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Żubrowe święto
W niezwykle ciepłej atmosferze odbył się tegoroczny finał konkursu na imiona dla żubrów – dwóch byczków urodzonych w gołuchowskiej zagrodzie. Na uroczystość rozstrzygnięcia, która miała miejsce 6 listopada br., przybyli laureaci oraz uczniowie ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu.
Finał konkursu „Imiona
dla żubrów”, który rozpoczął
się w sali kolumnowej Powozowni, otworzył Benedykt
Roźmiarek, dyrektor OKL.
Przywitał gości, podziękował
za zgłoszenie imion i zachęcił
do brania udziału w kolejnych
edycjach konkursu. Złożył
również serdeczne życzenia
jednej z laureatek, gdyż okazało się, że w tym dniu obchodziła urodziny. Życzeniom
towarzyszyło wspólnie zaśpiewane „Sto lat”.
Po odczytaniu protokołu
konkursowego wręczono laureatom nagrody ufundowane

Zwierząt, gdzie odbyła się
druga część uroczystości. Tu
bowiem nagrodzeni umieścili
tabliczki z nowo nadanymi
imionami w tablicy opisującej
gołuchowskie żubry. Przekazali również prezent – sól do
lizawki – przywieziony specjalnie dla „króla lasu”.
Uczestnicy wydarzenia mieli
również możliwość z nieco
bliższej odległości podziwiać
te majestatyczne zwierzęta,
zostali bowiem wpuszczeni do
części zagrody, gdzie przebywać mogą tylko pracownicy.
Konkurs „Imiona dla żubByczki żubra urodzone w tym roku w gołuchowskiej zagrodzie (fot. P. Ortell)
rów” jest organizowany przez
Ośrodek Kultury Leśnej co roku, gdy tylko urodzą się żubry. Mogą
w nim uczestniczyć wszyscy chętni – nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Jego celem jest wyłonienie imion dla nowo narodzonych
osobników.
W tegorocznej edycji, zgodnie z regulaminem, uczestnicy mogli nadesłać dwa imiona, po jednym dla każdego cielaka. Warunkiem
konkursu było również nazwanie żubrów imionami rozpoczynającymi się od liter „Po” (wymóg regulowany przez Księgę Rodowodową Żubrów).

Uczestnicy wydarzenia, a wśród nich laureaci trzymający tabliczki z zaproponowanymi imionami dla nowo narodzonych żubrów (fot. P. Ortell)

przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Nie zabrakło wśród
nich maskotki – żubra. Po tej niewątpliwie miłej chwili uczestnicy
wydarzenia wykonali pamiątkowe zdjęcie. Aby dodatkowo podkreślić znaczenie konkursu, nagrodzeni zapozowali z tabliczkami,
na których widnieją wyłonione w ramach konkursu imiona. Następnie uczestnicy wydarzenia obejrzeli film przyrodniczy i wzięli
udział w specjalnie na ten dzień przygotowanych warsztatach
malowania sylwetki żubra na płóciennych torbach.
Po skończonych zajęciach i poczęstunku zgromadzeni na finale
przemaszerowali przez park-arboretum do Pokazowej Zagrody

Warsztaty malowania sylwetek żubra na torbach (fot. P. Ortell)

Bliskie spotkanie z żubrami w ich zagrodzie (fot. P. Ortell)

