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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Jubileusz Oœrodka Kultury Leœnej
jako samodzielnej jednostki Lasów Pañstwowych
By mówiæ o Oœrodku Kultury Leœnej w takim kszta³cie,
w jakim przedstawia siê dzisiaj, trzeba cofn¹æ siê do XIX wieku.
Wtedy to bowiem powsta³a idea utworzenia takiej instytucji jak
Muzeum Leœnictwa.
Przez szereg kolejnych lat ponawiano apele w tej sprawie, jednak
zawirowania historii naszego kraju nie pozwala³y na realizacjê zamierzenia. Powrócono do nich w latach 70. XX wieku. Wtedy zdecydowano o utworzeniu Muzeum Leœnictwa na terenie zespo³u zamkowo-parkowego w Go³uchowie.
W 1976 roku powo³ano Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie,
który znajdowa³ siê w strukturze organizacyjnej Nadleœnictwa Taczanów – Okrêgowego Zarz¹du Lasów Pañstwowych w Poznaniu.
Podstawowym celem Oœrodka by³a i jest do dnia dzisiejszego prezentacja dorobku polskich leœników.
Statutowe zadania to tak¿e dzia³alnoœæ w zakresie ochrony dziedzictwa leœnictwa polskiego, prowadzenie Muzeum Leœnictwa,
zarz¹dzanie zasobami informacyjnymi odnosz¹cymi siê do wiedzy
historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Pañstwowych,
technice i technologii, a tak¿e kulturze leœnej. Poza tym Oœrodek
sprawuje mecenat nad twórczoœci¹ leœników oraz twórców inspiruj¹cych siê lasem i leœnictwem, opiekuje siê parkiem den-

drologicznym i prowadzi zachowawcz¹ hodowlê ¿ubra.
30 lat temu nast¹pi³ wa¿ny moment w historii dzia³ania Oœrodka
Kultury Leœnej. 1 stycznia 1987 roku sta³ siê placówk¹ samodzieln¹
w strukturach Lasów Pañstwowych. Po stopniowym przeprowa-

Otwarcie wystawy rysunku satyrycznego Jacka Frankowskiego; 1 lipca 1994 r.
(fot. Arch. OKL)

¯ubry w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t; 1994 r. (fot. K. Bul)
Urz¹dzanie wystawy w Pora¿ynie przez pracowników OKL z okazji 50-lecia RDLP
Poznañ; 8 wrzeœnia 1995 r. (fot. Arch. OKL)

Otwarcie Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczoœci Amatorskiej Leœników;
dziedziniec „Oficyny”; przemawia Andrzej Rodziewicz, Dyrektor Generalny Lasów
Pañstwowych, obok stoi Piotr Grygier, Dyrektor Regionalny LP w Poznaniu; 1993 r.
(fot. Z. Kroczyñski)

VI Krajowy Zlot Kombatantów Leœników; dziedziniec „Oficyny”; pami¹tkowe zdjêcie kombatantów z RDLP Zielona Góra; 24–25 czerwca 1995 r. (fot. Z. Kroczyñski)
[cd. str. 9]
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Autograf. Fotografie i mechanika precyzyjna
Fotogrametria to dzia³ geodezji zajmuj¹cy siê mierzeniem
terenów i dowolnych obiektów przestrzennych, odtwarzaniem
ich kszta³tu i po³o¿eñ na podstawie tzw. fotogramów, czyli zdjêæ
fotograficznych umo¿liwiaj¹cych sporz¹dzanie map.
Fotogrametria opiera siê na teorii rzutu œrodkowego (perspektywy), tj. wyznaczaniu na p³aszczyŸnie rzutów perspektywicznych
obiektów przestrzennych. Jeszcze przed wynalezieniem fotografii,
opracowywano plan jakiegoœ terenu na podstawie odrêcznie wykreœlonych rzutów œrodkowych, np. w sposób pokazany jak na rysunku
poni¿ej.
Pierwsze opracowania fotogrametryczne pochodz¹ z
1850 r., a wiêc 11 lat
po uzyskaniu przez
Daguerre`a patentu
na fotografiê. W
1858 r. Tournachon-Nadar wykona³
pierwsze zdjêcia terenu kamer¹ zawieszon¹ pod balonem
na uwiêzi. Po I wojnie œwiatowej, wraz z rozwojem lotnictwa,
fotogrametria uzyska³a wygodny œrodek do wykonywania zdjêæ z
góry – samolot.
W Polsce bezpoœrednio po odzyskaniu niepodleg³oœci zaczêto
stosowaæ metody fotogrametryczne dla potrzeb wojskowych. Wykorzystaniem fotogrametrii dla potrzeb gospodarczych zajê³o siê Ministerstwo Robót Publicznych. Przy œcis³ej wspó³pracy z lotnictwem
wojskowym opracowano fotomapy czêœci doliny Wis³y, mapê sytuacyjn¹ wzd³u¿ pasa granicy wschodniej i wiele innych. W 1930 r., w
ramach Polskich Linii Lotniczych LOT, zosta³ utworzony Wydzia³
Aerofotogrametryczny, zwany Fotolotem. W ostatnich latach okresu
miêdzywojennego Fotolot sta³ siê jedynym wykonawc¹ zdjêæ lotniczych.

