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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

26-27 kwietnia w Pile odbyły

się „Wielkopolskie Spotkania

Gospodarcze – Piła Miasto

Ogród” oraz wystawa informa-

cyjno-promocyjno-handlowa

Agro-Targi.

Wydarzenie organizowane

od 22 lat w Starej Łubiance 

w gminie Szydłowo zyskało

miano największej imprezy

rolniczej w północnej Wielko-

polsce. Tegoroczne Agro-Tar-

gi wraz z wystawą „Miasto

Ogród” gościły zwiedzających

na terenie Parku na Wyspie

nad Gwdą w Pile oraz jej oko-

licach.

Współorganizatorem wyda-

rzenia był samorząd woje-

wództwa wielkopolskiego wraz

z Wielkopolskim Ośrodkiem

Doradztwa Rolniczego oraz Or-

ganizacją Turystyczną Północ-

nej Wielkopolski „Dolina No-

teci”.

Celem targów oraz wystawy

„Miasto Ogród” było stworze-

nie warunków umożliwiających

zdobycie kompleksowej wiedzy

w zakresie rozwoju przedsię-

biorczości, wspólnych form

działalności rolniczej, w tym 

w szczególności grup produ-

centów rolnych, a także wspar-

cie przedsiębiorców zajmują-

cych się szeroko rozumianą

produkcją ekologiczną oraz

agroturystyką. 

Towarzyszące imprezom wy-

darzenia obejmowały m.in. wy-

stawę nowoczesnych maszyn 

i urządzeń do produkcji rolnej,

stoiska małej przedsiębior-

czości i specjalistyczne pora-

dy rolnicze. Zaprezentowane

zostały również informacje do-

tyczące Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata

2007-2013 oraz cieszącej się

ogromnym zainteresowaniem

nowej perspektywy finanso-

wej na lata 2014-2020. 

Podczas targów można było

nie tylko zapoznać się z nowo-

czesnym rolnictwem, ale także

poznać metody cięcia i formo-

wania koron drzew i krzewów

owocowych oraz sadzenia i pie-

lęgnacji tulipanów i roślin ce-

bulowych. Zwiedzający mogli

dodatkowo zakupić różnego

rodzaju nasiona, sadzonki,

kwiaty, drzewka i krzewy, ele-

menty dekoracyjne do ogrodu,

sprzęt i nawozy ogrodnicze,

środki ochrony roślin, pasze, 

a także koncentraty. Zainte-

resowani mogli spróbować re-

gionalnych przysmaków pro-

dukowanych na wsi, w tym

żywności ekologicznej. Swoje

wyroby prezentowały także

koła gospodyń wiejskich z po-

wiatu pilskiego. 

Odwiedzający targi mogli

posłuchać ciekawych wystą-

pień dotyczących np. bieżącej

opłacalności podstawowych

kierunków produkcji rolniczej

czy projektowania ogrodów

działkowych, ogrodów przydo-

mowych oraz terenów zieleni

na osiedlach mieszkaniowych.

Odbyły się liczne konkursy,

zarówno dla kwiaciarń na naj-

ładniejszy bukiet, jak i dla go-

spodyń wiejskich, a także kon-

kurs ekologiczny pn. „Ekolo-

giczna Wieś Moich Marzeń”. 

Dopełnieniem pilskiej im-

prezy były liczne koncerty i wy-

stępy, w tym Zespołu Ludo-

wego „Kasztelanki” i orkiestry

dętej z Nowej Wsi Ujskiej oraz

występy zespołów muzycznych

„Ballada”, „Pilanki”, „Kachy” 

i „Nalepa Band”.

– Cieszę się, że tak presti-

żowa impreza, jaką są Agro-

Targi, organizowana z sukce-

sem od 22 lat w Starej Łu-

biance, będzie kontynuowa-

na w Pile – mówi Tomasz Bu-

gajski, członek zarządu woje-

wództwa wielkopolskiego. 

– Wydarzenie to służy nie tyl-

ko mieszkańcom wsi i rolni-

kom, ale także mieszkańcom

miasta, prezentując oprócz

nowoczesnego rolnictwa, bo-

gactwo wielkopolskiej wsi, ja-

kim jest m.in. agroturystyka,

tradycyjna i ekologiczna żyw-

ność oraz wiejski folklor.

Agro-Targi i wystawa przyciągnęły rzesze zwiedzających

O
bszar Lokalnej Grupy

Działania „Kraina Trzech

Rzek” jest miejscem

chętnie odwiedzanym przez

turystów, głównie ze względu

na wysokie walory krajobrazo-

we, niskie zanieczyszczenie

środowiska i dobrą bazę noc-

legową. Za pośrednictwem Lo-

kalnej Grupy Działania „Kraina

Trzech Rzek” zostało złożo-

nych szereg projektów w ra-

mach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata

2007-2013, w tym projekt

stacji terenowej w Stobnicy.

Historia powstania stobnic-

kiej placówki Instytutu Zoolo-

gii Uniwersytetu Przyrodnicze-

go w Poznaniu sięga 1974 r.

Podstawowym celem powsta-

nia stacji była i jest hodowla

oraz restytucja i reintrodukcja

rzadkich gatunków zwierząt.

