Taki obraz przechodzi już do historii.
Nadleśnictwo Rytel
na koniec 2018 r.
miało zapas 234 tys.
m sześc. drewna,
na koniec 2019 było
to już tylko 40 tys.
m sześc.

RAPORT

z terenu klęski

Przypomnijmy, nawałnica z 11 na 12 sierpnia
2017 r. uszkodziła w całej Polsce blisko 70 tys.
ha lasów, w tym 34 tys. ha zniszczyła całkowicie.
Wydarzenie to, bez precedensu w nowożytnej
historii polskich lasów, nazwano „klęską stulecia” bądź „huraganem stulecia”. Największe
straty wystąpiły w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie żywioł zniszczył całkowicie
18 tys. ha lasów, a miąższość uszkodzonych
drzew przekroczyła 5 mln m sześc.
TEKST I ZDJĘCIA: Waldemar Wencel

R

ok temu, na łamach „Życia Lasów KujawskoPomorskich” (nr 1/90 styczeń-marzec 2019)
w artykule „Realizacja zadań i nowe wyzwania” starałem się przybliżyć Czytelnikowi sytuację na terenach poklęskowych RDLP w Toruniu
na koniec 2018 r. Znalazły się tam też sugestie co
do planów, szans i zagrożeń na rok 2019. Spróbujmy
zatem podsumować miniony rok.
Czy i jak udało się nadleśnictwom zrealizować przyjęte zadania? Czy obawy i przewidywane trudności

zaistniały, czy może ich katalog był inny? Co można
poprawić, by w roku 2020 pracowało się spokojniej
i z większą pewnością o szeroko rozumiane pozytywne rezultaty naszych decyzji i działań?

5,25 MLN M SZEŚĆ. DREWNA

Pierwsza dobra wiadomość brzmi: wszystkie
nadleśnictwa zakończyły w 2019 r. pozyskanie drewna z powierzchni dotkniętych klęską (Tab. 1). Mówimy tutaj o drewnie z drzew, które zostały połamane
lub wywrócone w efekcie przejścia nawałnicy. Należy zdawać sobie sprawę, że takie drewno pozostaje
jeszcze w wielu miejscach, np. w rezerwatach, na
powierzchniach niedostępnych lub specjalnie pozostawionych do sukcesji dla celów monitoringowych
czy też badawczych. Drewno poklęskowe pozostało również w wielu „przewianych” drzewostanach
w postaci pojedynczych, a nawet grupowych złomów i wywrotów, gdzie ich pozyskanie nie miało
ekonomicznego ani organizacyjnego uzasadnienia,
a pozostawienie nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia. Pozostanie ono na miejscu do naturalnego
rozkładu lub, jeśli stanowić będzie jeszcze wartość
gospodarczą, będzie pozyskane w najbliższych latach w ramach cięć hodowlanych.
Nie oznacza to bynajmniej, że pozyskanie na
obszarze klęski lub w jej bezpośrednim otoczeniu
definitywnie się zakończyło. Zgodnie z przewidywaniami pozostawione na otwartych powierzchniach
drzewa w formie grupowej, kępowej, a także na
obrzeżach odsłoniętych ścian drzewostanów, często
usychają. Ze względu na bezpieczeństwo albo masowość zamierania, która budzi uzasadnione obawy
o zachowanie właściwego stanu lasu sąsiadującego,
drzewa te muszą być usuwane na bieżąco w ramach
cięć sanitarnych.
Niespodziewanymi czynnikami, które spowodowały w ubiegłym roku powierzchniowe zamieranie
starszych drzew, a nawet fragmentów drzewostanów także w obrębie obszaru klęski, była trwająca
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O postępach prac na terenie 14 nadleśnictw klęskowych
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu pisaliśmy na bieżąco w kolejnych numerach naszego
kwartalnika. Sytuację na koniec 2019 r. opisuje Waldemar
Wencel, pełnomocnik dyrektora ds. zagospodarowania
terenów poklęskowych oraz, na kolejnych stronach, wypowiadają się na ten temat nadleśniczowie pięciu naszych
nadleśnictw. (Redakcja)

Tab. 1. Pozyskanie drewna od początku klęski do 31.12.2019 r.
Pozyskanie drewna (m3) narastająco od początku klęski
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
GRUBIZNA
wielkoŚrednioOGÓŁEM
wymiarowe
wymiarowe

