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Rzadkie dziêcio³y
w krotoszyñskich
lasach
S³awek Pa³asz

Na terenie Nadlenictwa Krotoszyn, na podstawie unijnej Dyrektywy Ptasiej, utworzono obszar Natura 2000 D¹browy Krotoszyñskie
PLB 300007. Wszystko po to, by chroniæ ¿yj¹ce tu i wa¿ne dla ekosystemu ptaki  dziêcio³a redniego (na zdjêciu) i dziêcio³a zielonosiwego.
D¹browy Krotoszyñskie s¹ jednym
z najwiêkszych i najbardziej znanych w Europie kompleksów lasów
dêbowych. Wystêpuje w nich wiele
chronionych ptaków. Na pierwszy
plan wy³aniaj¹ siê: dziêcio³ redni
(Dendrocopus medius) oraz dziêcio³
zielonosiwy (Picus canus).

Liczne dziêcio³y rednie

W wyniku badañ ornitolodzy (m.in.
krotoszynianin, prof. Ziemowit Kosiñski) szacuj¹ liczebnoæ dziêcio³ów rednich na wspomnianym terenie na 460-480 par. Stanowi to ok.
4 proc. populacji krajowej. Liczba
ptaków tego gatunku jest wiêc trzykrotnie wy¿sza od tej, która kwalifikuje dany teren do ustanowienia na
nim obszaru Natura 2000. Dziêki temu D¹browy Krotoszyñskie s¹ obok
Puszczy Bia³owieskiej najwa¿niejsz¹ ostoj¹ dziêcio³a redniego.
Na terenie uroczyska £ówkowiec
w Nadlenictwie Krotoszyn liczba
par utrzymuje siê na poziomie od 45
do 68. W uroczysku Teresiny ¿yje
236 par. Badania prowadzone by³y
te¿ w uroczysku Taczanów w s¹siednim nadlenictwie (73 pary).
Kilkanacie par zaobserwowano
w obrêbie uroczyska Helenopol. Do
tego dodaæ nale¿y dziêcio³y rednie
¿yj¹ce w obrêbach: Glinica i Baszków.
Szacuje siê, ¿e jedna para korzysta z obszaru ok. 10 ha. Jak mówi
Renata Wenc³awiak, specjalistka ds.
ochrony lasu w Nadlenictwie Krotoszyn, dziêcio³y rednie zamieszkuj¹ g³ównie drzewostany dêbowe,
najchêtniej ponad 80-letnie, ale równie¿ nie gardz¹ starymi buczynami
oraz innymi strodrzewiami z drzewami o grubej i spêkanej korze.

Raczej nie stukaj¹

Dziêcio³y zazwyczaj kojarz¹ nam
siê z uderzaniem dziobami w korê
drzew i szukaniem tam owadów.
Dziêcio³ redni, osi¹gaj¹cy wielkoæ
19-22 cm, stuka rzadko, owady zbie-

ra najczêciej z zakamarków spêkanej kory, wybieraj¹c drzewa dobrze
nas³onecznione. Wiosn¹ czêsto nak³uwa korê osiki lub brzozy, aby zlizywaæ wyp³ywaj¹cy bogaty w cukry
sok. Odzywa siê charakterystycznym jêkliwym g³osem.
Na g³owie ma czerwon¹ czapeczkê. Jego upierzenie jest czarno-bia³e.
Dziêcio³ redni wykuwa dziuple
w próchniej¹cych konarach. Zamieszkuje buki, dêby, olchy. Mo¿na
go równie¿ spotkaæ w parkach,
gdzie na swoje mieszkania adaptuje
dziuple w martwych lub obumieraj¹cych drzewach.

460-480
par dziêcio³ów
rednich ¿yje
na naszym terenie

¯ywi siê g³ównie owadami, ich
larwami i poczwarkami. Pokarm
stanowi¹ te¿ pajêczaki zbierane
z kory i lici drzew. Prowadzi osiad³y tryb ¿ycia, jest gatunkiem objêtym ochron¹.

Dziêcio³ zielonosiwy

Jeli chodzi o dziêcio³a zielonosiwego, po raz pierwszy w 1991 r. zaobserwowano go w lenictwie Smoszew. Jego liczebnoæ szacuje siê na
20-25 par. Dziêcio³y te zamieszkuj¹
g³ównie drzewostany bukowe, choæ
wystêpuj¹ tak¿e w lasach sosnowych, co potwierdzi³y obserwacje
w uroczysku £¹kociny.

