd. ze str. 4]

Wlkp., a tak¿e Maksymilian W³osik z klasy I a Szko³y Podstawowej nr 3 im. Powstañców Wielkopolskich w Pleszewie.
Temat w drugiej kategorii wiekowej brzmia³ „Drzewa i jego
funkcje w przyrodzie”. Pierwsze miejsce przyznano Weronice
Styburskiej z klasy IV, drugie – Katarzynie Kubackiej z klasy
V b, trzecie – Agacie Stanis³awskiej z klasy V a. Równie¿
i w tej grupie jury wyró¿ni³o dwie prace: Jakuba Borowczyka
z klasy V b i Konrada Betowskiego z klasy IV b. Wszyscy
nagrodzeni i wyró¿nieni w tej kategorii uczniowie uczêszczaj¹
do Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego w
KoŸminie Wlkp.
W trzeciej kategorii wiekowej przyznano tylko wyró¿nienie dla Wiktorii Szulc z klasy III Gimnazjum nr 1 im. ks.
Stanis³awa Konarskiego w Jarocinie. Gimnazjaliœci pisali prace
na temat „Znaczenia drewna dla lasu i ludzi”.
Upominki i dyplomy ufundowane przez Oœrodek Kultury
Leœnej w Go³uchowie zosta³y wrêczone laureatom podczas

Prace nades³ane w I i II kategorii wiekowej (fot. J. Wróbel-Mróz)

Podziêkowania za zaanga¿owanie i przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali równie¿ nauczyciele
(fot. J. Wróbel-Mróz)

uroczystoœci podsumowuj¹cej konkurs, która odbywa³a
siê w sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni”.
Uczestnicy spotkania obejrzeli równie¿ film przyrodniczy pt.: „Dzikoœæ w sercu” oraz zwiedzili wystawy
w Muzeum Leœnictwa w „Powozowni” i „Owczarni”.
Nie zabrak³o tak¿e corocznego, pami¹tkowego zdjêcia
oraz wspólnego poczêstunku. Chêtni wybrali siê równie¿ na spacer po parku, by podziwiaæ bajkowo oœnie¿one drzewa i krzewy.
Podczas fina³u zorganizowana zosta³a wystawa
wszystkich nades³anych prac za wyj¹tkiem tych, które
zajê³y pierwsze i drugie miejsca. Dzie³a te zosta³y wys³ane do Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa w Warszawie i wezm¹ udzia³ w centralnym etapie, który ma byæ
zorganizowany do 15 marca 2017 roku.
Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachêcamy uczniów do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji konkursu.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Uczestnicy fina³u konkursu obejrzeli film o tematyce przyrodniczej (fot. J. Wróbel-Mróz)
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Bocian bia³y – coraz rzadszy zwiastun wiosny, wypatrujmy go!
Bocian bia³y jest najbardziej z wszystkich ptaków obecny w
polskiej kulturze, tradycji i zwyczajach. Niestety, jego liczebnoœæ
spada na skutek dramatycznych zmian w œrodowisku, m.in. jego
melioracji, chemizacji i „zadrutowania” liniami energetycznymi, a przede wszystkim likwidacji (z powodu nieop³acalnoœci)
³¹k i pastwisk, bêd¹cych g³ównymi ¿erowiskami bociana. W Polsce dla 2004 r. liczebnoœæ szacowano na ok. 52 tys. par lêgowych,
a dla 2014 r. ju¿ na jedynie ok. 42–43 tys. par.

Rozród
Doros³e bociany wa¿¹ 3–4 kg, co wydaje siê niewiele, jak na ptaka o rozpiêtoœci skrzyde³ oko³o dwóch metrów. Obie p³cie nie ró¿ni¹
siê upierzeniem, ale samce z regu³y s¹ wiêksze, ciê¿sze i maj¹ nieco
d³u¿sze dzioby.

Gody pary na gnieŸdzie w Odolanowie, 15 kwietnia 2015 r.; dziêki odczytom numeru
obr¹czki na nodze samicy (ptak na dole) wiemy, ¿e gniazdowa³a ona w Odolanowie
corocznie w latach 2012–2016 (fot. P.T. Dolata)

dni ¿ycia piskl¹t jeden rodzic siedzi na nich i je ogrzewa, bo nie maj¹
jeszcze w³asnej termoregulacji. Co najmniej kolejne drugie tyle dni
rodzic stale stoi przy pisklêtach, zas³aniaj¹c je sob¹ przed deszczem
lub upa³em. W tym czasie partner pilnie zdobywa po¿ywienie. Potem
zajmuj¹ siê tym ju¿ oboje ca³e dni, by daæ radê wykarmiæ gromadkê
m³odych: z regu³y dwa–cztery, wyj¹tkowo piêæ. M³ode osi¹gaj¹
lotnoœæ 55–68 dni po wykluciu.