Do opracowywania zdjêæ lotniczych zbudowano wiele instrumentów, które ogólnie nazywane autografami, s³u¿¹ do rysowania
map bezpoœrednio ze zdjêæ. Pierwszym autografem opartym na rozwi¹zaniu czysto mechanicznym, w którym zamiast rekonstrukcji optycznej promieni obu wi¹zek, zastosowano rekonstrukcjê mechaniczn¹, by³ restitutor skonstruowany przez Santoniego w 1927 r. Zastosowanie takiego rozwi¹zania okaza³o siê bardzo wygodne, poniewa¿
umo¿liwia³o opracowywanie zdjêæ lotniczych wykonywanych kamerami ró¿nych typów i o ró¿nych odleg³oœciach obrazu.

Autograf Wild A8; 1958 r. (fot. Informator producenta)

Na wystawie „Technika leœna” Muzeum Leœnictwa prezentowany jest szwajcarski autograf Wild A8. Mo¿na na nim opracowywaæ
zdjêcia lotnicze o formacie do 24 × 24 cm i odleg³oœci obrazowej od
98 mm do 215 mm, a stó³ rysunkowy (koordynograf) mo¿na po³¹czyæ na 13 sposobów. Wykorzystywany by³ w Biurze Urz¹dzania
Lasu w Warszawie podczas opracowywania map terenów leœnych.
Józef Nadolny
•ród³a:
Piasecki M. B., Fotogrametria lotnicza i naziemna, Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych, Warszawa 1958.
Sitek Z., Elementy fotogrametrii i fotografii technicznej, PWN, Warszawa 1984.
Tyszkiewicz S. (red.), Ma³a encyklopedia leœna, PWN, Warszawa 1980.

Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Jubileusz Oœrodka Kultury Leœnej
jako samodzielnej jednostki Lasów Pañstwowych
[cd. ze str. 8]

dzeniu remontów funkcjonuje na terenie parku-arboretum w zabytkowych budynkach: „Kasa” – siedziba administracji OKL, „Oficyna”, „Dybul” oraz budynki podworskie, które stanowi¹ kompleks
wystawienniczo-edukacyjny.
W archiwum fotograficznym OKL wœród fotografii dotycz¹cych
placówki, te po 1987 roku stanowi¹ niema³¹ jego czêœæ. Pocz¹wszy

Audycja nagrywana w OKL w Go³uchowie pn.: „W poszukiwaniu wiosny”; 19 marca
1997 r. (fot. Arch. OKL)

od fotografii parku-arboretum, obiektów, a skoñczywszy na dokumentacji szeroko prowadzonej dzia³alnoœci.
Joanna Kostka
•ród³a:
Czo³nik B., Bul K., Zbiory i wystawy przyrodnicze oraz dzia³ania edukacyjne Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie, W: Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce, Oœrodek Kultury Leœnej, Go³uchów 2017.
http://www.okl.lasy.gov.pl/historia#.WTkGSNwwi70 [dostêp: 08.06.2017].