Opracowuj¹ plan

Obecnie Regionalna Dyrekcja
Ochrony rodowiska w Poznaniu
opracowuje Plan Zadañ Ochronnych
dla obszaru Natura 2000 D¹browy
Krotoszyñskie PLB 300007. Bêdzie
on zawiera³ dok³adny opis granic tego obszaru oraz jego mapê. Ujmie
tak¿e dane dotycz¹ce siedlisk dziêcio³a redniego i dziêcio³a zielonosi-

wego, potencjalne zagro¿enia dla
tych ptaków oraz zadania do realizacji. Przy ka¿dym z dzia³añ
ochronnych zostan¹ podane
instytucje odpowiedzialne
za ich wykonanie.
Jak mówi R. Wenc³awiak, plan zawieraæ bêdzie m.in. wskazania do
pozostawienia czêci
drzewostanów bez ingerencji cz³owieka oraz
wskazanie pozostawiania
w drzewostanach gospodarczych starych ponad 80letnich buków stanowi¹cych
potencjalne miejsca gniazdowania
dziêcio³ów. Wykonanie tego zadania powierzone zostanie nadlenictwu.
Wa¿nym elementem planu
ochrony bêdzie monitorowanie liczebnoci ptaków chronionych.
Tym zajmie siê RDO.

Drugi obszar Natura 2000

Na tym samym terenie utworzono
równie¿ (na podstawie Dyrektywy
Siedliskowej) obszar ochrony
cennych siedlisk Natura 2000
Uroczyska P³yty Krotoszyñskiej
PLH 300002.
Dla obszaru z Dyrektywy
Siedliskowej Plany Zadañ
Ochronnych zosta³y ustanowione w 2014 r. Zapisy
tego dokumentu zapewniaj¹ zachowanie cennych siedlisk w stanie naturalnym poprzez odpowiednie prowadzenie
gospodarki na
tym obszarze.
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Pu³apki feromonowe
chroni¹ drzewa
przed szkodnikami

Jednak wiêkszoæ drzewostanów naszego nadlenictwa objêtych jest
ochron¹ w ramach obszarów Natura
2000 oraz posiada certyfikaty FSC
i PEFC (odpowiedzialna gospodarka
lena oraz trwa³e i zrównowa¿one zagospodarowanie lasów). Ze wzglêdu
na to konieczne by³o wprowadzenie
ograniczeñ stosowania rodków chemicznych.

Wabi¹ w pu³apkê

Nasze lasy rosn¹ na glebach bez dostêpu do wód podziemnych. Dostojne dêby krotoszyñskie i pozosta³e gatunki
korzystaj¹ tylko z wody opadowej. Jak
mówi R Wenc³awiak, ostatnie lata
o ma³ej iloci opadów, a zw³aszcza
beznie¿ne zimy spowodowa³y znaczne os³abienie drzewostanów.  S¹ one
natychmiast zasiedlane przez szkodniki
owadzie. Zarówno te pierwotne, które
¿eruj¹ na ig³ach i liciach, jak i szkodniki wtórne ¿eruj¹ce pod kor¹
i w drewnie  wyjania specjalistka.
Jedn¹ z metod prognozowania pojawienia siê szkodników, jak i ich
zwalczania, s¹ pu³apki feromonowe.
Czêsto spaceruj¹c po lesie, mo¿emy
natkn¹æ siê na dziwne rury, daszki
i trójk¹ty wisz¹ce na drzewach. S¹ to
w³anie pu³apki feromonowe, a ich
kszta³t zale¿y od tego, jaki gatunek
owada dana pu³apka ma zwabiæ.

syntetycznym feromonem  zapachem, który w naturze wydzielaj¹ samice brudnicy. Samce motyla wabione
zapachem wpadaj¹ najpierw do lejka
i na koñcu do foliowego woreczka. Feromon umieszczany w pu³apkach
w przypadku brudnicy nosi nazwê lymodor (od ³acinskich s³ów Lymantria
monacha). I tak, analogicznie do wabienia innych gatunków owadów u¿ywa siê feromonów, których nazwy pochodz¹ od ³aciñskiej nazwy szkodnika.

