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—
ZDJ$CIE NUMERU„PRZEBI%NIEGI”—

MARCIN  WO"NIAK  

— Czy mo%e by& lepszy symbol nadchodz'cej wiosny ni% kwitn'cy przebi(nieg? Jurorzy nie mieli w'tpliwo(ci, wybieraj'c  laureatem V edycji konkursu „Cztery pory lasu” Marcina 
Wo)niaka i jego fotogra*+ „Przebi(niegi”, wykonan' w Borach Tucholskich. Szczególnie spodoba, im si+ uzyskany przez fotografa efekt przypominaj'cy malarstwo impresjonistów. —

— Tym razem czekamy na zdj+cie lasu robione latem. Przejrzyjcie swoje archiwa i do 15 maja przy(lijcie najlepsze fotogra*e. Regulamin konkursu z dok,adnymi wymaganiami oraz 
formularz zg,oszeniowy dost+pne s' na stronie www.lasy.gov.pl/czteryporylasu. —
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o%enie drzewa do lasu 
wydawa& si+ mo%e zaj+-
ciem ma,o ekscytuj'cym. 

Ale nic to! W swoim czasie, na zapro-
szenie Dyrekcji Generalnej Lasów Pa/-
stwowych, wybrali(my si+ z ma,%onk'  
na sadzenie Lasu Kultury. Dostali(my 
do r+ki szpadel i sadzonk+ pi+knego 
d+bu (i niech w,a(nie to drzewko wyst'-
pi tu w roli wiezionego do lasu), podob-
nie jak inni znajomi z tzw. bran%y, przy-
byli w tym%e celu: ludzie utalentowani, 
rozpoznawalni, m'drzy, wra%liwi. Po-
sadzili(my przeto w lesie, na specjalnie 
przygotowanej dzia,ce, m,odego d'b-
czaka, dedykuj'c go  naszej wspania,ej 
noblistce, Wis,awie Szymborskiej. 

Nie bacz'c na konwenanse, troch+ sa-
mowolnie, od razu nazwa,em naszego 
d+bowego m,odzie/ca imieniem Kornel. 
Bo takie nosi, %yciowy towarzysz – part-
ner – jakby(my powiedzieli dzisiaj – na-
szej wielkiej poetki, Kornel Filipowicz. 
0y, i tworzy, troch+ w jej cieniu. By, jej 
podpor', powiernikiem, powiedzmy 
wprost: ukochanym m+%czyzn'. 
Tak mnie jako( rozczuli,a ta sytuacja 
z sadzeniem d+bu „ku czci”, %e i tym 
razem nie opar,em si+ pokusie, by  
pu(ci& wodze fantazji i z ca,ym odda-
niem pochyli& si+ nad nasz' kondycj', 
nas, m+%czyzn wspó,czesnych. Jak%e 
pi+knie jest by& i trwa&, jak ten d'b, 
daj'c cie/ najbli%szym, by& oparciem 
i drogowskazem. Ale te% mo%na zaszu-
mie& stanowczo, kiedy wiatry historii 

w niecnie budz' ba,wany i próbuj' ko,-
tuni& korony drzew. Tak, z pewno(ci' 
taka ju% nasza dziejowa rola – nie da& 
si+ wyrwa& tr'bom powietrznym (nawet 
tym nosz'cym zwodniczo pi+kne, %e/-
skie imiona), ci'gn'cym z ró%nych stron 
(wiata pokus. Nie da& si+ z,ama&, ot co! 

Niezw,ocznie podzieli,em si+ z ma,%on-
k' owymi przemy(leniami, subtelnie 
podkre(laj'c przes,anie, %e oto my, fa-
ceci dojrzali, niez,omnie trwamy jako te 
d+by, daj'c wzór m,odszym pokoleniom 
– p,ochym, niefrasobliwym i niesta,ym. 
Skromni i pow(ci'gliwi, stawiamy si+ za 
przyk,ad dla tych egzotycznych, koloro-
wych cytrusów, co to maj' w zwyczaju 
bezwstydnie, nachalnie obnosi& si+ ze 
swymi wdzi+kami. No, i jeste(my g,+-
boko przekonani, %e nasz trud nie idzie 
na marne.
0ona by,a uprzejma u(miechn'& si+ do 
mnie tak rado(nie, %e nie mog,em nie 
nabra& s,usznego, jak si+ niebawem mia-
,o okaza&, podejrzenia o szczero(& jej re-
akcji. Otoczona wianuszkiem le(niczych 
i nadle(niczych, pocz+stowana kropelk' 
wybornego likieru, utoczonego pod tro-
skliwym okiem nadle(niczego z Pusz-
czy Bia,ej, odpar,a: – d+by, owszem, s' 
pi+kne, dorodne, solidne, ale najbardziej 
lubi+, wr+cz kocham, brzozy. 
Potem, najzupe,niej niewzruszona, ar-
gumentowa,a (nie bez racji, przyznaj+ 
teraz po cichu), %e brzoza daje wspania,y 
sok, a cukier brzozowy to najzdrowszy 
z cukrów. Drewno brzozy – ci'gn+,a 

– p,on'c w kominku, nie tylko daje 
ciep,o, ale równie% pi+knie pachnie. 
A w ogóle to uwielbia tuli& si+ do brzóz 
w lesie, bo to daje poczucie ukojenia 
i szcz+(cia.

Na odsiecz wezwa,em le(ników, ocze-
kuj'c, i% potwierdz' moj', przywo,a-
n' napr+dce opini+, %e przecie% brzo-
za w uprawach le(nych to prawie jak 
chwast. Ci jednak okazali si+ nie tylko 
znawcami swojego fachu, ale i wytraw-
nymi dyplomatami – nabrali wody 
w usta. W ko/cu jeden z nich, nie pa-
trz'c mi w oczy, wymamrota,, %e skoro 
pani Ma,gorzata tak mówi, to widocznie 
tak ma by&…

Jeszcze przez chwil+ chcia,em walczy& 
do upad,ego, szukaj'c sposobu, jakby 
tu wp,yn'& na %on+, ale – gor'czkowo 
przeszukuj'c zasoby szarych komórek 
– natra*,em na sentencj+ mojego dobre-
go znajomego: „kobiety si+ nie zmieni. 
Mo%na zmieni& kobiet+, ale to z kolei te% 
niczego nie zmienia”.

My(li stan+,y mi d+ba, czas by,o  
zamkn'& szare komórki. Wpadn+ kie-
dy( do mojego Kornela zobaczy&, jak mu 
si+ wiedzie.

0 PAWE! KRÓLIKOWSKI
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KWARTALNIK  
„ECHA LE%NE”

dost6pny jest bezp#atnie w siedzibach  
wszystkich nadle1nictw Lasów Pa2stwowych,  

w o1rodkach edukacyjnych, szkoleniowych  
i wypoczynkowych LP, w siedzibach parków  

narodowych, oddzia#ach Polskiego  
Towarzystwa Turystyczno- 

-Krajoznawczego oraz  
schroniskach m#odzie"owych.

ZAPRASZAMY DO KONKURSU!

Wszystkich, którym nie s! obce 
problemy lasu, le"nej przyrody  
i gospodarki, zapraszamy do wzi#cia 
udzia$u w konkursie na artyku$ 
zwi!zany z t! tematyk!. Nagrodzon! 
prac# zamie"cimy w „Echach 
Le"nych”, a autorowi zaproponujemy 
wspó$prac#. Szczegó$y mo%na 
znale&' pod adresem:  
www.lasy.gov.pl/echalesne.

KONKURS



- SPIS TRE!CI -

4-ECHA LE!NE &'()*+ ,-./

KWARTALNIK BEZP!ATNY 

Fot. AGE Fotostock/East News

Wydawca: 
Centrum Informacyjne 

Lasów Pa(stwowych
Dyrektor — S$awomir Trzaskowski

Redakcja:
Artur Rutkowski  

— redaktor naczelny
Krzysztof Fronczak  

— zast#pca redaktora naczelnego
Mariola Kluczek  

— sekretarz redakcji
Eugeniusz Pudlis — publicysta

Stale wspó!pracuj":
Wojciech Gil, Krzysztof Kami(ski, 

Tomasz K$osowski, Edward 
Marsza$ek, Sergiusz Sachno, 

Tadeusz Zachara

Adres redakcji:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

02-362 Warszawa,
 tel. 22 822 49 31,

wew. 523, 528
e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl

faks 22 823 96 79

Sekretariat: 
Agnieszka Kuchta

Projekt i sk!ad: 
Novimedia Sp. z o.o.

Fotoedycja: 
Zwierciad$o Sp. z o.o.

Druk: 
Zak$ady Graficzne MOMAG S.A.

Materia$ów niezamówionych 
redakcja nie zwraca. Zastrzegamy 

sobie prawo do adiustacji i skracania 
artyku$ów. Nie odpowiadamy 

za)tre"' zamieszczonych reklam.
Nak$ad: 21 tys. egz.

ECHA LE!NE
ECHA LE!NE

! 1"611# 2013
PISMO UKAZUJE SI! OD 1924 ROKU

PL ISSN 1230 - 0071
MAGAZYN PRZYJACIÓ! LASU

Krzysztof Globisz  
o swoim azylu  
w Kopytówce

NASZ GO"#

MOJE MIEJSCE  
NA ZIEMI 

Ulica lepsza ni" las

G$O"NYM ECHEM

ZWIERZ W WIELKIM 
MIE!CIE 

Tajemniczy pomór  
w Europie

W ZIELONEJ SZACIE

PODZWONNE  
DLA JESIONÓW

Czy spadnie na cztery #apy?

TEMAT NUMERU

RYSIA DOLA  
I NIEDOLA

54 — ZWIERZ5TA... JAK LUDZIE 

CUDZE CHWALICIE

55 —   PUSZCZA POZA PARKIEM 
                 Inne oblicze Puszczy Bia#owieskiej

W RYTMIE NATURY

58 —  NA KO6!  
Co1 dla mi#o1ników wypoczynku 
w siodle

60 —  LE1NY BARON 
Wyprawy znanego prezentera

EKO

61 —  ODKRYTE NA NOWO   
Kiedy1 by#a boazeria 

Z APARATEM W KNIEJ'

63 —  FOTOGRAFICZNA POGO6  
Z#ap to w kadrze!

!WIAT Z DREWNA

68 — DROBIAZGI 

str. 63
Przewrotny 
brak ostro1ci.

INSPIRACJE

69 —  MALOWANE CUDE6KA  
Pióra zamiast p#ótna

72 — E7RY1

73 — CZASWLAS.PL

SMAKI NATURY

74 —  „...GDY POSPO4U  
ZASIADALI1MY  
DO STO4U...”

ARCHIWUM

76 —  Z ARCHIWUM  
„ECH LE1NYCH”

KALENDARIUM

77 —  CO, GDZIE, KIEDY

str. 68
Zabawki  
dla doros#ych.



- CO S"YCHA#? -

&'()*+ ,-./ ECHA LE!NE-5

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 N
ad

le
&n

ic
tw

a 
D

al
es

zy
ce

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
G

il

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
G

il

ROK KRÓLA 
KARPAT

Bie%&cy rok og'oszono Karpackim 
Rokiem (ubra. 

Pomys% ten zrodzi% si' w&ród cz%onków 
Kapitu%y Mi%o&ników Bieszczadzkiej Przyrody. 

Akurat mija bowiem 50 lat od powrotu 
„króla puszczy” w Bieszczady. W styczniu 

w Solinie odby%o si' spotkanie  inauguruj(ce 
obchody, w którym udzia% wzi'li m.in. Janusz 
Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 

"rodowiska, oraz wielu le&ników. 
Przedstawiono na nim kalendarz imprez 

zwi(zanych z wydarzeniem oraz  wystaw' 
przygotowan( przez Le&ny Kompleks 

Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”. /wg/

Dzieje powstania styczniowego silnie zwi'zane s' z Kielec-
czyzn'. W rocznic+ walk na tej ziemi zap,on+,y znicze m.in. 
na mogi,ach powsta/czych w Jedlni (Radomskie), na tere-
nie Nadle(nictwa Kozienice (RDLP Radom) i na Karczówce 
w Kielcach. 
Pracownicy Nadle(nictwa Daleszyce (RDLP Radom) wzi+-
li udzia,, wraz z miejscow' dru%yn' harcersk', w rajdzie  
po Lasach Cisowskich, zako/czonym uroczystym odczyta-

Nie s!abnie popyt na drewno.  Lasy Pa"stwowe znalaz!y ju# 
nabywców na wi$kszo%& surowca planowanego do pozyskania 
w 2013 roku.
Sprzeda% przebiega,a w tzw. systemie ofertowym, przeznaczonym 
dla klientów, którzy ju% wcze(niej kupowali drewno w LP. Surowiec 
niesprzedany w tej procedurze b+dzie licytowany na aukcjach inter-
netowych. Pierwsze tegoroczne aukcje wykaza,y, %e uzyskana cena 
drewna mo%e by& znacz'co wi+ksza od ustalonej w sprzeda%y ofer-
towej na I kw. b.r., zw,aszcza na obszarach granicz'cych z Niemcami. 
Na wschodzie ceny s' ni%sze.
Ogó,em w bie%'cym roku Lasy Pa/stwowe pozyskaj' prawie  
36 mln m sze(c. drewna. Nie przekracza to 60 proc. rocznego przyro-
stu drewna w naszych lasach. /wg/

150. ROCZNIC! WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO UCZCILI RÓWNIE) LE"NICY. LASY BY$Y 
NIEMYM "WIADKIEM WIELU POTYCZEK POWSTA*CZYCH I DO DZI" MO)NA W NICH ZNALE+# 
MIEJSCA PAMI!CI I MOGI$Y BOHATERÓW POLEG$YCH W WALCE O WOLNO"# OJCZYZNY. 

NA TRASIE 
RAJDU  

po Lasach 
Cisowskich.

W HO#DZIE  
POWSTA(COM  

niem apelu poleg,ych powsta/ców zie-
mi daleszyckiej pod pomnikiem upa-
mi+tniaj'cym powsta/ców.
W W'chocku ods,oni+to pomnik jed-
nego z przywódców powstania, genera,a 
Mariana Langiewicza. Monument ten 
powsta, m.in. dzi+ki zaanga%owaniu 
nadle(nictw RDLP Radom. /wg/

LE!NE KARPIE

Ma'o kto wie, %e w ramach 
Pa)stwowego Gospodarstwa 

Le*nego Lasy Pa)stwowe 
dzia'a tak%e kilka jednostek 
prowadz&cych dzia'alno*+ 

odbiegaj&c& od typowego profilu 
tej organizacji. 

Nale,y do nich O&rodek Transportu 
Le&nego w "wiebodzinie (RDLP Zielona 

Góra), który od trzech lat zajmuje 
si' hodowl(… karpi. OTL dysponuje 

kilkuset akwenami o %(cznej powierzchni 
1500 ha. Hodowane w nich ryby, karmione 

naturalnymi paszami, cenione s( za 
zdrowe i smaczne mi'so. Hodowla karpi ze 
"wiebodzina ma certyfikat bezpiecze-stwa 

,ywno&ci GLOBAL GAP. /wg/ 

PÓ# WIEKU TEMU  
„król puszczy” wróci# 

w Bieszczady.

DREWNO – SUROWIEC POSZUKIWANY
W TYM ROKU  
Lasy Pa2stwowe pozyskaj4 
prawie 36 mln m sze1c. drewna. 
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Le*ny Kompleks Promocyjny „Puszcza 
Knyszy)ska” utworzono w listopadzie 2011 r.  

na terenie zarz&dzanym przez RDLP 
w Bia'ymstoku. Pocz(tkowo obejmowa% on nadle&nictwa: 
Supra&l, Dojlidy i Czarna Bia%ostocka. Od pocz(tku bie,(cego 

roku w sk%ad LKP wchodzi tak,e Nadle&nictwo Krynki. Tym 
samym obszar kompleksu zwi'kszy% si' z ok. 47,5 tys. ha 

do ponad 62 tys. ha. LKP „Puszcza Knyszy-ska” jest jednym 
z trzech podobnych obiektów po%o,onych na terenie RDLP 
Bia%ystok i jednym z 25 LKP w Polsce. Zajmuj( one %(czn( 

powierzchni' ok. 1,2 miliona hektarów. /wg/

WI'KSZY LKP  
„PUSZCZA KNYSZY(SKA” 
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fot. Wojciech Gil

REKORDY OGL.DALNO"CI BI$A ZIMOWA INTERNETOWA TRANSMISJA )UBRY ON-LINE. POPULARNO"# PODGL.DANYCH NA POLANIE 
W NADLE"NICTWIE BROWSK (RDLP BIA$YSTOK) BIA$OWIESKICH )UBRÓW ZASKOCZY$A SAMYCH LE"NIKÓW. OGÓ$EM TRANSMISJ!  
WIDZIA$O PONAD MILION INTERNAUTÓW. 

Ka%dego dnia stron+ z obrazem z ka-
mery umieszczonej przy pa(niku dla 
%ubrów odwiedzano  (rednio 150 tys. 
razy, a w rekordowym dniu, 29 stycz-

nia, odnotowano prawie 360 tys. wej(&. 
Ponad 40 tys. fanów zdoby,a strona 
0ubry On-line na Facebooku, a kilka-
na(cie tysi+cy z nich aktywnie uczest-

WBREW POZOROM, TYM RAZEM 
NIE CHODZI O UPAMI!TNIENIE 
LEGENDARNEGO CESARZA, ALE 
O DRZEWO NAZWANE JEGO 
IMIENIEM.
 
Na terenie Nadle(nictwa Przytok 
ko,o Zielonej Góry do niedawna 
rós, najgrubszy polski d'b – „Na-
poleon”. Niestety, po podpaleniu 
przez wandali w 2010 r., drzewo 
obumar,o. Le(nicy zawczasu wy-
hodowali jednak sadzonki pocho-
dz'ce z p+dów, tzw. zrzezów z s+-
dziwego d+bu. Jedna z nich zosta,a 
niedawno posadzona na skarpie 
nadodrza/skiej, w  pobli%u miej-
sca, gdzie rós, „Napoleon”. 

PAMI$CI  
NAPOLEONA

JEDNO  
z archiwalnych  

zdj63 „Napoleona” 

NA !CIE%CE 
EDUKACYJNEJ  

w Nadle1nictwie 
Krynki.

niczy,o w jego tworzeniu, dodaj'c komentarze, w,asne zdj+-
cia lub filmy, a tak%e udost+pniaj'c innym wpisy. W(ród 
regularnych obserwatorów nie brakowa,o internautów m.in. 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Holandii czy Hiszpanii.
Króla puszczy i innych jej mieszka/ców podgl'dali na %ywo 
m,odzi i starzy. Studenci uznali obserwowanie %ubrów za 
doskona,y sposób na poradzenie sobie ze stresem podczas 
zimowej sesji egzaminacyjnej. Sami zacz+li tworzy& na Fa-
cebooku kolejne profile po(wi+cone le(nemu reality show 
– najwi+kszy z nich, o mówi'cej wszystko nazwie „Jeszcze 
tylko sprawdz+, co robi' %ubry i mog+ zacz'& si+ uczy&”, zy-
ska, 37 tys. fanów. 
Lasy Pa/stwowe ju% szykuj' kolejn' atrakcj+ dla mi,o(ników 
przyrody – wiosn' powróci transmisja on-line z gniazda bie-
lików na terenie Nadle(nictwa Kutno (Regionalna Dyrekcja 
Lasów Pa/stwowych 4ód)). Rok temu ona równie% by,a 
przebojem polskiego internetu: od kwietnia do sierpnia losy 
pary doros,ych bielików Or,a i Reszki oraz ich synów Szpona 
i Lotka (ledzi,y dziesi'tki tysi+cy osób. /kt/

%UBRY razy milion
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Ostatnia zima pozostawi'a 
po sobie trwa'y *lad m.in. 
w lasach RDLP Krosno. 
Pod koniec stycznia marzn(cy 
deszcz i obfite opady &niegu 
spowodowa%y znaczne szkody 
w drzewostanach nadle&nictw:  
Lubaczów, Narol i Oleszyce. 
Ci',ki, mokry &nieg i lód po%ama%y 
pnie i ga%'zie drzew.  
W najbardziej dotkni'tym  
&niego%omami Nadle&nictwie 
Lubaczów szkody oceniono 
wst'pnie na kilkadziesi(t tysi'cy 
metrów sze&ciennych drewna. 
Najbardziej ucierpia%y najm%odsze 
drzewostany – uprawy i m%odniki. 
Ich odbudowa zajmie le&nikom 
du,o czasu i kosztowa/ b'dzie 
niema%o wysi%ku.
Poniewa, %ami(ce si' pod 
ci',arem &niegu ga%'zie sta%y si' 
zagro,eniem dla zdrowia i ,ycia 
ludzi wchodz(cych do lasu,  
w najbardziej zagro,onych  
rejonach przej&ciowo  
wprowadzono zakaz wst'pu.  
  /wg/
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LASY #ASZCZY(SKIE,   
miejsce tragicznej 
1mierci Stefana 
Bobrowskiego.

ZIMA 
DA#A 
O SOBIE 
ZNA$

Stefan Bobrowski, reprezentuj'cy w po-
wstaniu stronnictwo „czerwonych”, 
przeciwstawi, si+ dyktaturze gen. Ma-
riana Langiewicza, popad, te% w ostry 
konflikt polityczny z innymi „bia,ymi”, 

razy milion
W LASACH $ASZCZY*SKICH POD RAWICZEM, NA TERENIE ZARZ.DZANYM PRZEZ NADLE"NICTWO 
PIASKI (RDLP POZNA*), ZNAJDZIEMY G$AZ UPAMI!TNIAJ.CY TRAGICZN. "MIER# STEFANA 
BOBROWSKIEGO, PIERWSZEGO PRZYWÓDCY POWSTANIA STYCZNIOWEGO, CZ$ONKA 
TYMCZASOWEGO RZ.DU NARODOWEGO I, Z JEGO RAMIENIA, NACZELNIKA WARSZAWY. 

WIRTUALNA WIZYTA  
W LASACH  
KOZ#OWIECKICH  

TEGOROCZNE  
zimowe szkody w lasach.  
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zw,aszcza z hr. Adamem Gra-
bowskim, który wyzwa, go na 
pojedynek na pistolety. 23-letni 
S. Bobrowski wyzwanie przy-
j',, cho& – jako krótkowidz, 
do tego nieobeznany z broni' 
– w tej konfrontacji nie mia, 
szans – przeciwnik by, woj-
skowym i doskona,ym strzel-
cem. 12 kwietnia 1863 r. w Le-
sie 4aszczy/skim, w miejscu. 
gdzie dzi( znajduje si+ pami't-
kowy g,az, m,ody powstaniec 
straci, %ycie. Miejscowi le(nicy 
otaczaj' pomnik opiek', nie 
zapominaj' te% o zapaleniu zni-
czy na grobie Stefana Bobrow-
skiego, na cmentarzu w 4asz-
czynie (kilka kilometrów na 
pó,noc od Rawicza). /kf/

Dramat  
sprzed  150 lat 

Tytu!owy kompleks le%ny wchodzi! dawniej 
w sk!ad dóbr zamojskich. Obecnie gospoda-
ruje w nim Nadle%nictwo Lubartów. Stara-
niem pracowników zrealizowano niedawno 
projekt „Wirtualny spacer po Nadle%nictwie  
Lubartów”.

Internauci mog' na ekranach swoich  komputerów obejrze& siedzib+ nadle(nictwa, zawita& do kwater 
my(liwskich „Stary Tartak” i „Rawityn” (aby potem, ju% w rzeczywisto(ci, móc np. wynaj'& w nich po-
koje go(cinne). Na trasie wirtualnego spaceru jest tak%e szkó,ka le(na, panorama lasów z wie%y obser-
wacyjnej i ambony my(liwskiej oraz znane Muzeum Zamoyskich w Koz,ówce, mieszcz'ce si+ w jednym 
z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce. /wg/

PA#AC  
w Koz#ówce.
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Z KRZYSZTOFEM GLOBISZEM O MI$O"CI DO PRZYRODY, ZW$ASZCZA DO W$ASNEGO KAWA$KA ZIEMI, O PSACH I KOTACH, 
A TAK)E KONTAKTACH Z LASEM, ROZMAWIA EUGENIUSZ PUDLIS.

MOJE MIEJSCE
NA ZIEMI
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  — Na zewn#trznym parapecie okna lokalu, w którym si# 
spotykamy, wychodz"cego na Rynek Starego Miasta, 
widz# „je$a” zbudowanego ze stoj"cych na sztorc ka-
wa!ków drutu… 
— Tak w Krakowie broni' si+ przed go,+biami, które dzi+ki 
„je%om” nie przylatuj' na okna. To chyba niez,e rozwi'zanie. 
Ptakom nie dzieje si+ krzywda, a budynki s' czyste.
— Podobno ekolodzy s" temu pomys!owi przeciwni.
— Dla mnie wszystko, co radykalne jest niedopuszczalne. 
A ekolodzy bywaj' radykalni i to mi si+ nie podoba. Mówi'c ko-
lokwialnie, nie powinno si+ wstrzymywa& budowy obwodnicy 
– gwarantuj'cej bezpiecze/stwo i komfort %ycia mieszka/com 
miasta – dla jakiej( %aby. Oczywi(cie, prawo do %ycia ma ka%de 
stworzenie, jednak w sytuacjach spornych powinni(my szuka& 
takich kompromisów, które nie traktuj' nas, ludzi, drugorz+dnie. !

ZIEMI

— Wyczyta!em w pana biografii, $e jako dziecko wyje$d$a! pan na wakacje z za-
dymionych wówczas mocno Katowic do rodziny w okolice W#gierskiej Górki. 
Dopiero tam mo$na by!o liczy% na kontakt z  prawdziw" przyrod".
— Na prze,omie lat 60. i 70. ub.w. mieszkali(my na katowickiej Ligocie. Wyrywali(my si+ 
stamt'd na wie( do siostry mojej babci. To tam przeszed,em swoist' edukacj+ agrarn'. 
Zobaczy,em na w,asne oczy, czym jest ziemia, jak si+ j' obrabia. Widzia,em, jak ci+%ka 
jest praca na roli. Jak wyciska z rolników siódme poty, szczególnie w okresie %niw. Wtedy 
te% zapragn',em mie& w,asny kawa,ek ziemi. To marzenie po latach si+ spe,ni,o. 
— Czy podczas tamtych pami#tnych wakacji zagl"da! pan do lasów otaczaj"cych 
W#giersk" Górk#?
— Do lasu zachodzi,em i zachodz+ rzadko, bo w przeciwie/stwie do %ony nigdy nie prze-
pada,em za zbieractwem. Zbieranie grzybów, jagód czy malin jest mi obce. To wynika 
z mojej natury, po prostu brakuje mi do tego cierpliwo(ci. 
— Ale praktyk# studenck" odbywa! pan w!a&nie w lesie.
— Rzeczywi(cie, pierwsze w %yciu pieni'dze zarobi,em na praktyce w le(niczów-
ce, gdy by,em studentem czwartego roku szko,y aktorskiej. 0eby otrzyma& dy-
plom, musia,em odby& tzw. praktyk+ robotnicz' – to by, jeden z wymys,ów komu-
ny. Pracowa,em w okolicach Miechowa. Naszym gospodarzem by, le(niczy – by,y  
AK-owiec, który walczy, w partyzantce na Wile/szczy)nie. Czu,em przez skór+, %e to 
cz,owiek lasu. On mia, cechy kresowiaka, ze wszystkimi przymiotami ludzi ze Wscho-
du. W obej(ciu, wokó, le(niczówki panowa, cudowny ba,agan, którego nie chcia,o si+ 
sprz'ta&, bo tam wszystko gra,o. 
— A jakie tam mieli&cie obowi"zki? 
— Obsadzali(my wskazany przez le(niczego teren sadzonkami, g,ównie drzew li(cia-
stych – d+bami, bukami, jaworami. Dokarmiali(my te% podchodz'ce pod le(niczówk+ 
zwierz+ta. To by,a wspania,a przygoda, do tego dostali(my ca,kiem przyzwoit' zap,at+.
— A w ogóle czym dla pana jest las?
— To cudowne, ale i tajemnicze miejsce, które zobaczy,em w ca,ej okaza,o(ci na planie 
„Anio,a w Krakowie” – *lmu kr+conego równie% w dzikich ost+pach Bieszczadów. Boj+ 
si+ tajemniczo(ci lasu i równocze(nie go podziwiam. Krótko mówi'c: wzbudza we mnie 
respekt.
— A las w Kopytówce?
—  Gospodarstwo rolne w Kopytówce kupili(my 23 lata temu. Po,o%one jest w dolinie 
Wis,y, na Szlaku Podkrakowskich Dworów. Wtedy by,y tam dwa stawy, stary sad, wa-
rzywniak, a przede wszystkim pole uprawne, czyli pusta przestrze/. Pó, hektara pola za-
gospodarowali(my. Reszt+ – ponad dwa hektary i podmok,y teren wokó, stawu – zaczyna 
wype,nia& las. Teraz pozwalamy mu rosn'& jak chce. Na pocz'tku posadzili(my dwa 

SIELSKA 
KOPYTÓWKA
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Krzysztof 
Globisz  
w 1980 r. 

uko-czy% PWST 
w Krakowie i od 

razu zadebiutowa% 
na scenie teatralnej. 

By% aktorem Teatru 
Polskiego we 

Wroc%awiu w latach 
1980–1981, 
a nast'pnie 

przeniós% si' do 
krakowskiego 

Starego Teatru. 
Zaznaczy% si' 

wybitnymi kreacjami 
m.in. w „)ycie 

snem” w re,yserii 
Jerzego Jarockiego, 

tytu%ow( rol( 
w „Mizantropie” 

Moliera w re,yserii 
Krzysztofa 

Nazara. Z ekranów 
telewizyjnych 

pami'tamy go 
z „Dantona”, 

„Crimen” czy filmu 
pt. „Krótki film 

o zabijaniu”. 
W 2000 r. 

uhonorowano 
go Z%ot( Mask(, 

nagrod( 
przyznawan( 
w plebiscycie 

na najbardziej 
lubianego aktora 

w Krakowie. Artysta 
zawsze stara si', 
by postacie, które 

gra, mia%y w sobie 
ludzkie ciep%o, 

niezale,nie od tego, 
czy s( to anio%y 

czy potwory. 

POBYT  
NA WSI  
inspiruje 
do lepszego 
poznawania 
przyrody.

d+by, nadaj'c im imiona: Dziadek i Bab-
cia. Gdzie tylko si+ da,o, wtykali(my te% 
sadzonki (wierka i sosny. Ale wygrywa-
j' brzozy i d+by. Tych ostatnich, „sadzo-
nych” przez sójki i wiewiórki, rozrzuca-
j'ce %o,+dzie, jest coraz wi+cej. 
— W takim miejscu jest zapewne 
mnóstwo ptaków.
— W naszej ptasiej sto,ówce jest pi+& 
karmników. Zim' przylatuj' sikorki: 
bogatka, modraszka i uboga. Zagl'daj' 
te% dzi+cio,y – zielony i czarny. Kosy po-
%ywiaj' si+ jab,kami, które nabijamy na 
patyki. W ci'gu ca,ego roku &wierkaj' 
nam wróble, czasami po(piewa kowalik, 
pojawiaj' si+ pliszki i gile. Kiedy( zim' 
%ona wypatrzy,a stadko kilkunastu ba-
%antów, a nawet kuropatwy. Równie% 
stawy s'  miejscem l+gowym wielu pta-
ków, z dzikimi kaczkami na czele. 
— Czy taka ró$norodno&% ptactwa 
nie wabi drapie$ców?
— Miewamy go(ci poluj'cych na ptaki, 
które karmimy. Regularnie pojawia si+ 
krogulec. Przylatuje nad nasz dom, kre-
(li znak niesko/czono(ci, porywa o*ar+ 
i odfruwa. Innym odwiedzaj'cym nas 
rozbójnikiem jest jastrz'b, przylatuj'cy 
z s'siaduj'cego starodrzewu.  Czasami 
obserwujemy, jak oblatuje teren z m,o-
dymi, ale cz+(ciej pojawia si+ po to, %eby 
upolowa&  jakiego( mniejszego ptaszka. 
A na prze,omie marca i kwietnia sk,ada 
nam wizyt+ bocian czarny. 
— A poza skrzydlatymi go&%mi?
— Czasami pojawiaj' si+ m,ode sarny. 
W zesz,ym roku pomagali(my rodzinie 
je%a w odchowaniu potomstwa, a by,o 
a% sze(& m,odych. Cz+sto zagl'daj' lisy, 
kiedy( znale)li(my jednego takiego ru-
dzielca we wnykach. Gdy zacz+li(my 
penetrowa& z synami t+ cz+(& dzia,ki, 
która jest troch+ poza nasz' kontrol', 
znale)li(my kilkana(cie takich pu,a-
pek. 0ona nag,o(ni,a problem w gminie 
i chyba pomog,o. Na razie nie natkn+li-
(my si+ na nowe wnyki.        
— Z tych pana opowie&ci wynika, 
$e w ci"gu roku w tym swoim ziem-
skim raju przebywa pan d!u$ej ni$  
w Krakowie.
— Kopytówka le%y oko,o 30 km od Kra-
kowa i mieszkamy tam od czerwca do 
wrze(nia. A w roku szkolnym, ze wzgl+-
du na m,odszego syna – licealist+ – sp+-
dzamy tam tylko weekendy. Pomieszku-
jemy w licz'cej ponad 100 lat  drewnianej 
chacie. Dom zmodernizowali(my, zosta, 

podniesiony i podmurowany, a dach pokryty drewnianym gontem przywiezionym 
z Chocho,owa. Obok wybudowali(my drugi. Oba otoczone s' setkami ro(lin, krze-
wów i drzew. Kopytówka to miejsce, które od maja do pa)dziernika jest  jednym wiel-
kim, cudownym ogrodem. Tam zawsze co( p'czkuje, kwitnie, owocuje. Oprócz (liw, 
grusz i wi(ni w sadzie kwitn' i owocuj' krzewy, na przyk,ad ró%ne gatunki ja,owca 
– p,o%'ce i palisadowe. Mieli(my te% dwie stuletnie tuje. Jedna pad,a pod uderzeniem 
wiatru, drug' trzeba by,o przyci'&, gdy si+gn+,a przewodów elektrycznych. Mamy te% 
berberysa, bukszpana, ró%ne odmiany hortensji, mnóstwo ro(lin cebulowych i bylin.   
— Czy zabieracie do Kopytówki swoje domowe zwierz#ta?
— Gdy szykujemy si+ do wyjazdu i wystawiamy „przewózk+”, starszy kot natych-
miast do niej wchodzi i czeka cierpliwie na wyjazd. Nasze zwierz+ta (dzi( mamy 
dwa koty i psa) t+skni' za wyjazdem  do Kopytówki bardziej ni% my. Chyba tylko 
tam czuj' si+ jak u siebie w domu.
— Który z tych zwierzaków to pana ulubieniec?
Bobik – owczarek niemiecki, który %y, z nami prawie 11 lat, by, pupilkiem %ony. 
Od dwóch lat mamy Besi+ – suk+ tej samej rasy, która si+ do mnie najbardziej gar-
nie. Sprowadzili(my j' spod Rawicza od niewidomego hodowcy. Wydaje si+, %e jest 
dobrze wychowana, cho& rodzina uwa%a, %e Besia robi ze mn' co chce.

Kot Maniek pojawi, si+ w domu, gdy znale)li(my w internecie informacj+ starszych 
ludzi, którzy uczciwie przyznawali, %e nie s' go w stanie dalej trzyma&. Ten kocur 
bardzo prze%y, (mier& Bobka. Wpad, w depresj+ i odizolowa, si+ od (wiata. Gdy zo-
baczy, nowego owczarka, podbieg, do niego z rado(ci', ale tu% przed nim zatrzyma, 
si+ jak wryty, odwróci, i odmaszerowa,. Tak by,o, ale dzi( te relacje si+ unormowa,y. 
Naszego m,odszego kota – Rysia – przypominaj'cego rasowego kota norweskiego 
le(nego, znale)li(my ko,o Wadowic.  
— Mówi si#, $e pies jest odbiciem w!a&ciciela…
— I dok,adnie tak jest. Nasze poprzednie psy – Bobik i spanielka Agata – a teraz 
Besia to bardzo zrównowa%one zwierzaki. Nigdy ich nie karcili(my. Pozwalamy 
im na wiele, cho& w rozs'dnych granicach. A pies jest taki, jak jego pan. Wyczu-
wa wszystkie frustracje cz,owieka: jest z,y, gdy my nie jeste(my w sosie, a weso,y, 
gdy od nas bije rado(&. Nasze zwierzaki przeczuwaj' te%, %e kiedy( w Kopytówce 
zostaniemy. I si+ nie myl'. To takie nasze miejsce na ziemi, w którym z czasem 
zamieszkamy na sta,e. ¶

— Las  to cudowne, ale i tajemnicze miejsce, które tak naprawd6 

odkry#em na planie „Anio#a w Krakowie”. —
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WIELKIE 
PORUSZENIE 

DNI STA J. SI! D$U)SZE, S$O*CE GRZEJE MOCNIEJ, A W"RÓD 
ZWIERZ.T CORAZ WI!KSZA KRZ.TANINA. ODBYWA J. SI! 
TOKI, ZA JMOWANE S. TERYTORIA, SK$ADANE JA JA, NA 
"WIAT PRZYCHODZ. M$ODE. TRWA WY"CIG Z CZASEM, 
KONKURENTAMI I DRAPIE)NIKAMI. STAWK. JEST SUKCES 
ROZRODCZY I PRZED$U)ENIE GATUNKU.

TEKST I ZDJ!CIA: Pawe! Fabija"ski

!

!PIEW 
PTAKÓW  

jest nieomylnym 
zwiastunem 

wiosny.

Zwiastunów wiosny jest kilka. Ju% w po,owie lutego, 
w s,oneczne dni, mo%na us,ysze& d)wi+czny (piew si-
kor, do których do,'czaj' inni przedstawiciele skrzy-
dlatego bractwa. W marcu rozpadaj' si+ wielogatun-

kowe stada, w których ptaki sp+dza,y zim+. Zgodnie dot'd 
koczuj'ce, zaczynaj' zajmowa& terytoria, z których nawzajem 
si+ przep+dzaj'. O tej porze mo%na je ju% spotka& w lesie wsz+-
dzie, podczas gdy zim' skupia,y si+ w wybranych miejscach. 

8 PTASI KALENDARZ  
W marcu i kwietniu pojawiaj' si+ te% pierwsi przybysze z cie-
p,ych krajów. Dokonuje si+, niekiedy trudna do uchwycenia, 
stopniowa zamiana miejsc. Zimuj'ce u nas osobniki odlatuj' 
na pó,noc, zast+puj' je wracaj'ce do Polski inne tego same-
go gatunku. Tak zachowuj' si+ np. strzy%yki, wrony siwe czy 
gawrony. 

W ptasim (wiecie trwa bezpardonowa walka o terytorium 
– toczy si+ przede wszystkim o zdobycie dogodnych miejsc 
do rozrodu. U bocianów zdarza si+ nawet, %e niektóre samce 
przylatuj' kilka dni wcze(niej, %eby uprzedzi& konkurentów 
i zaimponowa& partnerce zaw,adni+tym, wygodnym lokum. 
Klekocz'c, oznajmiaj' innym, %e teren jest ju% zaj+ty i zach+-
caj' samice do stworzenia pary. 

Cho& wi+kszo(& ptaków intensywnie poszukuje odpowiednich dziupli lub miejsc na 
gniazda, z budow' przyjdzie im zaczeka&, a% warunki stan' si+ bardziej sprzyjaj'ce. 
Po pierwsze – musi rozwin'& si+ ziele/, która stanie si+ maskuj'cym parasolem, po 
drugie – pojawi& si+ wystarczaj'ca do wykarmienia piskl't liczba owadów.

S' ptaki, które zaczynaj' l+gi ju% w marcu. Nale%' do nich gatunki nieodlatu-
j'ce na zim+, np. kruki, bieliki, puszczyki i puchacze. Wysiadywanie i opieka nad 
potomstwem zajmuje im du%o czasu, wi+c musz' si+ za to zabra& jak najpr+dzej.

Pod koniec marca zaczynaj' si+ równie% grupowe  toki cietrzewi, w kwietniu do-
,'czaj' g,uszce i dubelty, na pocz'tku maja bataliony. Samce tych gatunków prawie 
ca,y czas po(wi+caj' bezkrwawym, nieraz bardzo widowiskowym bojom.

- ZWIERZYNIEC -
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8 OWADY NA START
Pierwsze owady pojawiaj' si+ w marcu. 
Uaktywniaj' si+ zimuj'ce biedronki, %uki 
gnojarze, &my i niektóre motyle dzienne, 
jak np. cytrynki. Wiele owadów prze%ywa 
zim+ w postaci larwalnej, a czasem nawet 
jako z,o%one w bezpiecznym miejscu jaja. 
Stopniowo wykluwaj' si+ i przeobra%aj', 
dlatego przybywa ich z ka%dym dniem.  
W kwietniu jest ju% ca,kiem sporo motyli 
i b,onkówek. W pszczelich ulach królowe 
zaczynaj' sk,ada& jaja. 

Coraz wi+cej owadów wida& zw,asz-
cza w pobli%u kwitn'cych ob*cie krze-
wów le(nych. W maju pojawiaj' si+ ko-
mary i tysi'ce innych gatunków. 

