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Dlaczego warto wst¹piæ do Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie? Powodów jest wiele.
Przede wszystkim niezwyk³a jest historia pochodzenia eksponatów. Pocz¹tki siêgaj¹ lat piêædziesi¹tych XX wieku. Dziêki entuzjazmowi i zapa³owi pracowników Lasów Doœwiadczalnych
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie powsta³a niezwykle bogata kolekcja
zwierz¹t, szyszek, wyrzynków drewnianych. Pocz¹tkowo s³u¿y³a potrzebom g³ównie studentów Wydzia³u Leœnego i Wydzia³u Technologii Drewna. Z czasem zbiory zaczêto udostêpniaæ
szerszemu spo³eczeñstwu. W chwili obecnej Muzeum Lasu i Drewna zwiedziæ mo¿e ka¿dy
w godzinach otwarcia, przybywa eksponatów, opracowywane s¹ nowe formy prezentowania
i udostêpniania zbiorów.
Do Muzeum warto wst¹piæ tak¿e z tego powodu, ¿e zgromadzono tutaj eksponaty zwierz¹t ¿yj¹cych w okolicznych lasach. Nale¿¹ do nich trofea myœliwskie zwierz¹t jeleniowatych,
jednak zdecydowana wiêkszoœæ to ofiary nieszczêœliwego splotu okolicznoœci (k³usownictwo,
wypadki…), rzadko doœwiadczeñ naukowych, które w czasie tworzenia Muzeum nie by³y
zabronione (nietoperze).
Warto wst¹piæ do Muzeum, poniewa¿ prezentowanych tutaj eksponatów najczêœciej nie
uda siê zaobserwowaæ w naturze. Zwierzêta unikaj¹ kontaktu z cz³owiekiem, kolekcja szyszek
pochodzi z ogrodów botanicznych ca³ego œwiata, a drewniane wyrzynki to efekt wieloletniego
ich pozyskiwania z drewna obrabianego na terenie rogowskiego tartaku.
Muzeum Lasu i Drewna oferuje nie tylko ciekawe ekspozycje, lecz tak¿e mo¿liwoœæ odbycia zajêæ edukacyjnych. S¹ one prowadzone w pomieszczeniach muzealnych lub w izbie edukacyjnej, bêd¹cej integraln¹ czêœci¹ Muzeum.
Zapraszamy do zapoznania siê z opisem kolekcji i ofert¹ edukacyjn¹.
Pracownicy
Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie

KOLEKCJE

4

PTAKI
W Muzeum znajduje siê oko³o 300 okazów ptaków. S¹ to przedstawiciele
nastêpuj¹cych rzêdów: nury, perkozy, pe³nop³etwe, brodz¹ce, blaszkodziobe,
soko³owe, jastrzêbiowe, kuraki, ¿urawiowe, siewkowe, go³êbiowe, krótkonogie,
kuku³kowe, kraskowe, lelkowe, sowy, ³aŸce, wróblowe.

Bielik
Najnowszy okaz w Muzeum to bielik. W roku 2009 zosta³ zastrzelony na
terenie stawów rybnych. Jest spreparowany „w locie”, co pozwala podziwiaæ
jego charakterystyczn¹ sylwetkê. Obserwuj¹c ptaka w Muzeum mo¿na dostrzec
cechy, które w naturze s¹ trudne do uchwycenia: br¹zowe upierzenie; jaœniejsza
g³owa i szyja; d³ugi i klinowaty ogon (u prezentowanego ptaka jaœniejszy – by³
to ju¿ doros³y okaz); du¿y, silny, ¿ó³ty dziób; skoki upierzone tylko do po³owy;
silnie zagiête szpony.
Prezentowane obok bielika gniazdo, zbudowane przez pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej, jest tylko namiastk¹ tego, co mo¿na zaobserwowaæ naturze. Bielik najchêtniej buduje gniazdo na granicy lasu i zbiornika
wodnego. Mo¿e wa¿yæ do 1000 kilogramów, osi¹ga do 3 metrów œrednicy i do
4 metrów wysokoœci. W gnieŸdzie znajduje siê wydmuszka (zalana woskiem)
prawdziwego jajka bielika.
Wœród gniazd ptasich, uwagê zwraca to
uznane za jedno z najbardziej misternych
w przyrodzie – budowane przez ptaka remiza.
Jest przyczepione do koñca zwisaj¹cej ga³¹zki,
w naturze czêsto nad wod¹. Jest miêkkie, budowane z w³ókien roœlinnych i puchu, np.
wierzby i topoli. Ma kszta³t workowaty, z bocznym otworem wlotowym.

Gniazdo remiza
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Kolekcja
ptasich jaj
Kolekcja ptasich jaj sk³ada siê z 80 okazów. Zadziwiaj¹ rozmiarami, kolorami, wzorami na skorupce. Jest wœród nich jedno z naj³adniejszych jaj sk³adanych przez ptaki w Polsce – drozda œpiewaka – niebieskie, czarno nakrapiane.

Wilga
Wilga zak³ada gniazdo wysoko, w rozwidleniu bocznej, cienkiej ga³êzi, z
dala od pnia. Jest to g³êboka czarka, w której samica sk³ada 3-5 silnie wyd³u¿onych jaj. S¹ bia³e lub kremowe, o lekko ró¿owym odcieniu, z nielicznymi ciemnowiœniowymi lub czarnymi kropkami. Wysiaduje je tylko samica.
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SSAKI
W Muzeum znajduj¹ siê 53 okazy ssaków. S¹ to przedstawiciele nastêpuj¹cych rzêdów: drapie¿ne, parzystokopytne, owado¿erne, nietoperze, gryzonie,
zajêczaki.

¯bik.
Przedstawiciel
zwierz¹t drapie¿nych
Ten dziki kot jest dwa razy wiêkszy od kota domowego i charakteryzuje siê
masywniejsz¹ sylwetk¹. Ogon jest krótki, puszysty, z ciemnymi pierœcieniami
i ciemn¹ koñcówk¹, na koñcu grubszy i têpo zakoñczony; g³owa szeroka; nos
czerwonobr¹zowy, wokó³ nosa d³ugie, bia³e wibrysy; uszy krótkie i okr¹g³e; koñczyny krótkie, mocne i grube. Sierœæ ¿bika jest buro¿ó³ta, z wyraŸn¹ prêg¹
wzd³u¿ grzbietu cia³a. W Polsce na wolnoœci ¿yje oko³o 200 osobników.

Dzik. Przedstawiciel zwierz¹t
parzystokopytnych
M³ode dziki maj¹ przez pierwsze
3 - 4 miesi¹ce ¿ycia wzd³u¿ tu³owia
czarne pasy; st¹d nazwa potoczna –
„pasiaki”. Pe³ni¹ one rolê kamufla¿u.
M³ode le¿¹ce na œció³ce leœnej s¹ niewidoczne, stapiaj¹ siê z t³em.

Ryjówka malutka. Przedstawiciel
zwierz¹t owado¿ernych
Ryjówka malutka jest najmniejszym ssakiem w Polsce. Wa¿y do 7 gramów (0,007 kilograma); dla porównania
¿ubr – do 950 kilogramów. Ryjówka
dziennie zjada wiêcej ni¿ wynosi masa
jej cia³a.
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Borowiec wielki.
Przedstawiciel nietoperzy
Borowiec wielki jest jednym z najwiêkszych nietoperzy ¿yj¹cych w Polsce. Jego naturalnym œrodowiskiem
¿ycia s¹ lasy, wystêpuje tak¿e w pobli¿u ludzkich osiedli i w miastach. Podobnie jak inne nietoperze prowadzi
nocny tryb ¿ycia; ¿ywi siê owadami.

Chomik europejski.
Przedstawiciel gryzoni
Chomik europejski jest najwiêkszym gatunkiem chomika. ¯yje na polach uprawnych. Kopie g³êbokie nory,
gdzie gromadzi zapasy. Jest aktywny
noc¹. ¯ywi siê g³ównie pokarmem roœlinnym, ale korzysta tak¿e z pokarmu zwierzêcego.

Zaj¹c szarak jest zwierzêciem roœlino¿ernym; zdarza siê, ¿e wyrz¹dza
szkody w szkó³kach leœnych. Jest bardzo lêkliwy. Mia³y miejsce sytuacje, gdy
przestraszony wpad³ w panikê i uciekaj¹c przed siebie rozbi³ siê o napotkane przeszkody.
Zaj¹c szarak.
Przedstawiciel zajêczaków
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TROFEA MYŒLIWSKIE
W Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie zgromadzono trofea myœliwskie –
47 okazów poro¿y zwierz¹t jeleniowatych: jelenia, sarny, daniela, ³osia, renifera.
Jest to regularny szóstak, poro¿e w scypule. Scypu³ wystêpuje podczas wzrostu poro¿a wszystkich zwierz¹t jeleniowatych. Znajduj¹ siê w nim
naczynia krwionoœne, za poœrednictwem których dostarczane s¹ sk³adniki
niezbêdne do budowy poro¿a. Gdy
zostanie wykszta³cone, scypu³ jest
przez zwierzêta wycierany.

Poro¿e sarny

Poro¿e jelenia

Poro¿e daniela
Dla poro¿y daniela charakterystyczne jest wystêpowanie dwóch odnóg, a zwieñczeniem jest rozszerzenie
zwane ³opat¹. £opata od przodu jest
g³adka, a od ty³u z odnogami (sêkami).

Na poro¿u wyraŸnie widaæ „rowki” – œlady po naczyniach krwionoœnych. Ciemny kolor poro¿y zwierz¹t
jeleniowatych jest efektem zabarwienia. Zwierzêta wycieraj¹c scypu³, pocieraj¹ nim o pnie drzew, krzewy, ziemiê.
Z uszkodzonych roœlin wyciekaj¹ ¿ywice, soki, garbniki…
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Poro¿e
³osia
Dobrze wykszta³cone poro¿e mo¿e osi¹gaæ do 1,2 m d³ugoœci, przy rozpiêtoœci 2 m i masie do 20 kg. Zdarza siê, ¿e byki maj¹ poro¿e nie w kszta³cie
szerokich ³opat, lecz badyli – podobnie jak w poro¿u jelenia, tylko w uk³adzie
poziomym.