Mniszka nie zagrozi

Renata Wenc³awiak wyjania, jak u¿ywane s¹ przez leników pu³apki.  Lenicy pu³apkê z feromonem lymodor
wykorzystuj¹ nie tyle do ograniczenia
populacji szkodnika, co do prognozowania pocz¹tku lotu motyla, a nastêpnie okrelenia kulminacji rójki. Jest to
istotny termin, poniewa¿ wa¿nym elementem w przewidywaniu gradacji,
czyli masowego pojawienia siê tego
gronego szkodnika, jest okrelenie

iloci samic, które z³o¿¹ jaja. Obserwacjê brudnicy mniszki na pu³apkach rozpoczynaj¹ w pierwszej dekadzie lipca.
W tym roku pierwsze samce zosta³y od³owione 6 lipca. Od tej pory 2 razy w tygodniu ze wszystkich pu³apek
wybierane s¹ i liczone motyle. Tak
dzieje siê do momentu, kiedy lenicy
zauwa¿¹ nag³y spadek iloci od³owionych motyli. Wówczas jest to znak, ¿e
w rodowisku pojawi³y siê samice
brudnicy i to one od tego momentu wabi¹ wiêkszoæ samców.
W czasie trwania kulminacji rójki
lenicy przechodz¹ drzewostany iglaste wzd³u¿ tzw. linii transektu (wybrany kierunek) i licz¹ siedz¹ce na pniach
drzew samice. Na podstawie tak znalezionych samic mo¿liwe jest okrelenie,
czy w przysz³ym roku mo¿na spodziewaæ siê masowego pojawienia siê
szkodnika.  Na szczêcie tegoroczne
obserwacje potwierdzi³y, ¿e drzewostanom iglastym na P³ycie Krotoszyñskiej
wnajbli¿szym czasie nie zagra¿a brud-

W krotoszyñskich lasach najczêciej
spotykamy pu³apki feromonowe na
brudnicê mniszkê i kornika drukarza.
Ta przeznaczona do od³owu brudnicy mniszki  szkodnika pierwotnego
drzew iglastych, jest wykonana z tworzywa sztucznego.  Pod p³askim daszkiem zawieszony jest lejek zakoñczony foliowym woreczkiem  wyjania nasza rozmówczyni. Owady wpadaj¹ w te pu³apki, poniewa¿ umieszcza
siê w nich ma³y koreczek nas¹czony
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Na brudnicê i kornika

Zak³adanie pu³apki na kornika drukarza

ARCHIWUM

 Aby skutecznie chroniæ
drzewostany przed szkodliwymi owadami, lenicy, oprócz zabiegów
wspomagaj¹cych odpornoæ drzew, wykorzystuj¹ dostêpne rodki techniczne i chemiczne  mówi Renata Wenc³awiak,
specjalista ds. ochrony lasu zNadlenictwa Krotoszyn.
Aleksandra Figlak

Pu³apki maj¹ ró¿ne kszta³ty

nica mniszka  wyjania specjalistka.

Rura, trójk¹t lub prostok¹t

Inna pu³apk¹, na któr¹ mo¿emy siê natkn¹æ w krotoszyñskich lasach jest pu³apka na kornika drukarza.  Jest zaopatrzona w feromon o nazwie Ipsodor, poniewa¿ ³aciñska nazwa szkodnika, którego wabi, brzmi Ips typographus  mówi Wenc³awiak.
Kornik drukarz to grony szkodnik,
którego larwy ¿eruj¹ w ³yku drzewa 
g³ównie wierków. Atakowane s¹
drzewa os³abione na skutek czynników zewnêtrznych. Jeli dojdzie do
niekontrolowanego rozmno¿enia tego
szkodnika, mo¿e on dobiæ ca³e kêpy
wierków.
Dlatego lenicy wycinaj¹ opanowane drzewa w czasie, kiedy pod kor¹
znajduj¹ siê zarówno owady doros³e
i ich larwy. Takie zasiedlone drzewa
musz¹ byæ jak najszybciej, od momentu ciêcia, wywiezione z lasu, aby m³ode pokolenie kornika nie zasiedli³o nastêpnych drzew.

Pu³apki feromonowe s³u¿¹ce do
od³owu chrz¹szczy kornika drukarza
mog¹ mieæ kszta³t rury imituj¹cej pieñ
drzewa, foliowego trójk¹ta lub prostok¹tnej skrzynki z mnóstwem szczelin.

Nie dotykaæ, nie zabieraæ!

W ka¿dej pu³apce umieszcza siê syntetyczny feromon ipsodor wabi¹cy zarówno samce, jaki i samice chrz¹szczy
kornika. Te pu³apki wywieszone
w okrelonej odleg³oci od kêpy wierków maj¹ za zadanie zwabienie
chrz¹szczy kornika i niedopuszczenie
do zasiedlenia drzew. Pu³apki s¹ czêsto
kontrolowane a wybrane z nich owady
niszczone.
 Kiedy natkniemy siê na takie pu³apki w lesie, oczywicie mo¿na je obejrzeæ, ale proszê ich nie zdejmowaæ
z wieszaków. Nie zabierajmy woreczków z owadami ani nie wybierajmy ich
ze rodka, poniewa¿ mo¿e to wp³yn¹æ
na wyniki obserwacji  apeluje do lenych turystów i Czytelników Rzeczy
nasza rozmówczyni.

Dzik jest dziki...
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... dzik jest z³y, dzik ma bardzo ostre k³y  napisa³ w swoim wierszu Jan Brzechwa. Poeta radzi³ te¿, ¿e kto spotka to zwierzê, powinien zmykaæ na drzewo.

Z dzikiem lepiej nie zadzieraæ
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Dzik to najbardziej niebezpieczne ze
zwierz¹t ¿yj¹cych w naszych lasach.
Daniele, jelenie, lisy, sarny, zaj¹ce i pozostali mieszkañcy lasów zwykle
uciekaj¹, gdy wyczuj¹ zbli¿aj¹cego siê
cz³owieka. Dziki równie¿ mo¿na sp³oszyæ, ale zwierzêta te potrafi¹ zaatakowaæ.
Jak siê zachowaæ, gdy staniemy
oko w oko z dzikiem?
Leniczy Andrzej Piesyk z Lenictwa Smoszew radzi, by nie wykonywaæ ¿adnych gwa³townych ruchów.
Zatrzymaæ siê, wyprostowaæ, nie ucie-

kaæ, spokojnie i powoli oddaliæ siê.
Z dzikami jest tak, ¿e najpierw je
czujemy  mówi Andrzej Piesyk. Jeli
wiêc poczujemy w lesie nieprzyjemny
zapach podobny do wiñskiego, lepiej
zawczasu siê wycofaæ.
Dziki lubi¹ miejsca zacienione
i wilgotne. Na legowiska wybieraj¹
gêste, zaroniête traw¹ m³ode lasy
wierkowe. Wchodz¹ te¿ na pola z kukurydz¹, któr¹ uwa¿aj¹ za wielki przysmak. Nie gardz¹ ziemniakami.
Szczególnie niebezpieczne s¹ lochy z warchlakami. Gdy locha wyczu-

www.rzeczkrotoszynska.pl

je zagro¿enie, mo¿e ruszyæ na intruzów w obronie swojego potomstwa.
Gdy m³ode zaczynaj¹ kwiczeæ, dla samicy jest to sygna³, ¿e dzieje siê co
niedobrego. Nie nale¿y wiêc zbli¿aæ
siê do dzików z m³odymi.  S³ysza³em,
¿e kiedy dwóch mê¿czyzn chcia³o z³apaæ ma³ego dziczka. Ten wyrwa³ siê,
a na ratunek przyby³y i ruszy³y do ataku dwie lochy. Panowie uciekli na
drzewo, gdzie przesiedzieli kilka godzin, poniewa¿ dziki na dole nie mia³y
zamiaru odpuciæ  opowiada leni(mal)
czy.

17

Rzecz o naszych lasach

Odwiedmy
D¹b Rozdra¿ewskich
Wêdruj¹c po lasach Nadlenictwa Krotoszyn zaprezentowalimy ju¿ Pañstwu kilka ciekawych pod wzglêdem
historycznym i przyrodniczym miejsc. Kolej na D¹b
Rozdra¿ewskich.

Orientacjê w lesie u³atwiaj¹ m.in. s³upki oddzia³owe. S¹ z kamienia lub betonu, a umieszcza siê je przy skrzy¿owaniach linii wyznaczaj¹cych oddzia³y,
na które podzielony jest las.

Wyznaczanie pó³nocy

S³upki wkopuje siê w po³udniowo-zachodnich naro¿nikach oddzia³ów. Na
bia³ym pod³o¿u czarn¹ farb¹ maluje siê
numery oddzia³ów. Na ka¿dym s³upku
widniej¹ 4 numery. Naro¿nik s³upka
pomiêdzy dwoma najni¿szymi nume-

rami wskazuje kierunek pó³nocny. To
chyba najistotniejsza informacja dla
kogo, kto w lesie zab³¹dzi³.
W kompleksach lenych mo¿emy
równie¿ zauwa¿yæ pasy wyciêtego
drzewostanu, zawsze w kierunku pó³noc-po³udnie. To linie stanowi¹ce
d³u¿sze boki prostok¹tów tworz¹cych
oddzia³y.

Drzewa mateczne

ARCHIWUM

Wêdruj¹c po lasach mo¿emy napotkaæ
drzewa mateczne, czyli odznaczaj¹ce
siê najlepszym zdrowiem, jakoci¹
pnia, pokrojem korony itd. Wyró¿niaj¹ siê wiêkszymi ni¿ inne drzewa wymiarami piernicy i wysokoci¹. S¹
oznakowane ¿ó³tymi numerami i opaskami, które znajduj¹ siê na wysokoci
1,5 m. Drzewa te s¹ ród³em materia³u rozmno¿eniowego najlepszej jakoci. S¹ przeznaczone do zbioru nasion.
Ka¿demu z nich, na wniosek nadlenictwa, nadawany jest numer wpisy-

Kasztany to dla zwierz¹t smako³yki

my z nim do czynienia, wówczas licie ksztanowców staj¹ siê br¹zowe
ju¿ w okresie letnim. Drzewa s¹ os³abione, z czasem maj¹ problem z rozwojem kwiatów i wykszta³ceniem
dojrza³ych kasztanów. Tych jest wiêc
coraz mniej.
Poza nadlenictwami pojawiaj¹ siê
firmy, które skupuj¹ kasztany z przeznaczeniem na cele przemys³owe.
Produkuj¹ z nich naturalny klej.
 Jestemy otwarci na wspó³pracê
przy skupie kasztanów ze szko³ami czy
przedszkolami. W tym roku jeszcze ich
nie skupowalimy. Jeli która ze szkó³
by³aby chêtna do w³¹czenia siê w nasz¹ akcjê, prosimy o kontakt z Nadlenictwem Krotoszyn  zachêca Krystian Streubel.
S³awek Pa³asz

drzewach lub kamieniach, podobnie
jak szlaki turystyczne.
Na terenie Nadlenictwa Krotoszyn
tak¹ cie¿kê wytyczono w okolicach
Baszkowa. Rozpoczyna siê ona przy
skrzy¿owaniu szosy Baszków  Konarzew z lenym duktem prowadz¹cym
do osady Ostatni Grosz. Koniec ponad
4-kilometrowej trasy to miejsce rekreacji Lena Chata. cie¿ka prowadzi
przez teren rezerwatów Mszar Bogdaniec i Baszków. Na poszczególnych jej
odcinkach umieszczono tablice informacyjne dotycz¹ce zwiedzanego terenu.

Teren monitorowany

Inn¹ tablicê, któr¹ mo¿emy odnaleæ
w lesie, jest ta informuj¹ca o monitorowaniu danego terenu. Takowa zosta³a
np. umieszczona przy odrestaurowanym kurhanie w Smoszewie, przy drodze Krotoszyn  Sulmierzyce.
(mal)
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Jeli która ze szkó³ by³aby
chêtna do w³¹czenia siê
w nasz¹ akcjê, prosimy
o kontakt z Nadlenictwem
Krotoszyn

W lasach znajdziemy te¿ tablice wskazuj¹ce drogi po¿arowe lub umiejscowienie punktów czerpania wody. Jeli
przez dany teren przebiega cie¿ka
edukacyjna, jest oznakowywana na

Oznakowanie drzewa matecznego

Daniele, ale tak¿e dziki,
lubi¹ kasztany. To przysmak tych zwierz¹t, który szczególne znaczenie
ma podczas zimy. Nadlenictwo Krotoszyn co roku jesieni¹ prowadzi
wiêc zbiórkê kasztanów.