Wêdrówki, letnie stada i zimowanie
Doros³y bocian bia³y, strzeg¹cy parotygodniowych piskl¹t na gnieŸdzie na nieu¿ywanym kominie piekarni w Nowym Mieœcie nad Wart¹, 23 czerwca 2011 r.
(fot. P.T. Dolata)

W roku maj¹ tylko jeden lêg, w przypadku straty z regu³y powtarzany. Gniazda zak³adaj¹ obecnie na s³upach (szczególnie energetycznych), budynkach i kominach; coraz rzadziej w pierwotny sposób – na drzewach. Buduj¹ je z ga³êzi, ka¿dej wiosny dok³adanych,
bo gniazda wykorzystywane s¹ do kilkudziesiêciu lat. Dlatego ich
œrednica i wysokoœæ mog¹ siêgaæ dwóch metrów, a waga nawet tony!
Wyœció³ka to g³ównie siano i trawy, zbierane z ³¹k. W kwietniu, rzadziej w maju, samica sk³ada dwa–szeœæ, najczêœciej cztery jaja (jedno
co dwie doby). Jaja s¹ bia³e, œrednie wymiary to 72 x 52 mm, a masa
ok. 100 gramów. Wysiaduje je g³ównie samica, przy wylotach na ¿erowisko zastêpowana przez samca. Pisklêta wykluwaj¹ siê po ok.
32–35 dniach od zniesienia jaj, wa¿¹ wtedy ok. 70 gramów. M³ode
wychowuj¹ troskliwie oboje rodzice. Przez pierwszych ok. 10–14

Bociany przylatuj¹ do nas w koñcu marca i kwietniu, jak ¿aden
inny ptak budz¹c zainteresowanie ludzi i mediów. Dawne opowieœci,
¿e bociany przynosz¹ dzieci, wynika³y prawdopodobnie z tego, ¿e
wiosn¹, równoczeœnie z przylotami bocianów, rodzi³o siê wiêcej
dzieci – „owoców” d³ugich, letnich wieczorów sprzed dziewiêciu
miesiêcy. Próbowano to wiêc jakoœ ¿artobliwie wyt³umaczyæ.
Po kilku-kilkunastu dniach na gnieŸdzie pojawia siê partner i z
regu³y od razu dochodzi do widowiskowych godów, zaczynaj¹cych
sezon lêgowy, który mo¿na te¿ w ca³oœci ogl¹daæ na przekazach z kamer, np. www.bociany.ec.pl, o której ni¿ej.

Grupa nielêgowych bocianów bia³ych na topoli przy Prosnie ko³o Kwilenia, 7 maja
2015 r. (fot. P. T. Dolata)

Doros³y bocian dogl¹daj¹cy trzech jaj w do³ku gniazdowym, obraz z kamery
www.bociany.ec.pl w Przygodzicach, 4 czerwca 2016 r. (fot. P. T. Dolata)

W niektórych, zasobnych w pokarm, miejscach od maja do lipca
mo¿na obserwowaæ stada nielêgowych jeszcze bocianów, w 2., 3. i 4.
kalendarzowym roku ¿ycia. Takie stado dziesiêciu bocianów widzia³em 10.05.2014 r. na polu ko³o Chocza, sk¹d przed zmrokiem przelecia³y na nocleg na wielk¹ topolê nad Prosn¹ ko³o Kwilenia, co by³o
[cd. str. 7]
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Bocian bia³y – coraz rzadszy zwiastun wiosny, wypatrujmy go!
[cd. ze str. 6]

niezwyk³ym widokiem. Na tej samej topoli siedem bocianów nocowa³o 6/7.05.2015 r., a w dzieñ do dziewiêciu ¿erowa³o na polach i ³¹kach w pobli¿u. Czêœciej i wiêksze takie stada mo¿na spotkaæ w naszym regionie w dolinach rzek: Lutyni pod Jarocinem, Baryczy pod
Odolanowem oraz Leniwej Baryczy i O³oboku pod Sieroszewicami.
Bociany odlatuj¹ z Polski w lipcu i sierpniu. Pokonuj¹ drogê do
œrodkowej i po³udniowej Afryki, czyli a¿ ok. 10 tys. km! Jest to rekord dla ptaków tej wielkoœci.