W czerwcu owady s' ju% wsz+dzie. 
Niektóre gryz'ce i k,uj'ce gatunki nie 
tylko ludziom zaczynaj' uprzykrza& %y-
cie, inne, jak dzienne i nocne motyle, s' 
prawdziw' ozdob' lasu. Na powierzch-
ni+ wychodz' przeobra%one jesieni', 
pod ziemi', doros,e jelonki rogacze, 
najwi+ksze polskie chrz'szcze. 

W przeciwie/stwie do ptaków, owady 
bardzo szybko przyst+puj' do sk,adania 
jaj. Pe,no ich pod li(&mi, w drewnie, 
wodzie. Znaczna cz+(& z nich stanie si+ 
niewyczerpanym )ród,em pokarmu dla 
wi+kszych zwierz't, a dla ptaków (pie-
waj'cych sygna,em, %e mog' wreszcie 
przyst'pi& do rozrodu. 

8 DO WODY!
W ciep,e dni przedwio(nia z zimowego 
snu budz' si+ p,azy: ropuchy, %aby i trasz-
ki. Zimuj' pod ziemi', w jaskiniach, 

M#ODE LISKI  
ch6tnie 
popo#udniami 
wychodz4 
z bezpiecznej 
kryjówki.

LOTNIC' ZYSKA  
spotkamy ju" w marcu  
kiedy zdarzaj4 si6  
jeszcze silne  
przymrozki.

TOKUJ&CY BATALION  
ma kolorowe, jaskrawe upierzenie. 

W CZERWCU 
mo"na 

obserwowa3 
wiele gatunków 

chrz4szczy, 
np. dyl4"a 
garbarza.

piwnicach lub zagrzebane w dennym 
mule. Wszystkie zmierzaj' w jednym 
kierunku – ku wodzie, w której odb+d' 
gody i z,o%' skrzek. Ró%ne gatunki robi' 
to w ró%nym czasie. Pierwsze, ju% pod 
koniec marca, zabieraj' si+ do tego %aby 
moczarowe, nast+pnie traszki zwyczaj-
ne, %aby trawne i grzebiuszki ziemne. 
Nast+pne w kolejno(ci s' ropuchy, ró%ne 
gatunki %ab zielonych, kumaki i rzekotki. 
A% do czerwca ze stawów i  innych zbior-
ników niesie si+ dono(ne kumkanie. 

Miejsca na z,o%enie skrzeku wybie-
rane s' bardzo starannie – cho& pó)niej 
rodzice zupe,nie nie interesuj' si+ jego 
losem. Najlepiej, %eby woda szybko si+ 
nagrza,a, a wi+c  im zbiornik mniejszy, 
tym lepszy. Ta kalkulacja mo%e okaza& 
si+ jednak zgubna – gdy akwen jest zbyt 
ma,y, mo%e ca,kowicie wyschn'&, za-
nim ze skrzeku zd'%' wyklu& si+ kijan-
ki, a z nich ma,e %abki, zdolne do %ycia 
na l'dzie.

8 CZUJNO!, PRZEDE WSZYSTKIM
Ssaki wiosn' zachowuj' si+ szczegól-
nie ostro%nie.  W przeciwie/stwie do 
wsz+dobylskich ptaków, trudno je do-
strzec. Przedwio(nie dla wielu z nich 
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ZE ZNALEZIENIEM 
MIEJSCA 
NA GNIAZDO  
gajówka musia#a 
poczeka3, a" 
rozwin4 si6 li1cie 
i inna ro1linno13, 
w której mo"na 
je ukry3.

GODY %ABY MOCZAROWEJ 
rozpoczynaj4 si6 w ciep#e marcowe dni.  
Samce na ten czas przybieraj4 pi6kny niebieski kolor.

to niebezpieczna pora. S' os,abione po zimie,  a pokarmu 
ro(linnego jak na lekarstwo. Czasem musz' podj'& d,ug' w+-
drówk+ w poszukiwaniu pierwszego, (wie%ego k+sa. Bardzo 
wyg,odnia,e s' te% zwierz+ta, które przespa,y zim+, np. (wi-
staki. Wychudzone, intensywnie %eruj'.

Ssaki czeka jeszcze inne niebezpiecze/stwo – zmiana fu-
tra z zimowego na letnie. W tym czasie zostawiaj' mnóstwo 
(ladów w postaci gubionej sier(ci. A przecie% wiosna to pora 
narodzin i opiekowania si+ m,odymi. Na szcz+(cie, odby,y ju% 
wyczerpuj'cy okres godowy – sarny w lecie ubieg,ego roku, 
wi+ksze kopytne jesieni', drapie%niki pod koniec zimy. Tylko 
gryzonie maj' to jeszcze przed sob'. 

M,ode ssaków s' wyj'tkowo bezbronne, nieporadne i wy-
magaj' d,ugiej, troskliwej opieki. 0eby urodzi&, samice kryj' 
si+ w g+stych zaro(lach, norach czy jaskiniach. Nawet zwie-
rz+ta prowadz'ce stadny tryb %ycia, szukaj' odosobnionego 
miejsca na czas narodzin i pierwszych dni %ycia noworodka. 
Dopiero, gdy potomstwo potra* ju% sprawnie porusza& si+ 
i nad'%a& za grup', zbijaj' si+ znowu w stada.

Wiele ssaków po przyj(ciu na (wiat przez d,u%szy czas  po-
zostaje w ukryciu. Podro(ni+te,  wychodz' bawi& si+ przed 
nor' i poznawa& najbli%sze otoczenie, podczas gdy zapraco-
wani rodzice przez 24 godziny na dob+ szukaj' pokarmu. Od-
poczn' dopiero latem, kiedy m,ode usamodzielni' si+, a g,ód 
nie b+dzie im zagra%a,. ¶

SARNY I JELENIE 
przychodz4 na 
1wiat w g6stych 

zaro1lach, w1ród 
bujnej ro1linno1ci.

TRASZKA GRZEBIENIASTA 
tokuje w do13 g#6bokiej, jak na p#aza, 
czystej wodzie.
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LI$
POPULACJA RYSIA W POLSCE, LICZ.CA DZI" OKO$O 200–250 
OSOBNIKÓW, ZNALAZ$A SI! NA SKRAJU ISTNIENIA. CZY TYGRYSA 
NASZYCH KNIEI – JAK CZASAMI SI! GO NAZYWA – UDA SI! URATOWA#?

M o%na powiedzie&, %e okoliczno(ci nie sprzyjaj' temu najwi+kszemu 
z przedstawicieli europejskich kotowatych. Nie s,u%' mu zw,aszcza coraz liczniejsze in-
westycje przekszta,caj'ce natur+ – zw,aszcza drogi i autostrady, powoduj'ce fragmen-
tacj+ wi+kszych kompleksów le(nych, w których czuje si+ najlepiej. Czy w takim razie 
s' szanse, aby powróci, do naszych lasów w liczbie, która zapewni jego przetrwanie? 
Trwaj' próby introdukcji rysia, jak Europa d,uga i szeroka. W Polsce tak%e, i to od po-
nad dwudziestu lat, z aktywnym udzia,em le(ników.

9 ZABI, DEMONA!  
Odpowiedzi na pytanie: dlaczego rysie, obecne w europejskich lasach przez tysi'ce 
lat, w ci'gu ostatnich kilku wieków prawie zupe,nie wygin+,y, najlepiej szuka& w kro-
nikach my(liwskich. Skóry tych drapie%ników zawsze by,y bardzo cenione – w Rosji  
w po,owie XVII w. jedna warta by,a tyle, co sze(& skór z wilków albo co najmniej 
osiem z kun. W dawnej Polsce za tzw. rysiur+ p,acono równowarto(& 65 t,ustych owiec 
lub 10 wo,ów. Uroda rysiowych futer i fakt, %e drapie%nik symbolizowa, waleczno(& 
i odwag+ sprawi,y, %e sta,y si+ one, obok lamparcich, wilczych czy nied)wiedzich, 
jednym z charakterystycznych elementów stroju legendarnej polskiej jazdy – husarii.

Niegdy( bardzo ceniono równie% mi+so tego kota. Na Kongresie Wiede/skim pie-
cze/ z rysia podawano tylko koronowanym g,owom. Przypisywano jej te% w,a(ciwo(ci 
lecznicze, a jeden z królów Bawarii spo%ywa, j' nawet jako lekarstwo na zawroty g,owy. 
Na rysia polowano tak%e z innego powodu. Prowadz'cemu bardzo skryty tryb %ycia 
drapie%nikowi przypisywano zdolno(& widzenia przez (ciany i nieokie,znan' krwio-
%erczo(&, która objawia& si+ mia,a zabijaniem du%ej liczby o*ar tylko w celu wypicia 
ich krwi.

RYSIA?
„Gdy zdolno(& przenikania rzeczy nieprzejrzystych utra-

ci – pisa, w 1515 r. w ::Historiae animalium›› Konrad Gesner, 
lekarz z Zurychu – z nienawi(ci do siebie umiera”. W 1804 r. 
Dietrich Winkel, niemiecki przyrodnik, twierdzi,, %e w Pol-
sce rysie napadaj' noc' na pas'ce si+ krowy i odgryzaj' im 
wymiona – rysi przysmak. T+ niedorzeczno(& powtórzy, po-
dobno z ca,' powag' w wydanym w 1928 r. „4owiectwie” Jan 
Sztolcman, zaliczaj'c to zwierz+ do najkrwawszych drapie%ców, 
zabijaj'cych dla przyjemno(ci i pozostawiaj'cych swoje o*ary 
niezjedzone. Jeszcze wi+ksze bzdury przekazywa, w monogra*i 
o rysiu w 1930 r. francuski zoolog, Louis Lavauden, pisz'c, %e 
to drapie%nik „najdzikszy, najbardziej krwio%erczy, co odbija 
si+ równie% na jego pokroju. G,owa – pot+%na, przyt,aczaj'ca 
energi' i dziko(ci' – zdaje si+ przypomina& demona.”

Takie opisy tylko rozpala,y wyobra)ni+ my(liwych. Dlate-
go z zapami+taniem polowano na rysie w ca,ej Europie. Po-
dobno w Szwecji tylko w latach 1827–1905 zabito ich 6610.  
W efekcie my(liwskiej kanonady w 1854 r. zgin', ostatni ry(  
w Niemczech, a w 1872 r. – w Austrii. Pod koniec XIX w. znikn', 
równie% z Francji, W,och, a z pocz'tkiem poprzedniego stulecia  
– z W+gier i Bu,garii.

W Polsce w 1927 r. ry( znalaz, si+ na li(cie zwierz't ,ow-
nych, ale mo%na by,o na niego polowa& tylko w styczniu i lu-
tym. Tu% po drugiej wojnie (wiatowej zosta, obj+ty ochron'. 
W 1952 r. ponownie tra*, na t+ list+. Legislacyjna karuzela 
zatrzyma,a si+ dopiero w 1995 r., kiedy to gin'cego na naszych 
oczach rysia wpisano na list+ zwierz't chronionych.

9 PIERWSZE KOTY ZA P$OTY?
W latach 70. i 80. ub.w., gdy w Europie rodzi,y si+ pierwsze 
plany przywracania  bioró%norodno(ci, ry( te% tra*, na list+ 
(cho& niepisan') zwierz't, które powinno si+ naturze przy-
wróci&. Jego udan' reintrodukcj+ przeprowadzono w górach 
Szwajcarii, w Austrii, Czechach, Niemczech, a tak%e na obsza-
rze by,ej Jugos,awii, m.in. w S,owenii.

Tropem tych krajów posz,a Polska, w której zachowa,y si+ nie-
liczne rysie w pó,nocno-wschodniej i po,udniowo-wschodniej 
Polsce (Karpaty). Pierwsz' prób+ reintrodukcji podj+li w 1992 r. 
le(nicy z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sprowadzone rysie 
– trzy samice i dwa samce – pochodzi,y z zoo. Jak opowiada Pa-
we, Tyra,a z ówczesnej pracowni naukowo-badawczej KPN, a dzi( 
pracownik Dyrekcji Generalnej LP, zwierz+ta najpierw przebywa,y 
w wolierach adaptacyjnych. Pierwsze osobniki, które zaopatrzono 
w nadajniki radiowe, wypuszczono na wolno(& w 1993 r. 

TEKST: Eugeniusz Pudlis
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– I uda,o si+, bo w tym samym roku przysz,o na (wiat pierwsze 
urodzone na swobodzie m,ode – wspomina. – A wypuszczone 
rysie, chocia% wiadomo, %e preferuj' ciemne, stare drzewostany 
z g+stym podszytem, ch+tnie przebywa,y w dolinie Wis,y, nad 
mniejszymi ciekami, zachowuj'c si+ niemal jak lwy czy gepardy 
w afryka/skiej sawannie.

O kampinoskim eksperymencie opowiada te% dr Jan Reklewski, 
dzi( naczelnik w Departamencie Ochrony Przyrody i Le(nictwa 
w Ministerstwie 1rodowiska, a wtedy jeden z naukowców zajmuj'-
cych si+ rysiami. Tamte do(wiadczenia pos,u%y,y mu do napisania 
pracy doktorskiej na ich temat.

– Postawiona hipoteza: %e mo%na wykorzysta& drapie%niki po-
chodz'ce z hodowli zamkni+tej do odtworzenia ich swobodnej 
populacji w naturalnym (rodowisku – sprawdzi,a si+. Wypusz-
czone na wolno(& drapie%niki nie zatraci,y instynktu ,owieckiego 
i z powodzeniem, jak ich dzicy pobratymcy, polowa,y na ssaki 
kopytne, g,ównie sarny.

W sumie w latach 1993–2002 w Kampinoskim PN wypusz-
czono 33 rysie pochodz'ce z ogrodów zoologicznych w Polsce, 
Niemczech, Szwecji i Finlandii. Oko,o 15 zgin+,o (g,ównie pod 
ko,ami samochodów), a 10 pow+drowa,o do Puszczy Bolimowskiej 
i Lasów Gostyni/sko-W,oc,awskich.

– Na wolno(ci urodzi,o si+ w tym czasie oko,o 15 rysi. Dzi( 
w Puszczy Kampinoskiej %yje oko,o 10 osobników, jednak ich byt 
jest zagro%ony. Ze wzgl+du na brak po,'cze/ korytarzami ekolo-
gicznymi z regionami Polski, w których %yj' inne populacje dra-
pie%nika, grozi im chów wsobny (kojarzenie w du%ym pokrewie/-
stwie), a w rezultacie, by& mo%e, i wygini+cie. 0eby je uratowa&, 
powinni(my zwi+kszy& ich pul+ genow' – t,umaczy Jan Dany,ow, 
asystent w dziale nauki i monitoringu przyrody w KPN.

Na to jednak na razie si+ nie zanosi, bo z,o%ony niedawno do 
Generalnej Dyrekcji Ochrony 1rodowiska projekt introdukcji ko-
lejnych rysi nie uzyska, akceptacji. By& mo%e, GDO1 zmieni zda-
nie, bo KPN odwo,a, si+ od owej decyzji i zaproponowa, inne, ni% 
stosowane dot'd, metody wsiedlania tych kotów. 

9 BORN TO BE FREE
Za to od kilku lat nieprzerwanie trwa reindtrodukcja rysi na 
Mazurach – w Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuc-
kich. Wcze(niej, do ko/ca lat 80. ub.w., do cna wybito ostat-
nich kilkana(cie tamtejszych osobników. Odbudow+ popula-
cji zainicjowa, i rozpocz', w ko/cu lat 90. ub.w. dr Andrzej 
Krzywi/ski, za,o%yciel i w,a(ciciel Parku Dzikich Zwierz't 
w Kadzid,owie. Ten entuzjasta przyrody opracowa, now' me-
tod+ reintrodukcji zwierz't do natury. Nazwa, j' born to be 
free, co znaczy: urodzony, %eby %y& na wolno(ci. Wtedy %adne 
polskie zoo nie posiada,o rysi nizinnych, którymi mo%na by 
pos,u%y& si+ w przedsi+wzi+ciu.  Dlatego dr Andrzej Krzywi/-
ski, po uzyskaniu zgody Pa/stwowej Rady Ochrony Przyrody,  
zakupi, i sprowadzi, w 1999 r. z Bia,orusi trzy m,ode rysie 
nizinne, urodzone w niewoli, po niespokrewnionych rodzi-
cach. One w,a(nie: samiec i dwie samice, da,y pocz'tek stadu 
podstawowemu. 

W 2003 r., po akceptacji przez ministra (rodowiska, Park 
Dzikich Zwierz't w Kadzid,owie, Nadle(nictwo Maskuli/skie 
oraz Mazurski Park Krajobrazowy podpisa,y umow+ o wspó,-
pracy w zakresie reintrodukcji. W nast+pnych latach do pro-
gramu w,'czy,y si+ nadle(nictwa Pisz oraz Spychowo. Pierwsze 
rysie wsiedlono w 2004 roku. 

 – Potomstwo rysi wychowywanych w wolierze zlokalizowanej w (rodowisku natu-
ralnym mo%e j' dowolnie opuszcza& przez niewielki otwór – t,umaczy ide+ metody 
born to be free dr Andrzej Krzywi/ski. – Przez pierwsze miesi'ce m,ode s' w sta,ym 
kontakcie z matk', wchodz' do niej bez ogranicze/. Gdy przestaj' korzysta& z mat-
czynego mleka, zwykle wej(cie do woliery jest zamykane. Dorastaj' jednak w jej 
pobli%u i s' dokarmiane do momentu pe,nego usamodzielnienia. Potem „id' na 
swoje”. Przez ca,y czas ich kontakt z cz,owiekiem jest ograniczony do minimum, 
tak by nie zatraca,y dziko(ci.

Do 2012 r. w ramach tego programu reintrodukowano 12 rysi: 6 samców i 6 samic. 
Z wyj'tkiem jednego doros,ego, wszystkie pozosta,e odchowano i wsiedlono metod' 
born to be free. Urodzi,y si+ w pi+ciu wolierach zlokalizowanych w nadle(nictwach: 
Maskuli/skie, Pisz i Spychowo. 

Jego portret  
Ry& eurazjatycki osi(ga rozmiary doros%ego 
owczarka niemieckiego – d%ugo&/ jego 
cia%a to ok. 100–150 cm (zwykle do 
130 cm), wysoko&/ w k%'bie ok. 50–75 cm. 
Ma okr(g%( g%ow', kr'pe cia%o, osadzone 
na d%ugich, silnych %apach i palce zako-czone 
wysuwalnymi pazurami. Z wierzchu jest 
czarno-,ó%torudy z brunatnymi plamkami 
(wyra0niejsze u populacji górskich i prawie 
w ogóle niewidoczne u nizinnych), brzuch ma 
bia%y. U wi'kszo&ci osobników w%osy na szyi 
i spodzie g%owy tworz( charakterystyczn( 
kryz' i bokobrody. Futro zwierz'cia ma 
doskona%e w%a&ciwo&ci izoluj(ce i zbudowane 
jest z trzech rodzajów w%osów: przewodnich, 
o&cistych i puchowych. 
Stoj(ce uszy rysia zako-czone s( 
charakterystycznym p'dzelkiem sztywnych, 
czarnych w%osów. To one skupiaj( fale 
d0wi'kowe i doprowadzaj( je do uszu 
zwierz'cia. Ogon jest krótki, ciemniejszy 
na czubku. Drapie,nik charakteryzuje si' 
dobrze rozwini'tymi zmys%ami wzroku i s%uchu, 
jego mocne uz'bienie jest przystosowane 
do kruszenia i ci'cia. Ry& sprawnie wspina si' 
po drzewach, dobrze skacze, ale nie jest zbyt 
dobrym biegaczem, szybko si' m'czy. Tak 
jak wszystkie koty, starannie myje ca%e cia%o, 
potrafi mrucze/ i na wdechu, i na wydechu, 
co zawdzi'cza specjalnej budowie ko&ci 
gnykowych. )yje 14–17 lat. 

RYSIE Z NATURY 
s4 samotnikami. 

W pary 
#4cz4 si6 tylko 
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W 2007 r. do mazurskiego przedsi+wzi+cia w,'czy,a si+ organizacja WWF Polska. 
Obecnie realizuje ona projekt „Aktywna ochrona nizinnej populacji rysia w Polsce”. 
Jak informuje Stefan Jakimiuk, lider tego projektu, od 2009 r. mazurska populacja, 
zasilana jest tak%e dzikimi osobnikami, od,awianymi w Estonii. Zwierz+ta wypusz-
czane na wolno(& s' monitorowane dzi+ki obro%om telemetrycznym GPS. 

Aby poprawi& baz+ pokarmow' jeleniowatych – podstaw+ po%ywienia rysi 
– WWF zak,ada dla nich poletka zgryzowe, a tak%e realizuje projekt odnawiania 
lasów tzw. metod' Soba/skiego. Polega ona na wsiewaniu np. z sosn', gatunkiem 
wiod'cym, gatunków li(ciastych, ch+tnie zgryzanych przez jeleniowate, co pozwala 
uchroni& w,a(nie t+ sosn+ przed %ar,ocznymi ro(lino%ercami. 

W lutym 2011 r. na terenie 12 nadle(nictw le%'cych w granicach Puszczy Piskiej 
i Lasów Napiwodzko-Ramuckich  przeprowadzono inwentaryzacj+, w której uczest-
niczyli le(nicy LP i cz,onkowie kó, ,owieckich. Zidenty*kowano 51 wilków i 8 rysi, 
co oznacza %e  reintrodukcja naszego „tygrysa” przynosi efekty.

– Prace, planowane do 2014 roku, zapewne si+ przeci'gn' – mówi Stefan Jaki-
miuk. – Wed,ug opinii dr. Ursa Breitenmosera ze Szwajcarii, którego WWF zaprosi, 
na wizytacj+, potrwaj' one d,u%ej ni% zak,adano na pocz'tku. Wypuszczane rysie 
musz' by& na bie%'co monitorowane, %eby(my wiedzieli, jak adaptuj' si+ w przyro-
dzie. Nale%y równie% zabiega& o akceptacj+ spo,eczn' – oswoi& miejscow' ludno(&, 
równie% my(liwych, z obecno(ci' tego drapie%nika. 

9 RICHARD I BOHUN 
We wspomnianym projekcie – nie tylko przy inwentaryzacji – ma swój udzia, wielu 
le(ników. Natomiast na po,udniu Polski, w Nadle(nictwie Katowice, jest cz,owiek 
w zielonym mundurze, który ratuje rysie w pojedynk+, To Jacek W'si/ski, który 

z %on' i synem ju% od dwudziestu lat 
prowadzi w Miko,owie schronisko dla 
dzikich zwierz't. Na li(cie setek urato-
wanych przez niego istot jest sze(& rysi. 
Cztery z nich to do%ywotni pensjona-
riusze schroniska, dwa – po odchowaniu 
odzyska,y wolno(&.

– Richard, pierwszy m,odziutki ry(, 
tra*, do mnie w 1998 r. z Nadle(nictwa 
Ujso,y, gdzie prawdopodobnie straci, 
matk+. Uratowali(my go i by, przygoto-
wywany do wypuszczenia na wolno(&, 
ale ostatecznie zosta, ze wzgl+du na k,o-
poty ze zdrowiem. Jest u nas pi+tnasty 
rok i ma w schronisku zapewnione do-
%ywocie – mówi Jacek W'si/ski.

Taki sam los czeka Bohuna – dorod-
nego rysia, którego my(liwi znale)li 
zawieszonego na siatce grodzeniowej 
w okolicach Przemy(la. Chc'c uwolni& 
si+ z pu,apki, próbowa, odgry)& sobie 
przedni' ,ap+. Tra*, do przemyskiego 
schroniska, w którym, po amputacji 
poranionej ko/czyny, doszed, do siebie. 
Potem przywieziono go do Miko,owa. 
Tu zostanie, bo na wolno(ci nie da,by 
sobie rady.

– Obydwoma samcami zaintereso-
wali si+ naukowcy z Wroc,awia, którzy 
tworz' bank genów i nasienia dzikich 
zwierz't. By& mo%e, Richard i Bohun 
te% zostan' w tym celu wykorzystane  
– informuje mój rozmówca.

W schronisku s' równie% na sta,e Ja( 
i Ma,gosia – kociaki, które matka od-
tr'ci,a po urodzeniu we wroc,awskim 
zoo. Do Miko,owa tra*,y w 2007 r. 
i prawie natychmiast zrobi,y karier+… 
aktorsk'. Zagra,y g,ówne role w serialu 
*lmowym Jana i Bo%eny Walencików 
„Saga prastarej puszczy”. Po rocznej 
pracy w odcinku „Sagi”, zatytu,owa-
nym „Opowie(& o rysiu”, wróci,y do 

TO CIEKAWE…

   MISTRZ W KA(DYM CALU 
     
Ry" to trzeci, po nied&wiedziu i wilku, najwi#kszy 
europejski ssak drapie%ny. Podziwiany jest za pi#kne futro, 
niepowtarzalne w rysunku i fakturze, harmonijn!, typow! 
dla wielkich kotów budow# i nadzwyczaj rozwini#te 
zmys$y. Dowiedziono, %e s$yszy g$os gwizdka policyjnego 
z odleg$o"ci 4,75 km, podczas gdy pies – z 3,5 km, 
a cz$owiek o doskona$ym s$uchu – z 2,5 km. Szmer 
myszy potrafi zlokalizowa' z dystansu 65 m. Wra%liwo"' 
na dotyk ma dwa razy wy%sz! ni% kot domowy.

SPOTKANIE  
Z RYSIEM  
to dzi1 
prawdziwa 
rzadko13.

!

fot. Krzysztof Tomasiak
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schroniska i tam zostan', bo w zoo – na skutek upadku z pó,ki, na której urodzi,a 
je matka – straci,y wzrok. 

W tym samym roku Jacek W'si/ski przyj', dwie osierocone, kilkutygodniowe 
rysice, znalezione w dwóch ró%nych miejscach.

– By,y u mnie pó, roku i (wietnie si+ odchowa,y. Nauczy,em je polowa&, bo bez 
tego nie prze%y,yby na wolno(ci, i robi,em wszystko, %eby nie straci,y swojego naj-
wi+kszego atutu: dziko(ci – opowiada. – Potem przesz,y pod opiek+ pracowników 
Babiogórskiego Parku Narodowego i dr Sabiny Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury 
„Wilk”. Po pobycie w wolierach adaptacyjnych, wyposa%one w obro%e telemetryczne, 
wypuszczono je na wolno(&, ale monitorowano jeszcze przez rok. Uda,o si+. Chyba 
nawet rozmno%y,y si+, bo dzikie rysie – kawalerowie, interesowa,y si+ nimi ju% du%o 
wcze(niej. To by,o niezapomniane prze%ycie…

9 STRATEGICZNY PUNKT WIDZENIA
Podobnie jak dla kilku innych zagro%onych gatunków, równie% dla rysia przygoto-
wano program ochrony warunkuj'cej trwa,o(& jego populacji w Polsce. Dr Krzysztof 
Schmidt, p.o. dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Bia,owie%y, autor doku-
mentu po(wi+conego temu zagadnieniu, potwierdza, %e funkcjonowanie tej populacji 
zak,ócaj' g,ównie takie czynniki, jak fragmentacja lasów, ograniczenie bazy pokar-
mowej, uproszczona struktura lasów i rozwój sieci dróg. W opracowaniu tym czy-
tamy m.in. %e: „strategicznym celem ochrony rysia powinno by& odtworzenie du%ej 
metapopulacji gatunku, przez przywrócenie mu naturalnej ,'czno(ci mi+dzy istnie-
j'cymi populacjami, czyli odtwarzanie korytarzy ekologicznych i minimalizowanie 
wp,ywu infrastruktury na przemieszczanie si+ zwierz't, a tak%e poprawa warunków 
pokarmowych oraz reintrodukcje”.

Zdaniem naukowca, ogromna rola przypada le(nikom. Ich uczestnictwo w liczeniu, 
monitorowaniu gatunku, tworzeniu planów ,owieckich, gospodarowaniu dzik' zwie-
rzyn', wzbogacaniu struktury lasów, w których s' albo b+d' introdukowane rysie, to 
fundamenty, bez których drapie%nik nie ma szans na przetrwanie.

Tak%e wed,ug Lidii Sternik-Stempkowskiej, starszego specjalisty w Departamencie 
Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony 1rodowiska, przysz,o(& rysia w Polsce 

W POLSCE I EURAZJI  
 
W naszym kraju %yje 200–250 rysi, w dwóch 
populacjach. Populacja nizinna (w Polsce pó$nocno-
-wschodniej) wyst#puje w puszczach: Bia$owieskiej, 
Augustowskiej, Knyszy(skiej, Boreckiej  
i w Kotlinie Biebrza(skiej, a karpacka  
– w Karpatach Wschodnich i Zachodnich oraz  
na Pogórzu Karpackim. Od lat 80. ub.w. spotykany 
jest te% na Roztoczu, w Puszczy Solskiej i na 
Polesiu Lubelskim. Reintrodukowany na pocz!tku 
lat 90. XX w., %yje w Puszczy Kampinoskiej, 
a od 2007 r. – w Puszczy Piskiej i w Lasach 
Napiwodzko-Ramuckich. Od 2010 r. rysie 
obserwowane s! przy polskiej granicy z czeskim 
Karkonoskim Parkiem Narodowym. Drapie%nik 
umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Ksi#dze jako 
„gatunek ni%szego ryzyka, ale bliski zagro%enia”.
Najwi#ksza populacja (90 proc. wszystkich 
rysi) %yje w lasach Syberii. Znacz!ce populacje 
wyst#puj! tak%e w Skandynawii (ok. 2500 sztuk)  
i Karpatach (ok. 2200 sztuk), szcz!tkowa (ok. 50)  
– na Pó$wyspie Ba$ka(skim. We Francji, Niemczech 
i Szwajcarii rysie wyt#piono ju% w XIX w.  
i w pierwszej po$owie XX w. Obecny naturalny 
zasi#g wyst#powania tego gatunku nie obejmuje 
krajów Europy Zachodniej. Od lat 70. ub.w., dzi#ki 
reintrodukcji prowadzonej na obszarach Szwajcarii, 
Austrii, Czech, Francji i S$owenii, rysi przybywa.

zale%y przede wszystkim od skuteczno(ci dzia,a/ ukierunko-
wanych na usuwanie zagro%e/ dla populacji, czyli utrzymanie 
dro%no(ci korytarzy ekologicznych, budowanie nad drogami 
efektywnych przej(& dla zwierz't, zapewnienie w,a(ciwej 
struktury lasu czy zapewnienie dostatecznej liczebno(ci zwie-
rz't kopytnych (g,ównie saren), na które poluje wielki kot. 

- Ry( traci na skuteczno(ci, gdy – (cigaj'c o*ar+ – musi po-
kona& d,ugi dystans. Poluje, podchodz'c do niej bardzo blisko 
i atakuj'c z zaskoczenia. W,a(nie dlatego tak wa%na jest od-
powiednia struktura lasu, zachowanie mozaiki drzewostanu, 
podszytu i du%ej liczby martwych, wywróconych i z,amanych 
drzew, które podczas polowania s,u%' rysiowi za kryjówk+ 
– t,umaczy przedstawicielka GDO1. Uwa%a te%, %e ry( nadal 
musi by& w Polsce pod (cis,' ochron'. Trzeba d'%y& zarazem 
do ograniczenia jego (miertelno(ci, wynikaj'cej z wypadków 
komunikacyjnych lub k,usownictwa. Pewnym rozwi'zaniem 
w zwi+kszaniu liczebno(ci rysia pozostaje reintrodukcja osob-
ników z niezagro%onych populacji wolno(ciowych. 

Trudno nie zgodzi& si+ z takimi argumentami. A jeszcze 
trudniej zrozumie&, dlaczego z,o%ona w GDO1 prawie dwa 
lata temu strategia, autorstwa dr. Krzysztofa Schmidta, jest 
wci'% „konsultowana”, cho& mog,aby by& doskona,' odskocz-
ni' do konkretnych, d,ugofalowych i systemowych dzia,a/ na 
rzecz ochrony tygrysa naszych kniei. Lepiej si+ pospieszmy, bo 
za kilka lat, „w(ród serdecznych przyjació,”, ry( mo%e znikn'& 
z naszych lasów. ¶

— O nadzwyczajnej przebieg#o1ci i drapie"no1ci tego wielkiego 

kota od dawna kr4"y#y legendy. —
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NA  
PTAKI
MODA 

WIOSNA TO GOR.CY OKRES DLA MI$O"NIKÓW PTAKÓW. JAK ODPOWIEDNIO 
PRZYGOTOWA# SI! DO OBSERWACJI? JAKIE WYBRA# UBRANIE, LORNETK! 
I POZOSTA$Y SPRZ!T? RADZI NASZ SPECJALISTA ORNITOLOG. 

TEKST: Rafa! #niegocki
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Ani przez chwil+ nie zapominajmy, %e mamy do czy-
nienia z dzikimi zwierz+tami, którym instynkt ka%e 
ucieka& na widok cz,owieka. A to oznacza, %e trze-
ba si+ dobrze maskowa&. Powinni(my zatem zadba& 

o ubiór nierzucaj'cy si+ w oczy. Jaskrawe stroje zostawmy 
w domu. Ubranie powinno by& dostosowane do otoczenia, 
w barwach stonowanych, najlepiej w odcieniach zieleni, 
szaro(ci lub br'zu. Doskonale do tego celu nadaj' si+ cz+(ci 
garderoby le(ników, my(liwych, w+dkarzy czy wojskowych, 
zw,aszcza %e s' wykonane z wysokiej jako(ci materia,ów, 
zapewniaj'cych komfortowe samopoczucie nawet w najci+%-
szych warunkach terenowych i pogodowych. Przecie% w lesie 
czy na otwartym terenie mo%emy sp+dzi& wiele godzin, nie 
wspominaj'c ju% o wielodniowych obozach i warsztatach or-
nitologicznych, organizowanych praktycznie o ka%dej porze 
roku.

My(l'c o wyprawie „na ptaki”, powinni(my przede wszyst-
kim okre(li&, z jakim gatunkiem, bytuj'cym w jakim (rodo-
wisku, przyjdzie nam si+ zmierzy&. To tak%e powinno decydo-
wa& o wyborze stroju. Kiedy udajemy si+ na tereny podmok,e 
i bagienne, ubierzemy si+ inaczej, ni% id'c w góry czy cho&by 
do suchych borów. Ubranie powinno by& wygodne, nie mo%e 
kr+powa& naszych ruchów. W %adnym wypadku nie mo%e te% 
szele(ci&, bo to od razu zdradzi nasz' obecno(&, sp,oszy obiekt 
obserwacji i ca,y trud podchodów pójdzie na marne.

9 POGODA ZMIENN- JEST 9
W czasie wielogodzinnego ornitologicznego czatowania trzeba 
by& przygotowanym na wszelkie kaprysy pogody. Dobierajmy 
ubrania, kieruj'c si+ zasad' WOW: wiatroodporno(&, oddychal-
no(& i wodoodporno(&. Spe,niaj' j' materia,y, które uchroni' nas 
przed zimnem, wiatrem i wod', a przy tym odprowadz' nad-
miar wilgoci na zewn'trz. Nazywamy je membranami termo-
aktywnymi. Najbardziej znane to Gore-Tex, Supra-Tex, Texapore 
czy Hydratic. Zapewni' nam maksymalny komfort termiczny  
i ochron+ w ka%dych warunkach atmosferycznych. Dodatkow' 
ich zalet' jest równie% niewielka waga i du%a wytrzyma,o(&.

Na ka%dym materiale znajdziemy oznaczenia dotycz'-
ce parametrów wodoodporno(ci i oddychalno(ci. Kurtki  
z najwy%szej pó,ki charakteryzuj' si+ wodoodporno(ci' ok. 
20 tys. mm s,upa wody i oddychalno(ci' na poziomie 20 tys.  
g/m sze(c./24 h. Ale na nasze potrzeby wystarczy, %e b+d' na 
poziomie 5 tys. mm i 5 tys. g/m sze(c./24 h.

PRZYK$AD DAMSKIEGO WIOSENNEGO UBIORU OUTDOOROWEGO 
PRZYDATNEGO PODCZAS OBSERWACJI LE!NYCH PTAKÓW

NAKRYCIE G#OWY  
Wiatro- i wodoodporna czapka,  
Fjallraven Hunter

OKRYCIE WIERZCHNIE  
Oddychaj'ca bluza z grubego polaru  
z domieszk' we,ny, Fjallraven Kaitum

PIERWSZA WARSTWA  
Termoaktywny, ocieplany podkoszulek  
z jonami srebra, Jack Wolfskin, Thermic 
Zip Shirt 

SKARPETY  
Oddychaj'ce skarpety  
ze (ci'gaczem, 
Meindl, Jagd Revolution

SPODNIE  
Mi+kkie spodnie typu forest silent  
z odpinanymi nogawkami, kieszeniami 
na mapy, Fjallraven Karla zip-off

OBUWIE  
Buty trekkingowe kategorii B z membran' Gore-Tex, Meindl, Jersey Lady Pro GTX pr
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Szczególn' uwag+ powinni(my zwróci& na spodnie. Jeden 
z najbardziej cenionych producentów ubra/ outdorowych 
na (wiecie, *rma Fjällräven, wyodr+bni, cztery kategorie tej 
cz+(ci garderoby: trekking, travel, forest i everyday outdoor. 
„Ptasiarze” powinni zwróci& uwag+ na uniwersalne spodnie 
kategorii trekking i forest. Nadaj' si+ na ka%d' por+ roku, 
a spodnie typu forest wzbogaca wiele praktycznych detali, 
które doceni' zarówno obserwatorzy przyrody, jak i my(li-
wi. S' mi+kkie, elastyczne, z anatomicznie ukszta,towanymi 
kolanami, wyposa%one w liczne kieszenie, w których mo%e-
my schowa& map+, kompas, GPS, notes, nó% itp. Co wa%ne, 
uszyte s' z „cichej”, nieszeleszcz'cej tkaniny. 

Wa%ny jest krój zapewniaj'cy swobod+ poruszania, nawet 
w trudnym terenie. A ju% wybieraj'c si+ do lasu, na pew-
no powinni(my zapomnie& o krótkich spodenkach, nawet  
w upalne lato. 

Je(li nie chcemy wróci& do domu z owadzim pasa%erem 
na gap+, przy zakupie spodni zwró&my te% uwag+ na wyko/-
czenie nogawek. Najlepiej, aby by,y regulowane (ci'gaczami, 
rzepami lub guzikami, co zabezpieczy nas przed dostaniem 
si+ pod spód niepo%'danych owadów: kleszczy, komarów czy 
meszek. Równie przydatny jest (ci'gacz w talii. Ochronie 
przed uk'szeniami  s,u%y te% specjalna woskowa pow,oka, 
pokrywaj'ca materia, spodni typu forest (nie wp,ywa na po-
gorszenie jego w,a(ciwo(ci termoaktywnych). Nie zawadzi 
tak%e mie& pod r+k' dodatkow' ochron+ przez uci'%liwymi 
owadami – odstraszaj'cy je spray oraz ma(& ,agodz'c' uk'-
szenia. I nie zapominajmy o nakryciu g,owy, np. kapeluszu.

Niektóre modele spodni maj' odpinane nogawki, co po-
zwala szybko zamieni& je w szorty. Odpinanych cz+(ci mo%na 
u%y& jako ochraniaczy – wyposa%one w sznurki (ci'gaj'ce na 
wysoko(ci ,ydki i haczyki mocuj'ce materia, do butów, daj' 
dodatkow' ochron+, np. przed (niegiem. 

Szanuj'cy si+ ornitolog nie powinien oszcz+dza& na butach. 
Do w+drówki po nawet najtrudniejszych terenach le(nych 
nadaje si+ obuwie typowo trekkingowe (w renomowanym 

„Przewodniku outdorowym Meindla” oznaczone kategori' 
B). Dla odpowiedniego komfortu termicznego warto rów-
nie% pomy(le& o oddychaj'cych skarpetach. Wybieraj'c 
si+ na obserwacj+ ptaków wodno-b,otnych, gniazduj'cych  
w rozlewiskach czy starorzeczach, nie obejdziemy si+ bez do-
brych gumowców z wk,adk' *lcow'. W bagnistym i mokrym 
terenie nie sprawdz' si+ nawet najlepsze goreteksy.
                                        
9 BEZ LORNETKI ANI RUSZ 9
Gdy jeste(my ju% ubrani od stóp do g,ów, pora pomy(le& 
o najwa%niejszej rzeczy dla mi,o(nika ptaków – lornetce. 
Najlepiej do tego celu nadaj' si+ lekkie, wodoodporne kon-
strukcje, wa%'ce 600–700 g, o standardowych parametrach 
10x50, 7x50 lub 10x42. Pierwsza liczba okre(la przybli%e-
nie, druga (rednic+ obiektywu. Dziesi+ciokrotne przybli-
%enie powinni(my uwa%a& za maksimum. Przy wi+kszych 
parametrach obraz bez statywu nie b+dzie stabilny, a ci+%ar 
lornetki sprawi, %e obserwacja stanie si+ dla nas m+cz'ca. 