Prezentacje Leœne i Targi Leœne Go³uchów; scena na polanie pod „Oficyn¹”;
1–5 czerwca 2000 r. (fot. Arch. OKL)
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XIII festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”
[cd. ze str. 5]

Chêtni do sprawdzenia swojej sprawnoœci fizycznej mogli
wzi¹æ udzia³ w grach i zabawach przygotowanych przez kuglarzy,
rzuciæ toporem do celu lub szyszk¹ na odleg³oœæ. Nie zabrak³o
równie¿ walk rycerskich oraz pokazów zwi¹zanych z gospodarstwem domowym. Uczestnicy wydarzenia mogli tak¿e sprawdziæ
swoj¹ wiedzê przyrodnicz¹ rozpoznaj¹c gatunki grzybów jadalnych i truj¹cych lub przyporz¹dkowuj¹c roœliny i zwierzêta do
poszczególnych warstw w lesie.
Wszystkie przygotowane w tym dniu przez Oœrodek atrakcje
by³y bezp³atne, równie¿ wstêp do Muzeum Leœnictwa by³ wolny.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowa³o Radio Centrum
i ¯ycie Pleszewa.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

P³ócienne
torby pomalowane
przez uczestników festynu
(fot. A. Antonowicz)

Warsztaty garncarskie (fot. A. Antonowicz)

Ju¿ po raz czwarty w Go³uchowie wybrzmia³y sygna³ówki
[cd. ze str. 6]

V Zlot Kolekcjonerów Poro¿y (fot. A. Antonowicz)

szyn, Przedborów, Syców, Taczanów, Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” i Leœnego Zak³adu Doœwiadczalnego Siemianice, Okrêgowej Rady £owieckiej w Kaliszu, Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz
Gminy Go³uchów. Sponsorami nagród byli równie¿: firma VacuumGlobal, Kawiarnia Muzealna oraz sklep myœliwski Colt z Kalisza.
Joanna Kostka

Wydarzenia

ski czy posokowiec bawarski. Zwierzêta te w bardzo ciekawy sposób
prezentowa³ pan Micha³ Pi¹tyszek, leœniczy z Nadleœnictwa Grodzisk
Wielkopolski, na co dzieñ prowadz¹cy hodowlê psów myœliwskich.
Przez ca³y czas trwania festiwalu byli obecni tak¿e sokolnicy z Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Zwi¹zku £owieckiego „Gniazdo
Sokolników”. Pani Agata Bielowska i pan Tomasz Wykner przywieŸli
ze sob¹ jastrzêbia Harrisa oraz soko³a wêdrownego. Sokolnicy chêtnie
opowiadali o swoich skrzydlatych podopiecznych, ka¿dy móg³ wzi¹æ
na rêkê i zrobiæ sobie zdjêcie z piêknym ptakiem ³owczym. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê konkursy z wiedzy leœnej m.in. rozpoznawanie
poro¿y, tropów, czy odg³osów zwierz¹t leœnych na stoiskach edukacyjnych przygotowanych przez OKL w Go³uchowie, Nadleœnictwo
Antonin, Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie”.
Gmina Go³uchów przedstawi³a ofertê turystyczn¹ i zaprasza³a do
udzia³u w akcji promocyjnej „Przyje¿d¿ajcie do Go³uchowa!”. Tego
dnia mo¿na by³o równie¿ bezp³atnie zwiedziæ wystawy Muzeum Leœnictwa, w tym wspomnian¹ ju¿ nowo otwart¹ oraz „Przyrodnicze podstawy leœnictwa” w odœwie¿onej ods³onie. Ponadto mo¿na by³o skorzystaæ z ofert stoisk handlowych m.in. z miodem i wyrobami pszczelarskimi, rêkodzie³em z poro¿a, bi¿uteri¹ myœliwsk¹, czy te¿ produktami z wêdzarni Towarzystwa ¯ywej Archeologii dzia³aj¹cego przy
grodzie na Zawodziu w Kaliszu.
Organizatorem festiwalu by³ Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie, przy wspó³udziale nadleœnictw: Antonin, Grodziec, Kalisz, Kroto-

12 kwietnia 2017 r. w Oœrodku odby³ siê „Wieczór sowi w Go³uchowie”,
podczas którego uczestnicy poznawali rodzime gatunki sów, ich zwyczaje
i odg³osy (fot. M. Biardzka)

Po raz kolejny Oœrodek uczestniczy³ w „Nocy muzeów”; w tegorocznej
edycji, która odby³a siê 20 maja br., wziê³o udzia³ blisko 2000 osób
(fot. K. Bul)
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Otwarte wystawy

Tu byliœmy

21 kwietnia 2017 r. w sali kolumnowej zabytkowej „Powozowni” otwarto wystawê
czasow¹ pn.: „Intarsja – sztuka malowania drewnem”, na któr¹ sk³adaj¹ siê prace
Piotra Biernata z Ostrzeszowa (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Pracownicy Oœrodka 1 czerwca 2017 r. przeprowadzali gry i zabawy edukacyjne na festynie z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkó³ nr 7 w Kaliszu
(fot. A. Kozyra)

W „Powozowni” od czerwca 2017 r. udostêpniona zosta³a w nowej aran¿acji sala
wystawy sta³ej „Przyrodnicze Podstawy Leœnictwa” (fot. R. Sorek)

1 czerwca br. OKL goœci³ tak¿e na festynie w Parku PrzyjaŸni w Kaliszu, gdzie
pracownicy przybli¿ali zagadnienia zwi¹zane z lasem i przyrod¹ polsk¹
(fot. A. Kozyra)

3 czerwca br. w „Powozowni” otwarto ekspozycjê czasow¹ pt.: „Polskie wystawy
i eksponaty ³owieckie” (fot. A. Antonowicz)

Stoisko Oœrodka zosta³o zorganizowane równie¿ 4 czerwca br. na „Festiwalu
Dzieciêcych Marzeñ” w Pleszewie (fot. M. Biardzka)

W sali wystaw czasowych w Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” 30 czerwca br. zosta³a
otwarta wystawa pt.: „Las i leœnicy w starej fotografii”, udostêpniona przez
Nadleœnictwo Olszyce (fot. P. Ortell)

4 czerwca br. OKL by³ obecny tak¿e na festynie promuj¹cym wszechstronne
zastosowanie drewna o nazwie „Drewniak” w Sycowie, którego organizatorem
by³a Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Poznaniu (fot. S. Lis)
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Konferencja naukowa i jubileusz Oœrodka
[cd. ze str. 7]

Pozosta³e cztery sesje poœwiêcono kolejno: muzeom oraz kolekcjom leœnym i ³owieckim, muzeom oraz kolekcjom uniwersytetów
i instytutów, muzeom oraz kolekcjom regionalnym oraz problematyce muzealnej. Poœród prelegentów znajdowali siê zarówno kierownicy poszczególnych placówek jak i pracownicy naukowi. Problemy Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przedstawia³ dyrektor Ryszard Szczêsny. Dzia³ania Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w dziedzinie edukacji geologicznej
i promocji ochrony georó¿norodnoœci prezentowa³ prof. dr hab.
W³odzimierz Mizerski. O zbiorach zielników i kolekcji grzybów
w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk informowa³a prof. dr hab. Barbara Godzik. W czasie konferencji przedstawione zosta³y równie¿ problemy Muzeum Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu £ódzkiego, Zbiorów Przyrodniczych Wydzia³u
Biologii UAM, kontynuatorów 160 letnich tradycji muzealnictwa
przyrodniczego w Wielkopolsce. Wiele ciekawych informacji przedstawili prelegenci z Muzeum Tatrzañskiego im. dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem, z Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, Muzeum Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym, czy z Muzeum Przyrody w
Drozdowie.
Konferencjê zamyka³y dwa wyst¹pienia, pierwsze dr hab. Piotra
Daszkiewicza z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, Muséum National d'Histoire Naturelle w Pary¿u, który wyst¹pieniem