W ub. roku zebrano ich 1,5 tony i zosta³y one spo¿ytkowane na terenie
OHZ.
Nadlenictwo nie skupuje kasztanów od osób prywatnych, poniewa¿
w rozliczeniu za nie musi uzyskaæ
fakturê lub rachunek, które wystawiæ
mog¹ jedynie instytucje lub podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Wed³ug pracownika nadlenictwa, jeli która ze szkó³ stwierdzi, ¿e nie
mo¿e wystawiæ faktury, mo¿liwe jest
przekazanie jej w zamian za kasztany
materia³ów promocyjnych czy szkoleniowych.
Od kilku lat kasztanowce w Polsce
atakowane s¹ przez szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Jest to
niebezpieczny dla tych drzew motyl,
¿eruj¹cy na liciach drzewa. Jeli ma-

cie¿ki edukacyjne

D¹b ronie przy
¿ó³tym szlaku turystycznym

Kasztany
s¹ przysmakiem danieli

Zim¹ owoce te stanowi¹ cenny dodatek do karmy wyk³adanej zwierzêtom
na terenach nale¿¹cych do nadlenictwa w orodkach hodowli zwierzyny
w Teresinach i Baszkowie. Potocznie
uwa¿a siê, ¿e to dziki bardzo lubi¹
kasztany. Jak jednak mówi Krystian
Streubel, specjalista ds. bhp i ³owiectwa Nadlenictwa Krotoszyn, kasztany najbardziej przypadaj¹ do gustu
danielom. Dziki kasztanami co prawda nie pogardz¹, ale o wiele bardziej
lubi¹ ¿o³êdzie. Wyszukuj¹ je w lesie,
pod dêbami.
 Nadlenictwo przy zbiórce i skupie kasztanów wspó³pracuje przede
wszystkim ze szko³ami i przedszkolami. To tam organizowane s¹ akcje ich
zbierania  kontynuuje Krystian
Streubel. Dotychczas nadlenictwo
p³aci³o 0,50 z³ za kg kasztanów.
W tym roku cena wyniesie 0,80 z³.

wany do Krajowego Rejestru Lenego
Materia³u Podstawowego. W najbli¿szej odleg³oci od drzewa matecznego
lenicy wyznaczaj¹ 4 drzewa porównawcze, opisuj¹c je równie¿ jasno¿ó³tymi cyframi od 1 do 4.
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dziej, ¿e Jakub Rozdra¿ewski nale¿a³ do nielicznej grupy szlachty
wielkopolskiej, która w 1655 r. pozosta³a wierna polskiemu królowi
Janowi Kazimierzowi. Krotoszynianie s³ono zap³acili za trwanie przy
tym w³adcy. W 1656 r. Szwedzi prawie doszczêtnie spalili ich miasto. 
Nie mamy ¿adnych dokumentów,
które potwierdza³yby, ¿e w³anie
w tym miejscu, gdzie ronie d¹b,
gromadzi³a siê polska partyzantka 
mówi dyr. Miko³ajczyk.
Bez wzglêdu na to, jaka jest
prawda historyczna, D¹b Rozdra¿ewskich wpisa³ siê w wiadomoæ
historyczn¹ i regionaln¹ mieszkañców Krotoszyna i okolic. Przez wiele lat organizowano rajdy turystyczne z met¹ pod nim. Mo¿na go wiêc
uznaæ za ciekawy obiekt przyrodniczy nawi¹zuj¹cy do walk ze szwedzkim najedc¹.
(spm)

S³upki wkopane w ziemiê, linie oddzia³owe, drzewa mateczne, tablice informuj¹ce o drogach po¿arowych, znaczki wyznaczaj¹ce cie¿ki edukacyjne  to tylko niektóre
z oznakowañ, które mo¿na zaobserwowaæ w lasach.

ARCHIWUM

D¹b ronie w lesie przy drodze Krotoszyn  Sulmierzyce, ok. 3 km od
Krotoszyna. Dukt, który krzy¿uje siê
z szos¹, a którym mo¿na dojæ do
dêbu, to czêæ ¿ó³tego szlaku turystycznego ³¹cz¹cego Krotoszyn
z Sulmierzycami.
Wed³ug legendy i miejscowej tradycji, wi¹¿e siê z potopem szwedzkim (1655-1660). Ówczesny dziedzic krotoszyñski, Jakub Rozdra¿ewski, mia³ pod nim gromadziæ
okoliczn¹ ludnoæ do walk ze Szwedami. Na drzewie umieszczono odpowiedni¹ tablicê informacyjn¹.
Jak jednak powiedzia³ nam Piotr
Miko³ajczyk, dyr. Muzeum Regionalnego im. Hieronima £awniczaka
w Krotoszynie, d¹b jest m³odszy, ale
mo¿liwe, ¿e w³anie we wspomnianej czêci krotoszyñskich lasów faktycznie zbierali siê Polacy chc¹cy
walcz¹c ze Szwedami. Tym bar-