Przy ocenie drugiego parametru, okre(laj'cego jasno(& 
i pole widzenia, powinni(my przyj'& zasad+, %e im wi+cej, 
tym lepiej, zaczynaj'c od 40 mm wzwy%. Wi+ksza jasno(& 
umo%liwi nam lepsz' obserwacj+ o (wicie i o zmierzchu.  
Je(li nie wybieramy si+ na obserwacj+ wieczorem, to (rednica 
obiektywu 42 mm w zupe,no(ci wystarczy, a my zaoszcz+-
dzimy tym samym na wadze lornetki.

Przed zakupem lornetki koniecznie powinni(my j' spraw-
dzi&, a dok,adniej mówi'c, „przymierzy&”. Wa%na jest jako(& 
wykonania, ale równie% ergonomia. Lornetka musi dobrze 
„le%e& w d,oniach”, by& por+czna, a materia,, z którego zosta-
,a wykonana – przyjemny w dotyku. Warto równie% zadba& 
o to, by pasek nie uwiera, nas w szyj+, bo po kilku godzinach 
jej noszenia mo%e to by& bardzo uci'%liwe. Szk,a powinny 
mie& warstw+ przeciwodblaskow', dobrze jest te%, by za(lep-
ki okularów by,y przytroczone do paska, dzi+ki czemu nie 
zgubimy ich w terenie.
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LORNETKI  
DO OBSERWACJI 
ornitologicznych 
powinny by3 
lekkie i por6czne. 
Olympus EXWPI 
oraz Vortex Viper 
HD o parametrach 
10x42 1wietnie 
nadaj4 si6 do tego 
celu.

WIOSNA TO NAJLEPSZA PORA  na obserwacj6 ptaków. !
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Od jakiego( czasu wielu producentów zacz+,o wprowadza& do-
datkowe symbole „HD”, by uatrakcyjni& swoj' ofert+. To chwyt 
marketingowy. HD oznacza, %e do budowy obiektywów u%yto 
szkie, niskodyspersyjnych. W zale%no(ci od producenta, za-
miast HD mo%e wyst+powa& oznaczenie ED, UD czy FL; znaj-
dziemy je na korpusach wielu modeli wypuszczonych na rynek 
w ostatnich latach przez renomowanych producentów.

Niestety, decyduj'c si+ na zakup dobrego sprz+tu, nale%y 
liczy& si+ z wydatkiem powy%ej 1000 z,. I trzeba to prze,kn'&, 
je(li powa%nie my(limy o obserwacji ptaków. Ceny lornetek 
i lunet z najwy%szej pó,ki zaczynaj' si+ od kilku tysi+cy z,o-
tych, co dla zdecydowanej wi+kszo(ci ornitologów mo%e ju% 
by& barier' nie do pokonania. 
                                                 
9 NOTES I O$ÓWEK 9
Niezb+dnym wyposa%eniem mi,o(nika ptaków s'… notes 
i zwyk,y o,ówek. Notes – najlepiej w twardej oprawie. O,ó-
wek, w przeciwie/stwie do d,ugopisu, który potra* odmówi& 
nam pos,usze/stwa na mrozie czy w deszczu, z pewno(ci' nie 
zawiedzie nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Systematyczne zapisywanie nazw gatunków, miejsca, godziny 
oraz daty obserwacji pozwoli nam gromadzi& dane o rozmiesz-
czeniu, biologii l+gowej, zmienno(ci ubarwienia czy o zmianach 
fenologicznych, dotycz'cych zw,aszcza ptaków migruj'cych (tra-
sy przelotu, miejsca odpoczynku, terminy powrotu). 

Najlepsz' por' dnia do obserwowania wi+kszo(ci ptaków  
le(nych s' godziny przedpo,udniowe. Ptaki te s' wówczas najak-
tywniejsze, zw,aszcza w sezonie l+gowym. By uzyska& dane zwi'-
zane ze struktur' populacji, powinni(my równie% zapisywa& in-
formacje na temat p,ci i wieku. W tym celu warto u%ywa& skrótów 
nomenklatury ,aci/skiej: immaturus (imm.) - niedojrza,y, adultus 
(ad.) – doros,y, juvenis (juv.) – m,ody, pullus (pull.) – piskl+. 

W TERENIE 
NAJWA%NIEJSZE 

s4 mapa, 
notes i o#ówek. 

Zapisujmy 
wszystkie 

obserwacje, 
uwzgl6dniaj4c 
dat6, godzin6 

i nomenklatur6 
#aci2sk4.

AMBONA 
OBSERWACYJNA 
na Bagnach 
Biebrza2skich.
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Odnotowywa& nale%y równie% wszystkie zauwa%one niecodzienne zdarzenia b'd) 
niezwyk,e zachowania ptaków. Dotyczy to zw,aszcza gatunków, których nie znamy. 
Opisujemy wówczas ich wielko(&, ubarwienie, g,os, zachowanie, by pó)niej ziden-
ty*kowa& je za pomoc' atlasu. 

Bardzo cz+sto podczas obserwacji terenowych natkniemy si+ równie% na pióra 
lub wypluwki. To bardzo cenne )ród,o informacji o wieku, p,ci, a nawet przyczynie 
(mierci o*ary, zw,aszcza gdy znajdziemy tzw. oskub+, czyli pióra pozosta,e po polo-
waniu krogulca lub jastrz+bia. Na podstawie takich (ladów mo%na pozna& miejsca 
wyst+powania danego gatunku. Dotyczy to zw,aszcza ptaków o nocnym i skrytym 
trybie %ycia, np. sów. Pióra powinni(my opisywa& dok,adnie, podaj'c zw,aszcza 
dat+ i miejsce znalezienia. 
                                              
9 A W TERENIE… 9
Zapuszczaj'c si+ w las, ,atwo zab,'dzi&, dlatego ornitolog powinien zabra& ze sob' 
kompas i map+. Najlepiej do tego celu nadaj' si+ mapy gospodarczo-przegl'dowe 
nadle(nictw w skali 1:10 000 lub mapy przegl'dowe w skali 1:20 000. S' na nich le(ne 
oddzia,y i wydzielenia, których granice w terenie wyznaczaj' s,upki oddzia,owe 
opatrzone odpowiednimi numerami. 

Na mapach mo%na nanosi& obserwacje i gniazda. U,atwieniem jest korzystanie z narz+-
dzi wyposa%onych w GPS, za pomoc' których mo%emy stworzy& w terenie tzw. footprint, 
czyli zdj+cie z naniesionymi wspó,rz+dnymi np. o lokalizacji znalezionego gniazda. Foot-
print mo%na wykona& za pomoc' wi+kszo(ci dost+pnych na rynku smartfonów.

Wi+kszo(& le(nych gatunków ptaków p,oszy si+ na widok cz,owieka, dlatego obser-
wuj'c je, powinni(my zachowa& szczególn' ostro%no(&. Niepokojenie ptaków w pobli%u 
miejsc gniazdowania w okresie l+gowym mo%e doprowadzi& do porzucenia i utraty 
l+gu. Pami+tajmy te%, %e wi+kszo(& ptaków jest prawnie chroniona, dlatego nale%y bez-
wzgl+dnie przestrzega& obowi'zuj'cych przepisów. W wypadku niektórych, bardzo 
rzadkich i p,ochliwych gatunków, takich jak bielik, puchacz czy bocian czarny, wyzna-
cza si+ dodatkowo – wokó, gniazd – strefy ochronne, w których zabronione jest prze-
bywanie osób bez specjalnego zezwolenia. Gdyby uda,o si+ nam zaobserwowa& rzadki 
gatunek, warto t+ obserwacj+ równie% opisa& i zg,osi& na specjalnym formularzu do 
Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. ¶

WYPLUWKI  
I OBR&CZKI GO#'BI 
to znak, "e jastrz4b  
jest blisko.

OBR&CZKI  
po go,+biach.

WYPLUWKI 

!LADY OBECNO!CI JASTRZ#BIA (ACCIPITER GENTILIS):
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ZAMASKOWANY 
OBSERWATOR 
PRZYRODY. 
Czasami  
trzeba si6 
po1wi6ci3.
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POD 
KONIEC ZIMY 

I WCZESN& WIOSN& 
WIELE FRAGMENTÓW LASU 

STOI W WODZIE.
 S' to nie tylko okresowo zalewane 

lasy olchowe, ale tak%e ni%ej po,o%one 
,+gi, gr'dy czy po prostu zag,+bienia 
terenowe. W zale%no(ci od pogody, 

stan taki utrzymuje si+ do 
maja, czerwca.

WIOSENNE WODY 
JE!LI JESIE( JEST MOKRA, WODA ZACZYNA GROMADZI$ 
SI' JU% PO OBFITYCH DESZCZACH, ALE WI'KSZO!$ 
POCHODZI ZE SPAD#EGO ZIM& !NIEGU. Metr sze(cienny 
bia,ego puchu daje ok. 100 l wody, a przy pó,metrowej grubo(ci 
pokrywy (nie%nej na jednym hektarze zbierze si+ 5 tys. l wody. 

W GÓRACH GWA#TOWNY SP#YW WODY NISZCZY POD#O%E, 
ZABIERA ZE SOB& CZ&STKI GÓRNEJ, NAJBARDZIEJ 
%YCIODAJNEJ WARSTWY GLEBY, CZASEM TE% UNOSI 
GLEB' MINERALN&. Zjawisko to nosi nazw+ erozji wodnej. 
Strumienie rw'ce drogami niszcz' je, pog,+biaj' koleiny, wype,niaj' 

i przepe,niaj' naturalne w'wozy, a gwa,townie zasilaj'c potoki i rzeki, 
powoduj' wezbrania i powodzie.

Z POCZ&TKIEM SEZONU WEGETACYJNEGO CIEMNE LUSTRO WODY POKRYWA 
SI' ZIELENI&, A NAST'PNIE KWIATAMI RO!LIN PRZYSTOSOWANYCH DO 
%YCIA W TYM !RODOWISKU. Kwitn'ca okr+%nica bagienna, potrafi'ca pokry& 
ca,' powierzchni+ drobnych cieków czy kana,ów, ma li(cie pod powierzchni', nad ni' 
wystawiaj'c bia,y kwiatostan. Po opadni+ciu wody okr+%nica %yje dalej jako typowa 

ro(lina l'dowa.

OKRESOWE ZBIORNIKI S& WA%NYM MIEJSCEM 
ROZRODU P#AZÓW. Nie ma tam ryb zjadaj'cych kijanki, 
a woda utrzymuj'ca si+ do lata zapewnia im warunki 
do bezpiecznego prze%ycia ca,ego cyklu rozwojowego. 
Dobrym przyk,adem mo%e by& %aba trawna, jeden 
z najpospolitszych le(nych p,azów. Wczesn' wiosn' (ju% 
w marcu), po odbyciu godów i z,o%eniu skrzeku, doros,e 
osobniki opuszczaj' (rodowisko wodne. Kijanki %ywi' si+ 
glonami i szcz'tkami ro(lin, w mniejszym stopniu drobnymi 
zwierz+tami. W wieku ok. trzech miesi+cy przechodz' 
przeobra%enie i wychodz' na l'd.  
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WODA PE$NI KLUCZOW. ROL! W )YCIU LASU. NICZYM KREW  KR.)Y POMI!DZY POSZCZEGÓLNYMI  KOMPONENTAMI EKOSYSTEMU. 
G$ÓWNYM JEJ +RÓD$EM JEST DESZCZ I "NIEG. NA WIOSN! WYST!PUJE W OBFITO"CI. CZASEM JEDNAK TA OBFITO"# JEST Z$UDNA 
I, PO WIOSENNYCH PODTOPIENIACH, JU) WCZESNYM LATEM ZACZYNA JEJ W LESIE BRAKOWA#. 

TEKST I ZDJ!CIA: Grzegorz Oko!ów

BARDZO WA%NE JEST MAGAZYNOWANIE WODY 
JU% W MIEJSCU JEJ POJAWIENIA SI' – TZW. MA#A 
RETENCJA. Dlatego w lasach buduje si+ m.in. ma,e 
zbiorniki wodne oraz tamy na potokach, strumieniach 
czy rowach. Pozwala to prowadzi& racjonaln' 
gospodark+ wodn'  (gromadzi& wod+ na okresy suchsze) 
oraz zapobiega& powodziom na nizinach.

CZ'!$ WODY Z ROZTOPÓW ZNAJDUJE NATURALNE UJ!CIE, NA KILKA 
MIESI'CY WYPE#NIAJ&C  OKRESOWE ROWY, CIEKI I STRUMIENIE, 
KTÓRYMI UCHODZI DO RZEK I JEZIOR. W zag,+bieniach powstaj' zastoiska, 
utrzymuj'ce si+ a% do wyparowania. Podczas gwa,townych odwil%y woda nie 
wsi'ka w zamarzni+te pod,o%e, tylko w ca,o(ci sp,ywa do rzek, powoduj'c silne 

ich wezbrania. Poniewa% nie zasili,a gruntu, latem jej w nim zabraknie.

W SEZONOWO ZALEWANYCH MIEJSCACH SPOTKAMY SPECYFICZN& GRUP' 
BEZKR'GOWCÓW, PRZYSTOSOWANYCH DO TAK ZMIENNYCH WARUNKÓW. 
S' takie, które przeczekuj' suchy okres w postaci jaj, w wodzie przechodz' cykl rozwojowy 
i opuszczaj' j' jako osobniki doros,e. Inne bezkr+gowce czekaj' na lepsze czasy w formie 
przetrwalnikowej. 1limak zatoczek pospolity mo%e przez kilka miesi+cy oby& si+ bez wody, 
ukryty we wn+trzu swej muszli, spoczywaj'cej na dnie wyschni+tego zbiornika.

LAS MA  DU%& ZDOLNO!$ ZATRZYMYWANIA WODY W !CIÓ#CE, 
WARSTWIE PRÓCHNICZNEJ GLEBY ORAZ RO!LINNO!CI RUNA, 
ZW#ASZCZA MSZYSTEJ, SPOWALNIA TE% ODP#YW Z OPADÓW 
ATMOSFERYCZNYCH. Pod okapem koron (nieg topnieje d,u%ej, 
dzi+ki czemu woda wolniej te% sp,ywa. Cz+(& wody z opadów 
atmosferycznych zatrzymuje si+ ju% w koronach drzew oraz na pniach, 

sk'd wyparuje, zanim zd'%y dotrze& do gleby. To w,a(nie wyci+cie 
górskich lasów jest jedn' z g,ównych przyczyn tragicznych powodzi 

nawiedzaj'cych niektóre kraje azjatyckie. 
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PODZWONNE 
DLA JESIONÓW? 

KIEDY Z POCZ.TKIEM LAT 90. UBIEG$EGO WIEKU TE PI!KNE DRZEWA ZACZ!$Y MASOWO ZAMIERA# W POLSKICH LASACH, 
CHYBA NIKT NIE ZDAWA$ SOBIE SPRAWY, JAK SZEROKIE KR!GI OSTATECZNIE ZATOCZY DRAMAT I JAKIE POCI.GNIE 
ZA SOB. SZKODY. DZI" JESION WYNIOS$Y GINIE W CA$EJ EUROPIE. NAWET KANA$ LA MANCHE NIE OKAZA$ SI! 

PRZESZKOD. DLA TAJEMNICZEGO POMORU.

TEKST: Krzysztof Fronczak
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O d siedmiu lat dzi+ki odkryciu polskiego badacza, prof. Tadeusza Kowal-
skiego, wiemy, %e g,ównym sprawc' nieszcz+(cia jest niepozorny grzyb, 
skrywaj'cy si+ pod ,aci/sk' nazw' Chalara fraxinea. Wcze(niej nie wie-
dzieli(my nawet tego. Ale i tak nie na wiele to si+ zdaje – wci'% jeste(my 

bezradni wobec wydanego przez natur+ wyroku.

; JEDEN SCENARIUSZ 
Jesionowe li(cie zaczynaj' wi+dn'&, a potem zasychaj', kora p+ka i zapada si+, a miazga 
(nie bez powodu – z racji %yciowej dla drzewa funkcji – zwana te% tkank' twórcz') 
brunatnieje i zamiera. Dochodzi do obumierania p+dów i ga,+zi, tote% drzewo broni 
si+, rozwijaj'c tzw. wilki (p+dy z p'czków (pi'cych). Wilki pojawiaj' si+ tak%e na 
pniach, co t,umaczy si+ wi+kszym dost+pem do (wiat,a, w zwi'zku z prze(wietleniem 
koron, ale p+dy, wyrastaj'ce cz+sto w du%ym zag+szczeniu, nie ratuj' sytuacji. Mniej-
sza powierzchnia koron to ograniczenie procesu fotosyntezy – o*ara s,abnie. Na to 
tylko czekaj' chrz'szcze z podrodziny kornikowatych, preferuj'ce %erowanie w,a(nie 
na owym gatunku. Niczym do(wiadczeni rzemie(lnicy, dziel' si+ rolami – np. jesio-
nowiec zmienny zabiera si+ g,ównie za wierzcho,kowe partie m,odszych drzew, gdzie 
wgryza si+ pod cienk' kor+, za( je(niak czarny zasiedla raczej starsze okazy. Szkodniki 
daj' pokaz niszczycielskiej, a zarazem wyj'tkowo per*dnej roboty – dr'%'c chodniki, 
nie zdradzaj' swej obecno(ci – nie sypi' na zewn'trz charakterystycznych trocinek 
(jak cho&by kornik drukarz, %eruj'cy na (wierku). O ich dzia,alno(ci (wiadcz' tylko 
,atwe do przeoczenia niewielkie otwory wej(ciowe. A w (rodku rozgrywa si+ dramat 
– szkodniki rujnuj' arterie zasilaj'ce drzewo w substancje od%ywcze. Na to wszyst-
ko nak,ada si+ choroba opie/kowa, wiod'ca do stopniowej redukcji korzeni. Kiedy 
z systemu korzeniowego pozostaje w ko/cu tylko kikut, drzewo ,atwo si+ wywraca.

Z bada/ nad przyczynami choroby zamierania jesionu, prowadzonych przez na-
ukowców z Katedry Fitopatologii Le(nej Wydzia,u Le(nego Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie, pod kierunkiem  prof. Tadeusza Kowalskiego, wynika, %e zapadaj' na 
ni' drzewa w ka%dym wieku, ale nasilenie zjawiska jest najwi+ksze w drzewostanach 
m,odych, maj'cych do dwudziestu lat. Choruj' niezale%nie od pochodzenia, chocia% 
mniej podatne okazuj' si+ te z naturalnych odnowie/ ni% posadzone sztucznie.

; SK-D TEN WYROK?
– W zamieraj'cych tkankach jesionów da si+ stwierdzi& obecno(& kilkudziesi+ciu ga-
tunków grzybów. S' w(ród nich paso%yty, zdolne  do infekcji drzew w dobrej kondycji, 
takie, które zaka%aj' drzewa os,abione, jak równie% gatunki pobieraj'ce substancje 
od%ywcze z obumar,ych tkanek (tzw. saprotrofy). W procesie „dobijania” jesionów 
bierze wi+c udzia, wiele organizmów, co nie zmienia faktu, %e g,ównym winowajc' 
pozostaje Chalara fraxinea – mówi prof. Tadeusz Kowalski, kluczowa posta& w roz-
poznaniu sprawy.

Geneza choroby nie jest jasna. Jedna z hipotez zak,ada,a, %e grzyb by, obecny 
w europejskich lasach „od zawsze”, ale dopiero niedawno niebezpiecznie zmutowa, 
lub dosz,o do skrzy%owania dwóch ró%nych gatunków. 

– Ostatnie badania sk,aniaj' ku tezie, %e zosta, on zawleczony z Azji. Na jesionie 
mand%urskim, rosn'cym w Japonii, stwierdzono wyst+powanie grzyba, który – 
wiele na to wskazuje – jest identyczny z tym, który tak daje si+ we znaki w Europie 
– uwa%a krakowski uczony. 

Dr Wojciech Gil z Zak,adu Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Le(nych Instytutu Ba-
dawczego Le(nictwa w S+kocinie, autor 
obszernej monogra*i jesionu,  uwa%a, %e 
praprzyczyny zamierania trzeba szuka& 
w(ród pogarszaj'cych si+ warunków %y-
ciowych gatunku, do czego przyczynia 
si+ efekt cieplarniany, w tym zw,aszcza 
obserwowany od lat spadek poziomu 
wód gruntowych oraz d,ugotrwa,e susze 
i niespodziewane przymrozki. 

– Drzewa staj' si+ s,absze, a to czyni je 
podatnymi na dalsze dzia,anie patoge-
nicznych grzybów, mikroorganizmów czy 
szkodników owadzich. To klasyczna cho-
roba ,a/cuchowa, w której czynniki abio-
tyczne inicjuj' dalsze stadia, wiod'ce do 
zamierania. Patogeny %eruj'ce na wcze(niej 
os,abionych drzewach s' tylko ogniwem 
takiego ,a/cucha – dowodzi Wojciech Gil.

— Dzi6ki odkryciu polskiego badacza wiemy wreszcie, "e g#ównym 

sprawc4 masowego zamierania jesionów  jest grzyb Chalara 

fraxinea. Wcze1niej nie wiedzieli1my nawet tego. Ale i tak wci4" 

jeste1my bezradni wobec wydanego przez natur6 wyroku. —

ZAMIERAJ&CE 
JESIONY 
na terenie 
Nadle1nictwa 
Radziwi##ów 
(RDLP !ód7).

fot. Wojciech Gil
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W 1992 r. zamieranie jesionów zaobserwowano w pó,noc-
no-wschodniej Polsce. Rok pó)niej niepokoj'ce sygna,y za-
cz+,y p,yn'& z lasów pó,nocnej Wielkopolski, m.in. z terenu  
Nadle(nictwa Sarbia (RDLP Pi,a). Potem nasta, jednak krótki 
okres zwodniczego, jak si+ mia,o okaza&, spokoju. Ju% si+ wy-
dawa,o, %e to jakie( przej(ciowe, lokalne kaprysy natury. Ale 
w 1997 r. le(nicy zacz+li dostrzega& narastaj'ce zamieranie 
jesionów na Podlasiu. Pi+& lat pó)niej choroba zacz+,a masowo 
u(mierca& jesiony na Lubelszczy)nie i ani si+ nie obejrzeli, 
kiedy ogarn+,a niemal ca,', poza naprawd+ nielicznymi wy-
j'tkami, krajow' populacj+ tego gatunku. 

; POCHÓD !MIERCI
W 1996 r. pomór by, ju% na Litwie. W latach 2000–2002 symp-

tomy choroby stwierdzono w Niemczech i Danii, w latach 2004–
2006 – w Czechach, Austrii i S,owenii, w 2007–2009 – w Szwecji 
(cho& ju% wcze(niej zaobserwowano pierwsze przypadki w najda-
lej na po,udnie wysuni+tych regionach tego kraju), Finlandii, Nor-
wegii, Szwajcarii, Francji, Rumunii i na W+grzech, a w 2009 roku 
choroba zapuka,a do W,och. Wyra)nie zaskoczeni byli Brytyj-
czycy, gdy wiosn' ubieg,ego roku choroba zacz+,a dziesi'tkowa& 
jesionowe drzewostany na wyspach – natura da,a dowody, %e ich 
s,ynna splendid isolation (wspania,a izolacja) bywa mrzonk' nie 
tylko w polityce. Jak g,+boko wierzyli, %e wyspiarskie po,o%enie 
chroni ich przed inwazj' z kontynentalnej Europy mo%e (wiad-
czy& fakt, %e dopiero 29 pa)dziernika ub.r. rz'd Davida Came-
rona podj', decyzj+ o zakazie obrotu sadzonkami, drzewkami  
i nasionami jesionu pochodz'cymi z obszarów, na których gatu-
nek ten zamiera. Otrze)wienie przysz,o za pó)no – na Wyspach 
Brytyjskich, gdzie gatunek ten z racji warunków siedliskowych  

i klimatycznych jest bardziej rozpowszechniony ni% gdzie indziej 
w Europie, w zesz,ym roku trzeba by,o wyci'& ok. 100 tys. drzew 
dotkni+tych infekcj'.

Dzi( choroba wyst+puje ju% w 25 krajach Europy. W jej wyniku 
Dania straci,a ok. 90 proc. wszystkich jesionów, a obszary le(ne na 
Litwie, na których powszechnie wyst+powa, ten gatunek, skurczy-
,y si+ w latach 2001–2009 z 53 tys. ha do 38 tys. ha. Dramatycznie 
wygl'da sytuacja w wielu innych regionach kontynentu. 

PORTRET OFIARY      
Jesion wynios$y (Fraxinux excelsior L.) 
wyst#puje na terenie prawie ca$ego 
naszego kraju, poza obszarami 
górskimi po$o%onymi powy%ej 
700–1000 m n.p.m. W Polsce jest 
pospolity, ale w drzewostanach zwykle 
stanowi domieszk#, rzadko za" tworzy 
jednogatunkowe lite formacje. To popularne 
drzewo przydro%ne i parkowe – dobrze 
znosi zanieczyszczenie powietrza. 
Jesion wynios$y jest przedstawicielem 
rodziny oliwkowatych (Oleaceae), 
rodzaju Fraxinus L., do którego nale%y 
65–70 gatunków wyst#puj!cych g$ównie 
na pó$kuli pó$nocnej. W dogodnych 
dla siebie warunkach dorasta 
do 35–40 metrów wysoko"ci i 1 m pier"nicy 
("rednica mierzona na wysoko"ci piersi 
cz$owieka, czyli 1,3 m, st!d nazwa), ale 
najwy%sze rosn!ce w Puszczy Bia$owieskiej 
okazy osi!ga$y wysoko"' 45 m i 2 m 
pier"nicy. Pocz!tkowo ro"nie bardzo 
szybko, potem, w wieku ok. 100 lat, 
przestaje przyrasta' wzwy%. Najstarsze 
jesiony w Polsce maj! ok. 450 lat. 

Drzewo ma szerok!, kulist! lub kopulast! 
koron#. Rosn!c w zwarciu, wykszta$ca 
wysoki i bezs#czny pie(, pokryty 
pocz!tkowo zielonkawoszar! i g$adk! kor!, 
pó&niej ciemnoszar! i sp#kan!. Na wolnej 
przestrzeni pie( ma niski, ze sk$onno"ci! 
do widlastego rozga$#ziania si#. Jesion 
wynios$y ma du%e wymagania siedliskowe, 
preferuje gleby zasobne i wilgotne, a nawet 
mokre, cho' unika terenów ze stagnuj!c! 
wod!.  Jest gatunkiem %yznych lasów 
li"ciastych, wspó$tworz!cym lasy siedlisk 
wilgotnych, cz#sto zwi!zanych z dolinami 
rzek i niewielkich cieków wodnych. 
Tworzy bogate przyrodniczo zespo$y, 
odgrywaj!ce istotn! rol# w naturalnej le"nej 
retencji, maj!ce zarazem – ze wzgl#du 
na wielk! ró%norodno"' biologiczn! 
– znaczenie dla funkcjonowania i dro%no"ci 
korytarzy ekologicznych. Wiele z tych 
siedlisk przyrodniczych (np. $#gi wi!zowo-
-jesionowe, $#gi d#bowo-wi!zowo-
-jesionowe, czy olszowo-jesionowe) 
podlega ochronie w ramach sieci 
Natura 2000.

TO CIEKAWE…

fot. Pawe% Fabija-ski
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— Geneza zaskakuj4cego pomoru nie jest dok#adnie znana. 

Podobnie, jak niejasna jest najbli"sza przysz#o13 jesionu 

wynios#ego w europejskich lasach. —

PROFIL ZABÓJCY  

Poszukuj!cy przyczyn nekrozy (martwicy) jesionu 
prof. Tadeusz Kowalski ju% w 2001 r. zauwa%y$ cz#ste 
wyst#powanie na tym drzewie grzyba o nieznanych 
wcze"niej cechach morfologicznych. W 2006 r., 
uprzednio wielokrotnie izoluj!c go z jesionów rosn!cych 
na terenie Nadle"nictwa W$oszczowa (RDLP 
Radom), opisa$ nowy gatunek – Chalara fraxinea. 
Nast#pnie doszuka$ si# zwi!zku mi#dzy tym 
gatunkiem a form! generatywn! (p$ciow!) grzyba, 
znan! od po$owy XIX w. jako pucharek jesionowy 
(Hymenoscyphus albidus). Jaki" czas potem wspólnie 
z uczonymi szwajcarskimi wykaza$, %e pucharek 
jesionowy wyst#puje w postaci dwóch, trudnych do 
odró%nienia, ale nieidentycznych genetycznie populacji. 
Ta odpowiadaj!ca za infekcj# jesionów, b#d!ca 
tzw. stadium workowym Ch. fraxinea, otrzyma$a 
naukow! nazw# Hymenoscyphus pseudoalbidus. 
Grzyb infekuje li"cie, p#dy, strza$ki, ga$#zie i pnie 
jesionów, potem rozprzestrzenia si# w obr#bie 
kory i miazgi oraz w drewnie, powoduj!c 
nekroz# tych tkanek. Jego owocniki maj! posta' 
charakterystycznych miseczek o "rednicy 1,5–5 mm, 
pojawiaj!cych si# na ubieg$orocznych nerwach li"ci 
jesionu, opad$ych na dno drzewostanu (sporadycznie 
– na zamar$ych sadzonkach). Na jednym nerwie 
li"ciowym mo%e by' kilkadziesi!t takich miseczek, 
w ró%nych stadiach rozwoju. Z dojrza$ych miseczek 
wysypuj! si# zarodniki, które, roznoszone przez 
wiatr, infekuj! nast#pne jesiony. Grzybnia zimuje 
w pora%onych organach oraz w nerwach opad$ych 
li"ci. Na prze$omie czerwca i lipca znowu pojawiaj! 
si# miseczki i cykl rozwojowy grzyba si# powtarza.

ZABÓJCZY GRZYB tworzy charakterystyczne 
miseczki na nerwach zalegaj4cych w 1ció#ce li1ci 
jesionu, z których wiatr rozsiewa zarodniki.

KOLONIE  
CHALARA FRAXINEA wyhodowane na 
po"ywce z nekrotycznych tkanek jesionu.

TO CIEKAWE…

; WYNIOS$Y I WA(NY                                             
Mo%na powiedzie&, %e wszelkie dane na temat skali zamierania jesionów w Polsce 
maj' ju% dzi( walor historyczny, cho&by z tego powodu, %e nie brak miejsc, w których  
choroba wyci+,a je w pie/. Szacunki s' te% o tyle trudne, %e gatunek ten – ze wzgl+du 
na liczebno(& populacji – nie stoi w naszej gospodarce le(nej na pierwszym planie. 
Wojciech Gil ocenia, %e drzewostany z panuj'cym jesionem wynios,ym zajmuj' 
u nas ok. 30 tys. ha, najwi+cej w Wielkopolsce i na Dolnym 1l'sku. To naprawd+ 
niewiele wobec ponad 9 mln ha ogólnej powierzchni le(nej w Polsce.  Dr Tadeusz 
Zachara z tego samego zak,adu IBL przestrzega jednak:

– Jesion wynios,y rzeczywi(cie nie zajmuje eksponowanego miejsca w naszych 
gospodarczych rachubach, co nie oznacza, %e nie ma istotnego znaczenia przyrodni-
czole(nego. Jest bardzo wa%nym sk,adnikiem nadrzecznych ,+gów i gr'dów, wyst+-
puje w olsach, wzd,u% rzek i potoków, gdzie zazwyczaj ro(nie w towarzystwie innych 
drzew, cho& bywa, %e tworzy drzewostany lite. Jego rola w ró%norodno(ci biologicz-
nej lasu jest naprawd+ trudna do przecenienia. A to, %e nasza wiedza o tym dramacie 
o bezprecedensowym, kontynentalnym zasi+gu wci'% jest niepe,na – moim zdaniem 
– powinno sk,ania& Lasy Pa/stwowe do kontynuowania bada/.

Takich historycznych ju% danych dostarczy,a specjalna ankieta przeprowadzona 
kilka lat temu w nadle(nictwach przez IBL. Obaj moi rozmówcy z s+koci/skiego in-
stytutu podkre(laj', %e le(nicy powa%nie potraktowali t+ inicjatyw+, o czym (wiad-
czy, bardzo wysoki procent zwrotów wys,anych formularzy. Z sonda%u wynik,o, 
%e w oko,o 85 proc. nadle(nictw posiadaj'cych drzewostany jesionowe stwierdzono 
wyst+powanie choroby, a ogólna powierzchnia zamieraj'cych drzewostanów jesio-
nowych przekroczy,a 10 tys. ha. Kulminacja zjawiska wyst'pi,a przewa%nie w latach 
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i KORA P'KA 
i zapada si6, 

na pniach pojawiaj4 
si6 zrakowacenia.
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DRZEWO MAGICZNE

Uwa%a si#, %e jesion jest jednym z najstarszych 
drzew na Ziemi, pojawi$ si# na niej ok. 10 mln lat 
temu. By' mo%e, dlatego zaj!$ wyj!tkowe miejsce 
w mitach i legendach dawnych ludów, w których 
otaczany by$ czci! nale%n! bogom lub uznawany za 
boskiego wys$annika obdarzonego magiczn! moc!. 
Dla staro%ytnych Greków jesion by$ drzewem Aresa 
– boga wojny.  
W mitologii ludów Pó$nocy by$ drzewem wiadomo"ci 
dobrego i z$ego. Pie"ni Eddy, najstarszego zabytku 
pi"miennictwa islandzkiego, którego pocz!tków upatruje 
si# w IX w., g$osi$y chwa$# Yggdrasill, jesionu stoj!cego 
w centrum kosmosu istot zamieszkuj!cych mityczn! 
Ulthima Thule, Ziemi# Lodu. Zakorzeniony w krainie 
bogów, godzi$ dwa inne "wiaty – %ywych i umar$ych. 
W wierzeniach germa(skich by$ drzewem "wiata, 
d&wigaj!cym na równi niebo i ziemi#. W s$owia(skiej 
mitologii w#%e mia$y omija' jesion z daleka. 
Odgrywa$ on zatem wa%n! rol# w gus$ach maj!cych 
skutecznie chroni' przed uk!szeniami tych gadów. 
Leczy$, ale potrafi$ te% zabija' – %adna strza$a nie 
mog$a dorówna' celno"ci! jesionowej.

1999–2003. Szczególnie podatne na chorob+ okaza,y si+ uprawy i m,odniki pocho-
dz'ce z sadzenia, stanowi'ce a% 40 proc. dotkni+tej ni' ,'cznej powierzchni. Nieco 
wi+ksz' odporno(& wykaza,y drzewostany w (rednim wieku i starsze. Nadle(nictwa 
sygnalizowa,y zarazem, %e zmuszone by,y zrezygnowa& z produkcji sadzonek jesio-
nu – choroba dos,ownie wymiot,a je z wielu szkó,ek le(nych. W wielu wypadkach 
nie pomaga,o spalanie zainfekowanych sadzonek – i tak po jakim( czasie dosi+ga,a 
zdrowych. Zreszt' i te ocalone, tra*aj'ce do upraw, zazwyczaj gin+,y po kilku latach.

; LINIA OBRONY
Przyczyn+ choroby jesionów ju% znamy. Gorzej jest z antidotum. Skutecznym spo-
sobem by,oby dok,adne zbieranie i palenie opad,ych li(ci (bo infekcja zaczyna si+ 
tam w,a(nie, patrz ramka: Pro*l zabójcy). Ale w lesie to przecie% niewykonalne. 

Badania prowadzone na prze,omie wieków pod kierunkiem doc. Krystyny 
Przyby, z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku doprowadzi,y do sformu,owania 
zalece/, by w Lasach Pa/stwowych eliminowa& jesiony ze szkó,ek le(nych, stale 

monitorowa& pora%one drzewostany i na bie%'co usuwa& pojawiaj'cy si+ posusz. 
Dokument zawieraj'cy takie dyspozycje dla wszystkich regionalnych dyrekcji LP 
obowi'zuje od 2001 r. Od tej chwili jesion znika te% ze szkó,ek le(nych. Je(li jeszcze 
w 2000 r. w LP wyprodukowano 27 mln sadzonek tego gatunku, to pi+& lat pó)niej 
ju% tylko 4 mln szt., w 2007 r. – 1 mln szt., a w 2011 r. zaledwie 250 tys. szt. 

Tam, gdzie konieczne sta,o si+ wycinanie chorych jesionów, do czasu ust'pienia 
infekcji las odnawia si+ olch', wi'zem i innymi gatunkami li(ciastymi. Na dorocznej 
krajowej konferencji hodowlanej w 4agowie Lubuskim w pa)dzierniku 2007 r. pod-
trzymano te zalecenia, przy czym le(nicy i przedstawiciele (wiata nauki zgodzili si+, 
%e w razie rozpadu drzewostanów jesionowych i powstawania du%ych powierzchni 
otwartych, w wyj'tkowych wypadkach dopu(ci& trzeba nawet radykalne rozwi'-
zanie, np. usuwanie wszystkich drzew na danej powierzchni (tzw. r+bni+ zupe,n').

Problemem okaza,a si+ ingerencja na obszarach obj+tych sieci' Natura 2000. Przy-
k,adu dostarczy,y np. wydarzenia w Nadle(nictwie W,oszczowa, gdzie w styczniu 
2007 r. wichura zniszczy,a fragment choruj'cych drzewostanów jesionowych na 
specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Ostoja Przedborska”. Dzia,ania ratunkowe 

podj+te przez le(ników skrytykowa,a Pa/stwowa Rada Ochro-
ny Przyrody, notabene w opinii skierowanej na r+ce g,ówne-
go konserwatora przyrody, pos,uguj'c si+ mocno naci'gan' 
informacj', jakoby na innych obszarach kraju obserwowano 
pierwsze symptomy poprawy kondycji zdrowotnej jesionów. 

; CIERPLIWO!, PONAD WSZYSTKO
– W niektórych drzewostanach kilkunastoprocentowa cz+(& po-
pulacji szcz+(liwie nie wykazuje objawów infekcji, co mog,oby 
(wiadczy& o jej naturalnej odporno(ci. Mo%liwy jest te% wzrost 
odporno(ci populacji, którym uda,o si+ prze%y& infekcj+ – to tzw. 
odporno(& nabyta, któr' mo%na porówna& z t', któr' maj' ludzie 
zaszczepieni przeciw chorobom wirusowym. By& mo%e zatem po-
jawi' si+ hodowle jesionów odpornych. Parki mo%na podratowa& 
jesionem pensylwa/skim, mniej podatnym na zaka%enie. Niestety, 
w lasach takie rozwi'zanie nie wchodzi w gr+, bo to przecie% gatu-
nek obcy – rozwa%a kolejne warianty krakowski badacz.

Od moich rozmówców w IBL s,ysz+ jednak, %e trzeba by& przy-
gotowanym na d,ugi okres %mudnego przywracania jesionom 
nale%nego miejsca w lesie. Nawet zak,adaj'c optymistycznie, %e 
choroba równie szybko ust'pi, jak si+ rozwin+,a, to problemem 
b+dzie wyhodowanie odpowiedniej liczby sadzonek. A prze-
cie% s' w kraju miejsca, w których gatunek ten po prostu prze-
pad, z le(nego krajobrazu, tak%e na skutek prowadzonej przez  
le(ników przebudowy gatunkowej, podyktowanej konieczno(ci' 
ratowania „pojesionowych” siedlisk przed degradacj'. Tam nie 
sposób liczy& na naturalne odnowienia. Nie wiadomo te%, czy 
i jakie nast+pstwa niesie spowodowane kl+sk' zaw+%enie puli ge-
nowej jesionu wynios,ego i czy nie napyta to nam w przysz,o(ci 
jakiej( nast+pnej biedy. W'tpliwo(ci nie brak. Teraz w cenie jest 
przede wszystkim cierpliwo(&. ¶

— Choroba dziesi4tkuje jesiony ju" w 25 krajach Europy. 

Dania straci#a ich oko#o 90 proc. , a brytyjskich nie uratowa#a 

nawet wyspiarska „wspania#a izolacja”. —

ZDROWY M#ODY JESION... …A TU JU% ZAMAR#Y

fot. Wojciech Gil fot. Tadeusz Kowalski
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Z
a najlepszego prognostyka (wia-
ta uchodzi (wistak Phil z Pen-
sylwanii. To on jest bohaterem 
(wi+ta obchodzonego 2 lute-
go w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. Je%eli w tym dniu 

zwierzak, wyci'gni+ty z elektrycznie (!) 
ogrzewanej norki zobaczy swój cie/, zima 
potrwa jeszcze sze(& tygodni. Je(li go nie zo-
baczy – wiosna tu%, tu%. Czy te prognozy si+ 
sprawdzaj'? Zdaniem entuzjastów z tamtej-
szego Klubu 1wistaka, ich podopieczni nie 
pomylili si+ od 126 lat. Bardziej sceptyczni 

oceniaj', %e przepowiednie sprawdzi,y si+ 
w 40, góra 50 proc., co w praktyce oznacza 
zupe,ny przypadek.
Na szcz+(cie, naszych (wistaków nikt o nic 
nie pyta. Wiod' wr+cz sielankowe %ycie 
z dala od turystycznych szlaków i niepro-
szonych go(ci. Ju% od pocz'tku pa)dzier-
nika zaszywaj' si+ w swoich bezpiecznych 
norkach i zapadaj' w g,+boki sen. Grzeje je  
tylko ciep,e futro i zgromadzone na jesieni 
sade,ko. Budz' si+ od po,owy kwietnia do 
maja. I jedyne, co mog' zwiastowa&, to… 
koniec sezonu narciarskiego w Tatrach.   

H
a,asuj' nie tylko ludzie, robi to równie% 
przyroda. Na przyk,ad „kaszlni+cia” po-
,udniowoameryka/skich wyjców s,ycha& 
z odleg,o(ci 5 km. Ale to nie te ma,py 
okrzykni+to najg,o(niejszymi (decydowa, 
stosunek wielko(ci cia,a  do nat+%enia 

wydawanych d)wi+ków) zwierz+tami (wiata. Orygi-
nalny plebiscyt wygra, przedstawiciel rodziny wio(la-
kowatych, nazywanych te% wodnymi cykadami. Ten 
2-milimetrowy wodny owad, zamieszkuj'cy stawy 
i sadzawki ca,ej Europy, potra* wydawa&, przypomi-
naj'ce &wierkanie, odg,osy o nat+%eniu prawie 100 dB. 
Do naszych uszu dociera ich delikatniejsza wersja, bo 
t,umiona przez wod+.
Z odleg,o(ci nawet 1,5 km mo%na natomiast us,ysze& 
„(piew” turkucia podjadka (na zdj+ciu). Jeden z naszych 
najwi+kszych owadów wydobywa z siebie troch+ ponad 
90 dB, a wi+c jest g,o(niejszy od bardzo szybko jad'cego 
poci'gu (80 dB).
Równie g,o(no koncertuje samiec rzekotki drzewnej, 
który, tokuj'c, wydaje d)wi+k o sile nawet 90 dB, s,yszal-
ny z kilometrowej odleg,o(ci. Dla porównania: pracuj'cy 
na ulicy m,ot pneumatyczny razi nas 100 dB.  

Z a najbardziej niebezpieczne zwierz+ta na ziemi przywykli(my uwa%a& te, 
w starciu z którymi cz,owiek nie ma %adnych szans: drapie%niki z rodzi-
ny kotów, nied)wiedzie, niektóre rekiny, jadowite w+%e itp. Tymczasem 
obliczono, %e od czasu epoki kamienia najwi+cej ludzi maj' na sumieniu 
komary, a w,a(ciwie komarzyce (samce s' ro(lino%erne). I nie chodzi tyl-

ko o malari+, na któr' w dalszym ci'gu umiera na (wiecie od 1,5 do 3 mln osób 
rocznie, z czego po,owa to niemowl+ta i dzieci. 
Komary s' nosicielami ponad setki gro)nych chorób, m.in. zapalenia mózgu, dengi 
(choroby z cechami gor'czki krwotocznej), %ó,tej febry, a tak%e *larioz, czyli przewle-
k,ych chorób paso%ytniczych. Do tych ostatnich nale%y te% gro)na diro*larioza, któr' 
w ubieg,ym roku stwierdzono w Polsce. Chorob+ wywo,uje nicie/ przenoszony przez 
komary z psów. Paso%yt przyw+drowa, do naszego kraju z po,udnia Europy. Od 10 lat 
stwierdzano jego obecno(& u domowych czworonogów, ale wtedy nie zara%a, diro*-
larioz'. Teraz si+ to zmieni,o. Tylko w zesz,ym roku odnotowano 20 przypadków, 
na szcz+(cie, ,agodnej odmiany tej choroby. 
A co z innymi, te% przenoszonymi przez komary? Ma,o kto wie, %e na malari+ zapadano 
w Polsce jeszcze w latach 50. ub.w. i dopiero w po,owie lat 60. 1wiatowa Organizacja Zdro-
wia uzna,a nasz kraj za wolny od tej choroby, ale... ci'gle na ni' podatny. Chocia%by dla-
tego %e z tzw. grupy malarycznej, licz'cej 40 gatunków komarów, pozosta,y u nas cztery. 
A warunki klimatyczne coraz bardziej im sprzyjaj'.  

UWAGA! 
NADCHODZ&!

MA#E,  
ALE TE% WYJCE

!WISTAK POWIEDZIA#?

NA !WIECIE  
"yje 2,5 tys. 

gatunków 
komarów.

TEKST: Mariola Kluczek
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W!RÓD 
ORLIKÓW

ORZE# 
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– S. RUCHLIWE I WESO$E. ZUPE$NE 
ZAPRZECZENIE INNYCH SKRZYDLATYCH 
DRAPIE)NIKÓW, CZ!STO POS!PNYCH 
I SKRYTYCH – MÓWI O ORLIKACH 
KRZYKLIWYCH PAN ROBERT. PO CZYM KRE"LI 
W POWIETRZU FALIST. LINI! , POKAZUJ.C 
TRAS! , PO KTÓREJ PORUSZA J. SI! TOKUJ.CE 
PTAKI, TO WZLATUJ.C POD NIEBIOSA, 
TO OSTRO PIKUJ.C. JU) CHO#BY DZI!KI TYM 
TOKOM BARDZO O)YWIA J. LAS – TROCH! , 
JAK PL.SA J.CE W S$O*CU MOTYLE – $.K!. 

TEKST: TOMASZ K!OSOWSKI

ZDJ!CIA: G&T K!OSOWSCY

Wiosenne zalesianie to robota, która przykuwa 
wzrok do ziemi. Niewiele ma si+ okazji, by spojrze& w wiosenne 
niebo. Pobuja& wzrokiem w ob,okach. Ale  Robert Kapowicz, pod-
le(niczy z Le(nictwa Cieliczanka w Puszczy Knyszy/skiej,  cho& 
wszelkie prace w terenie lubi i oddaje si+ im z pasj', i tak ca,y czas 
(ledzi niebo. Koledzy le(nicy mówi', %e chyba ma oczy dooko-
,a g,owy. W,a(nie w czasie wiosennych prac zauwa%y, moment, 
gdy orlik krzykliwy przylecia, wiosn' do puszczy z zimowiska. 
Tak, dok,adnie ten moment. Ma pewno(&. Sk'd? – wypytuj' 
z niedowierzaniem cz,onkowie naszej ekipy. Przecie% ptak móg, 
ju% wcze(niej przylecie& niezauwa%ony i akurat dopiero tego dnia 
zechcia, si+ Robertowi pokaza&. Ale on nie ma w'tpliwo(ci.

– Pozna,em to po zm+czonym, statecznym locie. Innym od 
tego, który widz+, gdy drapie%nik koczuje lub poluje. Koledzy  
zarówno z Nadle(nictwa 0ednia, którego Cieliczanka jest cz+-
(ci', jak i z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP), 
w którym nasz bohater si+ aktywnie udziela, twierdz' jednak 
uparcie, %e trzeba mu wierzy& na s,owo. Nikt tak nie zna %ycia 
orlików, jak on. I nikt tak nie oczekuje ich wiosennego przylotu.

– Co tu du%o mówi&, przez ca,' zim+ t+skni+ za nimi jak dia-
bli! – zapewnia.

9 NAJPRAWDZIWSZY ORZE$ 9
Robert widzi orliki nie tylko b+d'c w lesie. Tak%e w domu, 
a mieszka w bloku w podbia,ostockim Wasilkowie. Orliki nie 
bujaj' tam wprawdzie nad dachami, jak swojskie kawki czy 
go,+bie, najwy%ej przemykaj' gdzie( wysoko w drodze do ulu-
bionych le(nych rewirów. Ale st+sknione i wprawne oczy nawet 
przez okno bloku s' w stanie wypatrzy& i rozpozna& ten nik,y 
paproch na niebie. Liczymy wi+c, %e w obecno(ci takiego prze-
wodnika zdo,amy wypatrzy& i s*lmowa& tego raczej rzadkiego 
ptaka, którego liczebno(& w kraju oceniana jest na kilka tysi+cy.

SZEROKIE, DESKOWATE 
SKRZYD#A,  

uginaj4ce si6 nieco w dó# 
– jak kartki roz#o"onej 

ksi4"ki – i rozczapierzone  
„palce” lotek, dla odmiany 

zagi6te w gór6. 

ORLIK KRZYKLIWY   
(Clanga pomarina).

!
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– Zobaczycie go na pewno! – (mieje si+ Robert. – W Puszczy 
Knyszy/skiej trudniej orlika nie zobaczy&, ni% zobaczy&.

Ale na razie niebo nad nami jest puste, wi+c le(nik i ornitolog  
w jednej osobie opisuje, jak ptaka tego gatunku rozpozna& i odró%-
ni& od innych skrzydlatych drapie%ników, gdy nagle uka%e si+ nad 
g,ow'. – Górne pokrywy skrzyde, ma zagi+te w dó,. Pióra lotek 
wygl'daj' jak rozczapierzone palce i s' zagi+te w gór+! – melduje 
krótko, po czym rysuje nam patykiem na ziemi spor' liter+ X. 
– Tak wygl'da orlik krzykliwy,  gdy, lec'c mniej wi+cej w nasz' 
stron+, rozpoczyna atak z powietrza. Nogi s' szeroko rozkraczo-
ne, a skrzyd,a uniesione – obja(nia. 

Orlik atakuje wy,'cznie stworzenia egzystuj'ce na ziemi. Po-
luje na drobne gryzonie, %aby i inne p,azy, zaskro/ce, a nawet 
(limaki. W,a(ciwie polowanie to za mocne s,owo. Ptak, wyl'do-
wawszy, kogucim truchtem dopada te ma,e o*ary po kilkume-
trowym po(cigu albo po prostu wybiera spo(ród niewysokich 
traw. Lista jego zdobyczy niewiele ró%ni si+ od diety pospolitego 
myszo,owa czy pustu,ki. Jest jednak najprawdziwszym or,em. 
Wed,ug obowi'zuj'cej w ornitologii klasy*kacji nale%y bowiem 
do or,ów w,a(ciwych, czyli do rodzaju Aquila, wraz z dwoma 
jeszcze, bardzo rzadkimi przedstawicielami tego rodzaju, wyst+-
puj'cymi w Polsce – orlikiem grubodziobym i or,em przednim. 
Powszechnie nazywany or,em bielik – w my(l tych kryteriów 
– nie jest w,a(ciwym or,em, tylko reprezentantem tzw. or,anów. 
Ale ze wzgl+du na okaza,o(&, tradycj+ i obecno(& w godle naro-
dowym nazywa si+ go nadal or,em, do czego najbardziej pedan-
tyczni badacze ptaków zd'%yli ju% przywykn'&. Niemniej i bielik, 
i bardzo rzadki orze, przedni pozostawia,y dot'd w cieniu mniej 
okaza,e orliki.

 
9 JAK MOTYLE 9
Od wioski Sokole pod'%amy kr+t' drog' w(ród starodrzewów, 
by nagle wyjecha& na rozleg,' polan+, rozci'gni+t' ,'kow' wst+-
g' wzd,u% skromnej rzeczu,ki o nazwie 1winibródka. Na skraju 
,'ki okaza,a tablica z napisem „Ochrona orlika krzykliwego na 
wybranych obszarach Natura 2000”. To wcielany od kilku lat, we 
wspó,pracy z Lasami Pa/stwowymi, projekt ochronny, w któ-
rym obok tutejszego Nadle(nictwa 0ednia bior' w Puszczy Kny-
szy/skiej udzia, jeszcze nadle(nictwa: Dojlidy, Knyszyn i Wali,y. 
Chodzi w nim o utrzymanie nale%ytego stanu liczebnego orlików 
krzykliwych, rzadkich w skali kraju, ale tu – jak podkre(la ich 
badacz – maj'cych si+ nie)le. Puszcza Knyszy/ska jest jedn' z ich 
najwa%niejszych krajowych ostoi. Naliczono tu 60 par tych pta-
ków. Wystarczy popatrze& na ni' z pu,apu lec'cego orlika albo 
po prostu na map+, by zrozumie& dlaczego. Otó%, orlik krzykliwy 
gniazduje w spokojnych lasach, ale pokarm zdobywa na ,'kach  
o niezbyt wysokiej trawie. Masyw puszczy poprzecinany jest 
licznymi niewielkimi rzekami, wzd,u% których ci'gn' si+ pasma 
podmok,ych lasów i ,'k. Drapie%niki maj' wi+c dogodne ostoje 
l+gowe i zaopatrzenie pod r+k', czyli pod skrzyd,em i dziobem.

O ile miejsc dogodnych do za,o%enia gniazda nie brakuje, 
to ,'ki, dawniej bez reszty wykaszane, dzi( – w zwi'zku ze 
zmian' charakteru gospodarki rolnej – szybko zarastaj' szuwa-
rami, krzakami i lasem. Orliki trac' %erowiska. Ich odtwarzanie 
to w,a(nie jeden z podstawowych celów projektu.

W g,+bi ,'k majaczy ambona, ju% na oko odmienna od my-
(liwskich. Zbudowana zosta,a, w ramach projektu, do obserwo-
wania orlików. Wzd,u% drogi zostan' wkrótce postawione tablice 
ukazuj'ce %ycie tych wci'% ma,o znanych ptaków i problemy ich 
ochrony. 

Z wysoko(ci ambony – typowej dla orlika czatuj'cego na zdo-
bycz – ogl'damy jego ,owisko. Cz+(& ,'k nosi (lady niedawne-
go mechanicznego wykaszania. Aby jednak zrozumie& tutejsze 
regu,y nastawionej ju% tylko na ochron+ przyrody gospodarki 
,'kowej, trzeba uwa%nie przestudiowa& roz,o%ony przed nami 
plan. Prostok'ty ze znakiem A, B1 i B2 oznaczaj' tu mozaikowo 
rozrzucone dzia,ki o ró%nych terminach koszenia. Chodzi o to, by 
nasz bohater mia, w stosownym  czasie dogodne ,owisko z nisk' 
traw', ale obok ros,a te% trawa wy%sza, pozwalaj'ca spokojniej 
%y& innym istotom, w(ród nich tym, które b+d' te% jego %erem. 
A wsz+dzie trawa ma mie& nie mniej ni% 15 cm wysoko(ci. Jak dla 
orlików – troch+ za wysoka. Ale na tych ,'kach %yj' te% rzadkie 
motyle wymienione w za,'cznikach do programu Natura 2000: 
czerwo/czyk nieparek, czerwo/czyk *oletek, dostojka eunomioa, 
przeplatek britomartis. Potrzebuj' trawy nieco wy%szej do ukrycia 
si+ i sk,adania jaj. Orliki musz' tu by& zatem traktowane jak mo-
tyle, a motyle – jak orliki. Godzenie nieraz sprzecznych potrzeb 
ró%nych zagro%onych gatunków to jeden z typowych dylematów 
wspó,czesnej, czynnej ochrony przyrody. 

Z wysoko(ci ambony wida& te% tu i ówdzie powbijane 
w ziemi+ tyczki z poprzeczkami, maj'ce kszta,t litery T. 

POTRAFI ZASI&!$ 
na czatach tak,  

by nie rzuca3 si6 
w oczy.
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To s' czatownie dla orlików, by mog,y z niezbyt wysokiej 
pozycji (ledzi& ziemi+ i wypatrywa& o*ar. Czy s' ch+tnie 
wykorzystywane? – Jak dot'd, nie bardzo – zauwa%a Robert, 
dodaj'c, %e wol' bardziej naturalne stanowiska obserwacyjne 
w postaci drzew. Zna w puszczy wszystkie, na których jego 
ulubie/cy stale przesiaduj'. Ale koszenie ,'k i ustawianie cza-
towni to tylko cz+(& zabiegów ochronnych, maj'cych sprzyja& 
orlikom.

 
9 ZAKAZANE REWIRY 9
Stajemy przed prawdziw' (cian' g+stych (wierków. To cz+sty 
motyw w puszczy. Nasz przewodnik z zadart' g,ow' wpatruje 
si+ w jeden punkt. – Widzicie? – pyta z lekkim u(miechem. 
A widz'c, %e... nie widzimy, prowadzi nas pod jedno z g+-
stych drzew i namawia, by(my spróbowali od do,u przebi& 
wzrokiem parasol  ga,+zi. Bo podobno tam, na jednym z naj-
wy%szych pi+ter (wierka, kryje si+ nieu%ywane ju% gniazdo 
orlika. Ot, do(& p,aski stos ga,+zi i chrustu, w (rodku wys,any 
teraz ju% usch,ym listowiem. Z do,u powinien by& widoczny 
jako ciemna plama. Ale mimo stara/ niczego nie widzimy. 
Ga,+zie (wierków tworz' tu mnóstwo ciemnych plam. Nasz 
przewodnik si+ (mieje.

– Kiedy( wypatrzy,em par+ kr'%'c' nad jednym, ci'gle 
tym samym zak'tkiem lasu. Gdy w to miejsce cicho pod-
szed,em, ujrza,em samic+ chy,kiem wylatuj'c' z gniazda. 
A mimo to d,ugo jeszcze gniazda i tak nie mog,em odnale)&...  
– kiwa g,ow'.

W Puszczy Knyszy/skiej jest mnóstwo sosnowych staro-
drzewów, ale masztowe sosny nie interesuj' orlików. W ca,ej 
puszczy 70 proc. ich gniazd jest posadowionych na (wierkach.  
W Nadle(nictwie 0ednia – wszystkie. Nic tak dobrze nie 
maskuje tej sporej ptasiej siedziby, jak ca,e pi+tra zielonych 
(wierkowych ga,+zi. To du%y k,opot dla ornitologa, który ma 
gniazda zinwentaryzowa& i oceni& powodzenie l+gów. Robert 
zna dzi( w nadle(nictwie wszystkie gniazda, cho& do rzad-
ko których si+ zbli%a. Ptaki nie znosz' intruzów, a wi+kszo(& 
straconych l+gów to w,a(nie skutek wizyt lub prac le(nych 
prowadzonych zbyt blisko. 

Na mapie badacz pokazuje nam, zakre(lone okr+gami, gra-
nice rewirów. Zna tutaj wszystkie. Wyra)nie koncentruj' si+ 
wzd,u% dolin rzek. I zarazem w lasach li(ciastych ze (wier-
kiem, rosn'cych na terenach podmok,ych, wzd,u% cieków, 
a wi+c dzi( w wi+kszo(ci z zasady wy,'czanych z u%ytkowania. 
To zapewnia ptakom wymarzony spokój.

Od wielu lat orlik, jak wiele innych rzadkich ptaków drapie%-
nych, podlega ochronie strefowej. To znaczy, %e wokó, ka%dego 
gniazda jest wyznaczony obszar o promieniu pó, kilometra, do 
którego przez ca,' wiosn+ i lato nikt nie ma wst+pu, i gdzie nie 
mo%na przeprowadza& %adnych prac le(nych. Tak kategoryczny 
zakaz pocz'tkowo budzi, protesty le(ników, bo krzy%owa, wiele 
planów gospodarczych. Z powodu jego ,amania podobno nieraz 
lecia,y g,owy. Ale z czasem le(nicy przywykli do tego ogranicze-
nia. Gdy za( pytamy w Nadle(nictwie 0ednia, jak sobie radz' ze 
strefami, s,yszymy: my, na szcz+(cie, mamy pana Roberta! On 
nie chodzi wyznacza& strefy z cyrklem, tylko stara si+ pogodzi& 
interesy orlików i le(ników. Tak wytycza granice stref, by mo%na 
by,o przeprowadzi& jakie( prace – trzebie%e czy zalesienia – nie 
szkodz'c p,ochliwym ptakom. Co by im szkodzi,o – sam wie 
najlepiej. Wi+c o te strefy nie ma scysji z kolegami, najwy%ej 
czasem powie  robotnikom le(nym: tu mi teraz za nic z %adnym 

DWA ORLIKI

W Polsce stale wyst#puj! i gniazduj! dwa gatunki 
orlików: pospolitszy krzykliwy i bardzo rzadki 
grubodzioby. S! do siebie tak podobne, %e tylko 
fachowcy albo bardzo wprawni obserwatorzy 
ptaków potrafi! je odró%ni'. Orlik grubodzioby 
jest nieznacznie wi#kszy, ciemniejszy i zamieszkuje 
w bardziej dzikich, podmok$ych okolicach. 
Na granicy zasi#gu wyst#powania obu gatunków, 
która przebiega przez nasz kraj, krzy%uj! si#, 
daj!c p$odne potomstwo. Tym trudniej przychodzi 
odró%nianie przedstawicieli jednych i drugich. 
Oba s! dzi" przedmiotem projektów ochronnych. 

SAMICA ORLIKA grubodziobego z piskl6ciem.

NA ZDOBYCZ 
POTRAFI SPA!$ 

wprost z nieba, 
a czasem goni j4 
dopiero po #4ce, 

albo w ogóle poluje 
„na szukanego”.

!

- DZIKA POLSKA -

&'()*+ ,-./ ECHA LE!NE-35



sprz+tem nie wchod)cie! Nas za nic nie podprowadzi do %adnego 
z zaj+tych gniazd. To by,oby zreszt' wbrew przepisom...

 
9 W!CIBSKIE OKO 9
Nawet kiedy, w ramach orlikowego projektu, przy jednym 
z gniazd montowano kamer+, Robertowi serce dr%a,o. Zw,asz-
cza %e ta para orlików mia,a ju% za sob' przej(cia – na skutek 
nieostro%nego prowadzenia prac w lesie prywatnym porzuci,a 
u%ywane od wielu lat miejsce gniazdowania. Przenios,a si+ na 
t+gi (wierk, rosn'cy w(ród bagiennego lasu li(ciastego w doli-
nie rzeczki P,oski. Ich obro/ca niepokoi, si+ planowan' akcj' 

podgl'dania, ale z drugiej strony by, ciekaw, co poka%e w(cibskie oko. Nie bra, udzia,u 
w montowaniu sprz+tu, bo – jak mówi – nie jest mocny we wspinaczce na drzewa. 
Samo doj(cie w rejon gniazda ekipy instaluj'cej sprz+t zakupiony z funduszy pro-
jektu te% zreszt' by,o prawdziw' przepraw'. Tamy i zalewy bobrowe, b,oto, wykroty 
– to wszystko broni,o dost+pu do drzewa z gniazdem jak do zamaskowanej fortecy. 

Kamera, schowana w szarym, imituj'cym wygl'dem (wierkow' kor+ worku 
i w ci'gu paru minut szcz+(liwie umieszczona kilkadziesi't centymetrów od gniaz-
da, zosta,a po,'czona kablami z urz'dzeniami steruj'cymi i zasilaj'cymi, ukrytymi 
w(ród wykrotów 200 m od drzewa. Co jaki( czas kto( musia, tu przyj(&, by zamieni& 
nagrany dysk na nowy. I ju% wkrótce na komputerach w biurze PTOP w Bia,ym-
stoku mo%na by,o zobaczy&, jak para orlików odbudowuje gniazdo, znosz'c swoim 
zwyczajem zielone ga,'zki, jak samica zaczyna wysiadywa& l+g i wreszcie, jak nagle 
zamiast niej w kadrze ukazuje si+ zamazana pl'tanina (wierkowego igliwia. Po pro-
stu jeden z orlików wzi', pakunek z kamer' za cz+(& (wierka i... przysiad, na nim, 
powoduj'c jej osuni+cie. Znów potrzebna by,a ca,a, ryzykowna w okresie trwania 
l+gu, wyprawa, by usterk+ usun'&. 

Druga katastrofa nast'pi,a, gdy w gnie)dzie by,a ju% dwójka piskl't w ró%nym wieku. 
To by, moment dla badaczy najwa%niejszy, bo u orlików z takiej dwójki – o ile nie wykluje 
si+, jak to najcz+(ciej bywa, tylko jedno – zwykle m,odsze nie prze%ywa.  Najcz+(ciej 
przyczyn' jest rozpowszechnione u ptaków drapie%nych bratobójstwo, czyli kainizm. 
I w,a(nie, gdy by,a szansa zobaczy& z bliska, jak ta relacja mi+dzy rodze/stwem u,o%y 
si+ tutaj, obraz z kamery znikn',. Tym razem zawini,y dziki lub jelenie, które, brn'c 
przez le(ne bagno, naruszy,y zasilaj'cy kabel. Gdy po naprawieniu usterki obraz wróci,, 
pokazywa, ju% tylko jedno, pozosta,e przy %yciu piskl+. Szczegó,y rodzinnego dramatu 
okry,a tajemnica. Ostatecznie skrzydlaty m,odzian opu(ci, gniazdo szcz+(liwie, a jego 
rodzice – nie(wiadomi aktorzy *lmu, otrzymali w wyniku rozpisanego konkursu imio-
na P,oska i Supra(l – od rzek, których doliny zapewnia,y im po%ywienie. Dzi+ki takim 
obserwacjom uda,o si+ dok,adnie ustali& jego sk,ad. Trudno by,oby to osi'gn'& bez 
takiego podgl'dania. Robert ma zreszt' okazj+ do tego na okr'g,o.

Oto, przy gnie)dzie pary mieszkaj'cej w Estonii zainstalowano kamer+ pracuj'c' 
non stop. Robert ma z niej w domu podgl'd na komputerze, prawie ca,y czas – obraz 
i d)wi+k. I gdy, b+d'c w kuchni czy ,azience, us,yszy w okresie wychowywania m,odych 
znamienne kwilenie piskl+cia, p+dzi do pokoju i wbija wzrok w ekran. Wie, %e tak wo,a 
m,ody na widok rodzica zbli%aj'cego si+ ze zdobycz'. Na ogó, mo%na rozpozna&, co to 
takiego. W Estonii – przewa%nie kret, u nas zwykle %aba, ale sk,ad diety nie jest sta,y  
w ci'gu sezonu. Jaki jest, jak si+ zmienia i w jakich warunkach jest zdobywany – to 
podstawowe dane, na których opiera si+ gospodark+ ,'kow', s,u%'c' ochronie orlików. 
By j' skutecznie prowadzi&, trzeba w dziedzinie wiedzy o orlikach by&... or,em. ¶

OCHRONA ORLIKA KRZYKLIWEGO

Projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych 
obszarach Natura 2000” obejmuje, obok Puszczy 
Knyszy(skiej, tak%e Puszcz# Bia$owiesk!. Jest 
wprowadzany w %ycie przez Lasy Pa(stwowe razem 
z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków z siedzib! 
w Bia$ymstoku, FPP Consulting – organizacj! 
zajmuj!c! si# ochron! bioró%norodno"ci – oraz 
Amphi Consult – du(sk! firm! specjalizuj!c! 
si#  w pozyskiwaniu z Unii Europejskiej funduszy 
na projekty z zakresu ochrony przyrody. 
Zamierzenie, obliczone na lata 2010–2015, 
finansuj!: Komisja Europejska w ramach instrumentu 
LIFE+ – 15 mln z$ i Narodowy Fundusz Ochrony 
*rodowiska i Gospodarki Wodnej – 4 mln z$. 

TO CIEKAWE…

W GNIE"DZIE ORLIKA najcz61ciej wychowuje si6 tylko jedno piskl6. 

NAWET MALEC  ma dziób nie od parady.

- DZIKA POLSKA -

36-ECHA LE!NE &'()*+ ,-./



ZIELONYM 
DO GÓRY
CO ROKU Z KRA JOWYCH SZKÓ$EK „ID. W POLSK!” 
SETKI MILIONÓW SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW. 
DA J. POCZ.TEK NOWEMU POKOLENIU LASU, 
ZA JMUJ.C MIEJSCE DRZEW WYCI!TYCH NA 
POTRZEBY GOSPODARKI KRA JU, A GDZIE INDZIEJ 
ZAPE$NIA J. NIEU)YTKI. TO OPERACJA, W KTÓREJ, 
MIMO POST!PÓW TECHNIKI, WCI.) LICZ. SI! 
TROSKLIWE R!CE.

TEKST I ZDJ!CIA: Krzysztof Fronczak     

W  2011 r. sztucznie zalesiono w kraju niespe,na 
5,3 tys. ha, ale a% na ponad 50 tys. ha przeprowa-
dzono odnowienia lasu. Zalesienie i odnowienie 
to nie to samo. Zalesiamy, wprowadzaj'c las na 

grunty wcze(niej niele(ne – nieprzydatne dla rolnictwa – czy 
innego rodzaju nieu%ytki. Natomiast z odnowieniem mamy 
do czynienia tam, gdzie las rós, wcze(niej, ale usuni+to go 
w wyniku planowego u%ytkowania lub zniszczenia przez 
kl+ski %ywio,owe (inwazj+ szkodników, po%ar, powód) itp.). 
Prawo nak,ada na w,a(cicieli lasu obowi'zek jego odnowie-
nia, a wi+c przywrócenia na powierzchni, z której – z jakich( 
przyczyn – znikn',. Maj' na to pi+& lat.   

8 SZTUCZNIE LUB Z WOLI NATURY  
Le(nicy odnawiaj' las sztucznie, sadzonkami wyhodowanymi 
w szkó,kach, rzadziej – siej'c nasiona wprost do gleby. Ale od-
nawianie mo%e te% mie& charakter naturalny – to samorzutny 
obsiew powierzchni przez dojrza,e drzewa. Równie% zalesie-
nie mo%e dokona& si+ w sposób samoistny – wtedy ro(linno(&  
le(na stopniowo wkracza na pozostawione swemu losowi ugo-
ry. Mówimy wówczas o tzw. sukcesji naturalnej. Niekiedy jed-
nak nie jest to zjawisko po%'dane i walczy si+ z tym procesem 
– zw,aszcza tam, gdzie las zaczyna zajmowa& trwa,e u%ytki 

zielone, maj'ce znaczenie dla ró%norodno(ci biologicznej, 
czy inne obszary cenne przyrodniczo (np. wpisane do sieci 
Natura 2000). 

Czy to odnowienie czy zalesienie – poprzedzaj' je d,ugie 
przygotowania. Gospodarze lasu szczegó,owo analizuj' wa-
runki wyst+puj'ce na przewidzianych do tego powierzch-
niach. Bierze si+ pod uwag+ miejscowy przekrój siedlisk, 

!WIERCZKI 
przeznaczone 
do sadzenia 
„pod kostur”.

!
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— Nasze prawo nak#ada na w#a1cicieli lasu obowi4zek jego 

odnowienia, a wi6c przywrócenia na powierzchni, z której – 

z jakich1 przyczyn – wcze1niej zosta# usuni6ty.  

Maj4 na to pi63 lat. —



zasobno!" gleby, wymagania poszczególnych gatunków drzew 
pod wzgl#dem dost#pu do !wiat$a, wody, ukszta$towanie tere-
nu itd. Wytycznych dostarcza obowi%zuj%cy w ka&dym nad-
le!nictwie dziesi#cioletni plan urz%dzenia lasu, krótko zwany 
operatem (dla lasów niepa'stwowych to uproszczony plan 
urz%dzenia lasu) oraz „Zasady hodowli lasu”. Które grunty 
przeznaczone s% do zalesie' – okre!la z kolei miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wspó$czesna uprawa wymaga stosowania sadzonek odpo-
wiedniej jako!ci i pochodzenia. Krajowe przepisy s% pod tym 
wzgl#dem bardzo restrykcyjne, poczynaj%c od ustawy o le!nym 
materiale rozmno&eniowym, na konkretnych zasadach hodow-
lanych ko'cz%c. Rol# nie do przecenienia odgrywa w tej mierze 
Biuro Nasiennictwa Le!nego, które dysponuje rejestrami Le!ne-
go Materia$u Podstawowego, wydaje !wiadectwa pochodzenia 
Le!nego Materia$u Rozmno&eniowego, prowadzi rejestr jego 
dostawców itd. Dla jednostek Lasów Pa'stwowych !cis$a wspó$-
praca z t% instytucj% jest czym! naturalnym – to utarta !cie&ka. 
Ale ju& dla kogo!, kto zamierza zalesi" prywatne nieu&ytki, 
sprawdzenie, czy producent sadzonek znajduje si# w rejestrze 
dostawców LMR mo&e by" wymogiem zaskakuj%cym. Le!nik, 
do którego si# zwróci, na pewno nie odmówi mu wtedy pomocy.

( JAK SOBIE PO!CIELESZ…
Ka&dy rolnik wie, jak wa&ne jest odpowiednie przygotowanie 
gleby. Nie inaczej jest w gospodarce le!nej. Na powierzchni 
przeznaczonej do odnowienia wcze!niej rós$ przecie& las, 
musz% by" zatem zagospodarowane (np. rozdrobnione) po-
zosta$o!ci zr#bowe – od lat zabronione jest palenie ich bez-
po!rednio na zr#bie, co kiedy! by$o powszechn% praktyk%. 
Trzeba wykarczowa" pniaki, zlikwidowa" niepo&%dan% ro-
!linno!" (gro)nym konkurentem dla najm$odszych upraw s% 
np. wybuja$e trawy, zabieraj%ce i !wiat$o, i wilgo"). 

Szczególnie trudne bywa zalesianie nieu&ytków porol-
nych. Cz#stym zagro&eniem s% na nich owadzie szkodniki 
korzeni, a w!ród nich &ar$oczne p#draki chrab%szczy. Na ob-
szarach dotkni#tych t% plag% utrzymanie uprawy le!nej przy 
&yciu to prawdziwe wyzwanie. Le!nikowi pozostaje do wybo-
ru: przeprowadzi", zgodnie z „Instrukcj% ochrony lasu”, kon-
trol# gleby pod k%tem liczebno!ci p#draków i zdecydowanie 
ograniczy" ich liczb# przed zalesieniem, a i tak by" potem 
przygotowanym na trudne zmagania z chrab%szczami, albo 
uzbroi" si# w cierpliwo!" i od$o&y" zalesienie na lepsze czasy.

TAK TO SI! 
ROBI. Le!nicy 
daj" przyk#ad 
– sadzenie 
lasu na terenie 
Nadle!nictwa 
Jab#onna (RDLP 
Warszawa).

SADZONKI 
SOSNY,  

jeszcze 
w kontenerze.

ORIENTACYJNA LICZBA SADZONEK 
W ODNOWIENIACH SZTUCZNYCH

Gatunek Liczba sadzonek (tys. szt./ha)

Sosna 8–10

!wierk 3–5

Jod"a 4–8

Modrzew 1,3–3

Jedlica 3–4

D#b 6–8

Buk 6–8

Inne li$ciaste 4–6

!ród"o: „Zasady hodowli lasu”, wyd. CILP. 2012 

GLEB! DO WIOSENNYCH ODNOWIE" LASU  
przygotowuje si$ ju% jesieni".
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Do przygotowania gleby le(nicy zabieraj' si+ (a dok,adniej, czyni' to, na ich zlece-
nie, pracownicy zak,adów us,ug le(nych) zazwyczaj jesieni' roku poprzedzaj'cego 
sadzenie  drzewek. Orz', spulchniaj' gleb+, wyoruj' bruzdy, formuj'c, w zale%no-
(ci od potrzeb, rabaty, rabatowa,ki, kopce lub kopczyki. Staranne przygotowanie 
gleby usprawni pracoch,onne, r+czne sadzenie i u,atwi przyj+cie si+ sadzonek.

Rzecz jasna, zanim przyst'pi si+ do odnawiania b'd) zalesiania, trzeba ustali&, 
co i ile ma rosn'&. Nie jest to swobodny wybór. Wa%ny jest charakter siedliska – im 
%y)niejsze, tym „przyjmie” wi+cej gatunków,  z najubo%szego skorzysta najwy-
%ej sosna i brzoza. Nie mog' to by& gatunki obce, a i rodzime musz' pochodzi& 
z okre(lonego obszaru, zgodnie z zasad' regionalizacji.

Nast+pnym etapem jest okre(lenie liczby potrzebnych sadzonek (wzgl+dnie 
nasion, je(li my(li si+ o siewie), tak by uzyska& potem po%'dan' tzw. wi+)b+  
– g+sto(& i rozmieszczenie drzewek. Tu z pomoc' przychodz' „Zasady hodowli 
lasu” (patrz tabelka).

8 O TEJ PORZE ROKU…
Siew uwa%a si+ za metod+ bli%sz' naturze ni% sadzenie. Siewka nie zaznaje, b+d'-
cego udzia,em sadzonki, stresu zwi'zanego ze zmian' (rodowiska %yciowego, od-
pada równie% problem deformacji systemu korzeniowego, co zdarza si+ w trakcie 
sadzenia. Sianie jest te% mniej pracoch,onne. Ale przy tej metodzie potrzeba na 
jednostk+ powierzchni bez porównania wi+kszej liczby nasion ni% do wyprodu-
kowania sadzonek, którymi da si+ obsadzi& porównywalny area,. Siew przegrywa 
te% konkurencj+ z sadzeniem pod wzgl+dem ogólnej udatno(ci upraw. 

Drzewa i krzewy mo%na sadzi& wiosn' i jesieni'. Jesieni' (w pa)dzierniku, listo-
padzie, niekiedy nawet grudniu) sprzyja temu zazwyczaj podwy%szona wilgotno(& 
gleby i powietrza, tote% sadzonki mniej s' nara%one na przesuszenie ju% na starcie. 
Wiosenne sadzenie rozpoczyna si+, gdy ziemia na dobre rozmarznie (niekiedy 
ju% w marcu) i trwa zwykle do maja. O tej porze roku trzeba bardzo uwa%a&, by 
coraz intensywniejsze s,o/ce i powiewy wiatru nie doprowadzi,y do przesychania 

O SWOICH DO!WIADCZENIACH MÓWI 
KONRAD SZA$KOWSKI, LE!NICZY 
Z HOROWEJ GÓRY (NADLE!NICTWO 
DREWNICA, RDLP WARSZAWA):

Moje le"nictwo –1133 ha lasu Skarbu Pa(stwa 
oraz prawie drugie tyle nadzorowanych lasów 
niepa(stwowych – rozci!ga si# tu% pod Warszaw!, 
a w$a"ciwie w granicach sto$ecznej aglomeracji. 
To mozaika niedu%ych kompleksów le"nych. Odnowienia 
lasu prowadz# niekiedy pod bokiem osiedli, jestem 
zatem pod sta$! presj! okolicznych mieszka(ców. 
Dochodzi czasem do tego, %e próbuj! mówi' mi, co 
powinno rosn!' za oknem. Jedni nie %ycz! sobie, by 
sadzi' brzozy („bo z nich sypie si#”), inni nie chc! d#bów 
(„bo %o$#dzie zwabi! dziki, a my si# ich boimy”). Te lasy 
pe$ne s! ludzi, a to oznacza zagro%enie po%arem, stres 
dla zwierzyny, niszczenie upraw.
Gospodaruj# g$ównie na ubogich glebach, mam 
tu przys$owiowe mazowieckie „piaski, laski i karaski”. 
Pocz!wszy od lat 50. ub.w., kiedy w ramach wielkiej 
akcji zalesiania kraju powstawa$ zielony pier"cie( 
wokó$ stolicy, sadzono tu g$ównie sosn#. Pochodzeniem 
nasion, kupowanych od zbieraczy, nikt si# wtedy nie 
przejmowa$. Teraz musimy intensywnie przebudowywa' 
te kilkudziesi#cioletnie ju%, nie zawsze najpi#kniejsze 
so"niny, sadz!c sosn# o udokumentowanym 
pochodzeniu, ale równie% inne gatunki. 
Cho' wokó$ piaski, to nie brak obni%e(, w których so"niny 
sadzono kiedy" na tzw. rabatowa$kach, wywy%szonych 
pasach gleby, by chroni' drzewa przed jej nadmiern! 
wilgotno"ci!. Dzi" takie %yzne mikrosiedliska nie 
uzasadniaj! obecno"ci sosny – tu sadzimy d#by. 
Wielkie szkody w uprawach wyrz!dzaj! $osie 
– do mojego le"nictwa, w którym ma$o jest rozleg$ych, 
wolnych od zgie$ku drzewostanów, zagl!daj! rzadziej. 
Ale ju% w s!siednim Le"nictwie Czarna Struga, gdzie 
kompleksy s! wi#ksze – sta$y si# prawdziw! zmor!. 
Tam wszystko, co si# posadzi, trzeba od razu grodzi', 
cho' i to nie zawsze pomaga. 
Kiedy ponad 'wier' wieku temu obejmowa$em 
le"nictwo, mia$em o 6–7 ha bagien wi#cej ni% obecnie. 
Potem poziom wody gruntowej obni%y$ si# i w ramach 
sukcesji naturalnej zaj#$a je brzoza. Od trzech lat 
tendencja jest odwrotna – mog# pokaza' miejsca, 
w których tamte brzeziny zamieraj!, stoj!c w wodzie, 
i takie, gdzie sosny, sadzone na wywy%szeniach, ust!pi$y 
rozlewiskom. 
Mamy do dyspozycji sadzonki z zakrytym systemem 
korzeniowym z nowoczesnych szkó$ek kontenerowych, 
cho' pami#tam czasy, gdy delikatne w$o"niki na skórce 
korzeni sadzonek sosny zabezpieczano mieszanin! gliny 
z rozwodnion! gnojowic!. Ale tego, czy uprawa stanie 
si# dorodnym lasem nie zagwarantuje %adna technika 
czy technologia. Le"nik musi pokornie ws$uchiwa' si# 
w g$os natury.

— Wi6cej lasu! Ale s4 miejsca, gdzie nie jest on mile widziany, 

cho3by w sytuacji, gdy zaczyna wypiera3 trwa#e u"ytki zielone, 

maj4ce znaczenie dla ró"norodno1ci biologicznej,  

czy inne obszary cenne przyrodniczo. — 

NA STOKU SKRZYCZNEGO.  
Las wspólnie sadzi m#odzie" bielskich szkó# oraz 
le1nicy Nadle1nictwa Bielsko (RDLP Katowice).

!
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korzeni sadzonek w czasie transportu, 
przechowywania, a potem w czasie  sa-
dzenia. Aby temu zapobiec, korzenie zabez-
piecza si+ specjalnym %elem wi'%'cym wilgo&, 
a sadzonki przywozi si+ ze szkó,ki w pojemnikach czy 
skrzyniach chroni'cych przed utrat' wilgoci. Je(li potem 
konieczne jest przechowywanie, umieszcza si+ je w specjal-
nych do,ach lub schronach urz'dzonych w lesie w zacienio-
nym, wilgotnym miejscu. Wiele trudu kosztuje dostarczenie 
na miejsce tak delikatnego, ,atwo „psuj'cego si+”  ,adunku 
w trudnym terenie, np. w górach bywa, %e ludzie musz' go 
wnosi& na w,asnych grzbietach w ró%nego rodzaju koszach, 
skrzyniach czy nosid,ach. 

8…RODZI SI# LAS
Wreszcie przychodzi ta chwila – sadzonki tra*aj' na teren 
w,a(nie zak,adanej uprawy. Teraz ju% nie wolno zwleka& 
– wystarczy kilka minut zapomnienia, troch+ s,o/ca i po-
dmuchów ciep,ego wiatru, by nadmiernie przesch,y – to dla 
nich wyrok (mierci. 

Drzewka li(ciaste z odkrytym systemem korzeniowym 
przenosi si+ na miejsce przeznaczenia w plastikowych wia-
drach, których dno wype,nia wilgotne pod,o%e. St'd – sztu-
ka po sztuce – wyjmuje si+ je bezpo(rednio przed umieszcze-
niem w ziemi. Natomiast sadzonki z hodowli kontenerowej, 
wyposa%one w bry,k+ korzeniow', do ostatniej chwili tkwi' 
w swych pojemnikach.

Zatem do dzie,a. S' dwie podstawowe metody sadzenia, 
przez le(ników ochrzczone krótko: w szpar+ lub w jamk+. 
Pierwsz' – z u%yciem specjalnego kostura do wyciskania 
w glebie otworu o przekroju wyd,u%onego trójk'ta – stosuje 
si+ do sadzenia ma,ych drzewek (np. jednorocznych sosen 
z odkrytym systemem korzeniowym). Sadz'cy energicznie, 
pionowo wbija kostur w pod,o%e, a nast+pnie – poruszaj'c 
nim w kierunku „od siebie” i „do siebie” – powi+ksza zag,+-
bienie do odpowiednich rozmiarów. Po w,o%eniu drzewka 

i obsypaniu korzeni ziemi', zamyka dolny fragment szpary, wbi-
jaj'c kostur kilka centymetrów obok i pochylaj'c go „do siebie”. 
Kostury o specjalnej budowie s,u%' do tworzenia szpar pod 
sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, a wi+c z bry,-
k' gleby – tu wycinane w glebie otwory od razu odpowiadaj' 
wielko(ci' bry,kom, co usprawnia prac+. 

Wieloletnie, wi+ksze sadzonki, tak%e drzew li(ciastych, 
umieszcza si+ w jamkach wykopanych szpadlem lub – gdy gleba 

jest kamienista, poprzerastana korzeniami – motyk'.
Tak oto, dzi+ki ci+%kiej, monotonnej pracy cz,owieka powstaje 

kolejny fragment nowego lasu. Zanim dojrzeje, tych którzy go teraz 
sadz', raczej nie b+dzie ju% na tym (wiecie. Ale pozostanie po nich %ywy 

(lad, (wiadectwo, %e – wbrew popularnemu powiedzeniu– las nie zawsze i nie 
wsz+dzie ro(nie sam.  ¶

Grupa Sveaskog AB, najwi#kszy w$a"ciciel lasów w Szwecji, podj#$a 
próby wysiewania nasion zamkni#tych w specjalnych, wa%!cych ok. 18 g, 
pastylkach torfowych, wzbogaconych w nawozy. Sieje si# je za pomoc! 
tuby zawieraj!cej 50 pastylek, które umieszcza si# w glebie na g$#boko"ci 
3–4 cm. Próbnie wysiano w ten sposób sosn# zwyczajn!, "wierk pospolity 
oraz takie gatunki, jak sosna wydmowa, jod$a górska i modrzew syberyjski. 
Nasiona wykie$kowa$y w ok. 60–80 proc., co uznano za wynik 
satysfakcjonuj!cy, jak na skandynawskie warunki. 

!ród"o: serwis IBL „Doniesienia z le#nego #wiata” 4/2012 .

TO CIEKAWE…

— Ponad po#owa produkcji szkó#ek Lasów Pa2stwowych 

to sadzonki drzew li1ciastych. Gatunki li1ciaste stopniowo 

zmieniaj4 oblicze krajowych drzewostanów. — 

DWA KOSTURY: 
z lewej 
–przeznaczony 
do sadzenia 
sosny z odkrytym 
systemem 
korzeniowym, 
z prawej 
– do sadzonek 
„z bry#k4”.

SPECJALNE NOSID#O  
do transportu sadzonek w górach.

!WIERCZKI 
tu" po  
posadzeniu.
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TEKST: Jaros!aw Sza!ata,  LE"NICZY LE"NICTWA PSZCZEW, NADLE"NICTWO TRZCIEL (RDLP SZCZECIN)
   

– PO CO TE P$OTY? – CO I RUSZ PYTAMY LE"NIKÓW. Z NIEPOKOJEM, WYRZUTEM, A CZASEM WR!CZ Z NIEUKRYWAN. 
Z$O"CI. . PYTA J. TURY"CI, GRZYBIARZE, MY"LIWI. CZY)BY UWA)ALI, )E TO KAPRYS LE"NIKÓW ALBO SWOISTE HOBBY? 
TYMCZASEM GRODZENIE UPRAW LE"NYCH TO PO PROSTU KONIECZNO"#. 

P#OTY  
DZIEL& LAS I NAS? 

M y(liwi dowodz', %e takie grodzenie zmniej-
sza area, obwodu ,owieckiego, utrudnia polowanie, a czasem 
jest przyczyn' (mierci zwierzyny. Mi,o(nicy zwierz't twierdz', 
%e p,oty w lesie przeszkadzaj' w migracji oraz uszczuplaj' baz+ 
%erow', bo przecie% na nas,onecznionych uprawach sarny i jelenie 
znajduj' smakowite zio,a i p+dy krzewów. Siatki w lesie przeszka-
dzaj' tak%e grzybiarzom i poszukiwaczom jelenich zrzutów (po-
ro%a), którzy, nie zwa%aj'c na ustawowy zakaz wst+pu na uprawy 
maj'ce mniej ni% 4 m wysoko(ci, traktuj' je jako swoiste eldorado. 

Le(nicy maj' jednak wa%ne powody, by grodzi& uprawy. Je-
%eli kto( jest cho& troch+ spostrzegawczy, to, spaceruj'c po lesie,  
z pewno(ci' zauwa%y, %e wcale nie tak ,atwo jest znale)& dorodny 
m,odnik d+bowy czy bukowy starszy ni% 15 lat. A jak si+ taki znaj-
dzie, to z ca,' pewno(ci' jest lub by, ogrodzony. Inaczej si+ nie da. !
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— Otaczanie upraw le1nych siatk4 jest dzi1 

w le1nictwie powszechn4 praktyk4. Cho3 kosztuje 

niema#o,  to dobra inwestycja. —



Otaczanie upraw le(nych siatk' to dzi( w le(nictwie powszech-
na praktyka, cho& kosztuje niema,o. Metr bie%'cy ogrodzenia 
to wydatek oko,o 6–8 z,. Ale to dobra inwestycja. Ten sposób 
zabezpieczania upraw przed zwierzyn' nie jest zreszt' pomy-
s,em nowym. Stosowano go w latach 60. i 70. XX wieku, gdy 
zalesiano po,acie gruntów porolnych, tworz'c rozleg,e mono-
kultury sosnowe. Od oko,o dwudziestu lat ogrodzenia z siatki 
stosowane s' przede wszystkim do zabezpieczania cennych 
domieszek drzew li(ciastych, w ramach przebudowy tych%e 
monokultur i powrotu do pierwotnych drzewostanów li(cia-
stych: d'brów, gr'dów czy lasów z jaworem oraz lip'. 

W moim urozmaiconym siedliskowo le(nictwie o po-
wierzchni prawie 2200 ha, ogrodzenia otaczaj' 62 ha, ci'gn'c 
si+ na  ,'cznej d,ugo(ci ponad 33 km. To nazbyt wiele? Moim 
zdaniem, nie. P,oty s' na bie%'co dogl'dane, szczególnie po 
silnych wiatrach czy po sezonie polowa/ zbiorowych. Ka%dy 
ma za,o%on' specjaln' kart+, w której odnotowuje si+ koszty 
jego budowy, naprawy i konserwacje. Na odwrocie karty jest 
szczegó,owa mapka usytuowania p,otu, a wszystkie grodzenia 
zaznaczone s' na stosownej mapie le(nictwa. 

Domieszki li(ciaste wprowadzane w(ród dotychczasowych 
monokultur wymagaj' szczególnej piel+gnacji, usuwania chwa-
stów, nalotów (m,odych drzewek wyros,ych z samosiewu) sosny 
czy brzozy. Takie zró%nicowane uprawy, z d+bami, bukami, klo-
nami, drzewami owocowymi i krzewami, maj' ogromne znacze-
nie dla trwa,o(ci i przysz,o(ci lasów maj'cych spe,nia& wiele funk-
cji. Kiedy( na pierwszym planie stawiano drewno – surowiec dla 
przemys,u. To na jego potrzeby tworzono monokultury, a nawet 
plantacje topolowe. Dzi( znaczenie lasu w naszym %yciu widzimy 
bez porównania szerzej.  

M,ode drzewa li(ciaste, tak%e owocowe czy miododajne 
w porze kwitnienia, odgrywaj' wielk' rol+ w le(nej biocenozie. 
Daj' schronienie ró%nym organizmom i wzbogacaj' gleb+ le(n' 

SZTUKA STAWIANIA P$OTÓW

Ca$ego lasu otoczy' siatk! si# nie da i wr#cz nie wolno. 
Dla le"ników to oczywiste, ale równie% wszyscy korzystaj!cy 
z niego powinni to zrozumie', widz!c po$amane drzewka 
i krzewy i inne "lady bytowania zwierz!t – to obrazek 
najzupe$niej normalny. Zwierz#ta by$y i b#d! gryz$y, depta$y, 
niszczy$y. Ale ju% skutki ich obecno"ci dla lasu zale%! 
od przezorno"ci ludzi w zielonych mundurach. Projektuj!c 
now! upraw# i podejmuj!c decyzj# o jej ogrodzeniu, le"nik 
musi mie' na uwadze podstawowe zasady. 

1.  Grodzenia w lesie s! nieodzownym elementem 
gospodarki le"nej i $owieckiej, ale z$em koniecznym 
dla przyrody i krajobrazu.

2.  Przed decyzj! o ogrodzeniu cz#"ci lasu nale%y dok$adnie 
oceni' stan zwierzyny le"nej oraz przeprowadzi' analiz# 
poziomu szkód przez ni! wyrz!dzanych.

3.  Zanim zacznie stawia' p$oty, musi pozna' sta$e 
"cie%ki i szlaki, którymi przemieszcza si# zwierzyna, 
uwzgl#dniaj!c babrzyska, wodopoje, miejsca godów 
i znane sta$e ostoje. 

4.  Musi dok$adnie rozpozna' siedliska i, maksymalnie 
wykorzystuj!c ich potencja$, grodzi' tylko cenne gatunki 
li"ciaste wraz z gatunkami owocowymi i miododajnymi 
(tzw. domieszkami biocenotycznymi).

5.  Powierzchnie grodzone powinny by' jak najmniejsze 
– najlepiej do pó$ hektara, wyj!tkowo wi#ksze. Nale%y 
unika' rozleg$ych ogrodze(, bo zak$ócaj! naturalny 
porz!dek lasu, a do tego s! kosztowne i bardzo trudne  
do nadzorowania. 

6.  Nie wolno przesadza' z liczb! p$otów, bo uszczupla to 
przestrze( %yciow! zwierzyny i zmniejsza baz# %erow!, 
a to oznacza, %e s!siednie, pozbawione ich uprawy b#d! 
jeszcze bardziej nara%one na zgryzanie.

7.  W ostojach g$uszca i cietrzewia zaleca si# zwie(czenie 
siatki %erdzi!, aby ptaki te nie kaleczy$y si# i nie rozbija$y 
o p$oty. Z kolei tam, gdzie jest du%o dzików, warto 
budowa' dla nich furtki, dzi#ki czemu nie b#d! niszczy$y 
siatki, ale te% zwabia' je (np. wysypuj!c w odpowiednich 
miejscach kukurydz#) w starsze nasadzenia – pomog! tam 
zwalcza' gryzonie, p#draki i inne szkodniki dobieraj!ce 
si# do drzewek rosn!cych za ogrodzeniem.

8.  Ogrodzona uprawa musi by' w$a"ciwie piel#gnowana, 
aby jak najszybciej osi!gn#$a stadium zwartego m$odnika. 
Na bie%!co trzeba naprawia' drobne uszkodzenia 
p$otów i kontrolowa', czy wewn!trz nie ma zwierz!t. 

9.  W rejonach, w których problemem jest k$usownictwo, 
trzeba pami#ta', %e grodzenia sprzyjaj! temu 
procederowi, dlatego musz! by' pod szczególnym 
nadzorem le"ników i my"liwych.

10.  Uprawy powinny by' uwalniane od p$otów, gdy tylko 
te przestaj! by' potrzebne, czyli gdy drzewka „wyjd! 
spod pyska” sarnom – zwykle jest to 5–6 lat, i jeleniom 
czy danielom – ok. 10 lat. Zadba' trzeba o ca$kowite 
usuni#cie elementów grodzenia, szczególnie siatki, bo 
zwierzyna cz#sto zapl!tuje si# w jej pozosta$o"ci.

ZWIERZ'TA  
NIE BOJ& SI'  
zgryza3 nawet 
k#uj4cych 
sadzonek 
1wierków.
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opadaj'cymi li(&mi. Ale to zarazem prawdziwa gratka dla ro(lino%erców. Dlatego 
zacz+to my(le& o zabezpieczeniu tych domieszek, przynajmniej w pocz'tkowej  fazie 
ich %ycia,  przed zwierzyn'. Le(nicy zorientowali si+, %e ich sadzenie bez jednoczesnej 
okresowej ochrony staje si+ przys,owiow' syzyfow' prac'. 

Tam, gdzie s' pojedyncze drzewka li(ciaste, a tak%e ch+tnie zgryzane i spa,owane (patrz 
ramka „Drzewa w opa,ach”) modrzewie czy jod,y, stosuje si+ indywidualne zabezpiecza-
nie sadzonek: ró%nego rodzaju palikowanie, „je%e” z patyków, paku,y i, chyba najskutecz-
niejsze, specjalne os,onki z tekpolu.  To jednak sposoby do(& drogie, dlatego tam, gdzie 
sadzi si+ ich du%o, trzeba zabezpiecza& ca,e powierzchnie. Eksperymentowano z ró%nymi 
siatkami, %erdziami, p,otami z chrustu, nawet odpadowymi deskami z tartaku. 

Na pocz'tku lat 90. ub.w. do grodzenia upraw lub ich fragmentów zacz+to sto-
sowa& siatk+ le(n' rozpinan' na drewnianych s,upach. To rozwi'zanie okaza,o si+ 
najlepsze, co ,atwo sprawdzi&: tam, gdzie np. sadzono d+by bez grodzenia, wkrótce 
zosta,a go,a ziemia i chwasty, a potem pojawi, si+ samosiew osiki i ewentualnie brzo-
zy. Tymczasem solidnie zabezpieczona siatk' uprawa d+bowa ucieszy oko ka%dego 
le(nika. I cho& to sporo kosztuje – op,aca si+. 

Po ok. dziesi+ciu latach siatk+ mo%na zdj'& i wykorzysta& w innym miejscu. 
Nawet akacjowe lub d+bowe s,upki – po spe,nieniu swojej roli – nadaj' si+ do stawiania 
nast+pnych ogrodze/. 

Warto pami+ta&, %e my(liwi, którym cz+sto nie w smak 
takie terenowe przeszkody, nie p,ac' le(nikom za szkody 
wyrz'dzone przez zwierzyn+ w uprawach i m,odnikach. 
Ale przecie% tak%e s' zainteresowani, aby zielone ost+py by,y 
zró%nicowane biologicznie (co oznacza w ko/cu: ob*towa,y 
w zwierzyn+) – wtedy mieszka/cy lasu nie wylegn' na oko-
liczne pola. Gdy nie wystarczy buczyny, %o,+dzi czy jab,ek 
pod dzikimi, le(nymi jab,oniami, zagro%one b+d' uprawy 
ziemniaków, owsa czy kukurydzy. A szkody wyrz'dzane 
przez zwierzyn+ w uprawach rolnych bij' my(liwych po 
kieszeni. Zamiast wi+c p,aci& z kasy ko,a wysokie odszkodo-
wania rolnikom, lepiej zak,ada& (ródle(ne poletka ,owieckie 
lub uprawy topinamburu – ogrodzone w pocz'tkowej fazie, 
a pó)niej udost+pniane zwierzynie. 

Na koniec kilka s,ów o jeszcze innej, cho& doskonale zna-
nej le(nikom, kategorii grodze/. Oto czasami otacza si+ nimi 
nawet du%e powierzchnie zalesianych gruntów porolnych, 
których prywatni w,a(ciciele licz' na unijne dop,aty. Co cie-
kawe, te p,oty nie budz' ju% takich emocji jak stawiane przez 
le(ników. Czy%by ,atwiej  by,o si+ do nich przyzwyczai&?  ¶ 

— Projektuj4c now4 upraw6 i podejmuj4c decyzj6 o jej ogrodzeniu, 

m4dry le1nik uwzgl6dni "elazn4 zasad6: „po pierwsze – nie szkodzi3”. 

Ani przyrodzie, ani  ludziom. — 

DRZEWA W OPA$ACH

Cz$owiek dawno zak$óci$ równowag# w przyrodzie, 
intensyfikuj!c uprawy rolne i korzystaj!c  
z lasu. Wyt#pi$ wielkie drapie%niki – rysia, wilka 
czy nied&wiedzia – lub zmarginalizowa$ ich 
znaczenie. Dlatego powa%nym zagro%eniem dla 
lasu, a szczególnie dla jego m$odego pokolenia, 
s! pozbawione naturalnych wrogów du%e ssaki 
kopytne. Zgryzaj! uprawy, niszcz! wierzcho$kowe 
p#dy, a czasem ca$e drzewka, spa$uj! (zdzieraj! 
z#bami kor# z pni) m$odniki. G$ówni „sprawcy” to 
jelenie i sarny, czasami tak%e $osie, %ubry, ostatnio 
równie% daniele. Zdarza si#, %e szkody wyrz!dzaj! 
tak%e dziki, wyrywaj!c "wie%o posadzone 
w uprawach sadzonki d#bów, jeszcze pachn!ce 
%o$#dziami. 
Samce naszych jeleniowatych zrzucaj! co roku 
poro%e. Kiedy odtwarzaj! nowy jego garnitur, staraj! 
si# urozmaica' diet#. Ze zdwojon! energi! szukaj! 
wtedy smakowitych m$odych p#dów i li"ci. Kiedy 
zako(czy si# wzrost poro%a, a scypu$ zasycha, 
zwierz#ta wycieraj! swój or#%  o drzewa i krzewy. 
„Z rozmys$em” wybieraj! ro"liny, których okaleczone 
p#dy wydzielaj! soki odpowiednio barwi!ce $opaty, 
wie(ce czy parostki. Z upodobaniem „zn#caj! si#” 
zatem nad drzewkami owocowymi, ja$owcami, 
modrzewiami, daglezjami i innymi, bo te – jako 
rzadziej wyst#puj!ce – s! dla nich szczególnie 
atrakcyjne. Cz#sto te% spotykamy si# ze zjawiskiem 
wydeptywania sadzonek na uprawach, szczególnie 
przy "cie%kach do babrzysk (miejsc, w których dziki lub 
jelenie za%ywaj! k!pieli b$otnych) oraz wodopojów. 

TO CIEKAWE…

UPRAWA, NA KTÓREJ STALE BYTUJ& daniele i sarny nie wyro1nie tak #atwo.

UPRAWA LE!NA ZAK#ADANA NA STYKU LASU I POLA jest szczególnie 
nara"ona na siln4 presj6 ze strony zwierzyny, dlatego najcenniejsze 
fragmenty trzeba ogrodzi3.

!
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SPOSÓB 
JAK UTRZYMA# W RYZACH )AR$OCZNE INSEKTY 
I INNE SZKODNIKI, KTÓRE W SWOIM MENU 
MA J. G$ÓWNIE DRZEWA? MO)NA STOSOWA# 
PREPARATY CHEMICZNE.  ALE MO)NA TE) WYSY$A# 
PRZECIWKO NIM DO BOJU BAKTERIE, GRZYBY, 
A NAWET WIRUSY. I LE"NICY TAK W$A"NIE ROBI. .

TEKST: Eugeniusz Pudlis

N ie s' to metody proste, za to naturalne i zwykle bar-
dzo skuteczne. Le(nicy znajduj' sprzymierze/ców 
w przyrodzie, w której nie brakuje organizmów b+-
d'cych  (miertelnymi wrogami owadów objadaj'cych 

drzewa z igie,, li(ci, wgryzaj'cych si+ w kor+, korzenie i mia-
zg+ drzewn'. Inne radz' sobie z amatorami p'czków, p+dów 
albo sadzonek w szkó,kach le(nych czy m,odziutkich drzewek 
rosn'cych na uprawach le(nych. Je%eli te skomasowane si,y 
natury w walce ze szkodnikami nie wystarczaj', rozwi'zania 
podsuwa nauka. 

8 ZACZ#$O SI# OD BAKTERII  
Wykorzystywane do ochrony lasów organizmy mo%na mno%y& w laboratoriach i sto-
sowa&, gdy drzewostanom zagra%a brudnica mniszka, strzygonia choinówka czy inne 
owady albo grzyby. Ju% od oko,o 30 lat stosowane s' preparaty zawieraj'ce w sk,adzie 
na przyk,ad bakteri+ Bacillus thuringiensis. Po raz pierwszy w 1911 r. wyizolowa, j' – ze 
szkodników magazynowych (m.in. mklika m'cznego) dostarczonych przez m,ynarza 
z Turyngii – Ernst Berliner, niemiecki mikrobiolog. Jeden z jej szczepów, wyst+puj'cy 
równie% w glebie, powoduje perforacj+ jelit %eruj'cych g'sienic, a w efekcie ich (mier&. 

W ten sposób eliminowane s', wyst+puj'ce w du%ych gradacjach, g'sienice kilku 
gatunków  motyli le(nych. Bakteri+ stosuje si+ w postaci preparatu „Foray”, chroni'c 
nim m.in. d+by i sosny. Bacillus thuringiensis dzia,a owadobójczo na larwy niektó-
rych chrz'szczy %eruj'cych na drzewostanach olchowych. 

Ciekawostk' jest, %e inny szczep tej bakterii, zwany israelensis, bo zosta, wyizo-
lowany po raz pierwszy w Izraelu, s,u%y do zwalczania komarów. Zabija ich larwy 
i uwalnia od natr+tnych insektów atrakcyjne turystycznie, wilgotne siedliska le(ne.

8 GRZYBA... GRZYBEM!
Jak zwalcza& hub+ korzeni (a w,a(ciwie sprawc+ tej choroby – korzeniowca wieloletniego) 
– zabójc+ drzewostanów sosnowych? W przesz,o(ci, %eby przeciwstawi& si+ jego ekspan-
sji, stosowano karbolineum, ró%ne impregnaty, oleje, inne (rodki chemiczne z kwasem 

NA %AR#OKA

BRUDNICA NIEPARKA,  
jeden z gro7niejszych szkodników 

drzew li1ciastych. 
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solnym w,'cznie. Rezultaty nie by,y najlepsze, a skutki uboczne 
trudne do przyj+cia. Pod koniec lat 60. ub.w. prof. John Rishbeth, 
angielski specjalista chorób lasu, wysnu, tez+, %e hub+ mo%na 
zwalczy& innym grzybem – %ylakiem olbrzymim, który w lesie 
jest jej konkurentem. Ten na swój teren huby ju% nie wpu(ci. Nasi 
badacze z Instytutu Badawczego Le(nictwa (IBL) podchwycili po-
mys, Anglików. Stwierdzili, %e najlepszym pod,o%em dla %ylaka 
– który rozwija si+ na drzewach iglastych – jest drewno gatunków 
li(ciastych, a konkretnie – trociny bukowe. I tak powsta, preparat 
PgIBL, stanowi'cy %yw' kultur+ %ylaka, obradzaj'c' zarodnikami.

Uruchomiono produkcj+ i preparat (trociny przero(ni+-
te bia,' grzybni') zacz+to stosowa& ju% ponad 40 lat temu 
w  drzewostanach dotkni+tych hub' korzeniow'. Pó,litrow' 
porcj', rozpuszczon' w wiadrze wody, opryskiwano pniaki 
drzew. Pomys, prosty, a preparat skuteczno(ci' przewy%sza, 
te  produkowane w Finlandii i Wielkiej Brytanii. 

Efekty ekonomiczne tej czystej, biologicznej metody ochro-
ny lasu by,y imponuj'ce. Tam, gdzie stosowano %ylaka olbrzy-
miego zamieranie drzew spad,o o 40 proc. i roczne straty 
drewna by,y du%o mniejsze. By,y, bo dla tej metody to ju% 
w Polsce – kraju UE – czas przesz,y. Restrykcyjne przepisy 
zobowi'zuj'ce wytwórc+ do rejestracji preparatu i zwi'zane 
z tym koszty, liczone w setkach tysi+cy euro, sprawi,y, %e od 
dwóch lat ju% si+ go nie stosuje. Czeka na krajowego produ-
centa, który b+dzie w stanie wy,o%y& tak' kwot+.

Inny owadobójczy grzyb – Beauveria brongniartia – mo%e by& 
u%ywany  w szkó,kach le(nych do t+pienia p+draków chrab'sz-
czy atakuj'cych system korzeniowy m,odych drzewek. Le(nicy 
walcz' z nimi, stosuj'c preparaty z zarodnikami tego grzyba.

8 NA CELOWNIKU – WIRUSY
W IBL prowadzi si+ te% badania nad wirusami, a w,a(ciwie nad ich jedn' rodzin' – ba-
kulowirusami, które s'  chorobotwórcze dla stawonogów, przede wszystkim owadów. 
Te mikroby o okre(lonych cechach, wprowadzane do (rodowiska, reguluj' liczebno(& 
populacji konkretnego szkodnika do poziomu bezpiecznego dla hodowanego lasu.

Po raz pierwszy t+ metod+ zastosowano pod koniec XIX w. w Niemczech, zwalczaj'c 
brudnic+ mniszk+. Zebrano wtedy martwe owady i wyizolowano z nich bakulowirusy. 
Przygotowanym roztworem opryskano zaatakowane przez tego szkodnika lasy, uzy-
skuj'c bardzo dobre wyniki. Potem le(nicy jakby o bakulowirusach zapomnieli, za to 
znalaz,y si+ na li(cie (rodków ochrony ro(lin w sadownictwie i rolnictwie.

Preparaty owadobójcze, wytwarzane na bazie bakulowirusów, stosowano u nas tylko 
na powierzchniach badawczych, i to z dobrym skutkiem. Nale%a,y do nich m.in.  ame-
ryka/ski „Gypchek” – bro/ przeciwko brudnicy nieparce, i */ski „Monisarmiovirus” 
– do ograniczania liczebno(ci borecznika rudego. Naukowcy s' przekonani, %e wirusy 
tej grupy warto wprowadzi& do arsena,u (rodków owadobójczych krajowego le(nictwa.

Owady zara%aj' si+ drog' pokarmow'. Im wi+ksze ich zag+szczenie, tym wi+ksza 
mo%liwo(& infekowania kolejnych osobników. 1mier& nast+puje po kilku dniach, naj-
pó)niej po dwóch tygodniach. Istotne jest, %e jest to metoda  selektywna, co oznacza, 
%e wirusy unieszkodliwiaj', na przyk,ad, boreczniki, natomiast nie dzia,aj' na inne 
owady. 

8 W SIECI FEROMONÓW
Feromony to substancje, dzi+ki którym przedstawiciele danego gatunku  mog' si+ ze 
sob' komunikowa&. W spo,eczno(ciach owadów s,u%' do ró%nych celów. S' w(ród nich 
atraktanty – feromony seksualne wabi'ce osobniki p,ci przeciwnej, czy repelenty, które 
– odwrotnie – odstraszaj'. Nie brakuje te%  takich, którymi zaznaczaj' swoje terytorium 
i komunikuj' pobratymców o swojej obecno(ci. Dysponuj'c takim arsena,em tych nie-
zwyk,ych substancji, mo%na czuwa& nad okre(lon' populacj' owadów, a nawet ni' stero-
wa&. I to si+ dzieje w Lasach Pa/stwowych ju% od kilkunastu lat, tak%e dzi+ki preparatom 
opracowanym  w IBL, we wspó,pracy z innymi placówkami naukowymi.

Feromony sprawdzaj' si+ w monitoringu owadów le(nych, na przyk,ad w zbieraniu 
informacji o kornikach. Stosuje si+ je coraz powszechniej w strategii: „zwab i zabij”. Polega 
ona na zwabianiu owadów do miejsc, w których umieszcza si+  feromony wraz z prepara-
tami owadobójczymi. Takim sposobem zwalcza si+ w Polsce m.in. zwójk+ sosnóweczk+.

– Wachlarz biologicznych (rodków do t+pienia owadów wci'% si+ powi+ksza – podkre(la 
Andrzej Rodziewicz, kierownik Zespo,u Ochrony Lasu w 4odzi. – Spore nadzieje pok,ada 
si+ w bakulowirusach. Do gleby wprowadzane s' te% nicienie, a naukowcy sprawdzaj', jak 
sobie radz' z p+drakami i szeliniakami na pniakach ró%nych gatunków drzew. Jednak, 
gdy populacja gwa,townie wzrasta, biologiczne metody nie wystarczaj'. Trzeba wtedy 
zastosowa& selektywne preparaty chemiczne. Tylko one s' w stanie ten wzrost zahamowa&. 

8 SPRAWDZONE TRIO
Le(nicy, (ledz'c,  w dobie ekologizacji gospodarki, rynek (rodków biologicznych, nie za-
pominaj' o starych, sprawdzonych sprzymierze/cach lasu. Równie% o tych, którzy tworz' 
fantastyczne, ochroniarskie trio. To dziki, ptaki i mrówki. Te pierwsze s' w stanie „wyora&” 
z le(nej gleby wiele larw owadów,  a p+draki to ich najwi+kszy przysmak. 

Opiewane od dawna dzi+cio,y – „lekarze drzew” – nie lecz' lasów same.
Ka%dy gatunek ptaków ma swój udzia, w konsumpcji owadów, który per saldo 

jest niema,y. Sikorka potra* zje(& ich dziennie tyle, ile sama wa%y. Mrówki, szcze-
gólnie &mawa i rudnica, te% nie przepuszcz' %adnemu  szkodnikowi drzew. Dla-
tego zarówno ptaki, jak i mrówki to oczko w g,owie le(ników. Tysi'ce budek l+go-
wych, zadbanych mrowisk i ptasie remizy z wodopojami, drzewami owocodajnymi,  
ro(linami wabi'cymi nektarem te gatunki owadów, które drzew le(nych raczej nie ty-
kaj', najlepiej o tym (wiadcz'. I s' przyk,adem dba,o(ci le(nictwa o zachowanie 
bioró%norodno(ci, dla szkodliwych owadów najlepszego, naturalnego „opornika”.  ¶

NA %AR#OKA PU#APKI  
FEROMONOWE  

na kornika  
drukarza.
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— Nowoczesne 1rodki ochrony drzew le1nych to nie tylko chemia. — 
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WIEDZIE$ NA BANK
INFORMACJE O NASZYCH LASACH ZNAJDZIEMY W ROCZNIKU STATYSTYCZNYM. POCHODZ. G$ÓWNIE 
Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO LASÓW PA*STWOWYCH, TOTE), SI$. RZECZY, SKUPIAJ. SI! NA TYM, 
CZYM ZARZ.DZA TA ORGANIZACJA. ALE CO DZIEJE SI! W LASACH PRYWATNYCH CZY GMINNYCH  
– DOWIEMY SI! NIEWIELE. ZMIENI SI! TO DZI!KI SPECJALNEMU BANKOWI DANYCH.

TEKST: KRZYSZTOF FRONCZAK

W i+cej ni% trzy czwarte 
krajowych lasów od lat 
pozostaje w<zarz'dzie La-
sów Pa/stwowych, *rmy 

skrupulatnie prowadz'cej sprawozdaw-
czo(&. Ale podobnych porz'dków nie 
ma ju% w< drzewostanach prywatnych 
i<gminnych i<z<niema,ym zdziwieniem 
zauwa%ymy, %e niektóre o*cjalne dane 
na ich temat, zawarte cho&by w<ostatnim 
roczniku statystycznym le(nictwa, po-
chodz' nawet z<ko/ca lat 90. ub.w. Takie 
te% znajdziemy w<najnowszym, publiko-
wanym co rok „Raporcie o<stanie lasów”, 
sporz'dzanym przez Lasy Pa/stwowe, 
a<potem przedk,adanym przez rz'd pod 
obrady parlamentu. 

8 WIEMY WI#CEJ, ALE…    
Pocz'wszy od 2010 r. wspomniany raport 
uwzgl+dnia ju% wyniki Wielkoobszaro-
wej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL), 
prowadzonej przez Biuro Urz'dzania 
Lasu i<Geodezji Le(nej. Dzi+ki niej uda,o 
si+ zwery*kowa& wiele od dawna nie-
aktualnych informacji, np. dotycz'cych 
wielko(ci i<struktury zasobów w<lasach 
prywatnych w<kraju i<poszczególnych re-
gionach. A<jednak dane z<WISL na temat 
lasów prywatnych w<o*cjalnej statystyce 
krajowej wci'% podawane s' obok urz+-
dowych, *rmowanych przez G,ówny 
Urz'd Statystyczny, tr'c'cych myszk'. 
– Maj'c ju% wypracowane standardy gro-
madzenia informacji w<Systemie Infor-
matycznym Lasów Pa/stwowych, a% si+ 
prosi,o, aby – pos,uguj'c si+ takimi samy-
mi – zbiera& te o<lasach pozosta,ych form 
w,asno(ci i<utworzy& jednolity bank da-
nych. Oczywi(cie, nie jest to proste. SILP 
zawiera dane z<planów urz'dzenia lasu, 

obowi'zuj'cych w<ka%dym nadle(nictwie 
i<aktualizowanych co 10 lat. Natomiast 
za sporz'dzanie uproszczonych planów 
urz'dzeniowych dla lasów niepa/stwo-
wych odpowiedzialni s' starostowie.  
Ci za( robi' to, jak kto potra*: jedni 
w< postaci w< pe,ni zinformatyzowanej, 
inni – na papierze. Potem te dokumenty 
pozostaj' w<powiatach, informacja nie 
idzie dalej. Te niedostatki usunie budo-
wany przez nasze biuro – na zamówienie 
Dyrekcji Generalnej Lasów Pa/stwowych 
– Bank Danych o<Lasach – mówi Janusz 
Dawidziuk, dyrektor BULiGL. 
W<maju 2009 r., decyzj' dyrektora gene-
ralnego LP, powsta, w< tym celu zespó, 
roboczy, w<sk,ad którego weszli eksperci 
z<Ministerstwa 1rodowiska, Lasów Pa/-
stwowych, BULiGL, Instytutu Badawcze-
go Le(nictwa, GUS i<wydzia,ów le(nych 
wy%szych uczelni w<Warszawie, Poznaniu 

BANK  
mo"e stworzy3 
interesuj4c4 ofert6  
dla mi#o1ników  
le1nych eskapad.

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f F
ro

nc
za

k

i<Krakowie. W<ramach tzw. pilota%u ze-
brano i<opracowano dane z<trzech woje-
wództw o<du%ym udziale lasów prywat-
nych: mazowieckiego, ma,opolskiego 
i<podkarpackiego. Wyniki i<wnioski na 
temat realizacji dalszych etapów przed-
si+wzi+cia przedstawiono na specjalnej 
konferencji jesieni' ubieg,ego roku.
 
8 CENNY DEPOZYT
To bank szczególny, bo gromadz'cy 
dane o<lesie, skomplikowanym, %ywym 
organizmie, podlegaj'cym nieustannym 
zmianom, a co wa%ne – rozumianym jako 
ca,o(&, bez wzgl+du na to, kto jest w,o-
darzem. Baz' b+d' plany urz'dzeniowe, 
skojarzone z<informacjami o<stanie (ro-
dowiska przyrodniczego i<ochronie przy-
rody. Baza danych s,u%y& wi+c mo%e nie 
tylko zarz'dzaniu w<le(nictwie, ale rów-
nie% planowaniu przestrzennemu, nauce 
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(nie tylko le(nej), administracji pa/stwo-
wej i<samorz'dowej ró%nego szczebla.
Na podstawie danych gromadzonych 
w< banku mo%na b+dzie analizowa& 
i<prognozowa& rozwój zasobów le(nych, 
a to w<równej mierze interesuje przyrod-
ników, naukowców i odbiorców drew-
na. Dowiemy si+, jak nasze drzewostany 
mog' wygl'da& za 10, 20, 30 lat, jaka b+-
dzie ich struktura gatunkowa i<wiekowa 
itp. By& mo%e, z<analizy zebranych in-
formacji wynikn' propozycje, aby bez 
szkody dla zasobów przyrodniczych 
lasu zwi+kszy& pozyskanie drewna, 
a<mo%e, wr+cz przeciwnie – kieruj'c si+ 
dobrem natury – ogranicza& produkcj+ 
surowca. B+dzie mo%na wreszcie do-
k,adnie oceni&, jaki potencja, rzeczywi-
(cie drzemie w<lasach niepa/stwowych.
Obok informacji, które nazwaliby(my 

standardowymi, BDL powinien by& 
)ród,em informacji „szytych na miar+” 
– ró%nego rodzaju zestawie/, raportów 
czy map sporz'dzanych na zamówienie 
konkretnych u%ytkowników. Z<ca,' pew-
no(ci' korzysta& b+dzie z<tego w<swych 
codziennych pracach administracja le(na 
czy samo BULiGL, a tak%e Generalna 
Dyrekcja Ochrony 1rodowiska i< jej re-
gionalne dyrekcje, G,ówny Inspektorat 
Ochrony 1rodowiska czy inne instytucje. 

8 CO! DLA KA(DEGO
Zape,ni' si+ wreszcie luki w<statystyce 
GUS. Do banku zajrz' te% przedsi+bior-
cy spoza bran%y drzewnej – tu znajd' 
wiarygodne przes,anki dla swych decyzji 
inwestycyjnych.
Taki bank stworzy& mo%e równie% god-
n' uwagi ofert+ dla wszystkich, którzy nie 

tylko wypoczywaj' w<lesie, ale równie% 
chc' poznawa& jego tajemnice. W<dobie 
coraz powszechniejszej cyfryzacji wielu 
sfer naszego %ycia uzyskamy – w<ramach 
specjalnego portalu internetowego – 
,atwy dost+p do zbioru danych, które 
wci'% jeszcze wy,uskiwa& trzeba z<map, 
przewodników czy folderów. Maj'c przy 
sobie podczas pobytu w<lesie tablet czy 
telefon komórkowy, dowiemy si+, (ci'ga-
j'c interesuj'ce nas dane, jakie atrakcje 
przyrodnicze czekaj' za zakr+tem le(nej 
drogi, jak tra*& do pomników przyrody, 
ukrytych w(ród drzew zabytków kultury 
itd. No i<nie zab,'dzimy. 
W marcu br. Lasy Pa/stwowe udost+pni,y 
portal Banku Danych o Lasach pod adresem 
www.bdl.info.pl. Od tej chwili ka%dy mo%e 
ju% sprawdzi&, co kryje si+ w tym prawdzi-
wym sezamie le(nych wiadomo(ci.  ¶
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CZ#OWIEK 

ZAWÓD LE"NIKA PRZEJ.$ PO OJCU. ZAMI$OWANIE DO LASU TE) WYNIÓS$ Z DOMU, BO WYCHOWA$ SI! W WETLINIE, 
W SERCU BIESZCZADÓW. FOTOGRAFOWANIE TO JEGO HOBBY OD SZKOLNYCH LAT. RÓWNIE) W TYM NA"LADOWA$ OJCA, 
KTÓRY PSTRYKA$ ZDJ!CIA I SAM JE WYWO$YWA$ W DOMOWYM ATELIER, CZYLI W $AZIENCE. 

TEKST: Krzysztof Kami"ski

„PO#ONINA 
WETLI(SKA  

ZIM&”.  
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MACIEJ SZPIECH  
w swoim "ywiole.
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Wielk' rado(& Maciejowi 
Szpiechowi sprawi, pierwszy, na owe czasy 
nowoczesny, radziecki aparat Zenit 12 XP. 
Po latach, ju% jako pracownik Nadle(nictwa 
Rymanów, kupi, pierwszego Canona, daj'-
cego znacznie wi+ksze mo%liwo(ci twórcze. 
Dzi( pos,uguje si+ sprz+tem wysokiej klasy. 

9 NAJPIERW BY$A HISTORIA 9
Lubi w+drówki z aparatem po lasach, 
a jeszcze bardziej po terenach, gdzie opo-
wie(ci  wojenne przeplataj' si+ z dziejami  
wyludnionych wsi i dzia,aj' na wyobra)-
ni+. To sprawi,o, %e równocze(nie zaj', si+ 
zbieraniem legend, prawdziwych relacji 
oraz dokumentów dotycz'cych przesz,o-
(ci Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Histo-
ria zawsze by,a jego ulubion' dziedzin'. 
W dzieci/stwie s,ucha,, jak ojciec czyta na 
g,os i komentuje trylogi+. W szkole pod-
stawowej bra, udzia, w olimpiadach histo-
rycznych. Niedaleko le(niczówki, w której 
mieszkali, ,atwo by,o znale)& pami'tki po 
domostwach, tych bardzo dawnych i tych 
z okresu ostatniej wojny. 

Z racji humanistycznych zaintereso-
wa/ nie wybra, technikum le(nego, lecz 
liceum ogólnokszta,c'ce. Ale studia sko/-
czy, ju% le(ne i w ko/cu jednak wróci, do 
rodzinnego zawodu. Dzi( jest in%ynierem 
nadzoru w Nadle(nictwie Rymanów.

Udaje mu si+ po,'czy& wiedz+ facho-
w' z pasj' regionalisty i fotogra*ka. 
Kiedy tylko nadarza si+ okazja, wyje%d%a 
z biura. Mówi, %e jeden dzie/ w terenie 
zawodowo daje mu wi+cej ni% siedzenie 
ca,y tydzie/ za biurkiem. A przy okazji 
zawsze z lasu przywozi ,adne zdj+cia. 

Rzeczy zas,uguj'ce na utrwalenie apa-
ratem znajduje przede wszystkim na tere-
nie swojego nadle(nictwa. Lubi te% dalsze 
wyjazdy – w rodzinne strony, w Bieszcza-
dy, w Beskid 0ywiecki, w Tatry, albo za 
wschodni' granic+ – w Gorgany. 

9 SPOTKA, WILKA 9
Przyznaje si+, %e nie ma cierpliwo(ci do 
fotogra*cznych zasiadek na zwierzyn+. 
Woli w+drowa& i odkrywa& fascynuj'ce 
widoki czy przypadkowo napotkane oka-
zy =ory i fauny. Nauczy, si+ te% znajdowa& 
ju% ledwie widoczne pozosta,o(ci po oko-
pach czy schronach z obu wojen (wiato-
wych. Zdarza si+, %e g,+boko w lesie tra*a 
na fragmenty sprz+tu wojskowego albo 

gospodarskiego. Nieopodal Ja(lisk od-
nalaz, (lady kamienio,omu, w którym 
w dawnych czasach wydobywano bry-
,y do wyrobu %aren. Po tym odkryciu 
zainteresowa, si+ obróbk' kamiennego 
surowca, z którego powstawa,y ci+%kie, 
m,y/skie ko,a.

Najcz+(ciej fotografuje krajobrazy 
– w ró%nych miejscach i o ró%nych po-
rach. Urzekaj' go wschody i zachody 
s,o/ca, ale przyznaje, niepowtarzalnych 
wra%e/ estetycznych dostarcza mu obraz 
dnia budz'cego si+ w górach. Umie do-
strzega& w krajobrazie wi+cej ni% prze-
ci+tny turysta. Mg,a, rosa czy pokrywa 
(niegu na jego zdj+ciach wzbogacaj' su-
rowy obraz natury, tworz'c niemal dzie-
,a malarskie. Od poszukiwania miejsc, 
sk'd widok jest najefektowniejszy, nie 
odstraszy go ani t+gi mróz, ani g,+boki 
(nieg. Je(li trzeba, to nie do(pi w nocy. 

Z jednej z nocnych wypraw zosta,o mu 
takie wspomnienie: - Id+ lasem, a przede 
mn' rz'd (wiec'cych oczu. Nie wiem, 

„KRÓLEWICZU, 
PODAJ #APK'”.

„LETNIA BURZA”. !
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jakie to zwierz+ta i ile ich jest. Niby nie ma si+ czego ba&, ale 
taki widok mimowolnie wywo,uje dreszczyk.

Zawsze marzy, o sfotografowaniu wilka. Niespodziewanie, 
pewnego razu o (wicie, wchodz'c na Po,onin+ Cary/sk', zoba-
czy, (wie%e wilcze tropy. – Kiedy spotkali(my si+ dos,ownie oko 
w oko, poczu,em si+ nieswojo – opowiada. Wie, %e wilk boi si+ 
cz,owieka. W pami+ci ma jednak jatk+, jak' urz'dzi,a wataha, 
która w gospodarstwie jego wujka zaatakowa,a krow+. S,ysza, 
te% o zabijanych przez wilki psach, owcach i koniach.

9 !LADAMI KURIERÓW 9
Pan Maciej stara si+ poznawa& teren nie tylko od strony gospo-
darki le(nej. W nadle(nictwie i w gminie Rymanów uznawany 
jest za wybitnego regionalist+. Swoj' wiedz+ przyrodnicz', histo-
ryczn', po cz+(ci etnogra*czn', wykorzystuje, opisuj'c walory  
nadle(nictwa – na stronie internetowej, w ró%nego rodzaju al-
bumach, folderach, tak%e przy wytyczaniu i opisywaniu (cie%ek 
edukacyjnych. Jego prace fotogra*czne znalaz,y si+ w albumach 
takich wydawnictw, jak Multico czy Forest, a tak%e w albumie 
promuj'cym Rymanów. Liczne mo%na zobaczy& na stronach in-
ternetowych prezentuj'cych prace artystów fotogra*ków.

Najnowszym osi'gni+ciem Macieja Szpiecha jest odtworzenie 
pod koniec ubieg,ego roku, przy wspó,pracy m.in. pracowników 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Beskidzkiej Trasy Kurierskiej „Ja-
ga-Kora”. 27-kilometrowy szlak turystyczny prowadzi w du%ej 
mierze przez  tereny Nadle(nictwa Rymanów. Ma on przypomina& 

o pe,nej niebezpiecze/stw s,u%bie kurierów beskidzkich w czasie 
okupacji, w(ród nich sylwetk+ %o,nierza AK, Jana 4o%a/skiego, 
pseudonim „Orze,”. 

– Przemierzy,em kilka razy ten dawny kurierski szlak. Znaj'c 
wspomnienia Jana 4o%a/skiego, szuka,em dróg przez las, z których 
prawdopodobnie korzysta,, a potem stara,em si+ mo%liwie najlepiej 
je odtworzy&, by przypomina,y o tamtych czasach – wspomina.

Jednym z innych pomys,ów pana Macieja by,o zast'pienie tablic 
informacyjnych przy (cie%ce edukacyjno-przyrodniczej w okolicy 
Rymanowa-Zdroju – wci'% niszczonych przez wandali – s,upka-
mi z wyrze)bion' numeracj' przystanków. Teraz ka%dy turysta 
wchodz'cy na tras+ mo%e dosta& od le(ników folder z potrzebnymi 
informacjami o poszczególnych oznakowanych obiektach. 

Mówi, %e praca regionalisty wci'ga. – Kiedy zbiera,em materia, 
do opisu planowanego rezerwatu „Prze,om Wis,oka” w Rudawce 
Rymanowskiej, nie mog,em pomin'& faktu, %e kiedy( przebywa, 
w tej okolicy kardyna, Karol Wojty,a. Du%o ciekawych informacji 
dostaj+ od le(niczych. Szukam te% wspomnie/ i pami'tek w(ród 
innych mieszka/ców wsi.

9 TRUD NAGRODZONY 9
O swojej przygodzie z fotogra*' mówi: – Przekona,em si+, %e im 
wi+cej wysi,ku wk,adam w znalezienie odpowiedniego uj+cia, tym 
lepszy potem efekt. Zacz', wysy,a& swe prace na konkursy i odno-
si& sukcesy. Po zdobyciu kilku laurów, w 2012 r. sam zosta, jurorem 
w konkursie „Las w obiektywie”. Dwa lata wcze(niej przyj+to go 
do Zwi'zku Polskich Fotogra*ków Przyrody. W tym gronie s' te% 
inni jego koledzy, nosz'cy na co dzie/ zielone mundury. 

Najpomy(lniejszy dla le(nika fotogra*ka z Rymanowa by, rok 
2011. W konkursie fotogra*cznym „Lasy w obiektywach le(ni-
ków” – og,oszonym przez dyrektora generalnego Lasów Pa/stwo-
wych oraz Centrum Informacyjne Lasów Pa/stwowych – zdoby, 
kilka nagród, w tym g,ówn' za zdj+cie „Buczyna”, przedstawiaj'ce 
pi+kno karpackiego lasu (patrz „EL” 1/2012 – przyp. red.), uzna-
ne zarazem za najlepsze w kategorii „Krajobraz”. Konkurencja 
by,a ogromna – wp,yn+,o 4700 fotogra*i wykonanych przez  
181 autorów. 

– Nagrod+ przeznaczy,em na zakup sprz+tu fotogra*cznego, 
o jakim od dawna marzy,em – mówi pan Maciej. 

W dorobku ma te% inne laury. W 2008 r. w konkursie „Le(ne 
fotogra*e” zwyci+%y,o  jego zdj+cie przedstawiaj'ce rzekotk+ 
w zabawnej pozie,  zatytu,owane „Królewiczu, podaj ,apk+”.  
W 2010 r. zaj', trzecie miejsce w konkursie fotogra*cznym zorga-
nizowanym przez „Las Polski”.

Do niedawna zajmowa, si+ równie% rze)biarstwiem. Smyka,k+ 
do tego  prawdopodobnie tak%e odziedziczy, po ojcu, który w We-
tlinie ma w,asn' galeri+. By& mo%e, dlatego potra* z du%' ,atwo(ci' 
odkrywa& doskona,e formy rze)bione przez natur+ i tak umiej+t-
nie utrwala& je na zdj+ciach. ¶

„WIOSENNE 
OKNO”.

— Maciej Szpiech przyznaje si6, "e nie ma 

cierpliwo1ci do fotogra5cznych zasiadek 

na zwierzyn6. Woli w6drowa3 i odkrywa3 

fascynuj4ce widoki czy okazy 8ory i fauny. — 
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W LISTOPADZIE UBIEG$EGO ROKU PO ULICACH CENTRUM )EGIESTOWA PARADOWA$ RY". W GRUDNIU STADKO DZIKÓW SPOKOJNIE 
WESZ$O BRAM. DLA ZWIEDZA J.CYCH NA TEREN STADIONU NARODOWEGO W STOLICY. $OSIE W OSTATNICH MIESI.CACH 
ZWIEDZI$Y JU) M.IN. CENTRA MY"LIBORZA, RZESZOWA, LUBLINA, PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO, OLKUSZA CZY KO$OBRZEGU.

TEKST: SERGIUSZ SACHNO

ZWIERZ  
W WIELKIM MIE!CIE
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LATO Z DZIKAMI     
 
O nieboj!cych si# ludzi dzikach 
w rejonie Zatoki Gda(skiej 
s$ycha' ju% od wielu lat. Bez obaw 
kr#c! si# po ulicach miast, wyleguj! 
si# na trawnikach i parkingach 
samochodowych. W wielu 
nadmorskich miejscowo"ciach sta$y 
si# dodatkow! atrakcj! turystyczn!, 
dla sta$ych mieszka(ców s! 
raczej utrapieniem. Pocz!wszy od 
skopanych przydomowych ogródków 
i trawników, utarczek z psami, a% po 
bezpo"rednie zagro%enie dla ludzi.
Dziki w wielu miejscowo"ciach maj! 
zwyczaj przesiadywania przed 
sklepami i barami. Zdarza si#, %e 
wychodz!cy z zakupami tury"ci 
dziel! si# z nimi chlebem albo gofrem. 
Robi! to mimo apeli w lokalnej prasie 
i rozstawionych w wielu miejscach 
tablic ostrzegaj!cych i zakazuj!cych 
karmienia dzików. 
Dzik jest zwierz#ciem bardzo 
inteligentnym i raz przyzwyczajony, 
%e dostaje co" od ludzi, b#dzie tego 
oczekiwa$ od ka%dego przechodnia. 
Niektóre s! bardzo natarczywe 
i z kwikiem domagaj! si# prezentów.
Poniewa% dobrze wiedz!, gdzie 
wychodz!cy ze sklepu maj! 
schowane jedzenie, zdarzaj! si# 
próby wyrywania reklamówek z r!k. 
Przy du%ej masie cia$a i ostrych 
z#bach takie ataki mog! sko(czy' si# 
powa%nymi obra%eniami, zw$aszcza 
u dzieci.
Zdaniem wielu le"ników, do  
oswojenia dzików przyczyni$y si# 
sezonowe sto$ówki turystyczne,  
z których regularnie  wyrzucano 
resztki jedzenia „za p$ot do lasu”.
 B#d!c na wakacjach w Krynicy 
Morskiej, Jastarni, Helu, Trójmie"cie 
i w ich okolicy, nie dokarmiajmy 
dzików!   /pf/

T akie historie mo%na mno%y& w,a-
(ciwie bez ko/ca, a<ich bohatera-
mi s' tak%e inne zwierz+ta: jelenie, 
sarny, lisy, kuny, bobry, jenoty. Nie 

brakuje nawet nied)wiedzi – trzy lata 
temu czteroletnia samica grasowa,a po 
ulicach Przemy(la. Odwiedziny takich 
go(ci jednych zachwycaj', innych prze-
ra%aj'. A<na pewno  rodz' kon=ikty. Kto 
jest temu winien? Cz,owiek. 
                                  
 > NIE TAKI DZIKI
Najwi+kszy ambaras w< polskich mia-
stach robi' dziki. Po pierwsze, dlatego  
%e %yje ich w<naszym kraju du%o, prawie 
200 tys. Z< jednej strony, tak liczna ich 
populacja jest korzystna, bowiem dziki 
%ywi' si+ larwami zimuj'cymi w<(ció,ce, 
z<których rozwin+,yby si+ owady, mog'ce 
wiosn' spustoszy& nasze lasy. Ryj'c w<po-
szukiwaniu larw, przy okazji spulchniaj' 
tak%e gleb+. Gorzej, kiedy to spulchnianie 
odbywa si+ na polach uprawnych – za to 
rolnicy z<pewno(ci' dzików nie lubi'. 
Dieta tych czworonogów sk,ada si+  wy-
,'cznie z<tego, co uda si+ im wygrzeba& 
z< ziemi – poza larwami: %o,+dziami, 
bukwi' (owocami buka), k,'czami lub, 

w<ostateczno(ci, padlin'. Kiedy las tonie 
w<(niegu, ziemia jest zmro%ona i<nawet 
padliny brakuje, zaczynaj' szuka& po-
%ywienia w(ród ludzkich sadyb. Teraz 
nie s' to ju% pola ziemniaków, buraków, 
rzepy czy marchwi, ale pe,ne odpad-
ków miejskie (mietniki. A< %e dziki s' 
inteligentne, (mia,e i<nie boj' si+ ludzi, 
to bardzo szybko adaptuj' si+ do nowych 
warunków.
Dziki w+druj' do miast wraz z<nasta-
niem pierwszych silniejszych mrozów.  
Ale z<ko/cem zimy bardzo ju% niech+t-
nie wracaj' na sta,e do lasu. Przyzwycza-
jone przez kilka mro)nych miesi+cy, %e 
jedzenie naj,atwiej znale)& po(ród ludzi, 
pojawiaj' si+ tak%e wiosn'. Dosz,o do 
tego, %e nawet ci+%arne lochy wol' rodzi& 
warchlaki w<miastach.  Hordy chrz'ka-
j'cych  zwierzaków znikaj' dopiero la-
tem, kiedy na polach zaczyna dojrzewa& 
zbo%e. Zdarza si+ wi+c, %e dziki sp+dzaj' 
mi+dzy lud)mi wi+cej czasu ni% w<swoim 
naturalnym (rodowisku.

> TRESOWANE !WINKI
W<du%ej mierze jest to nasza wina. I<nie 
chodzi tylko o<odpadki, które dzik mo%e 

znale)& w< )le zabezpieczonych, prze-
pe,nionych (mietnikach czy wr+cz wy-
rzucone gdzie popadnie. Wielu z< nas, 
widz'c zwierz+, czuje wr+cz obowi'zek 
podzielenia si+ z<nim w,asnym drugim 
(niadaniem: kanapk', dro%d%ówk' czy 
jab,kiem. To mi+dzy innymi dlatego 
w<wielu nadmorskich miejscowo(ciach, 
jak 1winouj(cie czy Dziwnów, dziki sta-
,y si+ atrakcj' turystyczn', a<ich dokar-
mianie – sta,ym elementem tamtejszego 

CORAZ  
CZ'STSZY 
OBRAZEK 
w nadmorskich 
kurortach.
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kolorytu. W< tych warunkach starania 
miejscowych w,adz, by pozby& si+ uci'%-
liwych go(ci z<lasu przypominaj' walk+ 
z<wiatrakami. 
Zwykle dziki s' sympatyczne i<przyja-
zne, a<te na wpó, oswojone, w<kurortach, 
przypominaj' wr+cz domowe pieski 
skoml'ce o< ciasteczko. Niestety, zda-
rzaj' si+ te% przypadki ataków na ludzi, 
cho& zazwyczaj niegro)ne. Problemem 
s' te% szkody wyrz'dzane przez zwie-
rz+ta. Cho&by w<1winouj(ciu – kilkaset 
%yj'cych w<tym mie(cie dzików (wi+cej 
ni% w<otoczonej lasami Warszawie) regu-
larnie demoluje park zdrojowy, którego 
remonty poch,on+,y w<ostatnich latach 
kilkana(cie milionów z,otych. To nie jest 
odosobniony przypadek.

> MIEJSKIE SAFARI 
Lokalne w,adze nie ustaj' w<walce z<tym 
najazdem, cz+sto przypominaj'cym 
plag+. Kiedy dzikie zwierz+ta ju% si+ 
w<mie(cie zadomowi', jedynym wyj-
(ciem jest ich od,owienie i<wywiezienie 
do lasu. Wykorzystuje si+ do tego klatki 
z<wy,o%on' przyn+t'. To niejedyna me-
toda, ale zdecydowanie skuteczniejsza 
ni% np. wysypywanie (cie%ki prowa-
dz'cej do lasu kukurydz', spryskiwa-
nie drzew specjalnym odstraszaj'cym 
zwierz+ta preparatem czy podawanie 
karmy zmieszanej ze specy*kiem po-
woduj'cym zgag+. 
W<wyj'tkowych sytuacjach, kiedy zwie-
rz+ stanowi zagro%enie, a<jego schwyta-
nie jest niemo%liwe, stosuje si+ (rodek 
usypiaj'cy. Nigdy natomiast w<mie(cie 
zwierz't si+ nie odstrzeliwuje. 4ow-
czym, który wbrew przepisom i<zdrowe-
mu rozs'dkowi kilka lat temu zastrzeli, 
,osia w<warszawskim Ursusie, zaj+,a si+ 
prokuratura. 
Le(nicy, my(liwi i<w,adze samorz'dowe 
staraj' si+ zapobiega& zwierz+cym eska-
padom. Jedn' z<metod takiej prewencji 
jest… dokarmianie, tyle %e w< lesie. 
Wzbudza to kontrowersje – dla jednych 
jest ingerencj' w<porz'dek natury, a<dla 
innych wr+cz hodowl' zwierz't dla ce-
lów ,owieckich. Nie ulega jednak w't-
pliwo(ci, %e gdyby nie dokarmianie, to 
straty rolników by,yby du%o wi+ksze. 
Inn' metod', stosowan' na mniejsz' 
skal+, jest ustawianie na granicach la-
sów i<miast od,owni. To niewielkie za-
grody po,'czone z<klatk', do których 
n+ci si+ zwierz+ta, a<pó)niej wywozi do 
lasu. Na obrze%ach Warszawy urz'dzo-
no ich ponad trzydzie(ci.

ZWIERZ# POD MOIM DOMEM! CO ROBI,?     
 
Dzikiego zwierz#cia, oczywi"cie, nie wolno próbowa' samemu $apa' ani go karmi'. Nale%y 
natomiast powiadomi' o nim urz!d gminy lub od razu stra% miejsk!, ewentualnie policj#. 
Obowi!zek opieki nad bezdomnymi zwierz#tami (w tym tak%e $ownymi), zapewnienia im 
schroniska i opieki weterynaryjnej spoczywa na w$adzach gminy. Mog! one liczy' na 
wspó$prac# i pomoc ze strony cz$onków Polskiego Zwi!zku +owieckiego. Jak zachowa' si# 
przy zetkni#ciu si# ze zwierz#ciem, oczywi"cie, ch#tnie doradz! te% le"nicy. Ewentualnie 
pomog! w nawi!zaniu kontaktu z gminnymi urz#dnikami i weterynarzami.
O ile dzikie zwierz# napotkane w lesie nie jest wi#kszym zagro%eniem dla ludzi – samo 
powinno stara' si# ich unika' – to w mie"cie, w panice, potrafi poturbowa' cz$owieka. 
Szczególnie niebezpieczne mog! si# okaza' samice prowadz!ce ma$e. Wyj!tkow! 
ostro%no"' w wypadku pojawienia si# w okolicy dzikich zwierz!t powinni zachowa' kierowcy. 
Nie mo%na te% puszcza' luzem zwierz!t domowych – dzikie zwierz#, które pojawia si# 
w mie"cie, mo%e by' chore i zarazi' naszego pupila.

Inne zwierz+ta le(ne odwiedzaj'ce mia-
sta nie stanowi' takiego problemu jak 
dziki. Jelenie i<sarny pojawiaj' si+ rzadko, 
nieco cz+(ciej ,osie. S' to jednak zwierz+-
ta p,ochliwe i<ich wizyta w<mie(cie jest 
zwykle efektem zagubienia si+, a< nie 
wypraw' w<poszukiwaniu po%ywienia. 
Niestety, ta p,ochliwo(& oraz rozmiary 
jeleni, a<zw,aszcza ,osi, powoduj', %e ich 
wizyty w<mie(cie s' wi+kszym zagro%e-
niem dla ludzi ni% eskapady dzików. Wa-
%'cy do 750 kg sp,oszony ,o( bywa nie-
zwykle niebezpieczny, przede wszystkim 
dla kierowców. 

Lasów w<Polsce przybywa, a< to ozna-
cza, %e przybywa tak%e przestrzeni dla 
dzikich zwierz't. Coraz cz+(ciej lasy 
przecinane s' nitkami dróg i<autostrad. 
Budowane dla zwierz't bezkolizyjne 
przeprawy przez drogi rzadko zdaj' 
egzamin, czego dowodzi monitoring. 
W< efekcie zwierz+ta chc'ce zmieni& 
miejsce bytowania coraz cz+(ciej b+d' 
tra*a& do miast. Zapobiec temu nie 
sposób, wi+c jedynym rozwi'zaniem 
pozostaje nauczy& si+, jak zachowa& si+, 
spotkawszy dzikie zwierz+ na swoim 
osiedlu. ¶

 DLA NAS – ODRUCH SERCA.   
Dla dzikiego zwierz6cia  
– by3 mo"e pu#apka.
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o kolejnym artykule prasowym na temat zwie-
rz't coraz (mielej wkraczaj'cych do miast, który( 
z moich znajomych zapyta,: – czy to znaczy, %e 
miasta dziczej' czy raczej %e zwierz+ta si+ cy-
wilizuj'? Pytanie by,o z gatunku *lozo*cznych, 
gdy% nale%a,o wcze(niej zde*niowa&, co uznaje-

my za dziko(&, a co za wyraz ucywilizowania. Je(li rozwój 
cywilizacji wi'%e si+ z korzystaniem z rosn'cych udogodnie/ 
w codziennym %yciu, to niew'tpliwie coraz wi+cej zwierz't 
docenia zdobycze ludzko(ci i uczy si+ z nich korzysta&.

Wiele gatunków, do niedawna uznawanych za dzikie i p,o-
chliwe, dzi( cz+sto wybiera cz,owieka na s'siada i nie wydaj' 
si+ tym faktem zak,opotane. Pami+tam z dzieci/stwa roz-
ró%nienie mi+dzy bocianem bia,ym, jako gatunkiem niemal 
udomowionym, a jego czarnym krewniakiem, podawanym 
jako przyk,ad gatunku dzikiego, kryj'cego si+ w niedost+p-
nych puszcza/skich bagnach. Dzi( widuj+ bociany czarne, 
spokojnie %eruj'ce na ,'ce pod lasem niedaleko mojej dzia,ki. 
Inne gatunki ptaków, jak równie% ssaków, zasz,y na drodze 
synantropizacji jeszcze dalej i, poszerzaj'c swoje nisze eko-
logiczne, przenosz' si+ do miast.

Co nimi kieruje? Odpowied) jest, cytuj'c klasyka, „arcybo-
le(nie prosta” – chodzi o %ywno(& i bezpiecze/stwo, dwa in-
stynktowne d'%enia, wspólne cz,owiekowi i jego zwierz+cym 
pobratymcom. Trzecia potrzeba – poczucia wolno(ci – któr' 
cz+sto, w ramach antropomor*zmu, kojarzymy ze zwierz+ta-
mi %yj'cymi dziko, schodzi zazwyczaj na dalszy plan. Czy% 
inaczej jest u ludzi? Masowe „w+drówki ludów”, migracje do 
krajów zamo%nych, o rozbudowanym systemie socjalnym, 
pozwalaj'cym wy%y& z samych zasi,ków, o czym( (wiadcz'. 

Równie% podczas demokratycznych wyborów najcz+stsz' 
motywacj' jest przekonanie, %e ten, na kogo stawiamy, naj-
lepiej zapewni nam realizacj+ owych dwóch potrzeb. Potrze-
ba wolno(ci jest wa%na dla nielicznych, a u wielu wyra%a si+ 
w formie zwulgaryzowanej, rozumiana jako swoboda obycza-
jów, a nie mo%liwo(& podejmowania samodzielnych decyzji,  
a potem brania za nie odpowiedzialno(ci.

Zwierz+ta, o których mowa w artykule poprzedzaj'cym 
ten tekst, zachowuj' si+ bardzo podobnie, wybieraj'c %ycie 
w swoistym „pa/stwie opieku/czym”, w którym %ywno(& 
jest ,atwo dost+pna, a prawdopodobie/stwo stania si+ o*ar' 
drapie%nika znacz'co mniejsze. Proces ten b+dzie narasta, 
dopóki ludzie, kieruj'c si+ odruchami serca, b+d' dokarmia& 
dzikie zwierz+ta w miastach czy cho&by wyrzuca& w dost+p-
nych miejscach odpadki %ywno(ci. Od,awianie pozostanie 
konieczn', cho& klasycznie syzyfow' prac', likwiduj'c' 
skutki, a nie przyczyny zjawiska. Chyba %e owa w+drówka 
zwierz+cych ludów, w ramach „przechodzenia ilo(ci w ja-
ko(&” uro(nie do rangi problemu i zacznie zagra%a& bezpie-
cze/stwu ludzi. Wówczas, co nietrudno przewidzie&, pojawi' 
si+ ci'goty do bardziej radykalnych, a mniej cywilizowanych 
rozwi'za/…

— ZACHEUSZ
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GDYBY PRZYJ.#, )E  FATALNY WIZERUNEK PUSZCZY BIA$OWIESKIEJ KREOWANY PRZEZ NIEKTÓRE MEDIA JEST PRAWDZIWY, 
NALE)A$OBY SI! ZASTANOWI#, JAKI JEST SENS DALSZEJ, TAK USILNEJ WALKI ORGANIZACJI ZIELONYCH O JEJ CA$KOWIT. OCHRON!? 
A MO)E PO PROSTU WYGL.D TEGO LASU JEST ODLEG$Y OD PRZEDSTAWIANEGO NAM OBRAZU?

TEKST I ZDJ!CIA: WOJCIECH SOBOCI"SKI 

PUSZCZA   
POZA PARKIEM



- CUDZE CHWALICIE -

56-ECHA LE!NE &'()*+ ,-./

— Znalezienie prawdziwie dzikiej puszcza2skiej przyrody poza  

Bia#owieskim Parkiem Narodowym wcale nie jest trudne. —

O  tym, %e bia,owieskie lasy s' przyrodniczym Wawelem, 
mówi, kilkana(cie lat temu Czes,aw Mi,osz. Znacz-
nie wcze(niej, bo siedemdziesi't lat przed noblist', 
tego samego okre(lenia u%y, wobec najdzikszej pol-

skiej kniei Wiktor Szyma/ski we wst+pie do „Przewodnika 
po Puszczy Bia,owieskiej”. Jak%e ró%ny by, kontekst tych wy-
powiedzi. G,os poety by, wo,aniem o<ochron+ puszczy, której 
kondycji w< latach 90. XX w. mog,y pozazdro(ci& wszystkie 
polskie lasy.  W. Szyma/ski zachwyca, si+ jej pi+knem, cho& 
by,a poszatkowana poniemieckimi zr+bami, zamieszkuj'ce 
j' zwierz+ta przetrzebione, a< %ubr wyt+piony. Gdy Cz. Mi-
,osz publikowa, swój apel, rany spowodowane wojennymi, ale 
i<pó)niejszymi, poczynionymi ju% w<wolnej Polsce, wyr+bami 
w<du%ej mierze by,y zagojone, a<populacje wielu zwierz't (z<%u-
brem na czele) odbudowane. I<nie da si+ zaprzeczy&, %e by, to 
efekt (wiadomego, trwaj'cego dziesi+ciolecia dzia,ania ludzi  
– g,ównie naukowców i<le(ników, a tak%e cz,onków nielicznych 
niegdy( organizacji pozarz'dowych. A< jednak wspó,czesny 
medialny obraz zarz'dzanej przez Lasy Pa/stwowe Puszczy 

MARTWE DRZEWA  
podkre1laj4 szczególny 
charakter tego lasu.
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Bia,owieskiej, to g,ównie wyci+te drzewostany i<lej'ca si+ krew zwierz't zabitych w<re-
zerwatach. Jest on, delikatnie mówi'c, bardzo odleg,y od rzeczywisto(ci. Tym, którzy 
go rozpowszechniaj' i<utrwalaj' w<spo,ecznej (wiadomo(ci, dawno chyba umkn+,o 
pi+kno i<przyrodnicza warto(& tego niepowtarzalnego lasu. Próbuj' wyrobi& w<nas 
przekonanie, %e jedynie w<parku narodowym przetrwa,y prawdziwie puszcza/skie 
krajobrazy. Tymczasem znalezienie tej prawdziwej, dzikiej i<ma,o dost+pnej przyrody 
poza  Bia,owieskim Parkiem Narodowym wcale nie jest trudne.  
                                  
 > NIE TYLKO W.REZERWATACH 
Nie da si+ zaprzeczy&, %e gospodarka le(na przez d,ugie lata odciska,a pi+tno na pusz-
cza/skich drzewostanach.  Jednak nazywanie jej rabunkow' jest du%ym nadu%yciem. 
Dotyczy to szczególnie minionego pó,wiecza, kiedy le(nicy, (wiadomi wysokiej przy-
rodniczej rangi tego lasu, przyjmowali w<nim szczególne, cz+sto niespotykane w<in-
nych lasach, metody gospodarowania. Skutki takiego, trwaj'cego kilka dziesi+cioleci, 
podej(cia s' dzisiaj namacalne. Czwarta cz+(& zarz'dzanych przez LP drzewostanów 
przekroczy,a wiek stu lat. I<tylko cz+(ciowo wynika to z<dzia,a/ wymuszonych przez 
naukowców i<organizacje zielonych. Najstarsze drzewostany d+bowe Le(nego Kom-
pleksu Promocyjnego „Puszcza Bia,owieska” ju% dawno osi'gn+,y (redni wiek 300 lat. 
Starodrzewy sosnowe i<(wierkowe nierzadko licz' prawie 200 lat, a<wszystkich drzewo-
stanów ponadstuletnich jest poza parkiem narodowym 12 tys. ha (to wi+cej ni% obec-
na powierzchnia parku). Podobn' powierzchni+ maj' rezerwaty przyrody, ale warto 
wiedzie&, %e nie wszystkie stare drzewostany znajduj' si+ w<ich granicach. Obecnie 
najwi+cej wiekowych lasów znajduje si+ w<Nadle(nictwie Bia,owie%a. Tam (redni wiek 
wszystkich drzewostanów wynosi 98 lat – to zaledwie dwa lata mniej ni% przeci+tny 
wiek drzewostanów chronionych we wszystkich puszcza/skich rezerwatach przyrody.
Ponad 60 proc. lasów LKP „Puszcza Bia,owieska” ro(nie na siedliskach chronionych, 
g,ównie gr'dowych, w<mniejszym stopniu ,+gowych i<olsowych. Wed,ug ostatniej 
oceny, wykonanej w<2011 r., wi+cej ni% 80 proc. z<nich jest w<dobrym, a<przynajmniej 
zadawolaj'cym stanie. W<du%ej mierze decyduje o<tym udzia, zamar,ych, stoj'cych 
lub powalonych drzew. 1rednio na ka%dym hektarze lasu jest ich prawie 25 m sze(c. To 
w,a(nie dzi+ki obecno(ci starych drzewostanów i<martwych drzew mo%emy dzisiaj 

mówi& o<prawdziwie puszcza/skim charakterze tych lasów. Jest 
to widoczne szczególnie na siedliskach podmok,ych. W<olsach 
jesionowych przeci+tna masa martwego drewna si+ga prawie 
60 m sze(c. na hektar, a<lokalnie jest nawet dwu-,  trzykrotnie 
wi+ksza. Równie% w<borach (wierkowych mo%na spotka& wyspy 
zamar,ego lasu, w<których mi'%szo(& martwych drzew docho-
dzi do 180 m  sze(c. na hektar, a nawet przekracza t+ wielko(&. 
Wszystko to tworzy niepowtarzalny obraz prawdziwie dzikiego 
lasu.

> KRAJOBRAZ PO ZIMIE 
Obecno(& martwych drzew, jednego z<podstawowych sk,adni-
ków krajobrazu puszcza/skiego, ze szczególn' moc' ujawnia si+ 
na przedwio(niu. Wtedy z<powalonych pni znikaj' os,aniaj'ce je 
grube (niegowe czapy. Szaro(& lasu o%ywa zieleni' porastaj'cych 
kor+ mchów. Gdzieniegdzie pi+trz' si+ pot+%ne tarcze powalonych 
przez przednówkowe wichury (wierków lub ja(niej' ostre kikuty 
wiatro,omów. 
W<kwietniu surowo(& zimy ust+puje delikatnemu pi+knu wczesno-
wiosennych kwiatów. 4anami zakwitaj' przylaszczki, po nich, po 
kilkunastu dniach, przychodzi czas na zawilce, kokoryczki, szcza-
wiki, (ledziennice i<wiele innych ro(lin. Spiesz' si+ z<kwitnieniem, 
by zd'%y& przed rozwojem li(ci na drzewach. W<maju dno lasu 
pokrywa ju% cie/, a<ostatnim wczesnowiosennym oddechem s' 
pe,ne woni ,any czosnku nied)wiedziego. To wtedy ca,a puszcza 
rozbrzmiewa tysi'cami ptasich piosenek. 
Przy zastoiskach i<nad spokojnymi wodami strumieni pojawiaj' 
si+ pierwsze komary, które w<ko/cu miesi'ca wype,niaj' brz+cze-
niem niemal wszystkie zak'tki puszczy. W<ko/cu maja i<w<czerwcu 
do,'czaj' do nich roje innych owadów, zwiastuj'cych nadej(cie 
lata. Wtedy te% bujne runo skrz+tnie zakrywa to, co przez dwa 
wcze(niejsze miesi'ce cieszy,o oczy mi,o(nika puszcza/skich 
krajobrazów. Tysi'ce murszej'cych pni ton' w<zieleni, ukrywaj' 
si+ w<,anach traw, zió, i<pokrzyw, a<przys,aniaj'ce je li(cie krzewów 
i<m,odocianych drzew sprawiaj', %e w+drówka przez taki las staje 
si+ bardzo trudna. 
Wcale nie trzeba zapuszcza& si+ w<niedost+pne rejony parku na-
rodowego, by obejrze& to puszcza/skie wiosenne misterium. Bo 
puszcza poza parkiem te% jest pi+kna i<dzika. Jedynie niektórzy 
nie potra*' tego dostrzec. ¶

— %redni wiek drzewostanów w Nadle1nictwie 

Bia#owie"a jest tylko o dwa lata ni"szy od przeci6tnego 

wieku drzewostanów chronionych we wszystkich 

puszcza2skich rezerwatach przyrody. —

W LKP „PUSZCZA 
BIA#OWIESKA”.

W KWIETNIU  
zakwitaj4 
przylaszczki 
i 1ledziennice.
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JU) PONAD 7 TYSI!CY KILOMETRÓW TRAS KONNYCH WYZNACZY$Y LASY 
PA*STWOWE DLA MI$O"NIKÓW WYPOCZYNKU W SIODLE. 

TEKST: SERGIUSZ SACHNO

Coraz wi+ksza popularno(& jazdy 
konnej zmobilizowa,a wielu nad-
le(niczych do tworzenia nowych 
szlaków. Z „Raportu o stanie 

lasów” wynika, %e w latach 2010–2011 
na terenach zarz'dzanych przez Lasy 
Pa/stwowe d,ugo(& takich tras si+ po-
dwoi,a. To bardzo dobra wiadomo(& 
dla koniarzy. Droga udost+pniona przez 
nadle(niczego jest bowiem, zgodnie 
z ustaw' o lasach, jedynym miejscem 
w lesie, gdzie mo%na si+ w ten sposób 
porusza&. Nawet je(li przed wjazdem na 
drog+ nie ma %adnego znaku zakazu ani 
nie jest ona przegrodzona szlabanem, 
wje%d%a& na ni' konno nie mo%na (po-
dobnie jak samochodem, motocyklem 
czy quadem). 

?  W KUPIE SI$A
Je%eli w naszej okolicy brakuje szlaków 
konnych, mo%emy zg,osi& si+ do nad-
le(nictwa z pro(b' o ich wyznaczenie. 
Warto, by taki wniosek popar,a wi+k-
sza grupa mi,o(ników tego rodzaju 
rekreacji. Je(li zainteresowanie b+dzie 
wystarczaj'ce, a stan nawierzchni dro-
gi i sposób jej u%ytkowania (czy np. nie 
poruszaj' si+ na niej maszyny le(ne) na 
to pozwoli, jest szansa, %e nowy szlak 
powstanie. 
Trzeba pami+ta&, %e nadle(nictwa za 
przejazd drogami le(nymi, w wypad-
ku ich komercyjnego u%ytkowania, 
maj' prawo pobiera& op,at+. Chodzi tu 
np. o wycieczki, przeja%d%ki czy raj-
dy organizowane przez stadniny czy  
gospodarstwa agroturystyczne – powin-
ny podpisa& z nadle(nictwem, je(li tego 
ono wymaga,  umow+, w której b+d' 
okre(lone prawa i obowi'zki obu stron, 
czas obowi'zywania i wysoko(& op,at. 
Je(li jednak jeste(my osob' prywatn', 
która od czasu do czasu wybiera si+ na 
przeja%d%k+ po lesie, nic nie p,acimy.
Brak zgody na utworzenie szlaku kon-
nego nie oznacza z,ej woli nadle(nicze-
go. Mo%e mie& ku temu wa%ne powody. 
Wbrew pozorom, konie potra*' powa%-
nie zniszczy& nawierzchni+ le(nej drogi. 
Kopyta dziurawi' j' tak bardzo, %e cz+-
sto uniemo%liwia to pó)niej poruszanie 
si+ rowerem i utrudnia spacer pieszym. 

Nierzadko konie uszkodz' drog+ bar-
dziej ni% le(ne maszyny podczas prac 
przy pozyskaniu i zrywce drewna, a trze-
ba od razu doda&, %e nawierzchnia roz-
jechana przez ci'gniki naprawiana jest 
zwykle do(& szybko po tym , jak wyjad' 
one z lasu. 

