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Huragan stulecia z 2017 r. na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
w artykule opisano skutki huraganu, który plzeszedł przez Polskę w nocy z 11
na 12 sierpnia 2017 r. i dokonał ogromnych zniszczeń w lasach' Nąibardziej
ucierpiały nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,

bliskó 40 tys' ha uszkodzonych lasóĘ w tynr ponad 18 tys. ha zniszczonych całkowicie. Autorzy opisują ważniejsze €tapy procesu usuwania skutków klęski
oraz oc|budowy iasów, w tym aspekty fbrmalno'prawne, szacowanie szkód wyrządzonych przez huragan, pozyskanie surowca drzewnego, konieczność wery'
fi kacji planów urządzeniol,vych nadleśnictw klęskowych, koncepcję odbudowy
lasón. iotlejmują problematykę klasycznej ochrony lasu w aspekcie ogromnej
powierzchniowo klęski i zwracają uwagę na niebagatelne znaczenie komunikacji ze społeczeństwem'

Huragan stulecia
W nocy z l 1 na l 2 Sicrpnia 20l7 r' przeszedł przez Polskę huragan wyrządzając oglomoe
szkocly przyrcdnicz.' gn.poóo,... i społeczne' Silne wiatry. wiej4ce w pory-wach z prędkością
ponnj tiso i']]lgoa'. uirłoa'lły okoŁi 80 tys. ha lasów w pasie tń DoJnego Śląska, przez Wiel_
topolskę' Kujawy aż do wyblzeżł Baltyku. Całkowitemu zniszczęniu uległy drzewostany na
po*ierzcllni io.ź ty'. tl"' a-rniąższośćpilwalonych i połamanych drzew wyniosła 9.8 mln mr '
śzkodyzinwentuyżowanil w nięmzr1 60 nad]eśnictwacl] Lasów Państwowych. z któr'ych 26 uznano ztr Llęskowe' Ńawałrrica wyrządziła poważne szkody również w lasach plywatnych' To dra
matycZne w skutkach wydalzenie pr'zeszło do historii polskich lasów pod nazwą.'huraganu StLllecia".

Największe szkocly poczyrriła nirwałnica w lasach Regionalnej Dyr-ekcji Lasów Państwo

Ttlr:uniu. gclzie irrłkowitemLr zniszczeniu uległy dlzewostany na 18'2 tys' ha' a miąższość
uszkod.onych ,],'ziw pl'zckoczyła 5,2 nIn mr (nętto)' czyli około 6,5 mln m3 zasobów drewna na
pniu' Do gr'upy nadlcśnictw klęskowych zaliczono tu 14 nadlęśnictw.

wych

Skala katlkliznu

z ll

sielpniir 20l7 r. nię ma pleccdensu w nowożytnych dziejach le-

śnic1wa polskiego. Przed największyrrli wyzwaniami stanęło ówczesne kierownictwo Lasów
Państwowych i niewątpliwie' ze względu na skalę zniszczeń, leśnicy rcgionu kujawsko-pomorskiego' Musieli w tr.oft<i'n czasic pódejrnować niełatwę decyzję. rozwiązania' działania o dale_

_

w PCL Lasy Państwowe Złistniaiy w dniach ]l i]2
' s'"-*y "rzszcj o zasięgu ponad]okalnym
Dyrcktoil ćener'aInego LP iotatki olaz inne dokumenty, w: Biuletyn Inlbrmacyjsierpnia 2() l? l' Dc;yZie
ny LP Wyclanic specja]oc' Paździcrnik 20l7. centlunl lnfolmacyjne LP Walszawa
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kosiężnych skutkach dla lasów i śloclowiska przyrodniczego. dysponując stosunkowo sklomnym
doświądczenięm w tym Zakrcsie'
Pośród tych trudnych zagadnień wymagających wówczas pilnego lozwiązlnilt lnożnr wymienić: aspekty fornalno prawne klęski, szacowanie szkód wyt'ządzonych przcz hut'agan. olgitnizacja pozyskania i sprzędaŹy drewna' Weryfikacja planriw ul'z4dzeniowych naclleśnictw klęskowych. aktualne i spodziewane zagrcżenia lasu, jak ńwnieŻ nowe. niespotykane dot4d aspekty
i skutki społeczne wielkoobszarowej klęski żywiołowej na tcręnach ]ęśnych.

Aspekty formalno-prawne klęski
znis7'cLęnia wywołane huragirnenr z 1 1 sierpnia 20]7 l' i kwestię związane z ich upżą1aniem nie zostały zakwalifikowane jako ,,stan klęski Żywiołowej" w lozumieniu konstytucyjnym.
W Decyz.ji nr 2|l z dnia l5 sierpnia 20l7 r.] