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PARK-ARBORETUM I POKAZOWA ZAGRODA
ZWIERZĄT OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ
W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU
Stanisław Czołnik
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

PARK-ARBORETUM

Zadanie zatytułowane Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego Parku-Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie obejmowało prace podzielone na następujące działy:
1. Utrzymanie układu architektoniczno-przestrzennego poprzez usuwanie
zbędnych samosiewów i nalotów.
2. Zakładanie i uzupełnianie kolekcji dendrologicznych wraz z ogrodem.
3. Wykaszanie polan i miejsc wokół nasadzeń.
4. Prace pielęgnacyjne w parku-arboretum.
5. Ochrona zasobów dendrologicznych.
6. Usuwanie drzew martwych (usuwanie drzew martwych, wywrotów, złomów,
usuwanie drzew „trudnych”).
7. Utrzymanie i renowacja ścieżek, alejek i dróg parkowych.
8. Zabiegi na pojedynczych drzewach (pielęgnacja koron, usuwanie martwych
gałęzi zagrażających zwiedzającym).
9. Prace gospodarczo-porządkowe.
10. Zakupy sadzonek.
11. Koszty dokumentacji i projektów.
12. Utrzymania ogrodu ziołowo-kwiatowego.
13. Inne.
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Zadania dotyczące zachowania układu architektoniczno-przestrzennego wiązały się z utrzymaniem prawidłowej struktury drzewostanu oraz pracami adaptacyjnymi. Sukcesywnie usuwane były na terenie całego parku naloty zbędnych
samosiewów (czeremcha amerykańska, bez czarny, klon pospolity). Prace przeprowadzone zostały na powierzchni 357 arów (utrzymanie linii oddziałowych)
oraz 1 ha (usuwanie zbędnych nalotów).
W ramach zakładania i uzupełniania kolekcji dendrologicznych w parku (z włączeniem ogrodu ziołowo-kwiatowego) wsadzono 3625 sztuk roślin.
W 2019 roku były to wyłącznie uzupełnienia. Szczególny nacisk położono na
utrzymanie ogrodu ziołowo-kwiatowego.
Prace związane z wykaszaniem, mającym na celu właściwe utrzymanie polan,
osi widokowych oraz nasadzeń drzew i krzewów, zostały wykonane na łącznej
powierzchni 141,72 ha. Obejmowały one koszenie, zgrabianie i wywóz. Niektóre
obszary poddawano tym zabiegom kilkakrotnie. Usunięcie traw z powierzchni
otwartych odbywało się po ich przekwitnięciu, co warunkuje zachowanie walorów przyrodniczych polan parkowych. Wykonanie prac na tak dużym obszarze
i we właściwym terminie pozwoliło na podniesienie atrakcyjności parku oraz
zapobiegło pojawieniu się na polanach samosiewów niepożądanych gatunków
lekkonasiennych drzew i krzewów.
Prace pielęgnacyjne na terenie parku obejmowały przycinanie i formowanie
starszych krzewów i żywopłotów, podlewanie nasadzeń, nawożenie niektórych
drzew i krzewów, zabiegi w winnicach oraz pielenie. Wykonano cięcia pielęgnacyjne m.in. róż, wrzosów, kolekcji pięciorników i innych. Zabiegami pielęgnacyjnymi objęto 8118 szt. roślin, 369,90 ara powierzchni parku, 4743 m2 żywopłotów.
Zakres tych prac był w znacznym stopniu warunkowany czynnikami pogodowymi, m.in. długotrwałą suszą.
W ramach ochrony zasobów dendrologicznych parku-arboretum zrealizowano grodzenie nasadzeń (25 metrów bieżących). Zabiegom ochronnym poddano
rośliny na powierzchni 1232 m2 w liczbie 1522 szt.
Koniecznością było usuwanie drzew martwych, wywrotów oraz cięcia o charakterze pielęgnacyjnym. Trzeba zaznaczyć, że prace przygotowawcze i uprzątające miały w tym znaczny udział. Wszystkie cięcia uzgadniane były z konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Gminy w Gołuchowie. Dotyczyły całego zespołu
zamkowo-parkowego i Pokazowej Zagrody Zwierząt. W wyniku tych prac usunięto 472 m3 drewna.
Bardzo ważnym elementem zachowania ładu przestrzennego w parku oraz
komfortu zwiedzania są prace związane z utrzymaniem w sprawności ścieżek
i dróg parkowych. Wykonano je na powierzchni 16 750 m2.
Niezbędne do przeprowadzenia były prace z zakresu tzw. „chirurgii drzew”.
Zabiegom poddano głównie egzemplarze nad szlakami spacerowymi. W większości były to dęby, które osiągnęły parametry pomników przyrody. Wykonano
na nich zabiegi polegające na usunięciu posuszu z koron drzew oraz redukcji koron. Powstałe na skutek tych prac odpady zostały rozdrobnione. Ważnym argumentem przy wyborze drzew było bezpieczeństwo zwiedzających. Z tego powodu
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zdecydowaną większość egzemplarzy poddanych leczeniu stanowiły drzewa rosnące przy ważnych ścieżkach i alejkach. Zabiegi wykonano na 66 drzewach.
Prace gospodarczo-porządkowo-pielęgnacyjne na terenie założenia zamkowo-parkowego w Gołuchowie związane były z utrzymaniem ogrodu ziołowo-kwiatowego, grabieniem i wywozem liści ze ścieżek i niektórych fragmentów
polan oraz usuwaniem pnączy z drzewek i krzewów. Rozdrobnieniu poddano
590 mp gałęzi.
Prace mające na celu właściwe utrzymanie ogrodu ziołowo-kwiatowego zostały wykonane na 1120 metrach bieżących, 84 arach, 1,50 ha. Łącznie przepracowano 156 roboczogodzin i 7ciągnikogodzin. Posadzono 164 szt. roślin. W ciągu całego roku utrzymywano w sprawności system nawadniania.
Na potrzeby parku-arboretum zakupiono 3625 szt. roślin (tab. 1).
Prace na terenie parku-arboretum wykonywała w 2019 roku, wyłoniona
w przetargu, firma ZPUH FAGUS II Ireneusza Olszanowskiego.
Tabela 1. Wykaz sadzonek i lokalizacja nasadzeń zrealizowanych w okresie kwiecień–
czerwiec 2019 roku
Table 1. List of seedlings and location of planting in the period April–June 2019
Gatunek, odmiana
Castanea sativa
Liriodendron tulipifera
Budleja ‘Black Knight’
Budleja ‘Empire Blue’
Budleja ‘White Profusion’
Cornus alba ‘Sibirica’
Larix decidua
Picea abies

Pinus nigra
Taxodium distichum
Betula pendula
Betula utilis ‘Doorenbos’

Oddział
6c
7a – przy Dworku
3b – nowa kolekcja
3b – nowa kolekcja
3b – nowa kolekcja
1c – uzupełnienie
starej kępy dereni przy
I mostku
30h
uprawa
13c – uprawa
Aleja Świerkowa –
wymiana martwych
egzemplarzy
13c oraz 8d – uprawy
4c – nowa kolekcja
4f – uzupełnienia po
usunięciu martwych
drzew
4f – uzupełnienia po
usunięciu martwych
drzew

Ilość
(sztuki)
3
1
10
10
10
15

Pochodzenie
roślin
Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie

50

Szkółki kórnickie

30
20

Szkółki kórnickie

50
5
3

Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie
Szkółki kórnickie

3

Szkółki kórnickie
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Gatunek, odmiana
Tilia cordata ‘Greenspire’
Picea abies – sadzonki 2/1

Oddział
6c – uzupełnienia po
usunięciu połamanych
drzew
30h – uprawa
31h – nowa uprawa

20c – nowa uprawa
29, 30 – uzupełnienie
Pinus silvestris – sadzonki 2/0
po wypadach w uprawach
6d – nasadzenie
Fagus ‘Purple Fountein’
soliterowe
Quercus robur
Oddz. 2b, 6b

Ilość
(sztuki)
5
200
800
1400
600
1
9

Hydrangea quercifolia ‘Ametyst’
Liriodendron ‘Aureomarginata’
Amelanchier lamarckii

Oddz. 2a

2

Oddz. 6d

1

Oddz. 2a

2

Vinca minor

Oddz. 5c

8

Cornus cousa ‘China girl’

Oddz. 2a

1

Byliny do ogrodu
ziołowo-kwiatowego

Oddz. 11

386

Razem

3625

Pochodzenie
roślin
Szkółki kórnickie
Szkółka leśna
Nadleśnictwa
Taczanów
Szkółka leśna
Nadleśnictwa
Taczanów
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”
Punkt sprzedaży
„PIRUS”