„Polskie dziewiêtnastowieczne muzea przyrodnicze widziane z francuskiej perspektywy” przedstawi³ pocz¹tek polskiego wystawiennictwa i muzealnictwa i to widziany z perspektywy obcokrajowców
odwiedzaj¹cych ziemie polskie w XIX wieku. Drugie wyst¹pienie
dotyczy³o wspó³czesnych polskich muzeów przyrodniczych, które
autor prof. dr hab. Wies³aw Krzemiñski, d³ugoletni kierownik
Muzeum Przyrodniczego Zak³adu Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, na podstawie doœwiadczeñ
okreœli³ mianem „placówek niechcianych”. To drastyczne porównanie pocz¹tków polskiego muzealnictwa przyrodniczego z dniem
dzisiejszym i perspektywami „jutra” sta³o siê konkluzj¹ konferencji,
któr¹ zawarto we wspomnianej
publikacji.
Po konferencji zosta³a ona rozes³ana do wszystkich instytucji
i muzeów, które wyrazi³y wczeœniej zainteresowanie przedsiêwziêciem, a z ró¿nych wzglêdów
nie wziê³y w niej udzia³u.
Publikacja ta zosta³a przekazana
do Kancelarii Prezydenta RP,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a tak¿e Ministrowi Dziedzictwa Narodowego i Ministrowi Œrodowiska.
Konrad Bul
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
LC — gatunki mniej zagro¿one
Dziêcio³ bia³ogrzbiety — Dendrocopos (Picoides) leucotos (Bechstein, 1758)
Dziêcio³ bia³ogrzbiety jest nieco
wiêkszy
i masywniejszy od dziêcio³a duDziêcio³ bia³ogrzbiety zasiedla lasy
¿ego. D³ugoœæ doros³ego osobnika, miewschodniej Europy i umiarkowanej strerzonego wraz z dziobem i ogonem wyfy klimatycznej Azji, siêgaj¹c na wschonosi 24–28 cm, podczas gdy dziêcio³a
dzie po Kamczatkê i Japoniê. Mo¿na go
du¿ego 23–26 cm. Sam ogon ma 9,5 cm.
równie¿ spotkaæ w pasmach górskich od
Rozpiêtoœæ skrzyde³ mieœci siê w przezachodniego Kaukazu, przez obszar kardziale 38–40 cm. Masa cia³a dochodzi do
packi, Ba³kany (poni¿ej Peloponezu) po
110 g. Od dziêcio³a du¿ego odró¿nia go
Góry Dynarskie. W centralnej i zachobia³o ubarwiona dolna czêœæ grzbietu (u
dniej Europie jego miejsca lêgowe wytego pierwszego ca³y grzbiet jest czarstêpuj¹ jedynie wyspowo w Pirenejach,
ny), a tak¿e czarno kreskowane boki ciaAlpach i Apeninach. W Skandynawii
³a (u dziêcio³a du¿ego brak kreskowaptaki te notowane s¹ blisko po³udniowenia). Doros³e samce ró¿nicuje wierzch
go wybrze¿a.
g³owy, który u dziêcio³a bia³ogrzbietego
Polska populacja dziêcio³a bia³oma kolor czerwony, a u du¿ego czarny z
grzbietego zwi¹zana jest ze wschodem
widoczn¹ czerwon¹ plam¹ w okolicy
kraju. Na pó³nocy wystêpuje w Puszczy
potylicy. Dziêcio³ bia³ogrzbiety ponadto
Bia³owieskiej, Augustowskiej, Rominnie posiada bia³ych, owalnych plam na
ckiej, Boreckiej i Knyszyñskiej. Na pobarkach, które cechuj¹ dziêcio³a du¿ego.
³udniu w Karpatach, najliczniej w ich
Dziêcio³ bia³ogrzbiety prowadzi
wschodniej czêœci, tj. Beskidzie Niskim,
osiad³y i koczuj¹cy tryb ¿ycia. Jest
Bieszczadach, Górach Sanocko-Tur- Dziêcio³ bia³ogrzbiety w naturze (fot. Arch. OKL)
ptakiem ruchliwym, ale ma³o p³ochliczañskich, na Pogórzu Przemyskim,
a tak¿e w Beskidzie ¯ywieckim i Gorcach. Pomiêdzy pó³nocn¹ wym. Mo¿na go obserwowaæ w ci¹gu ca³ego roku. W podnieceniu
a po³udniow¹ czêœci¹ kraju gnieŸdzi siê w rozproszeniu, np. w Gó- wydaje dŸwiêk „bjuk-bjuk”.
rach Œwiêtokrzyskich i w lasach pod W³odaw¹.
Biotop
Liczebnoœæ tego gatunku kszta³tuje siê obecnie na poziomie
Gatunek ten preferuje du¿e, naturalne drzewostany ze starooko³o 1200 par. Jej ocena sprawia trudnoœci, gdy¿ w trakcie wy- drzewem. W Polsce wystêpuje w lasach liœciastych i mieszanych.
chowywania m³odych dziêcio³ bia³ogrzbiety zachowuje siê skry- Na ni¿u kraju wybiera najczêœciej wilgotne olsy, nadrzeczne ³êgi
cie, a jego pisklêta s¹ bardzo ciche.
oraz gr¹dy. W Karpatach i na Podkarpaciu spotkamy go w buczyCechy gatunku
nie, równie¿ tej z domieszk¹ jod³y, w zbiorowiskach olszy górJest najwiêkszym polskim dziêcio³em pstrym, nieco wiêk- skiej, a tak¿e w zdzicza³ych sadach, w dolinach rzek i potoków.
szym od dziêcio³a du¿ego. Ma od niego d³u¿sz¹ szyjê i bardziej Obecny bywa w starych œwierczynach, najczêœciej na pograniczu
kanciasty profil g³owy. Dziêcio³ bia³ogrzbiety ma czarno-bia³e regla dolnego i górnego, oraz w jaworzynach i lasach klonowoubarwienie. Samiec posiada czerwon¹ czapeczkê i ¿ó³to-bia³e lipowych.
czo³o, z kolei samica – czarn¹ czapeczkê i bia³e czo³o. Od czaMartwe drzewa s¹ nie tylko miejscem gniazdowania, ale te¿
peczki biegnie w kierunku grzbietu czarna prêga. Bia³e boki g³o- baz¹ pokarmow¹. Dziêcio³y u¿ywaj¹ ich równie¿ do bêbnienia,
wy i szyi s¹ udekorowane czarnymi pasami ci¹gn¹cymi siê od czyli wzajemnego komunikowania siê.
nasady dziobu a¿ do piersi, nie dochodz¹cymi jednak do cieW optymalnych siedliskach jeden rewir dziêcio³a bia³omienia, pozostawiaj¹c bia³y przesmyk. Grzbiet dziêcio³a od góry grzbietego obejmuje 50–100 ha. W lasach gospodarczych zajest jednolicie czarny, w dolnej czêœci posiada bia³¹ plamê. gêszczenie dziêcio³ów jest 3–4 razy mniejsze od zagêszczenia w
Skrzyd³a s¹ czarne z poprzecznymi, bia³ymi prêgami. Spodnia lasach naturalnych. Dziuple s¹siaduj¹cych ze sob¹ par, w najlepczêœæ cia³a jest bia³a, z p³oworó¿owym nalotem na brzuchu. szych dla tego gatunku drzewostanach, mog¹ znajdowaæ siê w
Podogonie ma kolor jasnoczerwony, a boki cia³a kreskowane.
odleg³oœci 1–3 km od siebie.