Do pierwszego etapu konkursu zakwalifikowało się 565 zgłoszeń. W kolejnym etapie wyeliminowano te, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane, również gołuchowski. Dlatego ostatecznie do rozpatrzenia pozostało 348 imion.
Jury konkursowe, pod przewodnictwem Benedykta Roźmiarka:
dla byka urodzonego 18 czerwca, którego rodzicami są Poinsecja
II i Pogaj, wybrało imię POMIŁEK – propozycję nadesłała Sylwia
Kędzia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Kaliszu,
dla byka urodzonego 18 lipca, którego rodzicami są Podusta i Pogaj, wybrało imię POCIESZEK – propozycję tę nadesłały dwie osoby, dlatego zgodnie z regulaminem odbyło się losowanie i laureatem
został Artur Woźniak z Ostrowa Wielkopolskiego.
Wybrane przez jury imiona zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów.
Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy
wszystkich do brania udziału w kolejnej edycji konkursu.
Joanna Zalejska-Niczyporuk
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Archiwum fotograficzne Ośrodka Kultury Leśnej
Pamięć
Pomniki, milczące ślady przeszłości upamiętniające ważne wydarzenia i ludzi. Miejsca przechowywania ogromnej dawki
ludzkich losów, zaklętych najczęściej w metalu lub kamieniu.
Stawiane po to, by to co ważne, uchronić przed zapomnieniem.
Pomniki pozostawiają ślad dla przyszłych pokoleń, które powinny wiedzieć dzięki komu i czemu znajdują się w tym miejscu, w
którym są. Tworzą tożsamość oraz kulturę. Jest to forma docenienia
i zwrócenia uwagi na przeszłość, przedstawiająca wartość historyczną, naukową, czy też wreszcie estetyczną.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez wiceministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego, prof. dr. Tadeusza Molendę, na gmachu Okręgowego Zarządu Lasów
Państwowych w Poznaniu, 28.04.1969 r. (fot. Arch. OKL)

Pomnik ku czci leśników walczących z okupantem hitlerowskim w latach
1939–1945; Szarlota koło Kościerzyny, 1971 r.
(fot. M. Murman, przekaz J. Jarmarkiewicz)

Warta honorowa przy pomniku poświęconym walczącym leśnikom o wolność
Polski, Wielkopolski Park Narodowy, 1966 r. (fot. Sokołowski)

Tablica pamiątkowa umieszczona w kościele w Białowieży w 1982 r.
dla uczczenia pedagogów i wychowanków Wydziału Leśnego byłej
Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach (fot. Arch. OKL)

Uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego poległym leśnikom; Bagatelka, gm. Miłosław,
29.04.1988 r. (fot. Z. Kroczyński)
[cd. str. 9]
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Archiwum fotograficzne Ośrodka Kultury Leśnej
Pamięć
[cd. ze str. 8]

Zawód leśnika jest profesją silnie związaną z historią naszego
kraju. Leśnicy, jako służba mundurowa, czynnie i licznie brali
udział w walkach o niepodległość. Dlatego nie dziwi fakt, że można
znaleźć wiele miejsc pamięci związanych właśnie z tą grupą
zawodową.

przez 40 lat żył i pracował w willi „Ornak” w Zakopanem, gdzie w
1965 roku odsłonięto tablicę ku jego czci.
Natomiast pomnik w Bagatelce poświęcono wymienionym z
imienia i nazwiska leśnikom, którzy na tym właśnie terenie, pracowali w jednej osadzie leśnej (w różnym czasie). Swą postawą udowodnili, że nie tylko praca, ale też dobro wspólne było dla nich niezmiernie ważną wartością. Byli to Filip Skoraczewski, ranny w bitwie pod Ignacewem w 1863 roku, Władysław Wiewiórowski, poległy w Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku oraz Władysław
Żyźniewski, poległy w bitwie nad Bzurą w 1939 roku.
Pozostałe miejsca pamięci uwiecznione na wymienionych fotografiach również dotyczą walk leśników o wolność naszego kraju,
ale są to pomniki zbiorowe, odnoszące się do całej grupy zawodowej. Bezimienne lub imienne postumenty, ważne że są. Bowiem
póki są i trwają, trwa także pamięć o wydarzeniach i ludziach,
pamięć o historii.
Joanna Kostka

Pamiątkowa tablica ufundowana przez wychowanków z okazji 10-lecia Państwowej
Szkoły dla Leśniczych w Margoninie (przekaz Józefa Nowackiego)

W archiwum fotograficznym OKL znajduje się zbiór zdjęć pokazujących pomniki wzniesione jako świadectwo walczących leśników, odbywające się w tych miejscach uroczystości, jubileusze.
Inną grupą są zdjęcia pokazujące ludzi mających duży wkład w polskie leśnictwo, pedagogów.
Fotografie pochodzą z różnych stron Polski, m.in. z Margonina,
Wielkopolskiego Parku Narodowego, Spały, Bagatelki k. Miłosławia, Poznania, Białowieży, Szarloty k. Kościerzyny, Góry Chełmowej, czy też Zakopanego. W dwóch ostatnich zostali upamiętnieni
profesorowie nauk leśnych – badacz m.in. modrzewia polskiego na
Górze Chełmowej, profesor Marian Raciborski oraz nestor polskiego leśnictwa, profesor Stanisław Sokołowski. Prof. Sokołowski