Poro¿e
renifera
Ten eksponat zosta³ przywieziony z Norwegii. W Polsce renifery nie wystêpuj¹ w stanie naturalnym. W przeciwieñstwie do ¿yj¹cych u nas zwierz¹t jeleniowatych, poro¿e u reniferów wyrasta u samic i samców. U jeleni, saren, ³osi
i danieli – tylko u samców.
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OWADY
W sk³ad kolekcji owadów wchodz¹ przedstawiciele nastêpuj¹cych rzêdów:
chrz¹szcze, b³onkoskrzyd³e, motyle, prostoskrzyd³e.

Pachnica dêbowa.
Przedstawiciel chrz¹szczy

Zg³êbiec trzpiennikowiec.
Przedstawiciel b³onkoskrzyd³ych

Warunkiem koniecznym do rozwoju pachnicy jest obecnoœæ starych,
dziuplastych drzew. Dzia³ania ochronne maj¹ równie¿ bardzo korzystny
wp³yw na populacje wszystkich wspó³wystêpuj¹cych z ni¹ gatunków.

Samice zg³êbca sk³adaj¹ jaja do
cia³ swoich ofiar – larw trzpienników.
W tym celu g³êboko nak³uwaj¹ drewno
pok³ade³kiem, trafiaj¹c bezb³êdnie
w ukryte tam larwy. Larwa zg³êbca zjada swoj¹ ofiarê w ci¹gu oko³o 5 tygodni.

Nastrosz lipowiec.
Przedstawiciel
motyli
Nastrosz lipowiec charakteryzuje siê zmienn¹ kolorystyk¹, zarówno osobników doros³ych, jak i g¹sienic. Motyle sprawnie i szybko lataj¹, nawet 50 km/godz.
S¹ pospolite w ca³ej Polsce; wystêpuj¹ tam, gdzie jest pokarm odpowiedni dla
g¹sienic, które zjadaj¹ g³ównie liœcie lipy, rzadziej innych gatunków liœciastych.
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Turkuæ podjadek zaliczany jest
do najwiêkszych szkodników szkó³ek
leœnych – owady zgryzaj¹ korzonki,
wschodz¹ce nasiona, siewki. ¯yj¹ prawie wy³¹cznie pod powierzchni¹ gleby,
w dr¹¿onych przez siebie chodnikach.
Pomagaj¹ im w tym przednie odnó¿a,
nazywane grzebnymi – s¹ d³oniaste,
silne, o zêbatych brzegach.
Turkuæ podjadek.
Przedstawiciel prostoskrzyd³ych

Przyk³ad sta³ej wystawy: „Owady z bliska”
Prezentacjê owadów uzupe³niaj¹ tablice pogl¹dowe: 1) Budowa cia³a owada; 2) Znaczenie gospodarcze owadów; 3) Systematyka owadów; 4) Rozwój
owadów; 5) Owady z bliska; 6) Przyk³ady uszkodzeñ drewna.
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SZYSZKI
W Muzeum zgromadzono szyszki roœlin nagozal¹¿kowych z klasy mi³orzêbowe oraz z klasy iglastych (rodziny: araukariowate, g³owocisowate, cyprysowate, sosnowate, zastrzelinowate, cisowate, cypryœnikowate).

Kolekcja szyszek
Szyszki i szyszkojagody zgromadzone w Muzeum pozyskano
z osobników gatunków rodzimych
i obcych, rosn¹cych w parkach i ogrodach botanicznych na terenie Polski.
Pochodz¹ tak¿e z wymiany pomiêdzy
ogrodami botanicznymi Polski, Czech
i Wêgier oraz przy okazji wymiany
nasion pomiêdzy ogrodami botanicznymi œwiata. Czêœæ szyszek zosta³a zebrana podczas pobytu pracowników SGGW za granic¹.

Szyszka jod³y

Szyszka sosny cukrowej
Najd³u¿sz¹ szyszk¹ w kolekcji Muzeum jest szyszka sosny cukrowej. Gatunek ten jest znany z najd³u¿szych
szyszek na œwiecie. Osi¹gaj¹ masê do
2 kg, czêsto rosn¹ w grupach. D³ugoœæ szyszek mieœci siê miêdzy 25
a 50 cm, chocia¿ zdarzaj¹ siê okazy
d³ugoœci do 66 cm.

Szyszki jod³y posiadaj¹ walcowaty kszta³t, stoj¹ na ga³êzi. £uski wspieraj¹ce s¹ d³u¿sze od nasiennych, wystaj¹ce i odgiête. Po dojrzeniu, szyszki
siê rozpadaj¹; na drzewie pozostaje
tylko oœ.
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U roœlin nagozal¹¿kowych z rodzaju ja³owiec
powstaj¹ szyszkojagody.
Szyszkojagoda jest rodzajem szyszki, której ³uski nasienne s¹ zmiêœnia³e i ze
sob¹ zroœniête. Powstaje twór przypominaj¹cy jagodê.
Szyszkojagoda
ja³owca

Jedynym europejskim gatunkiem z klasy
iglastych nie posiadaj¹cym
szyszek jest cis pospolity.
Czarne nasiona otoczone
s¹ kubkowat¹, otwart¹ do
góry, miêsist¹, jaskrawoczerwon¹ osnówk¹.