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie

Po¿ywienie
Dziêcio³ bia³ogrzbiety ¿ywi siê owadami, w tym larwami kózkowatych. Gatunek ten, jako jedyny z naszych dziêcio³ów, karmi
potomstwo larwami owadów ¿yj¹cych w rozk³adaj¹cym siê

Ciekawostki
a Dziêcio³ bia³ogrzbiety jest gatunkiem parasolowym, co ozna-
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cza, ¿e jego ochrona poci¹ga za sob¹ ochronê wielu innych,
wspó³wystêpuj¹cych gatunków, a tak¿e ich siedlisk.
a Nazwa leucotos pochodzi od greckich s³ów (gr. leucos –
bia³y, ôtos – plecy).
a Bêbnienie dziêcio³a bia³ogrzbietego, które jest form¹ komunikowania siê, przypomina odg³os upadaj¹cej pi³eczki pingpongowej.
a Dziêcio³y s¹ samotnikami i nie lubi¹ siê nawzajem, ³¹cz¹ siê
w pary by wychowaæ potomstwo, ale nawet wtedy na zmianê
wysiaduj¹ jaja i karmi¹ pisklêta, widuj¹c siê jedynie w przelocie.
a W ramach tego gatunku wyodrêbniono podgatunek o nazwie
dziêcio³ ³uskogrzbiety, który zamieszkuje Ba³kany i Azjê
Mniejsz¹.
a Dziêcio³ bia³ogrzbiety jest dobrym wskaŸnikiem naturalnoœci
ekosystemu.

i nerwy ga³ki ocznej, g¹bczasta struktura koœci, a tak¿e unieruchomiony
wzglêdem czaszki mózg, zabezpieczony specjaln¹ tkank¹ przed
urazami.

drewnie. Poszukuj¹c larw w zmursza³ym drewnie, od³upuje systematycznie kawa³ki kory i miêkkiego
drewna, tworz¹c „odkrywkê” na znacznej powierzchni pnia. Sporadycznie od¿ywia siê równie¿ orzechami
i jagodami. Wczesn¹ wiosn¹ nak³uwa
lipy, sosny i œwierki zlizuj¹c wyp³ywaj¹cy z nich sok.