?  NAJWA(NIEJSZE S- ZASADY
Niezale%nie od szkód, jakie mog' spo-
wodowa& konie, przepisy zakazuj'ce 
je)d)com wjazdu do lasu poza wyzna-
czonymi drogami budz' kontrower-
sje, tak%e w(ród le(ników. Wydaje si+, 
%e to rygor tego samego gatunku, co 
wszechobecne niegdy( tabliczki „Zakaz 
fotografowania” – swego rodzaju relikt 
przesz,o(ci. W wielu krajach Europy Za-
chodniej, cho&by w Niemczech, przepisy 
dzia,aj' odwrotnie ni% w Polsce. Tam 
mo%na je)dzi& konno po wszystkich 
drogach le(nych, z wyj'tkiem tych, na 
których ruch ograniczono np. ze wzgl+-
du na nieodpowiedni' nawierzchni+, 
zbyt du%' liczb+ pieszych turystów lub 
przeje%d%aj'ce maszyny le(ne. Nieste-
ty, nie ma wi+kszych szans, by w Pol-
sce wprowadzono podobne zasady jak 
u naszych zachodnich s'siadów. Nie 
dalej ni% w zesz,ym roku Janusz Zaleski, 
wiceminister (rodowiska, przekonywa,, 
%e przepisy o udost+pnianiu lasów spe,-
niaj' swoj' rol+  i ich zmiana nie wydaje 
si+ konieczna. Na razie trzeba wi+c liczy& 
na przychylno(& nadle(niczych. I warto o 
ni' dba&, przestrzegaj'c zasad korzysta-
nia ze szlaków. Przede wszystkim nale%y 
pami+ta&, %e droga do jazdy konnej to nie 
tor wy(cigowy i korzystaj' z niej tak%e 
piesi tury(ci. Nie mo%na z niej zje%d%a&, 
chyba %e musimy omin'& przeszkod+ lub 
mamy inny naprawd+ wa%ny powód (np. 
ratujemy zdrowie). Dobr' praktyk' jest 
jazda (rodkiem szlaku, tak aby nie nisz-
czy& nawierzchni po bokach, którymi 
najcz+(ciej poruszaj' si+ piesi i rowerzy-
(ci. Osoby ma,oletnie powinny je)dzi& 
konno w towarzystwie doros,ych. Wyru-
sza& na tras+ nale%y po (wicie, a wraca& 
z niej przed zmierzchem. Po swoim koniu 
nale%y tak%e posprz'ta&. 
Ka%de nadle(nictwo, które wyznacza 
szlaki konne, tworzy tak%e regulamin 

poruszania si+ po nich – warto go prze-
czyta& przed wyruszeniem na tras+. 
Poza zasadami poruszania si+, przed-
stawione s' w nich tak%e oznaczenia 
szlaków. Podstawowe to pomara/czo-
we ko,o na bia,ym tle, oznaczaj'ce sam 
szlak, oraz pomara/czowe ko,o z czarn' 
obwódk', oznaczaj'ce jego pocz'tek 
i koniec. Czasami stosuje si+ te% inne 
oznaczenia, np. zielon' podkow+ na bia-
,ym tle. ¶

W 2011 r. sie' szlaków konnych na terenie Lasów 
Pa(stwowych liczy$a 7 tys. km. Jedn! z wi#kszych atrakcji dla 
je&d&ców w Polsce jest +ódzki Szlak Konny, który cz#"ciowo 
biegnie tak%e przez tereny Lasów Pa(stwowych, a RDLP +ód& 
by$a w"ród jego twórców. Ma w sumie ponad 2000 km i jest 
najd$u%szym tego typu traktem w Europie. Na trasie znajduje 
si# 200 o"rodków je&dzieckich, 21 punktów postojowych, 
1400 tablic informacyjnych, 30 punktów informacyjnych 
monitoruj!cych turystów i ponad 1000 atrakcji turystycznych. 
Ciekawostk! jest, %e je&dziec mo%e bezp$atnie wypo%yczy' 
lokalizator, który w wypadku niebezpiecze(stwa wy"le 
s$u%bom ratunkowym informacj# o pozycji b#d!cego  
w opa$ach turysty. Lokalne szlaki konne a% takich udogodnie( 
jak lokalizatory nie oferuj!. Nadle"nictwa troszcz! si# przede 
wszystkim o to, %eby trasy by$y czytelnie oznakowane, 
zawsze przejezdne, by by$y przy nich koniowi!zy oraz 
wiaty umo%liwiaj!ce odpoczynek i schronienie przed 
deszczem. Przede wszystkim jednak dbaj!, by przebiega$y 
przez najpi#kniejsze tereny Lasów Pa(stwowych. Co oferuj! 
mi$o"nikom jazdy konnej, naj$atwiej dowiemy si# w siedzibach 
nadle"nictw oraz w serwisie czaswlas.pl.
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Z PIOTREM BARONEM, DZIENNIKARZEM I PREZENTEREM RADIOWEJ TRÓJKI, PROWADZ.CYM WRAZ Z MARKIEM NIED+WIECKIM „LIST! 
PRZEBOJÓW”, „LP TRÓJK!”, „ABC LISTY”, A TAK)E W$ASN. AUDYCJ! „3 WYMIARY GITARY”, ROZMAWIA KRZYSZTOF TR!BSKI.

LE!NY BARON
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— Jak, jako „radiowe zwierz#”, prze-
$y! pan wyrwanie ze studia i przenie-
sienie do lasu?
— Bardzo dobrze, cho& podczas pierw-
szych dni zdj+ciowych by,o przera)liwie 
zimno. Lubi+ przyrod+, zawsze sp+dzam 
wakacje na ,onie natury i w(ród znajo-
mych, którzy s' z ni' zwi'zani. Poza tym, 
zawsze mi,o jest robi& co( po%ytecznego. 
Przy ca,ym wspó,czesnym zalewie g,upoty 
informacyjnej, taki program jest naprawd+ 
powiewem normalno(ci. 
— Las widziany oczyma nie spacerowi-
cza czy turysty, ale le&ników, wygl"da 
inaczej? 
— Nasze lasy wci'% skrywaj' wiele sze-
rzej nieznanych pi+knych miejsc, a pomoc  
le(ników pozwala je ,atwiej odnale)&. Sam 
pewnie nie mia,bym okazji na przyk,ad 
spotka& %ubra na wolno(ci, a tu wy,oni, 

si+ z lasu tu% za moimi plecami. Troch+ 
strachu by,o, ale te% zachwyt i fascynacja 
majestatem przyrody. Co do le(ników, to 
spodziewa,em si+ mi,ych, otwartych ludzi 
i si+ nie zawiod,em. S' inni, inaczej poj-
muj' (wiat, rozumiej' potrzeb+ naturalnej 
harmonii. Mo%na z nimi m'drze poroz-
mawia& o rzeczach na pozór ma,ych, ale 
tak naprawd+ najwa%niejszych, zamiast  
w kó,ko o karierze, pieni'dzach.
— Co& pana szczególnie zaskoczy!o?
— Najbardziej chyba skala Lasów Pa/stwo-
wych jako organizacji – ten d,ugi ,a/cuch 
ludzi, który sprawia, %e las na co dzie/ %yje. 
Zaskoczy,o mnie to, bo chodz'c sam po 
lesie, bardzo rzadko spotykam le(ników. 
Wygl'da na to, %e potra*' wykonywa& 
du%' prac+ w bardzo dyskretny sposób, 
„wtapiaj' si+” w ca,y ekosystem i dostoso-
wuj' do niego.

 „Czy ciep$a wiosna i kwitn! kwiaty, czy mokra jesie( 
ponura: Baron prawdziwy, Nied&wied& w!saty oraz Helena 
Wichura” – "piewa Artur Andrus o tercecie gwiazd Programu 
Trzeciego Polskiego Radia. Ten najprawdziwszy Piotr Baron, 
jeden z najbardziej znanych dziennikarzy i prezenterów 
Trójki, prowadzi program „Las bli%ej nas”, który od 2 marca 
do 1 czerwca mo%emy ogl!da' w wiosennej ramówce TVP1. 
Cykl, nadawany w ka%d! sobot# o 7.00 rano w telewizyjnej 
Jedynce, realizowany jest we wspó$pracy z Lasami 
Pa(stwowymi. 
Co tydzie( Piotr Baron wybiera si# do którego" z le"nych 
zak!tków Polski, aby przybli%y' widzom nie tylko ich pi#kno 
i walory przyrodnicze, ale te% prac# ludzi, którzy si# nimi 
opiekuj! – le"ników. Dlatego ka%dy z 15-minutowych odcinków 
po"wi#cony jest okre"lonemu zagadnieniu z zakresu szeroko 
poj#tej gospodarki le"nej: od ochrony czy urz!dzania lasu, 
przez reintrodukcj# zagro%onych gatunków zwierz!t czy 
le"n! turystyk# i edukacj#, po rol# i wykorzystanie drewna we 
wspó$czesnym "wiecie. 
Wyprawy Piotra Barona i ciekawe wydarzenia na planach 
zdj#ciowych "ledzi' mo%na tak%e na profilu programu 
w serwisie Facebook (www.facebook.com/lasblizejnas), 
a odcinki aktualnej serii  programu „Las bli%ej nas” dost#pne 
s! równie% na kanale YouTube Lasów Pa(stwowych (www.
youtube.com/LasyPanstwowe). Zapraszamy przed telewizory i 
monitory komputerów!

 
PIOTR BARON w rozmowie z 
Andrzejem Antczakiem, zast6pc4 
nadle1niczego w Hajnówce.
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fot. materia %y prasowe

BOAZERIA 
wed#ug nowojorskich 
projektantów. 
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ODKRYTE  

W CZASACH PRL-U DREWNO KRÓLOWA$O NA "CIANACH JAKO BOAZERIA I – CORAZ RZADZIEJ  
– W MEBLACH. PÓ+NIEJ ZOSTA$O PRAWIE WYPARTE PRZEZ METALE, TWORZYWO I WSZECHOBECNE  
P$YTY DREWNOPODOBNE. DZI" ZNÓW JEST MODNE, CHO# W ZUPE$NIE INNEJ FORMIE NI) KIEDY".

TEKST: SERGIUSZ SACHNO !

NA NOWO



DREWANIANA 
TKANINA
pomys#u Elisy 
Strozyk. 
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Wmieszkaniu ten naturalny su-
rowiec najcz+(ciej mamy pod 
nogami, na pod,odze. Ale 
dzi( nie musimy, na szcz+(cie, 

ogranicza& si+ ju% do wyboru: buk czy 
d'b, klepka czy deska, wzór angielski czy 
w<jode,k+? Teraz mo%emy kupi& np. ory-
ginaln' wygi+t' klepk+, która po u,o%eniu 
utworzy na pod,odze wzór fal. Poruszanie 
si+ po niej mo%e wymaga& przyzwyczaje-
nia, ale z<pewno(ci' ten niecodzienny de-
se/ zrobi wra%enie na go(ciach.

8 A.NA !CIANY?  
Jeszcze wi+ksze mo%liwo(ci tworzenia 

ciekawych ornamentów daj' ró%nego 
kszta,tu p,ytki. Tego typu kolekcj+ zapro-
ponowa,a ameryka/ska projektantka Ja-
mie Beckwith. Wymy(li,a ona czterna(cie 
wzorów p,ytek, m.in. w<kszta,cie rombów, 
sze(ciok'tów, a<nawet puzzli. W<ramach 
ka%dego fasonu mo%na wybra& kilka ga-
tunków drewna oraz kilka ró%nych wy-
ko/cze/. P,ytki nadaj' si+ przy tym nie 
tylko na pod,og+, ale te% jako wyko/cze-
nie (cian czy pokrycie su*tów. Pasuj' za-
równo do bardzo nowoczesnych wn+trz, 
jak i<bardziej tradycyjnych. 

Mamy za sob' niegdysiejszy sza, na 
boazerie. W<PRL-u obowi'zywa, niepod-
wa%alny kanon: sosnowe listwy uk,adane 
w<pionie. 

Ale drewno na (cianie dzi( znów jest 
popularne, a< liczba pomys,ów na jego 
wykorzystanie mo%e zaskoczy&. Modne 
s' postarzone, szerokie deski, wygl'daj'-
ce jakby by,y odzyskane z<jakiego( zato-
pionego statku. U,o%enie ich w<poziomie 
i<wykorzystanie do monta%u solidnych, 
grubych gwo)dzi sprawia, %e wn+trze 
mieszkania zaczyna przypomina& okr+-
tow' mes+ lub wn+trze starej chaty.

8 MINIMALIZM I.ELEGANCJA  
Projektanci z<kanadyjskiej pracowni 

Kitka proponuj', aby do wystroju jednej 
ze (cian sypialni lub np. su*tu wyko-
rzysta& jasn', sosnow' p,yt+ ze sklejki. 
Jeszcze odwa%niejsz' propozycj+ ma 
nowojorska grupa Design*Sponge. Jej 
cz,onkowie si+gaj' w<swoich projektach 
po ró%nej wielko(ci deski z<wielu gatun-
ków drewna, a<nawet po – przymocowa-
ne do (cian w<sposób do(& przypadkowy 
– pospolite szarobure p,yty OSB, produ-
kowane z<d,ugich wiórów sklejonych le-
piszczem. Grupa ta nie stroni te% od u%y-
cia takiego tworzywa jak deski i<listewki 

ze starych p,otów czy ,awek, i< to nic,  
%e akurat ob,azi z<nich farba.

Dla zwolenników elegantszego wy-
stroju wyj'tkowe propozycje ma Jamie  
Beckwith. Pierwsza to kolekcja Projection, 
p,ytki o<zró%nicowanej grubo(ci, które po 
u,o%eniu daj' wra%enie wielkiej p,asko-
rze)by. Przy ich komponowaniu warto 
wykorzysta& gr+ (wiat,a i<cienia. Wybór 
drugiej kolekcji – Embelished – przypo-
mina ozdabianie (cian bi%uteri'. To p,yt-
ki z< zatopionymi w<nich skamielinami 
(amonitami) lub minera,ami (agatem, 

kwarcem, geod' czy pokryt' patyn' mie-
dzi). Kilka takich p,ytek, umieszczonych 
pomi+dzy p,ytkami g,adkimi, to ciekaw-
sza ozdoba ni% banalny obrazek w<ramce.

8 K-PIEL, A.POTEM PRZYODZIEWEK  
Drewno zawita,o do ,azienek, cho& 

w<pierwszej chwili mo%e si+ wydawa&, %e 
jego zastosowanie w<nara%onym na wil-
go& pomieszczeniu nie jest najlepszym 
pomys,em. Wr+cz przeciwnie. Oto cho&by 
drewniana wanna i<umywalka, zaprojek-
towane przez Yukia Hashimoto. U%yty 
przez niego ekologiczny lakier sprawia, 
%e materia, jest nie tylko zabezpieczony 

przed wilgoci', ale te% wytrzymuje tempe-
ratur+ do 800 st. C! Projektant zapewnia, 
%e tak' wann+ mo%na ustawi& nawet pod 
chmurk', w<ogrodzie.

Dzie,o Hashimoty to, oczywi(cie, przy-
k,ad bardzo wyszukanego designu, prze-
znaczonego dla wyj'tkowo maj+tnych 
klientów. Okazuje si+ jednak, %e bardzo 
eleganckie drewniane wanny i<umywal-
ki projektuj' tak%e Polacy. Firma Unique 
Wood ze Strzelina, która do(wiadczenie 
zdobywa,a przy produkcji jachtów, oferuje 
produkty wykonane m.in. z<orzecha ame-

ryka/skiego, klonu, d+bu, jesionu, sapeli, 
padouku i<wenge. Ceny wci'% s' bardzo 
wysokie, ale ju% nie wzi+te z<kosmosu. 

Je(li komu( si+ wydaje, %e s' jeszcze 
rzeczy, których z<drewna wykona& nie 
mo%na, to prawdopodobnie jest w<b,+dzie. 
Z<pewno(ci' znalaz, si+, lub zaraz si+ znaj-
dzie, szalony projektant, który udowodni, 
%e to nieprawda. Taki jak Niemka Elisa 
Strozyk, która wpad,a na pomys, drew-
nianej… tkaniny. Naklei,a na zwyk,' tka-
nin+ cienkie, trójk'tne kawa,ki drewna. 
Z<takiego materia,u tworzy narzuty, dy-
wany czy aba%ury. Z<jej tkaniny powsta,a 
ju% nawet drewniana kolekcja odzie%y.

— Dzisiaj drewno k#adzie si6 na pod#ogach, su5tach, 1cianach.  

Przestaj4 dziwi3 nawet drewniane wanny i umywalki. —



FOTOGRAFICZNA

POGO(
ISTOT. FOTOGRAFII JEST BEZRUCH. ZDJ!CIE ZAMRA)A ZMIENN. RZECZYWISTO"#, ZATRZYMUJE CZAS. POMIMO TO, A MO)E W$A"NIE 
DLATEGO, TAK WA)NYM WSPÓ$TWÓRC. DOBRYCH ZDJ!# JEST… RUCH, TWORZ.CY JE NA WIELE SPOSOBÓW – W ZALE)NO"CI 
OD TEGO, CO I JAK SI! PORUSZA.

TEKST: Tomasz K!osowski
ZDJ!CIA: G&T K!osowscy
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T ym razem skupimy uwag+ na przemieszczaniu si+ 
w przestrzeni fotogra*cznego motywu lub jego cz+(ci. 
S,owem – na ruchu post+powym, ewentualnie te% poru-
szaniu si+ w miejscu. Inne przejawy ruchu, cho&by zwi'-

zane z poruszaniem samym aparatem, zostawiamy na pó)niej. 
To swoista fotogra*czna pogo/, przede wszystkim za zwie-

rz+tami, bo to one szczególnie ekscytuj' fotografa przyrody. 
Ale zdobyte do(wiadczenie i patenty mo%na w du%ej mierze 
przenie(& na inne obiekty – cho&by smagane wiatrem ro(liny, 
fale, frun'ce lekkie detale, a nawet chmury.

9 TRUDY PO!CIGU
W po(cigu – jak w ka%dym – podstawowa rzecz to dogoni& 
uciekiniera. W tym wypadku – uchwyci& go w klatce kadru. 
Ale w po(cigu fotogra*cznym to dopiero cz+(& sukcesu. Obiekt 
bowiem ucieka nam nie tylko z pola widzenia aparatu, a przed-
tem te% wzroku, ale zarazem z obszaru, w którym obraz b+dzie 
ostry. Czyli – ze strefy g,+bi ostro(ci. W,a(nie o zdj+ciu, na któ-
rym obiekt zosta, pokazany w ca,o(ci wprawdzie, ale nieostro, 
fotografowie przyrodnicy cz+sto mówi', %e jest „niez,apane”. 
I wielu twierdzi, nie bez racji, %e lepiej obiektu – najcz+(ciej 
chodzi o zwierz+ – nie z,apa& wcale, ni% je z,apa& nieostro. 

Nie koniec na tym. Samo zamkni+cie obiektu w klatce 
kadru to zwykle za ma,o, by uzyska& dobre zdj+cie. Chcemy 
jeszcze, by by,o nale%ycie skomponowane. A na to sk,adaj' 
si+: nale%yte u,o%enie obiektu wzgl+dem ram kadru, jego tzw. 
mocnych punktów i przek'tnych, a tak%e nale%yte ulokowanie 
go w tle, zapewniaj'ce czytelno(& motywu i estetyk+ uj+cia. 
Je(li nasz obiekt jest za blisko którego( brzegu zdj+cia, psuj'c 
jego kompozycyjny ,ad – mo%na to jeszcze poprawi&, opraco-
wuj'c obraz w komputerze, ale ju% o ulokowaniu w tle mo%e-
my zadecydowa& tylko w momencie rejestrowania motywu. 
Powodzenie b+dzie zale%a,o od daru obserwacji, umiej+tno(ci 
wyczucia w u,amku sekundy, czy obraz jest harmonijny czy 
„skrzeczy” poprzez jakie( przypadkowe plamy lub inne detale 
otoczenia, które niepotrzebnie „zabra,y si+” w kadr.

9 TRZY CZYNNO!CI NARAZ
Wszystkie wymienione czynno(ci musz' bowiem by& wy-
konane natychmiast i równocze(nie. Je%eli ruchomy obiekt 
gonimy aparatem przez d,u%sz' chwil+, to równocze(nie 
celowaniu i utrzymaniu motywu w kompozycyjnych ryzach 
musi towarzyszy& nastawianie i utrzymywanie ostro(ci obra-
zu g,ównego motywu, czyli – mówi'c %argonowo – ostrzenie. 
Wspó,czesne aparaty, nawet (redniej klasy, u,atwiaj' nam %y-
cie, oferuj'c dwa wspó,pracuj'ce systemy. S' to: tryb pracy 
migawki, umo%liwiaj'cy wykonywanie serii zdj+& w ci'gu se-
kundy, oraz ci'g,y tryb pracy autofokusa, pozwalaj'cy stale 
automatycznie poprawia& ostro(& pomykaj'cego, a najcz+(ciej 
umykaj'cego, obiektu.

Do tych czynno(ci powinni(my jeszcze doda& sta,' kontrol+ 
na(wietlania, by zdj+cie nie wysz,o za jasne lub za ciemne, albo 
na zmian+, w miar+ jak nasz „uciekinier” b+dzie to w blasku, 
to w cieniu – raz takie, raz takie. Na szcz+(cie, i w tym pomaga 
dzi( technika – tryb automatycznego pomiaru (wiat,a przez 
aparat oraz mo%liwo(& poprawienia w komputerze skutków 
niezbyt poprawnego na(wietlania.

Z#APANY  
W KADR,  
ale nie w stref6 
ostro1ci, czyli  
w sumie  
nietrafiony.
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9 ZATRZYMA, CZAS
Poruszaj'cy si+ obiekt, zarejestrowany przez aparat, mo%e 
by& zatrzymany w bezruchu, „zawieszony”. To, czy potem 
w ogóle da si+ odczyta&, %e porusza, si+ w chwili robienia 
zdj+cia, zale%y od uchwyconej przez nas pozy. W wypadku 
ssaków zdradzi to nam u,o%enie nóg (cho& niekiedy mo%na 
si+ oszuka&). Dzi( przy takich zdj+ciach korzysta si+ prze-
wa%nie – cho&by tylko dla pewno(ci, %e przynajmniej które( 
z uj+& b+dzie udane – z „szybkiego strzelania”, czyli wspo-
mnianego ju% wielokrotnego trybu pracy migawki. Powstaje 
zatem seria zdj+&, z których wi+kszo(&, je%eli nasz obiekt si+ 
porusza,, b+dzie ilustrowa,a ten fakt odpowiedni', dyna-
miczn' poz'.

„Zawieszenie” ruchu wymaga zastosowania odpowied-
nio krótkiego czasu pracy migawki, zazwyczaj du%o poni%ej 
1/1000 s. Warto(& ta ostatecznie zale%y jednak od szybko(ci 
ruchu modela, odleg,o(ci od niego i kierunku, w jakim si+ 
porusza wzgl+dem aparatu. Je%eli pomyka prostopadle do 
osi optycznej (z lewa na prawo kadru lub odwrotnie), to czas 
otwarcia migawki musi by& stosunkowo krótki; gdy z tak' 
sam' pr+dko(ci' porusza si+ wzd,u% tej osi (czyli w kierunku 
do nas lub od nas) – czas mo%e by& d,u%szy. Oczywi(cie, 
nie zawsze mo%na sobie pozwoli& na wybranie odpowiednio 
krótkiego czasu, bo np. w lesie jest zbyt ciemno. Tu z pomoc' 
przychodzi wy%sza czu,o(& (ISO) materia,u (wiat,oczu,ego, 
czyli dzi( w praktyce ju% prawie wy,'cznie matryc aparatów 

NA OGÓ# 
WYSTARCZY,  
gdy ostry pozostaje 
tylko tu#ów, a nogi 
s4 „malowniczo 
ma7ni6te”. 

KILKA PATENTÓW

Start. Pierwszy krok ssaka czy pierwszy wymach 
skrzyde$ ptaka bywaj! bardzo efektowne, je%eli 
zatrzymamy je w bezruchu, stosuj!c szybk! migawk#. 
Jest to zwykle jedyna w swoim rodzaju poza, jakiej 
obiekt w innych sytuacjach nie przyjmuje. Zrobi na 
zdj#ciu wra%enie, je%eli b#dzie pokazana ostro i bez 
efektu poruszenia, ewentualnie z jego nik$ym udzia$em. 

Ruch zasugerowany. Uchwycenie pozy, gdy 
obiekt jeszcze si# nie rusza, ale u$o%enie jego cia$a, 
ko(czyn, skrzyde$ itp. wskazuje, %e zaraz to uczyni. 
Sk$ony, wygi#cia szyi, „k$adzenie si#” du%ych ptaków 
na wietrze, cho' jeszcze nie startuj!, wskazuj!, %e 
ruch zaraz nast!pi. Cz#sto takie „pogotowie ruchowe” 
wypada na zdj#ciu sugestywniej ni% sam ruch.

L&dowanie. Przedstawia ca$kiem inny zestaw gestów, 
ni% start. Przy czym, o ile przy starcie (ptaków, owadów) 
wa%niejsze jest wyczucie chwili, gdy on nast!pi, to 
w wypadku l!dowania na pierwszy plan wychodzi 
kwestia, gdzie do niego dojdzie. Trzeba zawczasu 
wypatrzy' takie miejsce, co jest mo%liwe, bo wiele ptaków 
i owadów (np. wa%ki) ma sta$e, ulubione l!dowiska. 
Je%eli wycelujemy w takie miejsce, nastawiaj!c ostro"' 
na który" z jego punktów, i w chwili, gdy pojawi si# 
l!duj!cy obiekt zastosujemy ci!g$y tryb pracy autofokusa, 
to mamy szans# na ostre i dynamiczne zdj#cie. L!dowanie 
jest powolniejsze od startu, w dodatku pr#dko"' 
nadlatuj!cego ptaka zmniejsza si#, dzi#ki czemu nawet 
niezbyt krótki czas otwarcia migawki pozwala uzyska' 
zdj#cie o wyra&nych konturach. Najkorzystniejsze jest dla 
nas, gdy ptak l!duje, lec!c w nasz! stron# lub nieco na 
ukos.

Podskok. Sam bieg lub marsz czworonogów nie 
dostarcza zwykle godnych uwiecznienia, dynamicznych 
sytuacji i póz. Niektóre jednak – jak sarna i jele( – 
popisuj! si# wysokimi podskokami. Jest taki moment, 
gdy zwierz# jest najwy%ej nad ziemi!, cz#sto nie 
dotykaj!c jej ko(czynami. Wtedy zarazem pozostaje 
na chwil# prawie w bezruchu. Ten moment to szansa 
na sugestywny obrazek. Mo%na do uchwycenia tego 
momentu u%y' wielokrotnego trybu pracy migawki, 
mo%na próbowa' i bez niego.

TO CIEKAWE…

!
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cyfrowych. ISO mo%na od r+ki zmienia& w szerokim zakresie, 
a w wielu zaawansowanych aparatach górna granica czu,o-
(ci le%y naprawd+ wysoko, nie poci'gaj'c przy tym za sob' 
widocznego obni%enia jako(ci obrazu. Coraz lepsze matryce, 
o coraz wy%szych warto(ciach ISO, to najcenniejsza dla foto-
grafów przyrody zdobycz techniki cyfrowej. Przynajmniej dla 
tych, którym marz' si+ dobre, cho& robione w z,ych warun-
kach (wietlnych, zdj+cia zwierz't b+d'cych w ruchu.

9 PORUSZAJ-CE PORUSZENIA
Drugi sposób ukazania dynamiki obiektu na zdj+ciu to taki, 
gdy kontury tego obiektu, a przynajmniej jego najbardziej 
ruchliwych cz+(ci, pozostaj' rozmazane. O takich zdj+ciach 
mówi si+ %argonowo, ale zarazem prosto i dobitnie, %e s' po-
ruszone. Mamy z tym do czynienia wtedy, gdy czas otwarcia 
migawki jest zbyt d,ugi, by „zamrozi&” szybko poruszaj'cy 
si+ motyw. Je(li tylko on jest rozmazany, to poruszone zdj+cie 
mo%e by& skutkiem ruchu obiektu. Je(li rozmazany jest ca,y 
obraz – to wynika to z poruszenia aparatem. Obie te sytuacje 
mog' by& (rodkiem wyrazu, razem lub osobno. 

Dla naszego fotografa najlepiej b+dzie, gdy w ruchu jest za-
równo obiekt, jak i aparat, a przy tym oba te procesy p,ynnie 
wspó,graj' ze sob'. Na tym, w gruncie rzeczy, polega foto-
gra*czna pogo/, której celem ma by& umiej+tnie poruszone 
zdj+cie, w,a(nie przez poruszenie oddaj'ce i podkre(laj'ce dy-
namik+ ruchu, ale zarazem ukazuj'ce g,ówny motyw w czy-
telny sposób. W praktyce oznacza to, %e t,o zostanie w obrazie 
mocno zamazane w wyniku pod'%ania aparatu za obiektem, 
a punktowe plamy zamieni' si+ w smugi daj'ce silne poczucie 
dynamiki. Sam obiekt – gdy sprawnie prowadzimy za nim 
nasz' optyczn' luf+ – b+dzie mniej rozmazany. Wymarzona, 
cho& nie w pe,ni osi'galna, jest sytuacja, gdy mkn'cy zwierz 
jest prawie ostry, ale zawieszony w(ród smug niewyra)nego 
t,a. Na ogó, wystarczy, gdy ostry lub prawie niezamazany 
pozostaje tylko tu,ów, a nogi czy skrzyd,a – malowniczo 
„ma)ni+te”.

Efekt poruszenia wnosi do zdj+cia rozmazane kontury mo-
tywów. To jednak zupe,nie co innego ni% skutek nieprawid,o-
wego ustawienia ostro(ci lub ucieczki motywu z obszaru g,+bi 
ostro(ci. Dlatego w,a(nie w pierwszym wypadku mówi si+, 
%e zdj+cie jest poruszone, a w drugim, %e jest nieostre. Obie 
sytuacje odbieraj' motywom wyrazisto(& obrysów, ale ka%da 
w inny sposób. Nie potrzeba wybitnego eksperta, by od razu 
odkry&, czy zdj+cie jest tylko mniej lub bardziej zr+cznie po-
ruszone czy przy okazji te% nieostre. Oczywi(cie, nieostro(&, 
sama lub zmieszana z poruszeniem, te% mo%e stanowi& (rodek 
wyrazu. Ale to raczej tylko w wykonaniu mistrza, (wiadome-
go swych zamiarów i maj'cego odpowiedni warsztat. Dobre 
zdj+cie przyrodnicze poruszaj'cego si+ obiektu powinno by& 
tym bardziej ostre, im bardziej jest poruszone. Takie przewa%-
nie jest najbardziej... poruszaj'ce.

9 POJEDYNEK Z BEZ$ADEM
A co, gdy ruch nie jest post+powy, ale nast+puje w miejscu, 
gdy np. zwierz+ nie biegnie, ale wierci si+, trzepoce, a zw,asz-
cza, gdy czyni tak wiele skupionych obok siebie osobników 
– walcz'cych, tokuj'cych czy karmi'cych m,ode? Cho& t+ 
scen+ mamy przed sob' i nie musimy goni& za ni' aparatem, 
to zrobienie dobrej fotogra*i jest bodaj trudniejsze ni% w wy-
padkach wy%ej opisanych. Tym razem te% jest to pogo/, ale 

ju% nie za samym obiektem (tu: zwierz+ciem czy ich grup'), 
ale za odpowiedni' kompozycj' i takim u,o%eniem wszyst-
kich detali na zdj+ciu, by przedstawia,o ono scen+ klarown', 
jednoznaczn' i przemawiaj'c' do wyobra)ni.

Pokazane powy%ej zdj+cie potyczki bielików jest jednym  
z setek wykonanych w ci'gu niewielu minut. I jedynym na-
prawd+ udanym. Tu wyra)nie wida&, %e ptaszyska maj' sobie 
co( do powiedzenia, zachodzi mi+dzy nimi wyra)na relacja. 
Na innych uj+ciach tego czytelnego zwi'zku ju% nie by,o, a do 
tego królowa, kompozycyjny bez,ad. Posz,y wi+c do kompu-
terowego kosza. Ale i z tego uj+cia fotografuj'cy nie by, zado-
wolony. Liczy, np., %e ptaki w walce podfrun' wy%ej i znajd' 
si+ na odleglejszym, zmi+kczonym nieostro(ci' tle lasu, a nie, 
jak tutaj, na tle bliskiej, a wi+c ostrej, nie,adnie wygl'daj'cej 
ziemi. Sytuacj+ dodatkowo pogorszy,a du%a przys,ona, za-
stosowana, by bieliki nie wyskoczy,y poza zbyt w'ski obszar 
ostro(ci – przysz,o za to zap,aci& w,a(nie zbyt mocnym, na-
chalnym rysunkiem niezbyt pi+knego t,a.

9 BYLE Z G$OW-
Czasem lepiej nie stawia& na du%' g,+bi+ ostro(ci – na co 
mo%na by,o sobie pozwoli& w wypadku wspomnianej sceny 
z bielikami ze wzgl+du na bardzo silne (wiat,o s,oneczne – ale 
skorzysta& z ci'g,ego trybu pracy migawki. Ostro(& ustawia-
my wtedy na wybrany punkt – tutaj najlepiej na g,ow+ lub 
szpony którego( z ptaków, staraj'c si+ utrzyma& j' w polu 
ostrzenia autofokusa (albo w polach – je%eli ostrzymy, pos,u-
guj'c si+ wieloma polami naraz). System automatycznie b+dzie 
dba, o utrzymanie ich w obszarze g,+bi ostro(ci, nawet bar-
dzo ma,ej. To zbli%a nas do sukcesu, czyli ostrego zdj+cia, ale 

NIEZBYT 
PI'KNE T#O 
psuje to 
dynamiczne  
uj6cie. 
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EFEKTY UZYSKIWANE DZI#KI RUCHOWI OBIEKTU

Efekt ma/ni0cia. Wszystkie kontury na zdj#ciu s! wyra&ne, a jeden 
detal – np. skrzyd$a ptaka – poruszone. Wymaga daru przewidywania 
i utrzymywania do"' d$ugiego czasu pracy migawki, a mówi!c bardziej 
%argonowo: fotografowania na d$ugich czasach. Gdy ca$e b#d!ce w ruchu 
zwierz# jest poruszone, mówimy, %e jest „ma&ni#te”.

Efekt duchów. Powstaje, gdy 
w kadr nieruchomego aparatu 
z migawk! ustawion! na d$u%szy 
czas na"wietlania albo wr#cz 
ustawionego na czas nieokre"lony 
(ustawienie B) wtargnie ruchliwy 
obiekt. Zarejestruje si# jako 
zjawa, ale je"li pomimo tego 
rozmycia obiekt b#dzie czytelny, 
mo%na liczy' na urokliwe zdj#cie.

Efekt we'ny. Gdy na poruszenie obrazu sk$ada si# wiele niezale%nych 
ruchów – np. ruch uciekaj!cego zwierz#cia, taniec ga$#zi na wietrze, 
rozhu"tanie traw i do tego niezale%ny ruch aparatu w trakcie otwarcia 
migawki – obraz nabiera w$óknistej struktury. Czasem wynika z tego tylko 
zepsute zdj#cie, ale czasem co" w rodzaju intryguj!cej grafiki. Warto 
próbowa', ale nie nadu%ywa'. Jedn! z odmian tego efektu prezentuje 
nasze tytu$owe zdj#cie.

Efekt fontanny. 
K!pi!ca si# lub 
przeprawiaj!ca na drugi 
brzeg zwierzyna cz#sto 
wzbija fontanny wody. 
U%ywaj!c krótkiego 
czasu na"wietlania, 
mo%na je ukaza' jako 
ob$oki l"ni!cych pere$, 
a stosuj!c czas d$ugi 

– jako srebrzyste krechy, imituj!ce deszcz. Je%eli burza kropelek obejmie 
ca$! fotografowan! posta' – stanie si# ona dodatkowo mi#kka i zamglona. 
Efekty te s! mocne przy fotografowaniu pod "wiat$o, gdy krople l"ni! 
jak per$y na ciemnym tle zwierz#cia i jego otoczenia – przy zdj#ciach 
ze "wiat$em cz#sto rozczarowuj! lub s! ma$o widoczne.

Efekt ikony. Szybka 
migawka zatrzymuje na 
zdj#ciu w bezruchu pewn! 
poz# poruszaj!cego 
si# modela na równym, 
jednolitym tle. Posta' wydaje 
si# wtedy ikon!, nieledwie 
piktogramem, nieraz 
o zaskakuj!cym kszta$cie, 
którego nie wychwyci$oby nasze oko. Na ogó$ tylko nieliczne pozy mog! 
da' efekt tak zaskakuj!cy, robimy wi#c seri# zdj#' z wykorzystaniem 
wielokrotnego trybu pracy migawki – a nu% który" z zarejestrowanych 
obrazów oka%e si# zaskakuj!cy?

TO CIEKAWE…go nie gwarantuje, bo wybrany punkt mo%e zosta& na chwile 
zas,oni+ty drugim ptakiem i... po ptakach. Za to rezygnacja 
z du%ej g,+bi ostro(ci pozwoli nam  zastosowa& krótki czas 
na(wietlania, dzi+ki czemu kontury modeli b+d' wyra)ne, 
nierozmazane. 

Przy takich zdj+ciach, rejestruj'cych nie sam fakt porusza-
nia si+, ale równie% jakie( zdarzenia, lepiej nie dopuszcza& do 
efektu rozmazania, bo zagrozi on czytelno(ci sceny. Podsta-
wow' natomiast kwesti' jest uchwycenie momentu, gdy scena 
jest czytelna i kompozycyjnie klarowna. Niestety, w wypadku 
obiektów o szybkich, chaotycznych ruchach bywa to wr+cz 
niewykonalne, bo ów uk,ad kompozycyjny trwa tak krótko, 
%e w ogóle go nie zauwa%amy. Tu nieocenion' pomoc stanowi 
wspomniany wcze(niej system „ostrego strzelania”, czyli se-
ryjny tryb pracy migawki – na(wietlaj'cy kilkana(cie klatek 
na sekund+. Pozwala mie& na zdj+ciach sceny, o których ma-
rzyli(my, ale nie uda,o nam si+ ich nawet zobaczy&, chocia% 
mo%e by& i tak, %e %adna z nich nie b+dzie urzekaj'ca.

Mimo pomocy automatów, daru obserwacji i sprawno(ci 
wy,awiania scen nic nie zast'pi. Do pewnego stopnia musimy 
nauczy& si+ przewidywa& mo%liwy rozwój wydarze/ i nie ba& 
si+ %adnych rozwi'za/ – nawet mniej typowych. Na przyk,ad 
zrobi& modelowi poruszone zdj+cie, cho& on sam stoi w miej-
scu, i uzyska& efekt lepszy ni% wtedy, gdyby nie by,o poruszone 
(patrz portret ,osia). Bo przy fotografowaniu tego, co si+ rusza, 
najwa%niejsze jest ruszanie... g,ow'. ¶

PRZY FOTOGRAFOWANIU tego, co si6 rusza, najwa"niejsze jest 
ruszanie... g#ow4!
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DROBIAZGI

DREWNIANE LUDZIKI LEGO 
nie s4 raczej przeznaczone 
do zabawy dla dzieci. 
Wykona# je bowiem 
r6cznie francuski designer 
Tihbaut Malet w zaledwie 
dwudziestu egzemplarzach, 
wszystkie numerowane. Jest 
to wi6c Sztuka. W dodatku 
nie do kupienia, bo ca#a 
produkcja dawno zosta#a 
wyprzedana.

.

.

TO PROPOZYCJA dla tych, którzy stawiaj4 przede 
wszystkim na ekologi6. Podstawy lamp firma 
Anzfer Farms wykonuje z kawa#ków drewna, m.in. 
wy#owionego z oceanu w okolicy San Francisco 
lub odzyskanego z zu"ytych przedmiotów. Ceny 
zaczynaj4 si6 od oko#o 90 USD.

DAMSKA TOREBKA  
tureckiej firmy 
Haydanhuya, wykonana 
z jednego kawa#ka 
drewna d6bowego, 
ze skórzan4 klap4. 
Ka"dy egzemplarz 
mo"e zosta3 z ty#u 
podpisany nazwiskiem 
klienta. Cena: 235 USD 
plus 60 USD kosztów 
przesy#ki do Polski.

Do drewnianej torebki z pewno1ci4 b6dzie pasowa# 
DREWNIANY PORTFEL tego samego producenta. Model 
na zdj6ciu wykonany jest z drewna orzecha (do wyboru 
tak"e d4b). W portfelu zmieszcz4 si6 banknoty, karty 
kredytowe czy wizytówki. Równie" mo"na go sygnowa3 
nazwiskiem w#a1ciciela. Cena: 85 USD. 

.

TA DESKA powinna by3 
obowi4zkowym wyposa"eniem 
ka"dej perfekcyjnej pani domu. 
Dzi6ki niej kawa#ki marchewki, 
pietruszki czy selera w zupie 
b6d4 równe co do milimetra, 
a kostka b6dzie rzeczywi1cie kostk4. 
Wykonana jest z drewna bukowego. 
Cena: oko#o 25 USD. 