Warta przy pomniku w Spale, w miejscu gdzie stała
gajówka Korytnica spalona 4 V 1944 r.; 20 IX 1980 r.
(fot. M. Mieszkalski)

Góra Chełmowa – pomnik poświęcony prof. Marianowi Raciborskiemu (przekaz
Stanisława Fiołka)

Pomnik poświęcony leśnikom i drzewiarzom
polskim poległym w okresie II wojny światowej;
Spała, 1982 r. (fot. C. Malej)

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej profesorowi Stanisławowi Sokołowskiemu na willi „Ornak”;
Zakopane 10 XI 1965 r. (fot. L. Kulig)

10

Karpina, karczowniki, karczowanie
Karczowanie to wydobywanie karp z ziemi w celu pozyskania surowca lub oczyszczenia terenu, np. pod odnowienie lub
szkółkę. Może odbywać się w różny sposób.
Pniaki pozostające po ściętych drzewach wraz z systemami
korzeniowymi stanowią ok. 10–15% ogólnej masy drewna. Karczować można bezpośrednio po ścince drzew lub też po upływie
pewnego czasu. W pierwszym przypadku pozyskujemy karpinę
świeżą, w drugim – karpinę przemysłową (zwaną też użytkową).

Karczownik „diabeł leśny” [źródło: A. Szwarc, „Cięcie lasu i wyróbka drewna”,
Warszawa 1922]

Karpinę świeżą, wydobytą zaraz po ścięciu drzew, pozyskuje
się ze wszystkich gatunków drzew. W przeszłości zwykle była ona
przeznaczana przez ludność wiejską na opał. Ze względu na trudne
wydobycie i rozdrobnienie popyt na nią zanikł w połowie XX w.

Karczowniki na wystawie „Technika leśna” w Muzeum Leśnictwa (fot. R. Sorek)

praca polegała na obcinaniu bocznych korzeni i wyjmowaniu karpy
z ziemi.
Dane techniczne karczownika Odyniec: ciężar urządzenia karczującego – 980 kg, szerokość robocza ramy – 160 cm, liczba kłów
(zębów) – 4 szt., rozstaw kłów – 38 cm, odległość kłów skrajnych –
110 cm, długość kłów – 100 cm, maksymalne zgłębienie – 50 cm,
sterowanie narzędziem – wciągarka dwubębnowa.
Jego większa wersja była pięciokłowa o następującej charakterystyce technicznej: ciężar urządzenia karczującego –1200 kg, szerokość robocza ramy – 170 cm, liczba kłów (zębów) – 5 szt., rozstaw kłów – 32, odległość kłów skrajnych – 128 cm, długość kłów –
100 cm, maksymalne zgłębienie – 50 cm, sterowanie narzędziem –
wciągarka jednobębnowa.
Józef Nadolny

Karczownik Schustera [źródło: A. Nowicki , „Użytkowanie lasów”, Kraków 1913]

Karpinę przemysłową wyrabiano z drewna sosnowego i przeznaczano głównie na surowiec do ekstrakcji substancji żywicznych,
a w mniejszym stopniu do suchej destylacji drewna.
Karpy na karpinę przemysłową wydobywa się z ziemi po 8–20
latach od ścinki drzew, kiedy uzyskują stan tzw. dojrzałości. W czasie dojrzewania następuje względne zwiększenie się procentowej
zawartości żywicy w stosunku do masy karpy.
Karpinę można pozyskiwać ręcznie, za pomocą karczowników
o napędzie ręcznym, mechanicznym lub za pomocą środków
wybuchowych. W Polsce wykorzystywano i wyprodukowano wiele różnych typów karczowników. Bodaj ostatnim był Odyniec. Jego