POKAZOWA ZAGRODA ZWIERZĄT

W Pokazowej Zagrodzie Zwierząt hodowane są żubry, daniele, dziki i koniki
polskie. Liczebność stada żubrów na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5 osobników.
W ciągu roku po jednym żubrze przekazano do ośrodka hodowlanego Reserve
Biologique des Monts D’Azur we Francji oraz do Nadleśnictwa Borki. Utrzymanie zwierząt było prawidłowe, a ich stan zdrowotny i kondycyjny był monitorowany przez cały rok. Stado danieli na koniec roku składało się z 29 osobników,
dzików – 5, koników polskich – 4 (3 klacze i ogier).
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Zadania związane z utrzymaniem zagrody obejmowały poniżej wymienione
grupy:
1. Bezpośrednia obsługa Pokazowej Zagrody Zwierząt.
2. Opieka weterynaryjna (okresowe przeglądy, instruktaże, leczenie zwierząt,
zakup leków, zabiegi sanitarne i weterynaryjne).
3. Zakup karmy dla zwierząt.
4. Inne (naprawa i konserwacja infrastruktury i urządzeń, izolacje zwierząt, wywóz śmieci itp.).
Ośrodek Kultury Leśnej uzyskał wsparcie finansowe w ramach programów
pn. Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe oraz Kompleksowa
ochrona żubra w Polsce (kontynuacja poprzez realizację POIŚ) dotyczących hodowli żubrów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Całoroczne zapewnienie paszy i karmy (zakup i przygotowanie karmy na potrzeby stada) w 2019 roku obejmowało w ramach realizowanego projektu:
a. przygotowanie na bazie polan i łąk parkowych siana oraz jego sprasowanie
i zgromadzenie w magazynach w ilości 5600 kg (wydatek niekwalifikowalny);
b. zakup mieszanki zbożowej w ilości 14 000 kg i jej zmagazynowanie w silosie,
który znajduje się na terenie zagrody; do bieżącego karmienia zboże wydawane jest obsłudze w mniejszych ilościach;
c. zakup buraków pastewnych i marchwi pastewnej w łącznej ilości 6 400 kg;
okopowe są kupowane według zawartej umowy i dostarczane sukcesywnie
w mniejszych ilościach gromadzonych tymczasowo w piwnicy ziemnej na terenie zagrody.
Poza wydatkami przedstawionymi do rozliczenia w projekcie w ramach uzupełnienia diety dokonano zakupu następujących produktów:
d. paszy leczniczej zwalczającej endo- i ektopasożyty w ilości 500 kg (zakup poprzez weterynarza);
e. kasztanów i żołędzi, w tym części przekazanych bezpłatnie do OKL, jako dodatku do karmy w ilości 2000 kg;
f. wapna do dezynfekcji zagrody dziennej żubrów – 150 kg;
g. piasku na kąpieliska do zagrody dziennej – 6800 kg.
Obsługę Pokazowej Zagrody Zwierząt od 2015 roku wykonuje firma Silva,
sprawując bezpośredni nadzór nad zagrodą (dyżury według ustalonego harmonogramu, przygotowanie i zadawanie karmy, utrzymanie zwierząt w należytym
stanie zdrowotnym i we właściwej kondycji, utrzymanie w należytym stanie terenu i obiektów zagrody, obsługa i nadzór nad ruchem turystycznym).
Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt do
lipca 2019 roku sprawował lekarz weterynarii Kryspin Kuberka z Poradni Weterynaryjnej „Pod Kogutem” w Pleszewie. Od sierpnia 2019 roku zabiegi weterynaryjne wykonuje nowy podmiot, wyłoniony poprzez przetarg nieograniczony
w formule unijnej, lekarz weterynarii Grzegorz Balicki.
W okresie styczeń–grudzień 2019 roku Pokazową Zagrodę Zwierząt odwiedziły 121 932 osoby.
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PARK-ARBORETUM I POKAZOWA ZAGRODA ZWIERZĄT OŚRODKA
KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU

Streszczenie
Utrzymanie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego parku-arboretum oraz prowadzenie Pokazowej Zagrody Zwierząt są zadaniami statutowymi
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W artykule został omówiony zakres prac
pielęgnacyjnych i ochronnych w parku-arboretum, z podziałem na grupy zadaniowe, a także działania prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt podjęte
w 2019 roku.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, park-arboretum, Pokazowa Zagroda Zwierząt, żubr, kolekcja dendrologiczna

PARK-ARBORETUM AND MODEL ANIMAL PEN OF THE FOREST
CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2019

Summary
Maintenance and restoration of historic park arboretum and conducting the
Model Animal Pen are statutory tasks of the Forest Culture Center in Gołuchów.
The article discussed the scope of activities undertaken in this field in 2019.
Keywords: Forest Culture Centre, park-arboretum, Model Animal Pen, European bison,
dendrological collection
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Ryc. 1. Fragment ogrodu ziołowo-kwiatowego (fot. S. Czołnik)
Fig. 3. Fragment of the herbal-flower garden (photo by S. Czołnik)

Ryc. 2. Koszenie łąki w parku-arboretum (fot. S. Czołnik)
Fig. 2. Mowing the meadow in the park-arboretum (photo by S. Czołnik)
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Ryc. 3. Martwy świerk w parku-arboretum (fot. S. Czołnik)
Fig. 3. Dead spruce tree in the park-arboretum (photo by S. Czołnik)

Ryc. 4. Żubr w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt (fot. S. Czołnik)
Fig. 4. European bison in the Model Animal Pen (photo by S. Czołnik)