Znaki w lesie

Tak oznakowana jest cie¿ka edukacyjna
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Rzecz o naszych lasach

Kilka porad
dla mi³oników
wycieczek do lasu

Telefon w gotowoci

Pamiêtajmy o zabraniu ze sob¹ telefonu. Podczas wyjcia do lasu, mo¿na
wpisaæ sobie do telefonu numery najbli¿szych lenictw lub leników, b¹d
pamiêtaæ o numerach osób znajomych, które mieszkaj¹ w odwiedzanej przez nas okolicy. W przypadku
napotkanych problemów mo¿na siê
wówczas próbowaæ skontaktowaæ
z tymi osobami i prosiæ o pomoc lub
radê.

Ubierz siê w³aciwie

Odpowiedni ubiór to podstawa wyprawy do lasu. Najlepiej ubraæ solidne, wysokie buty. Trzeba kierowaæ siê

braæ myli i spróbowaæ przypomnieæ
sobie opis terenu w którym siê znalelimy. Przez lasy prowadzi wiele dróg
komunikacyjnych, gdy us³yszymy
odg³os przeje¿d¿aj¹cych samochodów, pomocnym w wydostaniu siê
z k³opotliwej sytuacji bêdzie poruszanie siê w kierunku tej drogi. Po wyjciu na szosê mo¿na spróbowaæ zatrzymaæ przeje¿d¿aj¹cych kierowców, dowiedzieæ siê gdzie siê znajdujemy, szukaæ pomocy. W odnalezienie drogi do domu pomóc mo¿e nam
tak¿e prawid³owe wyznaczenie kierunków. Stare drzewa omszone s¹
z regu³y od pó³nocnej strony.

Zakaz wstêpu

Nie zawsze wszystkie fragmenty lasów udostêpniane s¹ pieszym. Ka¿dy
taki zakaz nale¿y respektowaæ. Wed³ug ustawy o lasach, na sta³e nie wolno wchodziæ na obszary zagro¿one
erozj¹. S¹ tam niebezpieczne dla ludzi
osuwiska. Nie nale¿y tak¿e wchodziæ
na teren, w którym znajduj¹ siê uprawy lene do 4 m wysokoci, do ostoi
zwierz¹t, na lene powierzchnie dowiadczalne i do drzewostanów nasiennych. Miejsca takie oznakowane

Obecny gmach leników na ul. Wiewiórowskiego

Dawna siedziba
czeka na kupca
Po przeprowadzce Nadlenictwa Krotoszyn do budynku przy ul. Wiewiórowskiego, jego wczeniejsza
siedziba zosta³a wystawiona na sprzeda¿. W pierwszym przetargu nikt jednak
nie wzi¹³ udzia³u. Nadlenictwo zapowiada og³oszenie drugiego.

Cena wywo³awcza gruntu i budynku
przy ul. Mickiewicza wynosi³a
w pierwszym przetargu 708 tys. z³.
Nieruchomoæ le¿y w centralnej czêci Krotoszyna, przy ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 36. Obiekt
biurowy ma wewnêtrzny, ogrodzony
parking z zamykan¹ bram¹ wjazdow¹.
Nadaje siê np. na siedzibê jakiej firmy.
Obecna siedziba nadlenictwa przy
ul. Wiewiórowskiego to dwukondygnacyjny, umiejscowiony na skraju lasu budynek, który powstawa³ w latach
2012-2014. Otwarcie mia³o miejsce
2 czerwca 2014 r. Przeprowadzka do
nowej siedziby nast¹pi³a w roku,

S.PA£ASZ

Zanim wyruszymy do lasu, jeli nie
znamy obszaru do którego siê wybieramy, warto zapoznaæ siê choæby
z pogl¹dow¹ map¹ terenu. Pomocne
mog¹ okazaæ siê publikacje lub portale internetowe promuj¹ce dany teren.
Warto sprawdziæ stronê nadlenictwa.
Do lasu na d³u¿szy spacer mo¿na
oczywicie wybraæ siê spontanicznie,
ale lepiej zaplanowaæ trasê wycieczki
i zapamiêtaæ nazwy miejscowoci na
pocz¹tku i koñcu planowanej trasy.

ARCHIWUM

Co zrobiæ, by nie zgubiæ siê w lesie? Jak postêpowaæ,
gdy to ju¿ nast¹pi³o? Czy telefon komórkowy pomo¿e
nam w lesie?