Nadleśnictwo

Bydgoszcz
Czersk
Gołąbki
Przymuszewo
Różanna
Runowo
Rytel
Solec Kujawski
Szubin
Tuchola
Zamrzenica
Żołędowo
Lutówko
Woziwoda
RAZEM:

Usuwanie pozostałości pozrębowych bardzo ułatwia prowadzenie prac związanych z odbudową lasu, ale niekoniecznie dobrze
postrzegane jest przez „ekologów”

od dwóch lat susza oraz powiązana z jej skutkami
gradacja kornika ostrozębnego. Nadleśnictwami
klęskowymi, które na dużą skalę musiały się z tym
problemem zmierzyć były Gołąbki i Szubin. Dodatkowa masa drewna jaką w związku z tym pozyskały
wyniosła odpowiednio 3,7 tys. m sześc. i 17,7 tys.
m sześc. W konsekwencji w Nadleśnictwie Szubin
powiększyła się o ponad 60 ha powierzchnia do
odnowienia i to nie jest jeszcze prawdopodobnie
koniec tego zjawiska.
Dla wszystkich nadleśnictw klęskowych rok
2019 był dobry pod względem sprzedaży drewna
(Tab. 2). Uzyskane przychody pozwoliły nie tylko
na realizację planowanych wcześniej zadań z zagospodarowania lasu, ale w części nadleśnictw także
na ich bardzo znaczące zwiększenie, bez uszczerbku dla wyniku finansowego jednostki.

6,6 TYS. HA NOWEGO LASU

Rozmiar prac wykonanych w zakresie odnowienia w 2019 r. jest imponujący (Tab. 3). Łącznie,
po dwóch latach, nadleśnictwa przywróciły las na
blisko 38 proc. powierzchni poklęskowej. Czynni-

Nadleśnictwo
Bydgoszcz
Czersk
Gołąbki
Lutówko
Przymuszewo
Różanna
Runowo
Rytel
Solec Kujawski
Szubin
Tuchola
Woziwoda
Zamrzenica
Żołędowo
RAZEM:
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55 378
754 554
285 174
498 162
40 793
616 150
1 524 439
52 145
655 393
217 836
237 534
24 510
33 238
249 505
5 244 811

21 948
245 394
78 037
170 798
9 687
118 761
565 950
8 793
119 289
72 648
88 855
7 631
3 280
100 545
1 611 616

33 430
509 160
207 137
327 364
31 106
497 389
958 489
43 352
536 104
145 188
148 679
16 879
29 958
148 960
3 633 195

Tab. 2. Sprzedaż drewna od początku klęski do 31.12.2019 r.
Sprzedaż drewna (m3) narastająco od początku klęski
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
GRUBIZNA
WielkowymiArowe ŚredniowymiArowe
OGÓŁEM
ogółem
ogółem

Nadleśnictwo

Bydgoszcz
Czersk
Gołąbki
Przymuszewo
Różanna
Runowo
Rytel
Solec Kujawski
Szubin
Tuchola
Zamrzenica
Żołędowo
Lutówko
Woziwoda
RAZEM:

55 378
753 625
284 575
493 993
40 793
575 699
4 485 878
52 145
642 217
217 336
225 548
24 510
32 548
249 505
5 133 750

21 948
245 340
78 035
170 798
9 687
111 358
559 141
8 793
118 165
77 650
78 437
7 631
3 246
100 545
1 590 774

33 430
508 285
206 540
323 195
31 106
464 341
926 737
43 352
524 052
139 686
147 111
16 879
29 302
148 960
3 542 976

Tab. 3. Zaawansowanie odnowień w nadleśnictwach klęskowych
do 31.12.2019 r.

Odnowienia sztuczne
PLAN (w ha)

Odnowienia
naturalne
PLAN (w ha)

Odnowienia ogółem
WYKONANIE
2017-2019
(ha)

Odnowienia ogółem
WYKONANIE
2017-2019
(%)

Pozostało
do odnowienia
PLAN
(ha)

70
3 200
668
1 792
32
2000
4 723
146
2659
493
517
874
24
46
17244

0
115
22
200
0
150
260
4
50
4
103
56
0

70
1320
389
540
32
913
1466
54
1073
189
362
278
24
46
6755

100,0%
39,8%
56,4%
27,1%
100,0%
42,4%
29,4%
36,0%
39,6%
37,9%
58,4%
29,9%
100,0%
100,0%
37,1%

0
1995
301
1452
0
1237
3517
96
1636
309
258
652
0
0
11453
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PRZYGOTOWANIE GLEBY

Prace odnowieniowe to jednak tylko część
zadań, które musiały realizować nadleśnictwa
klęskowe. Ważnym przedsięwzięciem było i jest
systematyczne wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. Organizowane były poprzez zlecanie ich
usługowego wykonawstwa lub w drodze przetargu na usuwanie pozostałości pozrębowych tzw.
samowyrobem. Na szczęście utrzymuje się wciąż

Powyżej:
Zakłady Usług
Leśnych stanęły na
wysokości zadania;
posadziły nowy
las na większej
powierzchni niż
planowano.
Fot. Waldemar
Wencel
Poniżej:
Dzięki powszechnemu stosowaniu
mechanicznych
sadzarek znacznie
zwiększyło się
tempo zakładania
upraw na terenach
poklęskowych

popyt na zrębki energetyczne, dzięki czemu zaoszczędzono sporo środków właśnie na samowyrobie,
jak również sporo ich wróciło do kasy nadleśnictw
za sprzedane zrębki.
Generalnie nadleśnictwa dobrze poradziły sobie z przygotowaniem gleby, zarówno bieżącym jak
i wyprzedzającym pomimo, że większość z nich nawet zwiększyła plany w tym zakresie. Trzeba też zauważyć niezwykle udane akcje społecznego sadzenia lasu. Wydarzenia te wiążą się z dużym wysiłkiem
techniczno-organizacyjnym oraz trudnym do przewidzenia efektem finalnym. Nie ulega jednak wątpliwości, ze odbiór społeczny, medialny i sympatia dla
leśników są jednoznacznie pozytywne.

WIELKA PRACA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH

Bardzo duże zadania, choć powszechnie niedostrzegane, bo wykonywane w biurach nadleśnictw przez specjalistów z działów technicznych
i pracowników administracji zostały wykonane
w zakresie rejestracji zdarzeń, przygotowywania
projektów, przeprowadzania niekończących się procedur przetargowych, występowania o pozwolenia
i przyzwolenia, aktualizacji baz danych i map
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kiem, który zadziałał w tym przypadku szczególnie
korzystnie był brak zimy. Pozwoliło to na prowadzenie prac „jesiennych” niemal nieprzerwanie
do końca grudnia. Niestety kilkumiesięczna susza,
trwająca podobnie jak w roku 2018, od kwietnia
do października, dała się we znaki uprawom posadzonym wiosną, powodując miejscami obniżenie
ich udatności. Nie sprawdziły się na szczęście obawy, że zabraknie rąk do pracy. Przyznać należy, że
w zdecydowanej większości zakłady usług leśnych
stanęły na wysokości zadania i zorganizowały odpowiednie siły ludzkie i sprzęt (sadzarki), by sprostać postawionym zadaniom, także tym solidnie
powiększonym.
Czy jakość tak wykonanego sadzenia będzie zadowalająca? To okaże się już niebawem. Faktem jest,
że często nie było realnych możliwości, by leśniczowie i podleśniczowie drobiazgowo dopilnowali poprawności sadzenia. Ponieważ jednak wachlarz czynników decydujących o tym, czy sadzonki się przyjmą
i urosną jest szeroki, a natura nieprzewidywalna,
może tym razem spotkamy się z jej łaskawością, która naprawi ewentualne niedociągnięcia.
Duży zakres prac odnowieniowych wymagał ogromnego wysiłku logistycznego, w tym
przede wszystkim zachowania płynności dostaw
i redystrybucji na miejscu materiału sadzeniowego. Nadleśnictwa o największych zadaniach
„ściągały” sadzonki z kilkunastu, a nawet z kilkudziesięciu szkółek leśnych i to nie tylko z naszej
dyrekcji. Słowa uznania należą się pracownikom
podtoruńskiego Nadleśnictwa Dobrzejewice za
bardzo sprawną organizację dostaw ze szkółki kontenerowej Bielawy. Znakomite wyniki odnowień
osiągnięte w nadleśnictwach: Rytel, Czersk, Woziwoda, Przymuszewo i innych są w dużej mierze pochodną tego profesjonalnego działania. Wzorowo
z ustaleń poczynionych na spotkaniu organizacyjnym wywiązał się przewoźnik sadzonek kontenerowych Janusz Szymczyk.
Pozytywnym trendem w odnawianiu zniszczonych lasów jest rosnące przekonanie służb terenowych do szerszego wykorzystywania odnowień
naturalnych, zarówno przez ich inicjowanie, jak
i uznawanie już istniejących. Nieudane próby
sprzed lat, a także dotychczasowy brak „zielonego
światła” na bardziej powszechne stosowanie tej
metody odnawiania, budził i budzi wciąż jeszcze
obawy przed śmielszym wykorzystaniem. Uznawanie istniejącego odnowienia przychodzi szczególnie trudno, jeśli jego skład gatunkowy znacząco
odbiega od docelowego typu drzewostanu.
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Duże, otwarte powierzchnie cechują
nowe, „mniej leśne”
warunki mikroklimatyczne, przestaje
tu działać łagodzący
wpływ lasu
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stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Tylko jedna decyzja nr 211 DGLP, z dnia 16 sierpnia
2017 roku, dwukrotnie uzupełniana i modyfikowana, wprowadziła postanowienia na tę okoliczność.
Dotyczyły one jednak w szczególności organizacji
uprzątania drewna klęskowego. Inne akty prawne,
analogiczne do powyższej decyzji (o charakterze
procedury), które regulowałyby dalszy ciąg postęKLĘSKI JUŻ NIE MA?
powania na terenach klęskowych, do tej pory nie
Leśnicy z nadleśnictw klęskowych z pewnym,
pojawiły się. Niestety nie udało nam się także przedelikatnie mówiąc, niedowierzaniem uświadamiakazać w teren wypracowanych przez Zespół „Wyją sobie, że w potocznym rozumieniu wielu osób,
tycznych do kompleksowego, ekosystemowego zaw tym także z innych jednostek i szczebli Lasów
gospodarowania terenów klęskowych po huraganie
Państwowych, „uprzątanie klęski” się skończyło.
z 11 sierpnia 2017 r.”, które ugrzęNie ma już morza połamanych
zły w proceduralnej machinie.
i powywracanych drzew, drogi
W rozumieniu wielu
są naprawione, krajobraz stał
osób „uprzątanie klęMAMY 2020 ROK
się uporządkowany, przestrzenski” się skończyło. Nie
Rozmiar zadań w zakresie odny, dla niektórych może nawet
piękniejszy niż był, więc klęski
ma już morza połama- nawiania powierzchni w 2020 r.
nie ma. Las powraca na stanych i powywracanych dla 9 z 14 nadleśnictw klęskowych, będzie zbliżony do roku
re miejsca bez rozgłosu, jakby
drzew, drogi są napra- poprzedniego. Dojdą jednak
sam, cichaczem, bez niczyjego
prace pielęgnacyjne, a niektóre
udziału. Niedowierzanie przewione, krajobraz stał
nadleśnictwa powrócą na załokształca się jednak momentami
się uporządkowany...
żone już uprawy, aby wykonać
w frustrację, bo zakres zadań
więc klęski nie ma?
poprawki.
i problemów nie zmniejszył się,
I dobra wiadomość. Pozya niektóre z nich wymagają systywnie zakończyło się rozstrzygnięcie przetargów
temowego rozwiązania. Tymczasem zainteresowana wykonawstwo usług leśnych. To napawa optynie, a szczególnie konkretna pomoc i wsparcie wymizmem, choć umiarkowanym, bo zmiana wykoraźnie słabną.
nawców tych prac będzie wymagała zwiększonego
Na spotkaniach Zespołu konsultacyjnego dyzaangażowania służby leśnej, a ta, niestety, uległa
rektora ds. zagospodarowania terenów klęskowych
od nowego roku uszczupleniu. Pozostaje więc żyregularnie i z dużą mocą podkreślaliśmy, że żadne
czyć dobrej – oprócz dobrej pogody – siły, wytrwaz obowiązujących przepisów, zarówno prawa ogólłości i determinacji w dążeniu do celu, które na
nego jak i branżowego nie przystają do okolicznodzień dzisiejszy zasługują na ocenę celującą.
ści powstałych w związku z wystąpieniem skutków
numerycznych itp., itd. Te zagadnienia wymagałyby
wręcz opisania w odrębnym artykule, bo ich ogrom,
złożoność i niekończąca się obawa, czy na pewno
wystarczająco wypełniają postanowienia jednego,
czy drugiego przepisu, nie powinny być potraktowane tak jak teraz, czyli tylko wzmianką.
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