Nasiona cisa

Grube i zdrewnia³e
³uski szyszki sosny pini
maj¹ zaokr¹glone koñce.
Zawieraj¹ po dwa ciemnobr¹zowe nasiona. Po obraniu z ³usek s¹ jadalne i znane jako orzeszki piniowe.
S¹ jednym ze sk³adników
w³oskiego sosu pesto.
Szyszka sosny pini
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DREWNO
Kolekcja drewna prezentuje grzyby paso¿ytnicze, wady i uszkodzenia drewna. Grzyby paso¿ytnicze zosta³y wyeksponowane na nastêpuj¹cych gatunkach
roœlin: brzoza, buk, d¹b, grab, olcha, sosna, œwierk, wierzba. Wady drewna
zosta³y przedstawione w formie ksyloteki oraz wolno stoj¹cych wyrzynków. Ciekaw¹ kolekcj¹ s¹ przekroje pod³u¿ne, poprzeczne i styczne kilku gatunków drzew.

Huba
pospolita
Huba jest nazw¹ zbiorow¹ grzybów paso¿ytniczych lub roztoczowych,
tworz¹cych charakterystyczne owocniki w postaci konsolki. S¹ przyroœniête
do pnia lub ga³êzi drzewa. Zdarza siê,
¿e stanowi¹ du¿e zagro¿enie dla roœlin drzewiastych, jednak atakuj¹ przewa¿nie osobniki os³abione, przyczyniaj¹c siê do ich zamarcia. Dawniej ich
wysuszone owocniki by³y wykorzystywane do rozniecania ognia.

Czêœæ zgromadzonych w Muzeum wyrzynków obrazuje choroby
drzew. Zdarza siê, ¿e na jednym eksponacie wystêpuje ich kilka, np. obrzêk,
który jest „przyozdobiony” chodnikami
wygryzionymi przez owady.

Ksyloteka
Ksyloteka jest szczególnym zbiorem, sk³adaj¹cym siê z odpowiednio
przyciêtych kawa³ków drewna, o wymiarach zbli¿onych do ksi¹¿ek. Ka¿da
taka „ksi¹¿ka” jest odpowiednio opisana – nazwa gatunkowa oraz nazwa
wady drewna.

Choroby drzew
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W zwi¹zku ze z³o¿on¹ budow¹ wyró¿niane s¹ w drewnie trzy zasadnicze
przekroje: poprzeczny, pod³u¿ny promieniowy i pod³u¿ny styczny. Drewno
jest materia³em niejednorodnym. Jego
w³aœciwoœci mechaniczne zmieniaj¹
siê w zale¿noœci od zasadniczych kierunków budowy anatomicznej drewna.

Przekroje drewna

Wyrzynek
mamutowca olbrzymiego
Na terenie Muzeum znajduje siê
wyrzynek mamutowca olbrzymiego.
Jest to gatunek uwa¿any za jedno
z najpotê¿niejszych drzew iglastych na
œwiecie. Osi¹ga wiek 2000 - 3500 lat.
Prezentowany okaz pochodzi z drzewa, które ros³o tylko 64 lata.

Zegar drzewny
Ten niemy œwiadek historii to jod³a. Ros³a 350 lat. W tym czasie pad³a w Puszczy Jaktorowskiej ostatnia
samica tura (1627 r.), Ludwik Pasteur
opracowa³ szczepionkê przeciw
wœciekliŸnie (1885 r.), mia³o miejsce
Powstanie Warszawskie (1944 r.)…
a drzewo ros³o.
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ZWIEDZANIE
W Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie funkcjonuj¹ ró¿ne formy zwiedzania.
Najczêœciej wybierana, g³ównie przez nauczycieli, którzy przywo¿¹ tu swoich
podopiecznych to „zwiedzanie z przewodnikiem”. W takiej sytuacji przyjmowane
s¹ grupy 30-osobowe, a liczniejsze dzielone s¹ na mniejsze.

Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e grupy
przywo¿one przez biura podró¿y obs³ugiwane s¹ przez w³asnych przewodników.
Ta forma zwiedzania akceptowana jest
przez pracowników Muzeum, a nawet
mile widziana.

Uczniowie samodzielnie zwiedzaj¹
Muzeum

Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê zwiedzanie Muzeum
z kartami pracy. Opracowano karty
dla ró¿nych grup wiekowych. Takie
zwiedzanie polega na tym, ¿e uczniowie samodzielnie staraj¹ siê znaleŸæ
odpowiedzi na pytania. Po okreœlonym czasie ma miejsce podsumowanie z przewodnikiem.
Uczniowie pracuj¹ z kartami pracy
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Karta pracy dla dzieci

Karta pracy dla m³odzie¿y

Karty pracy dla dzieci s¹ tak opracowane, ¿e nawet siedmiolatki nie maj¹
problemów z wykonaniem zadañ.

Karty pracy dla m³odzie¿y zawieraj¹ ró¿n¹ iloœæ pytañ. W zale¿noœci
od etapu edukacyjnego, wybierane s¹
karty o ró¿nym stopniu trudnoœci i ró¿nej czasoch³onnoœci.

Na terenie Muzeum znajduje siê
kiosk z pami¹tkami, gdzie mo¿na kupiæ miêdzy innymi: ksi¹¿ki, foldery i widokówki.

Kiosk z pami¹tkami
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EDUKACJA
PROPOZYCJE DLA DZIECI

Dzieci w Muzeum nie musz¹ siê nudziæ. Proponujemy, aby pokazaæ im
pisklê kuropatwy, szczeniê wilka, ma³ego dzika – warchlaka. Mo¿na wspólnie
z nimi zapoznaæ siê z wystawami poœwiêconymi nietoperzom i owadom. S¹ to
miejsca szczególnie dla dzieci atrakcyjne.
Pisklêta wykluwaj¹ siê z jajka.
W przypadku kuropatwy, samica
sk³ada do gniazda 10 – 20 jaj. Wysiadywane s¹ przez obydwoje rodziców. Pisklêta po wykluciu potrafi¹ siê
poruszaæ i s¹ opierzone. U pewnych
ptaków (np. wróbla) pisklêta wykluwaj¹ siê œlepe, nieopierzone, nie
potrafi¹ poruszaæ siê.
Kuropatwa. Ptak doros³y i pisklê
Ma³e wilki – szczeniaki, rodz¹
siê podobnie jak ludzkie dzieci. Wilk
jest ssakiem. Po urodzeniu m³ode
¿ywi¹ siê mlekiem, które ss¹ z piersi matki. Na pocz¹tku s¹ œlepe i g³uche, a matka jest karmiona przez
ca³e stado. Szczeniêta otwieraj¹
oczy po 2-4 tygodniach ¿ycia i zaczynaj¹ siê uczyæ od starszych.
Szczeniê wilka
Ma³e dziki równie¿ po urodzeniu ss¹ mleko matki. Przez pierwsze
miesi¹ce ¿ycia posiadaj¹ na sierœci
charakterystyczne paski, dlatego
maluchy czêsto s¹ nazywane pasiakami. Stanowi¹ one kamufla¿. Warchlak le¿¹cy na dnie lasu stapia siê
z t³em, jest niewidoczny, wygl¹da jakby na œció³ce le¿a³y patyki.
Warchlak
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Wystawa
poœwiêcona
nietoperzom
Nietoperze to tak¿e ssaki, podobnie jak wilk, dzik … cz³owiek. Najczêœciej
rodzi siê jedno maleñstwo i ssie mleko matki. Na wystawie poœwiêconej tym
zwierzêtom mo¿na siê dowiedzieæ, czym ¿ywi¹ siê nietoperze ¿yj¹ce w Polsce
i w innych miejscach œwiata, co robi¹ zim¹, kto jest ich wrogiem…

Wystawa
poœwiêcona
owadom
Owady s¹ najliczniejsz¹ grup¹ zwierz¹t na œwiecie. Na wystawie mo¿na
podziwiaæ ich wyj¹tkow¹ ró¿norodnoœæ. Wœród zgromadzonych okazów jest
najwiêkszy motyl ¿yj¹cy w Polsce – zmierzchnica trupia g³ówka oraz najwiêkszy
chrz¹szcz – kozioróg dêbosz.
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EDUKACJA
LEKCJE MUZEALNE

Lekcje muzealne s¹ prowadzone w okresie od 1. listopada do 30. kwietnia.
W tym czasie w muzeum jest mniejszy ruch, a wiêc uczestnicy zajêæ nie s¹
rozpraszani. Patrz¹c jednak z drugiej strony – nie przeszkadzaj¹ tak¿e zwiedzaj¹cym. A istnieje takie niebezpieczeñstwo, poniewa¿ takie lekcje s¹ w du¿ym stopniu oparte na samodzielnej pracy uczniów.

Lekcja muzealna

Lekcje muzealne prowadzone s¹
w oparciu o ekspozycje znajduj¹ce siê
w Muzeum Lasu i Drewna oraz podstawê programow¹ wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³. G³ówn¹
ide¹ pracowników Muzeum jest przekazanie w sposób niekonwencjonalny treœci wa¿nych dla uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych.

Prezentacja wyników pracy

Ile lat ros³o drzewo?

Lekcje muzealne nie ograniczaj¹
siê tylko do wyk³adu. Osoby prowadz¹ce organizuj¹ zajêcia zgodnie ze sztuk¹
pedagogiczn¹: uczniowie samodzielnie
poszukuj¹ informacji (na wystawie lub w
tekœcie Ÿród³owym), przygotowuj¹ referaty i prezentacje, rysuj¹ plakaty. M³odsi uczniowie bior¹ udzia³ w konkursach
i grach dydaktycznych.

Lekcje muzealne trwaj¹ dwie godziny lekcyjne. S¹ dla uczniów tak bardzo atrakcyjne, ¿e najczêœciej nie jest
organizowana przerwa. Zazwyczaj po
przyjeŸdzie do Rogowa jest pozostawiony im czas na odœwie¿enie siê,
odpoczynek lub … posilenie siê. W tym
czasie uczniowie mog¹ swobodnie poruszaæ siê po muzeum, w ten sposób
zaspakajana jest pierwsza ciekawoœæ.
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Zabawa dydaktyczna
Zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy podczas lekcji muzealnej jest na zewn¹trz tak
piêkna pogoda, ¿e szkoda uczniów trzymaæ w budynku. I tak podczas zajêæ
Wêdrówki ptaków uczniowie uczestniczyli w zabawie drapie¿nicy i ofiary, która
zosta³a zorganizowana w parku. Kowaliki próbowa³y zebraæ jak najwiêcej nasion a jednoczeœnie musia³y uwa¿aæ, aby nie zjad³ ich ptak drapie¿ny. Zabawa bardzo ³adnie komponowa³a siê z tematem lekcji, póŸniej oczywiœcie by³a
analiza i refleksja.

Samodzielna praca
z kartami pracy
jest dla uczniów
bardzo atrakcyjna
W okresie od listopada do 30 kwietnia mo¿liwe jest tak¿e zwiedzanie Muzeum z kartami pracy. Uczniowie otrzymuj¹ karty z ró¿n¹ iloœci¹ pytañ (od 20 do
60) i samodzielnie poszukuj¹ odpowiedzi. Trwa to od 30 do 60 minut (zale¿nie od
etapu edukacyjnego). Nastêpnie przez oko³o 30 minut nastêpuje podsumowanie.
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UCZNIOWIE KLAS 1-3 SZKO£Y PODSTAWOWEJ
Lekcja 1. ¯ycie w lesie
Podczas zwiedzania
ekspozycji w Muzeum uczniowie poznaj¹ zwierzêta ¿yj¹ce
w lesie. Osoba prowadz¹ca
zajêcie charakteryzuj¹c zwierzêta opisuje ich zwyczaje
i rolê jak¹ odgrywaj¹ w œrodowisku leœnym. Uczniowie
wykonuj¹ plakaty. Podczas ich
prezentowania opisuj¹ ¿ycie
w lesie.
Ka¿de zwierzê w lesie odgrywa wa¿n¹ rolê, np. wilki reguluj¹ liczebnoœæ jeleni, owady zapylaj¹ kwiaty, d¿d¿ownice spulchniaj¹ glebê

Lekcja 2.
Ciekawostki o zwierzêtach
Podczas zwiedzania
Muzeum uczniowie poznaj¹
zwierzêta typowe dla œrodowiska leœnego. Osoba prowadz¹ca zajêcia opowiada ciekawostki, miêdzy innymi wyjaœniane s¹ przes¹dy zwi¹zane
z ró¿nymi zwierzêtami, w tym
z nietoperzami. Na koniec
uczniowie rozwi¹zuj¹ loteryjkê.
W Polsce ¿yje tylko oko³o 700 wilków. Najwiêksz¹ ich ostoj¹ s¹ Karpaty i Pogórze Karpackie, nastêpnie Roztocze i puszcze pó³nocno-wschodniej Polski
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Lekcja 3.
Rok w ¿yciu zwierz¹t
Osoba oprowadzaj¹ca
po Muzeum przedstawia zwierzêta, wyjaœniaj¹c ich zwyczaje zwi¹zane z porami roku.
Uczestnicy zajêæ poznaj¹
przystosowania do poszczególnych pór roku (odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen
zimowy, hibernacja nietoperzy).
Podczas hibernacji nie powinno siê przenosiæ nietoperzy w inne
miejsca. Na przebudzenie zu¿ywaj¹ tak du¿o energii (zu¿ywaj¹ zapas zgromadzonego t³uszczu), ¿e zazwyczaj nie s¹ w stanie prze¿yæ do wiosny

Lekcja 4.
Wêdrówki ptaków
Podczas zwiedzania
Muzeum zwracana jest szczególna uwaga na ptaki. Osoba
oprowadzaj¹ca podaje przyk³ady gatunków, które pozostaj¹ w Polsce na okres zimy
oraz takie, które odlatuj¹ w cieplejsze rejony Europy, do Afryki, a nawet do Azji. Uczniowie
poznaj¹ ptaki, które s¹ u nas
goœæmi, przylatuj¹ z pó³nocy,
poniewa¿ nasze zimy s¹ dla
nich ³agodne.
Wêdrowanie jest zjawiskiem znanym w œwiecie zwierz¹t. Wêdruj¹
ryby, ssaki, owady i ptaki. Przenosz¹ siê na tereny, gdzie panuj¹ce warunki
gwarantuj¹ im obfitoœæ pokarmu, bezpieczeñstwo i wychowanie du¿ej
liczby potomstwa
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UCZNIOWIE KLAS 4-6 SZKO£Y PODSTAWOWEJ
Lekcja 5. Leœne zwierzêta
Podczas zwiedzania
Muzeum uczniowie poznaj¹
leœne zwierzêta. Zapamiêtuj¹
ich nazwy oraz charakterystykê. Pracuj¹ samodzielnie,
zgodnie z tekstem przewodnim. Zajêcia koñczy konkurs.

Najmniejszy ¿yj¹cy w Polsce ssak – ryjówka malutka ma masê oko³o 20 000 razy mniejsz¹ ni¿ najwiêkszy – ¿ubr

Lekcja 6.
Zale¿noœci pokarmowe
Osoba oprowadzaj¹ca
po Muzeum opowiada
uczniom o tym, w jakich warstwach lasu przebywaj¹ poszczególne zwierzêta. Informuje o ich sposobach od¿ywiania siê. Uczniowie opracowuj¹ proste zale¿noœci pokarmowe zachodz¹ce w lesie.

Poszczególne warstwy lasu charakteryzuj¹ siê odmiennymi warunkami abiotycznymi. Im wiêcej jest w lesie warstw roœlinnoœci, tym wiêcej
zwierz¹t znajduje w nich odpowiednie warunki do ¿ycia
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Lekcja 7.
Przystosowania zwierz¹t
Na podstawie kolekcji zwierz¹t
w Muzeum uczniowie poznaj¹ przystosowania budowy zewnêtrznej do
œrodowiska ¿ycia. Uczestnicy zajêæ, pracuj¹c grupowo, przygotowuj¹
plakaty prezentuj¹ce wybrany gatunek.
Przystosowanie zwiêksza szanse przetrwania organizmu i wydania
wiêkszej liczby potomstwa
Lekcja 8.
Lataj¹ce ssaki
Podczas zajêæ w Muzeum
uczniom przedstawiane s¹ nietoperze na tle innych zwierz¹t. Poznaj¹
miêdzy innymi przystosowania do
specyficznego sposobu odpoczynku,
lotu i nocnego trybu ¿yciu. Uczestnicy zajêæ dowiaduj¹ siê, jakie jest
miejsce nietoperzy w ³añcuchu/sieci zale¿noœci pokarmowych.

Nietoperze s¹ jedynymi na œwiecie, aktywnie lataj¹cymi ssakami
Lekcja 9.
Proste hodowle zwierz¹t
Uczniowie zwiedzaj¹ Muzeum, zapoznaj¹ siê z kolekcj¹
zwierz¹t. Nastêpnie obserwuj¹,
mierz¹, wa¿¹ i opisuj¹ ¿ywe zwierzêta hodowane w izbie edukacyjnej. Uczestnikom zajêæ przybli¿ane s¹ podstawowe zasady opieki
nad nimi.

Ludzie hoduj¹ w domach zwierzêta, aby jak najwiêcej dowiedzieæ
siê o ich ¿yciu, poznaæ ich zachowanie i zwyczaje
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UCZNIOWIE GIMNAZJUM
Lekcja 10.
Katalog organizmów
Uczniowie dowiaduj¹ siê,
¿e klasyfikacjê organizmów
umo¿liwia systematyka – specyficzny katalog organizmów.
Poznaj¹ zasady systemu klasyfikacji biologicznej (jednostki
taksonomiczne, podwójne nazewnictwo). Na podstawie
zbiorów Muzeum dokonuj¹
przegl¹du ró¿norodnoœci organizmów. Pos³uguj¹ siê prostym kluczem do oznaczania
gatunków.
Na terenie Polski opisano oko³o 33 tysi¹ce gatunków zwierz¹t: ponad 90 gatunków ssaków, oko³o 450 gatunków ptaków, 9 gatunków gadów, 18 gatunków p³azów, 25 - 30 tysiêcy gatunków owadów

Lekcja 11.
Ró¿norodnoœæ
leœnych zwierz¹t
Zapoznaj¹c siê ze zbiorami Muzeum, uczniowie porównuj¹ cechy morfologiczne
zwierz¹t, poznaj¹ ich œrodowisko i tryb ¿ycia. Konstruuj¹
proste klucze dychotomiczne.
Identyfikuj¹ nietoperza jako
przedstawiciela ssaków. Poznaj¹ znaczenie nietoperzy dla
cz³owieka.

W Polsce ¿yj¹ oko³o 23 gatunki nietoperzy; na œwiecie oko³o 1000
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Lekcja 12. Organizmy konkuruj¹ miêdzy
sob¹
Po zapoznaniu siê z ekspozycj¹ Muzeum, uczniowie dowolnie wybieraj¹ gatunek zwierzêcia, nastêpnie wskazuj¹ zasoby o które konkuruj¹ jego przedstawiciele miêdzy sob¹ i z innymi gatunkami.
W formie prezentacji przedstawiaj¹ skutki
konkurencji wewn¹trzgatunkowej i miêdzygatunkowej.
Termin konkurencja pochodzi od s³owa ³aciñskiego concurrentia =
wspó³zawodnictwo
Lekcja 13. Drapie¿nicy i ofiary
Zwiedzaj¹c Muzeum uczniowie poznaj¹ ssaki miêso¿erne. Nastêpnie przedstawiaj¹ ich adaptacje do chwytania zdobyczy. Podaj¹ przyk³ady obronnych adaptacji ich ofiar. W dowolnej formie wyjaœniaj¹, jak zjadaj¹cy i zjadani reguluj¹
wzajemnie swoj¹ liczebnoœæ.
Drapie¿nictwo jest wa¿nym mechanizmem reguluj¹cym liczebnoœæ
i rozmieszczenie populacji ofiary. Jest g³ówn¹ si³¹ selekcyjn¹ oraz motorem wielu zmian ewolucyjnych
Lekcja 14. £añcuchy i sieci
Prezentuj¹c m³odzie¿y zbiory Muzeum, osoba prowadz¹ca zajêcia podkreœla, ¿e w leœnym ekosystemie wystêpuj¹
obok siebie producenci, konsumenci i destruenci. Opisuje uczniom wystêpuj¹ce
zale¿noœci. Wprowadzane jest pojêcie
adaptacji. Uczniowie prezentuj¹ w formie
plakatu wystêpuj¹ce zale¿noœci pokarmowe, przedstawiaj¹ rolê poszczególnych organizmów w obiegu materii i przep³ywie
energii przez ekosystem.
Termin adaptacja pochodzi od ³aciñskiego s³owa adaptatio = dostosowanie
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UCZNIOWIE SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
Lekcja 15. Ró¿norodnoœæ
biologiczna
Podczas prezentowania
zbiorów Muzeum, osoba prowadz¹ca zajêcia zwraca uwagê na ró¿norodnoœæ gatunków. Wyjaœnia pojêcia: ró¿norodnoœæ genetyczna, gatunkowa i ekosystemowa.
Przedstawia gatunki zagro¿one. Podczas zajêæ uczniowie
poznaj¹ przyczyny wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów
Lasy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w ochronie ró¿norodnoœci biologicznej.
Na ich terenie znajduje siê wiêkszoœæ chronionych gatunków