Karczownik Odyniec [fot. ze zbiorów Muzeum Leśnictwa]
Źródła
1. Rogaliński K., Kubiak M., „Użytkowanie lasu”, cz. II – „Technologia pozyskania
drewna”, Kraków 1971.
2. Szwarc A., „Cięcie lasu i wyróbka drewna”, W: „Praktyczna encyklopedia gospodarstwa
wiejskiego”, nr 19, Księgarnia Rolnicza, Warszawa 1922.
3. Botwin M., Botwin J., „Maszynoznawstwo leśne”, wydanie II, PWRiL, Warszawa 1979.
4. Nowicki A., „Użytkowanie lasów (technologia leśna)”, Nakładem autora, Skład główny
w Księgarni G. Gebethnera i Spółki, Kraków 1913.
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Tu byliśmy

Ośrodek Kultury Leśnej 23 września br. uczestniczył w IX Kaliskim Miodobraniu,
prowadząc konkursy i zabawy edukacyjne (fot. M. Mróz)

Jak co roku Ośrodek został zaproszony, 30 października br., na spotkanie z
leśnikiem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu; na
zajęciach uczniowie poznali zasady poprawnego zachowania się w lesie oraz
przypomnieli sobie gatunki zwierząt i roślin, jakie mogą spotkać w polskich
lasach, a na zakończenie wzięli udział w quizie z wiedzy o lesie (fot. M. Kot)

27 października 2018 r. Ośrodek brał udział w Jarocińskim Festiwalu Łowieckim
w Tarcach, na którym pracownicy prowadzili gry i zabawy edukacyjne o tematyce
leśnej i łowieckiej (fot. T. Rakowski)

W związku z obchodami 125-lecia ustanowienia Ordynacji Książąt Czartoryskich
na Gołuchowie, w Zamku – oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, odbył się
cykl wykładów; wśród nich znalazł się referat przygotowany przez Ośrodek zatytułowany „Park-arboretum w Gołuchowie. Przewodnik”, wygłoszony 25 października (fot. M. Kasprzak)

Otwarta wystawa

W galerii w holu w obiekcie muzealnym – Oficyna, 24 października br. została
otwarta wystawa fotografii Krzysztofa Moroza pt.: „Tam gdzie sosnowe bory
dębami poprzetykane”, ukazująca piękno lasów w Nadleśnictwie Antonin
(fot. K. Ziółkowska)

W obiekcie edukacyjnym OKL – Obora, 14 listopada br. odbył się konkurs wiedzy
dla uczniów z okazji jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej,
którego organizatorem byli: Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum
Kultury „Zamek”, Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Muzeum Narodowe w
Poznaniu oddział w Gołuchowie i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
(fot. E. Kłakulak)
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Gatunki leśne z Polskiej Czerwonej Księgi

Puszczyk

LC — gatunki mniej zagrożone
mszarny — Strix nebulosa (Forster, 1772)

Występowanie
Puszczyk mszarny jest gatunkiem półkuli północnej. Na świecie występuje w
strefie borealnej od Norwegii do syberyjskich wybrzeży Oceanu Spokojnego oraz
w północnej części Ameryki Północnej.
W Polsce ptak ten był obserwowany
bardzo rzadko, głównie w północno-wschodniej i południowo-wschodniej
części kraju. Sensacją było stwierdzenie
gniazdowania. Pierwsze lęgi stwierdzono
w 2010 r. na Polesiu Lubelskim, dwa lata
później w tym samym rejonie gniazdowało
już 8 par. W związku z coraz częstszymi
lęgami puszczyków mszarnych w naszym
kraju szacuje się, że w przyszłości mogą
one skolonizować Puszczę Solską i Lasy
Janowskie, a także Podlasie i Bagna Biebrzańskie.