gatunkowej zwierz¹t, jako wymagaj¹cy ochrony czynnej. Najlepsz¹,
choæ bardzo trudn¹, metod¹ ochrony jest zachowanie siedlisk: ³¹k,
pastwisk, rozlewisk i p³ytkich zbiorników. Pod istniej¹ce lub budowane gniazda warto za³o¿yæ specjaln¹, stabilizuj¹c¹ je podstawê.

¯erowanie i pokarm
Bociany ¿eruj¹ krocz¹c po ziemi i b³yskawicznie uderzaj¹c dziobem ofiarê. Zdobycz jest bardzo ró¿na: najczêœciej s¹ ni¹ d¿d¿ownice (prawie wy³¹czny pokarm ma³ych piskl¹t), owady (szczególnie

Przelot stada bocianów bia³ych do Afryki z jednego z dwóch w Europie rejonów ich
koncentracji przed odlotami, 22 sierpnia 2005 r., Tarifa w Hiszpanii (fot. P.T. Dolata)

Podstawy takie s¹ obecnie zamontowane pod wiêkszoœæ gniazd w
Polsce. W okolicy Go³uchowa i ca³ej Po³udniowej Wielkopolsce
najwiêcej za³o¿yli na s³upach energetycznych pracownicy firmy
ENERGA-OPERATOR SA.

Czekamy na bociany na niebie i na ekranie
Taka zdobycz, jak ta wielka ryba, zdarza siê bocianowi bia³emu wyj¹tkowo, 8 maja
2015 r. (fot. P. T. Dolata)

chrz¹szcze i prostoskrzyd³e), norniki i inne gryzonie, czasem krety
i zaskroñce. ¯aby, zgodnie z bajkami, s¹ preferowan¹ zdobycz¹, ale
w przesuszonej Polsce niewiele ich niestety mo¿na znaleŸæ. Ulubionym pokarmem bocianów s¹ ryby, ale ³api¹ je tylko w p³ytkich zbiornikach i rozlewiskach, te¿ coraz rzadszych. Jeœli tylko maj¹ okazjê,

W Po³udniowej Wielkopolsce ka¿dy interesuj¹cy siê przyrod¹
mo¿e w³¹czyæ siê w zbieranie informacji o przylotach, gniazdach
i lêgach bocianów. Zachêcamy Czytelników do wysy³ania obserwacji na adres p.dolata@op.pl. Trzeba mieæ jednak pewnoœæ, ¿e przy
obserwacji z daleka w locie to bociany, a nie podobne ¿urawie czy
czaple – przyda siê dokumentacyjne zdjêcie. Najciekawsze obserwacje i zdjêcia zamieœcimy na ³amach „Zagajnika”.
Okazjê do niezwykle dok³adnego przyjrzenia siê ca³emu sezonowi bocianów daj¹ kamery internetowe przy gniazdach. Od 2006 r.
najs³ynniejsza w Polsce dzia³a niedaleko Go³uchowa, w Przygodzicach, warto wiêc od marca nie tylko rozgl¹daæ siê w terenie, ale i zagl¹daæ na www.bociany.ec.pl.

Pawe³ T. Dolata
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Rodzic karmi¹cy cztery ok. dwutygodniowe pisklêta w Dniu Bociana Bia³ego, 31 maja 2016 r. Chynowa, (fot. P. T. Dolata)

towarzysz¹ ludziom w pracach polowych (kolejna przyczyna do
naszej sympatii), szczególnie w sianokosach, które pozbawiaj¹
zwierzêta os³ony roœlinnoœci, u³atwiaj¹c bocianom polowanie. W
Afryce w du¿ej mierze ¿ywi¹ siê szarañcz¹, budz¹c i tam sympatiê
ludzi.

Ochrona
Gatunek objêty jest ochron¹ œcis³¹ na mocy rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

Samica zbieraj¹ca materia³ na wyœció³kê do budowanego nowego gniazda, 24 maja
2015 r., Przybys³awice (fot. P. T. Dolata)