Dawny budynek nadlenictwa przy ul. Mickiewicza

w którym wiêtowano 40 lat dzia³alnoci Nadlenictwa Krotoszyn oraz 90
lat istnienia Lasów Pañstwowych. Jednym z goci inauguracji by³ ks. bp
Edward Janiak, duszpasterz rodowiska leników. Nowa siedziba kosztowa³a 2 mln 975 tys. z³.
Akt erekcyjny wmurowano16 maja 2013 r. Co ciekawe, do metalowej

tuby, któr¹ umieszczono w cianie budynku, w³o¿ono dokument podpisany
przez goci z Lasów Pañstwowych,
przedstawicieli w³adz lokalnych oraz
architekta i budowniczego. Do³¹czono
do niego polskie monety, pami¹tkowe
zdjêcie uczestników ceremonii oraz
bie¿¹ce wydanie Rzeczy Krotoszyñ(spm)
skiej.

ARCHIWUM

Na grzybobranie
Naczelna zasada grzybiarza brzmi: zrywam tylko te okazy, co do których mam pewnoæ, ¿e s¹ jadalne.

zasad¹, by ubranie zakrywa³o jak najwiêksz¹ czêæ swego cia³a. Latem
d³ugie spodnie i przewiewna koszula
z d³ugim rêkawem to odpowiedni
strój. Jesieni¹ i zim¹ praktyczny bêdzie ubiór na tzw. cebulê. W ciep³ych
porach problemem mog¹ okazaæ siê
meszki, komary i kleszcze. Praktycznym bêdzie wiêc korzystanie z preparatów chroni¹cych nas przed uk¹szeniami owadów.

Zgubi³em siê. Co dalej?

Jeli zgubimy siê lesie  a to mo¿e
zd¹¿yæ siê ka¿demu  nie nale¿y wpadaæ w panikê. Mo¿na zatrzymaæ siê
w miejscu, usi¹æ, uspokoiæ siê, ze13 padziernika 2015 / nr 1068

s¹ na sta³e tablicami ostrzegawczymi.
Zakaz wstêpu do lasu mo¿e pojawiæ siê równie¿ okresowo. Najczêciej dotyczy on terenów na których
przeprowadzana jest wycinka drzew.
Dla swojego bezpieczeñstwa nie nale¿y tam zbli¿aæ siê do pracuj¹cych maszyn lenych, drwali oraz samochodów wywo¿¹cych ciête drzewa. Zakaz wprowadzany mo¿e byæ równie¿
w sytuacjach dotycz¹cych zagro¿eñ
po¿arowych czy klêsk ¿ywio³owych,
a tak¿e gdy w lasach prowadzone s¹
zabiegi chemiczne. £amanie zakazu
wstêpu jest wykroczeniem, mo¿e byæ
karane mandatem.
S³awek Pa³asz
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Spacer po lesie jest dobry zarówno dla dzieci, jak i doros³ych

Pogrzybek brunatny

Stosuj¹c siê do niej unikniemy przykrych, a mo¿e nawet tragicznych
skutków spo¿ycia nierozpoznanych
grzybów truj¹cych. Jeli który okaz
budzi nasze w¹tpliwoci, nale¿y porównaæ go z informacjami i ilustracjami znajduj¹cymi siê np. w atlasie
grzybów. Gdy choæ jedna cecha siê
nie zgadza, lepiej zrezygnujmy z zabrania go do domu.
Nie poleca siê zbierania grzybów
m³odych i nierozwiniêtych, gdy¿
mog¹ jeszcze mieæ niewykszta³cone
wszystkie cechy konieczne do zakwalifikowania do danego gatunku.
To samo dotyczy osobników zbyt
starych czy robaczywych.

www.rzeczkrotoszynska.pl

Zbieraj¹c grzyby najlepiej delikatnie wykrêcaæ je z pod³o¿a. Mo¿na te¿ obci¹æ grzyb ostrym no¿em,
ale tu¿ przy ziemi.
Miejsce po nim warto os³oniæ
niewielk¹ iloci¹ ció³ki b¹d ziemi.
Grzybnia nie zostanie wówczas
uszkodzona i ponownie wyda owoc.
Nie wolno niszczyæ grzybów niejadalnych, które stanowi¹ pokarm dla
dzikiej zwierzyny.
Grzyby najlepiej zbieraæ do wiklinowego koszyka lub plastikowego wiaderka trzonkami do góry.
W reklamówkach szybko siê zepsuj¹.
(mal)