oderwij - zachowaj

Cechy gatunku
Puszczyk mszarny jest największym z
puszczyków. Rozpiętość skrzydeł sięga
niemal 150 cm, a masa ciała nawet 1200 g.
Jak u wielu sów w upierzeniu dominują
szare, maskujące barwy i nieregularne plamy. W jego kolorystyce nie ma różnic między samcem a samicą, przy czym samica
jest nieco większa. Skrzydła i ogon są długie i zaokrąglone.
Puszczyk mszarny w naturze (fot. Arch. OKL)
Ptak ten ma charakterystyczną szlarę,
czyli pióra na głowie wokół oczu i dzioba,
tworzące „twarz”. Jest ona bardzo duża i kolista, a przy dziobie pominające słoje drzewa. Dodatkowa cecha odróżniająca go od
i oczach widać wyraźnie dwa jasne półksiężyce tworzące „X”. Pod innych puszczyków to żółte oczy.
dziobem widać czarny podbródek, między dwiema jaśniejszymi Biotop
pręgami. Pióra na reszcie szlary tworzą koncentryczne pręgi, przyŚrodowiskiem życia tej sowy są torfowiska w lasach iglastych
oraz rozległe bory sosnowe i świerkowe. W ich sąsiedztwie powinny się znajdować polany i inne otwarte tereny,
na których poluje.

Pożywienie
Puszczyk mszarny poluje głównie na gryzonie. Oprócz nich łapie nieduże ptaki, gady, płazy
i owady. Najczęściej robi to z zasiadki, czyli czeka zamaskowany na ofiarę w jednym ze swoich
punktów obserwacyjnych na wysokości ok. 4 m.
Są to często słupy, gałęzie lub drzewa. Takimi
punktami mogą być też złamane pnie lub
wzniesienia na ziemi. Puszczyk potrafi również
wypatrywać zdobyczy zawisając w powietrzu, a
złapać ją może nawet spod śniegu. Umożliwia mu
to doskonały słuch, dzięki któremu słyszy żerujące gryzonie.

Ciekawostki
a Kolorowe tęczówki sowich oczu u nie-

Teren występowania puszczyka mszarnego w Polsce [źródło: Komisja Faunistyczna, Raport nr 29,
Ornis Polonica 2013]
Pary lęgowe
Pojedyncze osobniki

których gatunków świadczą o tym, że są one
aktywne nie tylko nocą, ale także za dnia.
a Puszczyk mszarny potrafi bezbłędnie namierzyć np. nornika ukrytego pod śniegiem.
Może usłyszeć skrobanie żerującego gryzonia lub zobaczyć poruszanie się źdźbła trawy,
która jest właśnie obgryzana.
a Puszczyk mszarny jest mało płochliwy,
dzięki czemu można obserwować go z bliskiej odległości.

Rozmnażanie
Głos godowy samca (niskie i krótkie pohukiwania) można usłyszeć już w styczniu. Najintensywniej słychać je jednak pod koniec marca,
a w kwietniu samica składa nawet 5 jaj i wysiaduje około miesiąca. Po kolejnych 3–4 tygodniach nielotne pisklaki opuszczają gniazdo i poznają okolice, tak jak inne gatunki sów. Można je
wtedy znaleźć nawet na ziemi. Nie należy ich
zabierać. Wbrew pozorom nie są porzucone,
gdzieś w pobliżu na pewno znajduje się opiekująca się nimi samica. Po dwóch miesiącach od
wyklucia potrafią już latać, ale pozostają w pobliżu gniazda jeszcze kilka miesięcy.

Gniazda
Sowy te lęgną się w opuszczonych gniazdach
ptaków krukowatych lub szponiastych jak np.
jastrząb, myszołów lub trzmielojad. Często na
lęgi wybierają zagłębienie w szczycie złamanego
pnia, rzadko gnieżdżą się na ziemi. Przed przystąpieniem do lęgów czyszczą gniazdo i wyścielają dno mchem, sierścią lub gałązkami, co wyróżnia je od innych sów.

Zagrożenia
Zagrożeniem dla tych ptaków są kolizje z pojazdami oraz nielegalne odstrzały kłusowników.
Ich występowanie jest też uzależnione od możliwości gniazdowania, czyli dostępności gniazd
ptaków krukowatych i szponiastych. Inne zagrożenia trudno sprecyzować.

Ochrona
Według międzynarodowej czerwonej księgi
gatunek ten nie jest zagrożony i ma status LC –
least concern, czyli niższego ryzyka.
W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową i ochroną strefową. Chroniony jest obszar
wokół gniazda w promieniu 200 m w ciągu
całego roku i 500 m w terminie 1.01–31.07, czyli
w okresie kiedy sowy te gnieżdżą się i odchowują
potomstwo.
Opracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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