.
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MALOWANE  
CUDE(KA
Z KING. JAKUBOWSK. , ARTYSTK. NIETUZINKOW. , MALUJ.C.  
NA PTASICH PIÓRACH, ROZMAWIA RAFA$ "NIEGOCKI
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— Gdy po raz pierwszy zobaczy!em pani prace, nie mog!em 
od nich oderwa% wzroku. Wr#cz hipnotyzuj" barwnymi 
szczegó!ami. Sk"d wzi"! si# pomys! malowania na piórach?
— To by,o dwa lata temu, w<trakcie przygotowa/ do Festiwa-
lu Nauki, który co roku organizuje Uniwersytet Zielonogórski.  
Dr Zbigniew Zawada, z<którym mam przyjemno(& wspó,praco-
wa& w<ramach zaj+& na uczelni, zaproponowa, mi wtedy, %ebym 
spróbowa,a swoich si, w,a(nie w<malowaniu na ptasich piórach.
— Hobby, pasja czy te$ ma to zwi"zek z'kierunkiem studiów?
— Jestem na trzecim roku studiów na Wydziale Nauk Biologicz-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie ko/czy,am %adnych 
szkó, o<pro*lu artystycznym. Wcze(niej trzyma,am p+dzel w<r+ku, 
maj'c kilkana(cie lat i<malowa,am w<domu obrazki. Dlatego nie 
uwa%am siebie za artystk+. Malowanie na piórach to po prostu 
hobby, które daje mi wiele satysfakcji. 
— Czy za mi!o&ci" do ptaków idzie wiedza o'nich?
— Nie jestem ornitologiem, ale ju% w<dzieci/stwie interesowa,am 
si+ przyrod'. Dlatego wybra,am studia biologiczne. Zawsze podzi-
wia,am naturalne pi+kno ptaków, a<dzi+ki temu, %e przedstawiam 
ich sylwetki, równie% wzbogacam moj' wiedz+. Te, które ju% na-
malowa,am, potra*+ opisa& z<zamkni+tymi oczami. 
— Co przedstawia! pierwszy rysunek? 
— To by, jeszcze motyw kwiatowy. Zwierz+ta zacz+,am malowa& 
pó)niej, mi+dzy innymi rysia, czarn' panter+, wiewiórk+, w+%a. 
Natomiast pierwszym namalowanym ptakiem by,a modraszka 
i<to ona zapocz'tkowa,a seri+ piór z< motywami ornitologicznymi. 
Chcia,abym w<najbli%szym czasie skupi& si+ tyko na rodzimych 
gatunkach, poniewa% s' nie mniej interesuj'ce ni% egzotyczne. 

RODZIME  
PTAKI  
to doskona#y 
motyw 
oryginalnych 
portretów. 
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— Z'tych rysunków mo$na si# wiele nauczy%. S" niezwykle 
plastyczne, utrwalaj" typowe zachowania gatunków, poka-
zuj", w' jakim &rodowisku $yj". Na czym wzoruje si# pani, 
maluj"c swoje ptaki? 
— W<ka%dej pracy staram si+ odda& najwierniej, jak tyko potra*+, 
cechy morfologiczne danego gatunku. Nie zmieniam np. koloru 
ich ubarwienia wedle swego uznania. Ptaki s' tak doskona,e, %e nie 
potrzebuj' %adnego retuszu. Niestety, namalowanie ich z<natury 
jest bardzo trudne, poniewa% to do(& p,ochliwe zwierz+ta. Dlatego 
inspiracj+ czerpi+ z<ksi'%ek i<zdj+&.
— Zaintrygowa! mnie zw!aszcza rysunek wilg na dwubarw-
nej sterówce bielika. A'wi#c nie tylko faktura, ale i'naturalne 
zabarwienie piór ma znaczenie. Czy na jednych maluje si# 
lepiej, a'na innych gorzej? Jakie cechy powinny mie%, $eby 
si# do tego nadawa!y? 
— Te wilgi namalowa,am na piórze, które dosta,am w<prezencie. 
G,ównie jednak u%ywam piór g+sich, bo s' bia,e i<mo%na na nich 
namalowa& praktycznie wszystko. Faktura i<naturalne zabarwienie 
maj' du%e znaczenie. Na przyk,ad, do czarnych piór musz+ dobra& 
gatunek ptaka, którego kolory b+d' kontrastowa& z<t,em. Nie ka%de 
pióro jest dobre, najlepsze s' sterówki i<lotki – sztywne, co u,atwia 
nanoszenie farby.
— Czy rozmiar ma znaczenie? Jakie by!o najwi#ksze 
i'najmniejsze? 

— Rozmiar jest wa%ny podczas dopasowywania motywu, któ-
ry chcemy namalowa&. Gdy potrzebujemy troch+ wi+kszej po-
wierzchni, mo%emy po,'czy& pióra ze sob', sklejaj'c brzegi stosin 
i<spinaj'c dudki np. szpilk'. Dok,adnie nie pami+tam, jakiej wiel-
ko(ci by,o najd,u%sze pióro, na którym mia,am okazj+ malowa&, 
ale z<najmniejszym wi'%e si+ ciekawa historia. Podczas Festiwalu 
Nauki w<Zielonej Górze w<2011 r. do mojego stoiska podszed, 
starszy pan i<(ci'gn', z<g,owy kapelusz, w<którym tkwi,o kilka 
go,+bich piórek. Wyci'gn', jedno bia,e o<d,ugo(ci oko,o 15 cm 
i<zapyta,, czy mog,abym dla niego namalowa& obraz zwi'zany 
z<Zielon' Gór'. Namalowa,am krzew winoro(li, z<których s,ynie 
to miasto. Gdy wr+czy,am mu piórko, powiedzia,, %e b+dzie je 
przypina, tylko na wa%ne okazje, poniewa% jest Szambelanem 
Zielonej Góry.
– Czy sama pani poszukuje piór do swoich prac? 
— Wi+kszo(& dostaj+ od zaprzyja)nionego hodowcy ptaków 
ozdobnych. Zbieram je tak%e podczas spacerów po lesie. I<zawsze 
ch+tnie przyjmuj+ te, których kto( chce si+ pozby&
– Prosz# uchyli% r"bka tajemnicy i'zdradzi%, jak powstaj" te 
rysunki? 
— U%ywam farb akrylowych, rozpuszczalnych w<wodzie, oraz 
drobnych p+dzelków. Zaczynam od delikatnego naszkicowania 
sylwetki ptaka, którego chc+ namalowa&, kolorem zbli%onym do 
barwy pióra. Pó)niej nak,adam farb+ ma,ymi porcjami. Gdybym 

KINGA 
JAKUBOWSKA:  
– Ptaki, które  
ju" namalowa#am, 
potrafi6 opisa3 
z zamkni6tymi 
oczami. 
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— W moich pracach staram si6 wiernie odda3 cechy 

morfologiczne ka"dego gatunku.  —

naraz nanios,a jej za du%o, mog,abym uszkodzi& struktur+ stosiny 
i<obrazek by,by zniekszta,cony.
– Czy przed wykonaniem rysunku pióro musi zosta% jako& 
specjalnie przygotowane? 
— Powinno si+ je oczy(ci& z<zabrudze/, najlepiej ciep,' wod' z<do-
datkiem p,ynu do mycia naczy/, wyp,uka& i<wysuszy& na r+czniku. 
Je(li struktura stosiny uleg,a zniszczeniu, mo%na delikatnie palcem 
lub p+dzelkiem spróbowa& przywróci& jej pierwotny kszta,t.
– Czym ró$ni si# proces powstawania takiego dzie!a od kla-
sycznego rysunku na papierze? 
— Malowanie na piórach jest do(& czasoch,onne, poniewa% trzeba 
to robi& bardzo delikatnie. Ponadto, pióro nie wybacza pomy,ek 
– b,+du nie wyma%emy gumk'.
– Mi!o&nicy ptaków i' zbieracze piór wiedz", $e g!ównym 
zagro$eniem dla ich skarbów s"… mole. Czy jako& zabez-
piecza pani swoje prace? 
— Przechowuj+ je w<papierowych kopertach lub kartonikach, do 
których wk,adam preparaty odstraszaj'ce mole. Dobrym sposo-
bem jest te% trzymanie piór w<zamra%arce, wtedy mo%emy mie& 
pewno(&, %e nic si+ w<nich nie zal+gnie. Moje prace staram si+ 
oprawia& w<ramy, tak by ochroni& je równie% przed zabrudzeniem. 
Mo%na delikatnie odkurza& je p+dzelkiem o<mi+kkim w,osiu, ale 
bez dodatku wody, bo farba akrylowa mog,aby si+ rozmy&.
– Ile prac powstaje w'miesi"cu? 

— Nigdy tego nie liczy,am. Staram si+ wykorzystywa& ka%d' wol-
n' chwil+. Cz+sto jest to bardzo trudne, bo mam du%o innych 
zaj+& i<nie zawsze przychodzi natchnienie do malowania. Ale by-
wa,o te%, %e potra*,am namalowa& nawet trzy pióra w<ci'gu doby.
– Jak d!ugo tworzy si# taki obrazek? 
— Z<tym jest ró%nie. Nieraz wystarcza,o 1,5 godziny. Ale zdarza,o 
si+ i<tak, %e zaczyna,am malunek i<wraca,am do niego dopiero po 
paru dniach, %eby doda& jak  i( szczegó,. 
– W' ostatnich latach modne sta!y si# techniki decoupa-
ge, czyli zdobienia ró$nych przedmiotów. Rynek obfituje 
w'specjalistyczne sklepy, organizowane s" równie$ warsz-
taty, ciesz"ce si# olbrzymi" popularno&ci". Pani technika 
wydaje si#, mimo wszystko, niezagro$ona. Czy ma ona ja-
k"& specjaln" nazw# czy mo$e jest w!a&nie jedn" z'odmian 
decoupage? 
— Technika malowania na piórach nosi nazw+ feathers art i<po-
lega na wykorzystaniu struktury pióra jak p,ótna. Nie mo%na 
traktowa& jej jako od,amu decoupage. Przegl'daj'c ró%ne strony 
internetowe, najbardziej zainteresowa,y mnie prace Juli @omp-
son z<Alaski i<Iana<Davie z<Wielkiej Brytanii. W<Polsce z<pewno-
(ci' te% s' osoby zajmuj'ce si+ tym co ja, niestety, nie znalaz,am 
o< nich bli%szych informacji.
– Komu pani dedykuje swoje prace, o' których mawia 
„moje malowane cude(ka”. One maj" nie tylko olbrzymi" 
warto&% dekoracyjn", ale równie$ edukacyjn". Jako edu-
kator z'ch#ci" wykorzysta!bym je w'ramach zaj#% prowa-
dzonych w'szko!ach i'przedszkolach. 
— Dedykuj+ wszystkim, którzy umiej' dostrzec pi+kno (wiata 
ptaków, oraz tym, którzy jeszcze tego nie widz'. Chcia,abym, 
by moje prace sta,y si+ inspiracj' do odkrywania jego tajemnic. 
– Jaki jest przepis na sukces dla osób rozpoczynaj"cych 
przygod# z'malowaniem czy rysowaniem ptaków? 
— Przede wszystkim nie mo%na si+ ba&, %e to takie skompliko-
wane, i nawet je(li nam co( od razu nie wychodzi, rezygnowa&. 
Moje pierwsze prace wcale nie by,y zachwycaj'ce, ale z<ka%d' 
kolejn' by,o coraz lepiej. 
– Ludzie reaguj" entuzjastycznie, ogl"daj"c malowa-
ne pióra. )wiadcz" o' tym chocia$by pe!ne emocji ko-
mentarze pod zdj#ciami, opublikowanymi na portalach 
spo!eczno&ciowych. 
— Reakcje s' naprawd+ ró%ne. Wielu nie mo%e uwierzy&, %e to 
namalowane. Niektórzy podejrzewaj', %e to nadruk, a<s' i<tacy, 
którzy gotowi s' twierdzi&, %e ptaki w<naturze maj' pióra poma-
lowane… w<czarn' panter+, zimorodka lub w+%a. Przygl'daj' 
si+ z<niedowierzaniem, dotykaj', sprawdzaj', czy przypadkiem 
nie s' plastikowe. 
– Czy te prace mo$na gdzie& kupi% ? 
— Maluj+ pióra na zamówienie. Prace mo%na obejrze& na stronie 
www.malowane-piora.xja.pl

FAKTURA 
I NATURALNE  
zabarwienie 
piór maj4 du"e 
znaczenie. 
Najlepsze s4  
g6sie, bia#e.
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JE"LI KTO" WAS POPROSI O WYMIENIENIE PÓR ROKU W POLSCE, MO)ECIE 
ZAB$YSN.# I WYLICZY# ICH A) JEDENA"CIE! TAK, TAK, TYLE JEST ODCIENI WIOSNY, 
LATA, JESIENI I ZIMY. ZOBACZCIE, JAK "WIAT PRZYRODY ZMIENIA SI! W CI.GU ROKU.

PE#NIA ZIMY 11.12–15.02 
– to najzimniejsza pora roku i najbardziej 
(nie%na. Mimo to jest to czas godów wilków 
i lisów. 1wiat ro(lin trwa w zimowym (nie. 
Noce s' d,ugie i mro)ne, za( dni krótkie 
i cz+sto pochmurne.

PE#NIA WIOSNY 20.05–9.06
– ta pora roku to wielkie (wi+to %ycia. Wszystko  
si+ zieleni. Przyroda osza,amia równie% 
rozmaito(ci' g,osów. Niesie si+ cykanie (wierszczy, 
(piew s,owików i buczenie chrab'szczy majowych. 
Rodz' si+ sarny, jelenie i %ubry.

WCZESNA JESIE( 6.09–4.10 
– li(cie drzew zaczynaj' si+ przebarwia&. 
Zwierz+ta – wiewiórki, sójki, dzi+cio,y, 
bobry – zbieraj' zapasy na zim+. Powietrze 
jest coraz ch,odniejsze. Na niebie wida& 
migruj'ce ptaki. Na ,'kach unosi si+ babie 
lato. Przyroda powoli si+ wycisza.

JESIE( W#A!CIWA 5.10–31.10 
– tzw. z,ota jesie/. Drzewa s' jak kolorowa 
paleta malarza. Ro(liny jednoroczne 
zamieraj'. Odlatuj' skowronki i szpaki. 
Mo%na us,ysze& nawo,ywania jeleni  
– to czas ich godów – rykowisko.

SZARUGA JESIENNA  
I PRZEDZIMEK 1.11–10.12  
– dni i noce s' ju% mro)ne. Pojawia si+ 
pierwszy (nieg. Ro(liny zapadaj' w sen 
zimowy. Tak samo jak borsuki  
i nied)wiedzie. Z przyj(ciem trwa,ej 
pokrywy (nie%nej zaczyna si+ zima.

WCZESNE LATO 10.06–30.06 
– na chwil+ przyroda spowolni,a w upale. Jest 
ju% po letnim przesileniu, wi+c dni znowu 
zaczynaj' by& krótsze. To czas, kiedy zobaczymy 
ma,e (wiate,ka unosz'ce si+ nad ,'kami – to 
(wietliki. Zakwita bez czarny. Dojrzewaj' 
poziomki.

PE#NIA LATA 1.07–31.07  
– pora wakacji dla uczniów. Ale w przyrodzie 
dzieje si+ wiele – kwitn' zio,a, pszczo,y 
uwijaj' si+, zbieraj'c py,ek, kwitnie lipa, 
dojrzewa malina, bez czarny i jarz+bina. 
To równie% okres najbardziej uprzykrzonych 
ataków komarów.

PÓ"NE LATO 01.08–5.09 
– najlepszy czas na obserwacje 
rozgwie%d%onego nieba, ale te% czas obfito(ci 
owoców. Bociany sejmikuj', czyli zbieraj' si+ 
w du%e gromady na ,'kach, przygotowuj'c 
si+ do odlotu. S,ycha& po%egnalny klangor 
%urawi. To równie% idealna  
pora na grzybobranie.

SPODZIMEK 16.02–28.02 
– mimo %e mróz jeszcze czasem szczypie 
w nosy, przyroda powoli zaczyna si+ 
przebudza&. W lesie nie(mia,o zaczynaj' 
nawo,ywa& sikory, w cieplejszy dzie/ 
us,yszymy pod(piewuj'cego kosa. 
Nabrzmiewaj' p+dy wierzby i kwitnie 
przebi(nieg.

PRZEDWIO!NIE 1.03–9.04 
– dzie/ ju% si+ zaczyna wyd,u%a&, a to dla 
ro(lin wyra)ny sygna,: pobudka!  Soki 
w pniach drzew podejmuj' mozoln' 
w+drówk+ od korzeni do li(ci. Gdy jest 
ciep,o, zakwitaj' (nie%yczka przebi(nieg 
i zawilec gajowy. Kwiaty leszczyny rozsypuj' 
%ó,ty py,ek, kwitnie wawrzynek wilcze,yko.

PIERWIO!NIE 10.04–19.05 
– ptaki zbudowa,y ju% gniazda i sk,adaj' jaja. 
Mrówki wychodz' z mrowisk. Drzewa li(ciaste 
– brzoza, d'b, lipa – wypuszczaj' listki.

TEKST: ANNA PIKUS
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AMATORZY SPOKOJNEGO RELAKSU, MI$O"NICY 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, OSOBY KOCHA J.CE 
PRZYROD! , PASJONACI HISTORII – KA)DY ZNA JDZIE  
W POLSKICH LASACH CO" DLA SIEBIE. LASY 
PA*STWOWE STWORZY$Y LE"NY PRZEWODNIK 
TURYSTYCZNY, KTÓRY ZAWIERA SZCZEGÓ$OWE 
INFORMACJE O PRAWIE 1500 CIEKAWYCH  
OBIEKTACH I MIEJSCACH, POLECANE TRASY,  
GOTOWE PLANY WYCIECZEK. TO WSZYSTKO 
ZNA JDZIESZ NA WWW.CZASWLAS.PL.

CZASWLAS.PL
BUNKIER TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ „GRYF POMORSKI”

Bunkier TOW „Gryf Pomorski” znajduje si+ w Lasach Mirachowskich. Pod koniec  
1943 r. ukrywa,o si+ w nim oko,o 20 partyzantów. 
TOW „Gryf Pomorski” powsta,a w 1941 r. w Czarnej D'browie ko,o Bytowa. 
Partyzanci podrabiali dokumenty, likwidowali zdrajców i zbrodniarzy, ale te% pomagali 
rodzinom zatrzymanych przez Niemców. Cz,onkowie organizacji prowadzili te% 
dzia,alno(& wywiadowcz' i kontrwywiadowcz'. 
We wrze(niu 1943 r. grupa gestapowców otoczy,a fragment lasu, w którym znajdowa, 
si+ bunkier „Ptasia Wola”. W nim oraz w nieistniej'cym ju% s'siednim bunkrze 
ukrywa,o si+ oko,o 20 partyzantów. W potyczce zgin+,o czterech, jeden zosta, wzi+ty 
do niewoli. Reszcie uda,o si+ przebi& przez okr'%enie i uciec. Jeden z nich zosta, ci+%ko 
ranny, a czterej l%ej. 
W 1979 r. Nadle(nictwo Kartuzy zrekonstruowa,o bunkier, a w 2004 r. wybudowano 
dodatkowe wej(cie dla zwiedzaj'cych. Obok bunkra stan', kamie/ z tablic' 
upami+tniaj'c' bohatersk' walk+ partyzantów. Nieopodal znajduje si+ równie% 
metalowy krzy% dla upami+tnienia (mierci %o,nierzy.

 nale,y kierowa/ si' do Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku ko %o Kartuz, 38 km od Gda-ska.

W&SKOTOROWE KOLEJKI LE!NE W PUSZCZY 
BIA#OWIESKIEJ 

Jeszcze 20–30 lat temu w niektórych okolicach 
kraju funkcjonowa,y le(ne kolejki w'skotorowe, 
s,u%'ce g,ównie do transportu drewna, ale 
te% przewozu osób. Niektóre z nich staraniem 
le(ników ocala,y i dzi( s' nie lada atrakcj' 
turystyczn'. Tak jest w Nadle(nictwie Hajnówka. Puszcza/ska ciuchcia wozi 
turystów tras' z Hajnówki do Topi,a. Na stacji pocz'tkowej w Hajnówce mo%na 
zobaczy& miniskansen kolejki, w którym zgromadzono tabor i narz+dzia u%ywane 
w czasach, kiedy z puszczy wywo%ono po w'skim torze setki tysi+cy metrów 
sze(ciennych drewna. Przed stacj' ko/cow' poci'g zatrzymuje si+ na mo(cie nad 
rzek' Le(n' Praw', sk'd rozpo(ciera si+ wspania,y widok na puszcza/skie bagna 
i ost+py. Przy odrobinie szcz+(cia mo%na zobaczy& brodate ,osie, brodz'ce w bagnie, 
a na pewno wypatrzymy w szuwarach ró%ne gatunki ptactwa wodnego.
Stacja ko/cowa – Topi,o – to ma,a osada le(na ukryta niemal w samym (rodku 
wielkiej puszczy. Nazwa osady pochodzi z czasów, gdy w wykopanych tu wielkich 
zbiornikach wodnych zatapiano pnie (ci+tych d+bów i sosen, zabezpieczaj'c je w ten 
sposób przed szkodnikami i przechowuj'c przez lato do czasu, a% skute mrozem 
drogi puszcza/skie pozwoli,y wywie)& drewno do tartaków.

 stacja kolejki znajduje si' 
w Hajnówce w pobli,u drogi w kierunku Bia %owie,y.

CMENTARZYSKO KURHANOWE 
NA TERENIE NADLE!NICTWA CEWICE

Na terenie Nadle(nictwa Cewice, przy 
drodze prowadz'cej z Siemirowic 
do Oskowa, zlokalizowane jest 
cmentarzysko kultury ,u%yckiej  
z XII–VII w p.n.e. Kurhany, 
obok kr+gów kamiennych, s' 
charakterystycznym elementem krajobrazu kaszubskiego. 
Jest to rodzaj grobów, cz+sto rodzinnych,  przykrytych 
nasypem ziemnym, zawsze na planie ko,a lub do niego 
zbli%onym, o (rednicy od 5 do 10 m. Maksymalna wysoko(& 
kurhanów dochodzi,a do 1,5 m. Wi+kszo(& z 12 kurhanów 
zachowanych na cmentarzysku zosta,a naruszona jeszcze 
w czasach staro%ytnych. Na podstawie wydobytych na 
cmentarzysku wyrobów metalowych oraz ceramiki ocenia 
si+, %e kurhany pochodz' z IV okresu epoki br'zu  
(1000–800 r. p.n.e.) oraz pocz'tku V okresu tej epoki 
(ok. 700 r. p.n.e.). Zaliczone s' do stanowisk grupy 
wschodniopomorskiej (kaszubskiej) kultury ,u%yckiej. 
Zbiory po pracach archeologicznych wzbogaci,y 
kolekcj+ Muzeum Archeologicznego w Gda/sku oraz 
Muzeum w L+borku.

 nale,y dojecha/ do miejscowo&ci 
Siemirowice (PKS L'bork) i kierowa/ si' wed%ug tablicy 
informacyjnej, znajduj(cej si' w centrum wsi, oko%o  
1 km drog( w stron' miejscowo&ci Oskowo i Próchnik. 
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PROSTO DO CELU
TEKST: SERGIUSZ SACHNO

- INSPIRACJE -

&'()*+ ,-./ ECHA LE!NE-73



ANNA 
W#GRZYNOWSKA 
— nauczycielka 
z zawodu, 
od 20 lat mieszka 
w le&niczówce ko%o 
Rybna Pomorskiego 
na Mazurach. Wraz 
z m',em, le&niczym, 
preferuje kuchni' 
polsk(, a w niej 
produkty naturalne.
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„„Gdzie ten mó"d"ek, co na grzance m4drzy# si6, a9w95li-
"ance kra1nia# barszcz? Pier1 ba"anta, gorycz wina... I9ta 
z9vis-à-vis dziewczyna! I9ten farsz! (…)

To fragment jednej z<piosenek Jeremiego Przybory pt. „Po 
kompocie”. Wida& w<nim %al za odchodzeniem w<prze-
sz,o(& tego, co pi+kne, ró%norodne, smaczne i<wykwintne. 
Tymczasem my, wspó,cze(ni, zadufani w<sobie i<zapatrzeni 
w<swój (wiat, sk,onni jeste(my nie dostrzega&, %e przesz,o(&, 
tak%e kulinarna, mo%e by& fascynuj'ca i<zaskakuj'ca.

Przed trzema laty dosta,am zeszyt z<przedwojennymi 
przepisami kulinarnymi mojej babci El%biety Wójcik- 
-Preuss. Wykaligrafowane atramentem teksty wzbudza-
j' podziw, ale wi+ksz' uwag+ przyci'gaj' rodzaje potraw 
i<ich sk,adniki. Zawsze sk,onna by,am s'dzi&, %e XX wiek 
na  ogó, nie odznacza, si+ zbytni' ró%norodno(ci' pol-
skiego sto,u, szczególnie tego niezbyt zamo%nego. Pami+-
tam, co prawda, z<dzieci/stwa smaczne, wiejskie jedzenie, 
jednak nie nazwa,abym go wyra*nowanym. Tymczasem 
przedwojenny zeszyt babci zawiera przepisy na kuropa-
twy w<polskim sosie, perliczki z<imbirem, kluski francu-
skie czy faszerowan' kalarep+.
 W<domach córek babci El%biety tych potraw nie jedli(my, 
ale one zdominowane by,y peerelowsk' siermi+%no(ci'. 
Jako dzieci  s,yszeli(my czasami opowie(ci o< faszero-
wanych m,odych kurcz+tach pieczonych w<chlebowym 
piecu, %eby po wyj+ciu pi+knych bochnów nie marno-
wa& %aru. Podobno niezwyk,ej pyszno(ci by,a te% szynka 
wk,adana do piekarnika przed pasterk' i<jedzona tu% po 
powrocie z<ko(cio,a. S,ysza,am te% opowie(ci o<robionym 
przez babci+ majonezie, którego wyrobu uczy,y si+ s'siad-
ki z<po,owy wsi. 

Moj' uwag+ w< babcinym zeszycie zwróci, pewien 
szczególny element, który by,by nieakceptowany w<tego 
typu tekstach z<dzisiejszego punktu widzenia. S' tam 
bowiem niemal%e turpistyczne wskazówki, jak oprawia 
si+ i<przygotowuje do pieczenia czterotygodniowe prosi+ 
(podobno najsmaczniejsze) albo sposób uboju perliczek 
czy ocena smaku mi+sa zwierzyny strzelanej i<,apanej. 
Tym jednak, co wzbudzi,o mój zachwyt, jest sposób 
przyrz'dzania pieczonych, nadziewanych go,+bi. Otó%, 
przed wype,nieniem ptaka nadzieniem „skórk+ na pier-
siach wydmucha&”. Oczom nie wierzy,am! Tak robi' tra-
dycyjnie kaczk+ w<Pekinie! Zawsze twierdzi,am, %e ludzie 
s' wsz+dzie jednakowi.

PERLICZKA  Z  IMBIREM 

oprawiona perliczka, sól, utarty imbir, 2 $y%ki mas$a,  
paski "wie%ej s$oniny

Przed pieczeniem perliczk+ wyp,uka& w letniej wodzie, zbi& piersi pa,k', 
posoli& i natrze&  wewn'trz i z zewn'trz imbirem. Naszpikowa& s,onin' 
i w,o%y& do pieca na godzin+, polewaj'c co jaki( czas mas,em.

„GDZIE TA CHWILKA,  
GDY POSPO#U  
ZASIADALI!MY DO STO#U…”
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KUROPATWA W POLSKIM SOSIE 

2 kuropatwy, paski s$oniny, 1/2 szklanki bulionu,  
2 $y%ki bu$ki tartej, sok z cytryny, sól

Oczyszczone ptaki naszpikowa& s,onin', dusi& pod 
przykryciem, polewaj'c bulionem. Gdy si+ obrumie-
ni', posypa& bu,k' tart', skropi& cytryn' i podla& 
bulionem.
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KLUSKI FRANCUSKIE

4 jaja, 5 dag mas$a, 20 dag m!ki

Utrze& mas,o z %ó,tkami, doda& m'k+ i po,'czy& 
z ubitym bia,kiem. Delikatnie wymiesza&. K,a(& 
pod,u%ne kluseczki na osolon' wod+. Gotowa& pod 
przykryciem 5 minut.

MAZUREK SZARY

niepe$na szklanka m!ki, $y%ka mas$a, 14 %ó$tek 
gotowanych na twardo, 2 fili%anki cukru, po 2 dag 
cynamonu mia$ko t$uczonego, go&dzików, 
fili%anka orzechów w$oskich

Wszystkie sk,adniki (poza m'k') utrze& z dwo-
ma surowymi jajkami. Doda& fili%ank+ przesia-
nej m'ki, wymiesza&, wy,o%y& na blach+ i upiec na 
wolnym ogniu. Po ostygni+ciu polukrowa&.

   MUS Z KURY

mi#so z czterech lub pi#ciu kur, 1 namoczona 
i wyci"ni#ta bu$ka, 3 %ó$tka, 1/4 litra "mietany, 
kilka pokrojonych pieczarek

Mi+so dwa razy zmieli&, doda& namoczon' bu,k+ 
i przetrze& przez sito. Potem postawi& misk+ z mi+-
sem na lodzie i ubija& trzepaczk', a  gdy naro(nie, 
wymiesza& t+ mas+ z %ó,tkami i ubit' (mietan'. 
Posoli&, doda& grzyby i, w,o%ywszy do formy, go-
towa& w k'pieli wodnej przez trzy kwadranse. Po-
dawa& z sosem pieczarkowym lub holenderskim.

PIWO Z CHLEBA RAZOWEGO 

2,5 kg chleba razowego, 18 l wody, 3 dag 
dro%d%y, 5 szklanek cukru, gar"' chmielu

Chleb zala& gotuj'c' wod' i zostawi& pod przykry-
ciem na ca,' dob+. Ostro%nie zla&, doda& dro%d%e 
rozmoczone w szklance letniej wody. Wsypa& cu-
kier i p,yn z zaparzonej gar(ci chmielu. Wszystko 
wymiesza&. Zla& piwo do butelek. Jest dobre po 
dwóch dniach.

ZAJ&C W !MIETANIE 

zaj!c, "wie%a s$onina, marchew, pietruszka seler, 
cebula, 3 $y%ki mas$a, sól, 1 szklanka kwa"nej 
"mietany, $y%eczka m!ki

Zaj'ca zamarynowa& na par+ dni w pokrojo-
nych warzywach i cebuli, wymieszanych z oliw' 
i octem. Potem po,o%y& na wierzchu kawa,ki ma-
s,a, piec go w brytfannie, w gor'cym piecu, pod-
lewaj'c cz+sto marynat'. Przed ko/cem piecze-
nia wymiesza& m'k+ ze (mietan' i obla& zaj'ca. 
Gdy si+ zrumieni, wyj'c z pieca.
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CZASOPISMO ILUSTROWANE
DLA WSZYSTKICH SFER SPO!ECZE"STWA

Opracowano na podstawie numerów archiwalnych ze zbiorów IBL

Warszawa, maj 1930 R.  

„Wszystko nam da!e" co da# mog!e" 
Panie” "piewa! nam kiedy" poeta, 
a$powtarza! te s!owa z$dzi%kczynieniem 
polski my"liwy, maj&c w"ród licznych 
zwierz&t !ownych równie' i$rysia, 
zwanego te' ostrowidzem. W$samych 
lasach pa(stwowych mamy go oko!o 
250 szt. (…)

 Czacki, pisz&c o$polskich i$litewskich 
prawach podaje, 'e pó)niejsze  
przywileje nadawane w$XV w. wy!&cza!y 
rysia z$pod polowania szlachty  
i$wielmo'ów, a$pozostawiaj& go 
wy!&cznie uciesze my"liwskiej króla.

 Drapie'ny ten zwierz zamieszkiwa! 
ongi" ob*cie krain% nasz&; futra rysia 
by!y najdro'sze po sobolowym, a$skóra 
jego mia!a równie' zastosowanie 
w$wojsku. W!adys!aw Syrokomla 
w$„Córce Piastów” pisze, 'e wojsko 
ksi%cia litewskiego Trojdena tak by!o ubrane:

„W$nied)wiedzich szubach, kud!ami do góry,/ Przy bokach tr&ba 
i$siekiera wisi/ W$r%kach oszczepy, korbacze, kostury,/ A$zamiast czapki 
!eb wilczy lub rysi.”

 Ry" jest stworzeniem krwio'erczym, niebezpiecznym dla zwierz&t  
i$ludzi. W$zwierzostanie czyni istne spustoszenia. Po'era wszystko:  
myszy i$'aby, wiewiórki i$zaj&ce, cietrzewie i$ba'anty. Lotny, jak 
nieuchwytny cie(, przemierza wielkie obszary le"ne, „czai si% jak cisza” 
– pisze St. Witkiewicz w$„Na prze!%czy” – i$zjawia si% jak krwawa  
b!yskawica mi%dzy stadkami saren.

 Atakuje te' ry" jelenie i$!osie i$sporo szkód poczyni! w"ród byd!a 
domowego, a$szczególnie kóz i$owiec, czyni&c istne rze)nie. Post%puje 
jak kot – nie goni zdobyczy, tylko si% podkrada pod ni& i$jednym skokiem 
rzuca si% na szyj%, by przegry)# t%tnic%. Bardzo cz%sto poluje jedynie dla 
swej natury zbójeckiej. Znajdowano pobite owce, z$których 'adnej nie 
napocz&!, ch%tnie natomiast i$chciwie pije "wie'& krew swej o*ary. (…)

 W$ostatecznej potrzebie po'era tak'e psy domowe. Osaczony przez 
nie w$lesie, k!adzie si% na grzbiet i$!apami uzbrojonymi w$pazury rozdaje 

krwawe ciosy. Wówczas te' staje si% 
niebezpieczny dla my"liwego. Kroniki 
my"liwskie notuj& tak'e "miertelne 
spotkania ludzi z$tym widmem 
mrocznych lasów, a$gdy ma „z$drzewa 
skoczy# w$oczy my"liwemu” to – jak 
pisze A. Mickiewicz:  
„wydyma si% k!%buszkiem, mruczy, 
krwawe "lepie wyiskrza, w&sy rusza 
i$ogonem trzepie”.

Niezbyt to mi!y go"# w$obcowaniu. 
Za dnia przebywa w$kryjówce. 
Ch%tnie kryje si% w$dziuplach, pod 
wykrotami, w$rozpadlinach skalnych. 
Poluje tylko noc&. Maj&c doskona!y 
wzrok oraz wyborny s!uch jest 
podwójnie niebezpieczny. (…)

 Ry", ten nieuchwytny i$tajemniczy 
„duch puszczy”, „królewska 
zwierzyna”, nale'y dzi" do zwierz&t 

rzadkich, a$chc&c go uchroni# od ca!kowitego wyniszczenia, wzi%!a go 
polska ustawa !owiecka w$opiek%, mimo szkód, jakie wyrz&dza w$lasach. 
Polowanie na( dozwolone jest tylko w$styczniu i$lutym. Jest on, obok !osia 
i$nied)wiedzia, najcenniejszym obiektem naszego !owiectwa, jednakowo' 
spotkanie z$nim nale'y do prawdziwie rzadkich u"miechów !askawej 
Fortuny. Bardzo trudno go otropi#, gdy' ci&gle si% w!óczy. Wobec tego, 
specjalnego polowania na rysie prawie nigdy si% nie urz&dza, a$upolowa# 
go mo'na tylko dzi%ki szcz%"liwemu przypadkowi spotkania si% z$nim, 
lub wtedy, gdy odnalaz!szy jego "wie'y trop, pu"cimy psy. Samemu nale'y 
wówczas zaj&# stanowisko na przemyku, gdy' ry", podobnie jak lis, 
wymyka si% dolinami lub przemyka nad g%sto poros!ymi brzegami b!ot.

 Obecny stan rysi jest wystarczaj&cy dla nas, a$nawet sta# nas na 
prezent dla obcych. Marsza!ek Rzeszy G+ring bra! kilka razy udzia! 
w$reprezentacyjnym polowaniu w$Bia!owie'y, lecz dopiero w$marcu  
1937 r. upolowa! dwa rysie. Prasa krajowa w$1935 r. donosi!a te', 'e  
„ry" w$Puszczy Bia!owieskiej utrwala przyja)( polsko-gda(sk&” (…)

 
Józef W. Kobyla(ski 
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5–6.04
DRZEWKO ZA MAKULATUR' 
Gda(sk i)okolice 
W<zamian za makulatur+ b+dzie mo%na 
otrzyma& sadzonk+ – na potrzeby akcji 
le(nicy z<terenu RDLP w<Gda/sku przeznacz' 
ich ok. 23 tysi+cy. W<zesz,ym roku podczas 
imprezy zebrano prawie 140 ton makulatury.

28.04
DZIE( ZIEMI
Warszawa, Pole Mokotowskie
Festyn rodzinny, w<tym roku pod has,em 
„Elektroodpady – proste zasady”. Na 
stoiskach Lasów Pa/stwowych b+dzie mo%na 
otrzyma& za darmo sadzonk+, porozmawia& 
z<le(nikiem i<wzi'& udzia, w<konkursach 
z<nagrodami.

5.05
III MAJOWY PIKNIK SPORTOWY
Wi!czy( Dolny ko$o +odzi
Podczas pikniku odb+dzie si+ Bieg Majowy na 
10 km, Mistrzostwa Ziemi 4ódzkiej w<Nordic 
Walking na terenie Lasu Wi'czy/skiego 
oraz biegi dla dzieci. Uczestnicy majówki 
b+d' mogli wzi'& udzia, w<bezp,atnych 
kursach nordic walking, prowadzonych przez 

profesjonalnych trenerów. Le(nicy zapraszaj' 
na kurs fotografowania przyrody oraz 
konkursy edukacyjne z<nagrodami. 

12.05
WIELKA MAJÓWKA
Nadle"nictwo Celestynów (RDLP Warszawa), 
Centrum Edukacji Le"nej
Piknik rodzinny w<ramach dni otwartych 
CEL, po,'czony z<otwarciem nowego pola 
biwakowego.

19.05
!WI'TO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
Jedlnia-Letnisko (RDLP Radom)
Rodzinne (wi+to rado(ci, które ma na celu 
promocj+ walorów rodzimej przyrody 
i<ekologicznego stylu %ycia, a<tak%e 
kultywowanie polskich tradycji.

19.05
Z)LE!NIKIEM DO LASU
Nadle"nictwo Strzebielino (RDLP Gda(sk)
Wycieczka rowerowa pod has,em „Na 
Wysokie i<do D,ugosza”. 25-kilometrowa trasa 
rozpocznie si+ na parkingu przy Urz+dzie 
Gminy w<4+czycach. Rowerzy(ci przejad' obok 
rozleg,ego i<ciekawego torfowiska „Zolnica” 
oraz odwiedz' rezerwat „D,ugosz Królewski 
w<4+czynie”. Trasa jest dostosowana do 
mo%liwo(ci przeci+tnego rowerzysty.

25.05
KOPERNIKA(SKI PIKNIK EKOLOGICZNY
Toru(, Rynek Staromiejski
Rynek Staromiejski w<Toruniu na jeden 
dzie/ pokrywa si+ traw'. Na le(nym stoisku, 
przygotowywanym przez RDLP w<Toruniu 
i<jej nadle(nictwa, b+dzie mo%na zobaczy&, 
jak powstaje las, dowiedzie& si+, co to jest 
szeliniak i<czy lasów w<Polsce przybywa. Za 
poprawne odpowiedzi le(nicy b+d' rozdawa& 
sadzonki drzew, mapy lasów regionu, foldery 
i<p,yty z<g,osami ptaków.

26.05
XI BA#TYCKI FESTIWAL NAUKI
Gdynia, al. Jana Paw$a II
Wspó,organizatorem imprezy jest Nadle(nictwo 
Gda/sk. W<tym roku nadle(nictwo b+dzie 
w<niej uczestniczy,o pod has,em „Le(ny Ogród 
Botaniczny Marszewo – startujemy!” Ba,tycki 

Festiwal Nauki to kilkadziesi't ró%norodnych 
imprez na terenie Trójmiasta i<województwa 
pomorskiego. Jego g,ówn' atrakcj' pozostaje 
piknik naukowy w<Gdyni. Wi+cej informacji: 
www.festiwal.gda.pl.

8.06
WA#CZ, O!RODEK EDUKACJI  
PRZYRODNICZO-LE!NEJ I)EKOLOGICZNEJ 
„Morzycówka”, Nadle"nictwo Wa$cz (RDLP Pi$a)
W<ramach festiwalu odb+dzie si+ sympozjum 
uczniów szkó, gimnazjalnych dotycz'ce 
Natury 2000, wyk,ady na temat form 
ochrony przyrody. W<programie imprezy 
przewidziano te% gry i<zabawy, konkursy 
plastyczne i<przyrodnicze, wy(cig rowerowy, 
marsz nordic walking, zawody strzeleckie, 
przeja%d%ki konne i<bryczk'. Ch+tni 
b+d' mogli wzi'& udzia, w<wycieczkach 
terenowych, na których poznaj' prac+ 
le(nika zwi'zan' z<ochron' przyrody 
i<zabezpieczeniem przeciwpo%arowym 
lasów. Swoje stoiska zaprezentuj' pszczelarze 
i<miejscowi r+kodzielnicy, b+dzie te% mo%na 
obejrze& wystaw+ fotogra*i przyrodniczej.

15.06
PIKNIK NAUKOWY
Warszawa, Stadion Narodowy
Tematem przewodnim tegorocznego pikniku 
b+dzie %ycie. Swoje stoisko na imprezie 
zaprezentuje Le(ny Kompleks Promocyjny 
„Sudety Zachodnie”. Go(cie pikniku 
b+d' mogli przej(& si+ (cie%k' zmys,ów, 
obejrze& pokaz o<gwiazdach, dowiedzie& 
si+, jak zwierz+ta adaptuj' si+ do nocnego 
%ycia w<lesie i<zagra& w<gr+ „Od nasionka 
do krzes,a”. Na stoisku b+dzie mo%na 
samodzielnie przeprowadzi& eksperymenty, 
wzi'& udzia, w<grach, ,amig,ówkach 
i<zgadywankach oraz spotka& si+ z<eRysiem.

CO, GDZIE, KIEDY OPRACOWANIE: Ma!gorzata Haze
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