Lekcja 16. Natura 2000
Zwiedzaj¹c Muzeum
uczniowie poznaj¹ gatunki
owadów, ptaków i ssaków
chronione w ramach programu
Natura 2000. Uczniom przybli¿ana jest idea miêdzynarodowej sieci Natura 2000. Dowiaduj¹ siê, ¿e tylko œcis³a wspó³praca miêdzypañstwowa daje
szansê na skuteczne dzia³anie. Uczniowie pracuj¹c w grupach przygotowuj¹ referaty na
temat poszczególnych form
ochrony przyrody w Polsce.
Dotychczas zg³oszone obszary Natura 2000 – specjalne obszary
ochrony siedlisk i obszary specjalne ochrony ptaków obejmuj¹ oko³o 16 17% terytorium Polski
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Lekcja 17.
Konstruowanie kluczy
Zwiedzaj¹c Muzeum uczniowie
obserwuj¹ ró¿norodnoœæ zwierz¹t.
Poznaj¹ zasady klasyfikacji i sposoby
identyfikacji organizmów. Oznaczaj¹
gatunki za pomoc¹ kluczy, a nastêpnie opracowuj¹ proste klucze dychotomiczne.
Zwierzêta krêgowe stanowi¹ tylko oko³o 3% wspó³czeœnie ¿yj¹cych
gatunków zwierz¹t. Reszta to zwierzêta bezkrêgowe
Lekcja 18. Leœne zale¿noœci
Prezentuj¹c uczniom Muzeum
osoba prowadz¹ca zajêcia podkreœla,
¿e zró¿nicowana struktura przestrzenna ekosystemu lasu wp³ywa na
ró¿norodnoœæ œwiata zwierz¹t. Podkreœla rolê zale¿noœci pokarmowych w ekosystemie. Uczniowie
przedstawiaj¹ zale¿noœci w postaci
³añcuchów i sieci pokarmowych. Analizuj¹ wykonane sieci i ³añcuchy.
Las tworzony jest przez roœliny, grzyby, zwierzêta i mikroorganizmy.
Ka¿dy element lasu jest wa¿ny i spe³nia okreœlon¹ rolê
Lekcja 19.
Lasy a ocieplenie klimatu
Osoba prowadz¹ca zajêcia zapoznaje uczniów z kolekcj¹ wyrzynków drewna. Charakteryzuje budowê
drewna gatunków iglastych i liœciastych. Informuje o ich sk³adzie chemicznym. Uczniowie poznaj¹ rolê lasów w kumulowaniu wêgla i zmniejszaniu CO2 w powietrzu.
Dwutlenek wêgla jest jednym z gazów cieplarnianych. Jego iloœæ
w atmosferze nieustannie siê zwiêksza
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CIEKAWOSTKI O EKSPONATACH
Znajduj¹cy siê w Muzeum JE¯ ZACHODNI „zagra³”, jako spreparowany
okaz w filmie S³odko gorzki
(film fabularny z 1996 roku).
By³ tam przez jedn¹ z uczennic … czesany.
Je¿ zachodni

4 Wœród ptaków jest okaz gatunku uwa¿anego za najmniejszy w Polsce
– MYSIKRÓLIK.
4 Kolekcja PTASICH JAJ zosta³a znaleziona podczas remontu budynku pod
piecem kaflowym, który by³ rozbierany. Nie wyjaœniono kto i dlaczego j¹ tam
ukry³.
4 Wœród ptaków jest okaz najwiêkszego przedstawiciela rzêdu kuraki – G£USZEC.

Wiele spoœród prezentowanych WAD DREWNA pos³u¿y³o jako wzór przy opracowywaniu polskich norm
WADY DREWNA.

Wady drewna
4 Wœród ptaków jest okaz rzadko zalatuj¹cego do Polski gatunku – ¯WIROWIEC OBRO¯NY.
4 Prezentowany w Muzeum Lasu i Drewna DZIK „zagra³” jako okaz spreparowany w jednym z odcinków Czterdziestolatka (film obyczajowy wyprodukowany w 1974 roku).
4 Wœród ptaków jest okaz gatunku uwa¿anego za najwiêkszego przedstawiciela ptaków drapie¿nych – BIELIK.
4 Kolekcja SZYSZEK zosta³a zapocz¹tkowana w 1951 roku, kiedy granice naszego Kraju by³y bardzo szczelne. Przez wiele lat by³ to najbogatszy w Polsce zbiór.