Głównym z pomysłodawców

utworzenia placówki był nie-

żyjący już prof. dr hab. Ryszard

Graczyk. Obiekt położony jest

w malowniczej części Puszczy

Noteckiej na terenie nadle-

śnictwa Oborniki, nad stru-

mieniem Kończak w przysiółku

Papiernia. Teren słynie z bo-

gactwa flory i fauny oraz wa-

lorów krajobrazowych.

Popularność stacji terenowej

w Stobnicy sięga nie tylko

kraju, ale także zagranicy,

Jak ochronić ginące zwierzęta?
W uniwersyteckiej stacji terenowej w Stobnicy prowadzone są prace nad zachowaniem rzadkich 

i zagrożonych gatunków polskich zwierząt.

głównie dzięki pracom prowa-

dzonym nad zachowaniem

rzadkich i ginących gatunków

zwierząt polskich. Pionierska

praca profesora Graczyka na

początku lat osiemdziesiątych

przyniosła efekt adaptacji po-

pulacji bobra i żubra na tere-

nach Wielkopolski. Pomimo

ówczesnej krytyki, Ryszard

Graczyk zmienił metodę ho-

dowli białowieskiej, tworząc

małe stada żubrów, które od-

separowane od gospodarki

człowieka, formowały się we

własne grupy, podążające swo-

imi ścieżkami, czego wynikiem

była ich migracja. Do dziś mo-

żemy zaobserwować liczne sta-

da dynamicznie rozwijających

się i dziko żyjących rodzin żu-

brów na terenach Wielkopol-

ski. 

Podobna sytuacja dotyczyła

bobrów. W latach siedemdzie-

siątych, po przeszło 700-letniej

nieobecności tego gatunku 

w Wielkopolsce, stacja zajęła

się przenoszeniem rodzin bo-

brzych z terenów północno-

-wschodniej Polski. Po przejściu

kwarantanny stada wypusz-

czane były na wolność. Były to

działania pionierskie. Najwięk-

sze działania przemieszczania

bobrów przypadły na lata 1974-

1995. Dzięki reintrodukcji tych

zwierząt możemy je spotkać od

Puszczy Noteckiej aż po samo

miasto Poznań.

Placówka w Stobnicy znana

jest także z możliwości bez-

pośredniej obserwacji wilków 

w prowadzonej tam hodowli

tego gatunku od 1994 roku.

Celem hodowli wilków jest

propagowanie w społeczeń-

stwie idei ochrony tego zagro-

żonego wyginięciem drapież-

nika, wpisanego do „Polskiej

czerwonej księgi zwierząt”.

Stobnickie stado wilków to

potomkowie osobników pozy-

skanych z ogrodów zoologicz-

nych bądź z nielegalnych ho-

dowli. Oswojone wilki służą

głównie edukacji. Są ambasa-

dorami dzikich wilków żyją-

cych na wolności. 

Pracownicy stacji starają się

pokazywać wilka takim, jaki

jest i zmieniać stereotypy do-

tyczące tego gatunku. „Wilczy

Park” odwiedzają nie tylko

studenci, młodzież i najmłod-

si, ale także grupy filmowe 

z takich stacji telewizyjnych jak

Discovery Channel, Animal

Planet, TVP. Aktorskie wystę-

py stobnickich wilków mogli-

śmy podziwiać w „Ogniem 

i mieczem” w reżyserii Jerzego

Hoffmana i być może niedługo

w „Królewiczu Olch” Kuby Cze-

kaja.

W Stobnicy prowadzona była

także przez wiele lat hodowla

głuszca i cietrzewia – ptaków,

które wyginęły już całkowicie 

w Wielkopolsce w stanie dzi-

kim. Do niedawna prowadzona

tam była również hodowla dro-

pia – gatunku, który całkowicie

wymarł w Polsce w warun-

kach naturalnych i zagrożony

jest w skali świata.

Stacja terenowa w Stobnicy

popularyzuje także ideę czyn-

nej ochrony populacji bielików

w dolinie Warty. Puszcza No-

tecka jest obszarem występo-

wania ok. 15 par orła bielika.

Naukowcy ze Stobnicy chronią

jego siedlisko – starodrzewia

sosnowe oraz miejsca żero-

wania – zbiorniki wodne. 

Dofinansowanie ze środków

unijnych umożliwi bezpośred-

nią obserwację i monitoring lo-

kalnej populacji tych nadzwy-

czajnych ptaków w nowo wy-

budowanej obserwatorni. Do-

datkowo, w ramach PROW

2007-2013, prowadzone będą

zajęcia edukacyjno-terenowe.

Stacja jest ważnym ogni-

wem łączącym teorię ochrony

przyrody z praktyką. Służy od

ponad ćwierćwiecza edukacji

dzieci i młodzieży oraz kształ-

towaniu świadomości ekolo-

gicznej społeczeństwa. Jest

równocześnie istotnym i atrak-

cyjnym obiektem przyrodni-

czym w krajobrazie Wielko-

polski, stanowiąc jedną z wi-

zytówek Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Poznaniu.

Stobnickie wilki są ambasadorami dzikich zwierząt tego gatunku żyjących na wolności.
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