Zagro¿enia
W XIX wieku dziêcio³ bia³ogrzbiety by³ szerzej rozprzestrzeniony i bardziej liczny ni¿ dzisiaj.
Spadek jego liczebnoœci wi¹za³ siê z
intensyfikacj¹ gospodarki leœnej.
Dziœ jest jednym z najrzadszych
europejskich dziêcio³ów. Ze wzglêdu
na specyficzne wymagania siedliskowe i pokarmowe tego ptaka. Wed³ug Monitoringu Ptaków Lêgowych
z 2015 r. wymaga do wystêpowania
du¿ej iloœci martwych drzew, g³ównie
liœciastych, o mi¹¿szoœci od oko³o
10 m3/ha (na ni¿u) lub od oko³o
15 m3/ha (w górach), usuwanie posuszu z lasów stanowi jego g³ówne
zagro¿enie. Niedostatek martwych
drzew oraz niewielki udzia³ drzewostanów starszych klas wieku s¹ czynnikami ograniczaj¹cymi wystêpowa-

Rozmna¿anie

Dziêcio³ bia³ogrzbiety jest gatunkiem monogamicznym. Do lêgów
przystêpuje najwczeœniej z wszystkich dziêcio³ów i tylko raz w roku.
Oko³o 2–4 tygodnie spêdza na przygotowaniu gniazda. Jaja sk³ada od
trzeciej dekady marca do po³owy
kwietnia, w liczbie 3–5, w odstêpach
jednodniowych. Jaja s¹ wysiadywane
przez obydwa ptaki na zmianê i trwa
to oko³o 11 dni. W nocy jaja wysiaduje g³ównie samiec. M³ode s¹ karmione w dziupli przez 3–4 tygodnie,
a tak¿e przez co najmniej kilka dni po
wylocie. Dziuplê opuszczaj¹ najczêœ- R. Walendowski, Dziêcio³ bia³ogrzbiety (akwarela)
ciej w drugiej dekadzie maja. Ca³y
okres lêgowy trwa 45 dni.
nie dziuplaków.
Straty w lêgach mog¹ siêgaæ 36%. W takich sytuacjach, po
Dawniej dziêcio³ bia³ogrzbiety by³ liczniejszy, gdy¿ w lasach
stracie pierwszego zniesienia, lêgi mog¹ byæ powtórzone i wtedy wystêpowa³o wiele drzew zamieraj¹cych i martwych. Wprowawyloty s¹ obserwowane równie¿ w czerwcu.
dzenie zasad gospodarki leœnej propaguj¹cej koniecznoœæ usuwaGniazda
nia posuszu spowodowa³o spadek liczebnoœci tego gatunku. Z
Podstawowym miejscem gniazdowania dziêcio³a bia³o- czasem sytuacja uleg³a zmianie. Martwe drewno zaczêto postrzegrzbietego jest dziupla. Preferuje jej wykuwanie w martwych gaæ jako naturalny i niezbêdny sk³adnik ekosystemu leœnego,
drzewach, a wynika to prawdopodobnie ze specyficznego mikro- przyczyniaj¹cy siê do zwiêkszenia ró¿norodnoœci biologicznej.
klimatu panuj¹cego w takiej dziupli oraz wiêkszego bezpieczeñ- Obecnie, zgodnie z Polityk¹ Leœn¹ Pañstwa, a tak¿e Instrukcj¹
stwa ptaków. Drzewa martwe, pozbawione kory, z murszej¹cymi Ochrony Lasu obowi¹zuj¹c¹ w Lasach Pañstwowych, realizokonarami, s¹ trudnodostêpne dla drapie¿ników. Dziêcio³ bia³o- wane s¹ zapisy o koniecznoœci pozostawiania martwego drewna
grzbiety, podobnie jak wiêkszoœæ dziêcio³ów, wykuwa corocznie w lesie.
now¹ dziuplê, najczêœciej w nachylonej czêœci drzewa. Jest ona Ochrona
umiejscowiona zwykle kilkanaœcie metrów nad ziemi¹, a jej
Dziêcio³ bia³ogrzbiety chroniony jest prawem polskim i
otwór wlotowy ma œrednicê 4,5–5,5 cm i skierowany jest do do³u. miêdzynarodowym. Zosta³ wpisany do Czerwonej ksiêgi zwierz¹t
W grabach i dêbach dziuple znajduj¹ siê w konarze, natomiast w jako gatunek ni¿szego ryzyka, bliski zagro¿enia (kategoria LC –
olszach i osikach – w pniu.
Least Concern). Jest objêty Konwencj¹ Berneñsk¹ i Dyrektyw¹
Dziêcio³ bia³ogrzbiety zak³ada dziuple najwy¿ej z wszystkich Ptasi¹ Unii Europejskiej. Czêœæ jego ostoi jest chroniona m.in. w
dziêcio³ów. Badania w Puszczy Bia³owieskiej wykaza³y, ¿e œred- parkach narodowych: Bia³owieskim, Bieszczadzkim, Roztoczañnia wysokoœæ umieszczenia dziupli to 17 m, ale notowane by³y skim, Pieniñskim, Gorczañskim, Magurskim i Babiogórskim oraz
równie¿ dziuple na wysokoœci 32 m. Jej kucie umo¿liwia twardy w rezerwatach przyrody.
dziób przypominaj¹cy d³uto, trzecia powieka chroni¹ca naczynia
Dzia³ania ochronne podejmowane w stosunku do tego ptaka
polegaj¹ g³ównie na zachowaniu starodrzewów, drzew martwych
i zamieraj¹cych oraz nieprowadzeniu ciêæ w okresie lêgowym.
Ochronie ptaków sprzyja nowoczesny model polskiej gospodarki
leœnej, która uwzglêdnia pozostawianie drzew dziuplastych, martwego drewna oraz kêp starodrzewów na powierzchniach zrêbowych, a tak¿e wyznaczanie stref ochronnych rzadkich ptaków.
Realizowane plany ochronne dla obszarów ptasich Natura 2000
wp³ywaj¹ na poprawê stanu populacji. Liczebnoœæ dziêcio³a
bia³ogrzbietego wykazuje trend rosn¹cy.
Opracowanie: Alicja Antonowicz
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera

Literatura

Zasiêg wystêpowania dziêcio³a bia³ogrzbietego w Europie
[Ÿród³o: http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22727124]

Amann G., Ptaki, Multico, Warszawa 1997.
Czeszczewik D., Walankiewicz W., Nowak D., „Dziêcio³ bia³ogrzbiety Dendrocopos
leucotos”, W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lêgowych.
Poradnik metodyczny dotycz¹cy gatunków chronionych Dyrektyw¹ Ptasi¹, GIOŒ,
Warszawa 2009.
Czeszczewik D, Walankiewicz W., Nowak D., Kajtoch £., „Dziêcio³ bia³ogrzbiety
Dendrocopos leucotos”, W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.),
Monitoring ptaków lêgowych. Poradnik metodyczny, GIOŒ, Warszawa 2015.
G³owaciñski Z., Weso³owski T., Dziêcio³ bia³ogrzbiety, W: Polska czerwona ksiêga zwierz¹t,
Z. G³owaciñskiego (red.) , PWRiL, Warszawa 2001.
Kajzer K., Sobociñski W., Raport koñcowy podsumowuj¹cy temat badawczy „Okreœlenie
czynników determinuj¹cych populacje dziêcio³a bia³ogrzbietego Dendrcopos leucotos i
dziêcio³a trójpalczastego Picoides tridactylus w Puszczy Bia³owieskiej”, 2012.
Kruszewicz A.G., Ptaki Polski, Multico, Warszawa 2005.
Zawadzka D., Zawadzki J., Ochrona ptaków leœnych, Biblioteczka leœniczego, z. 348.
Wydawnictwo Œwiat, Warszawa 2012.

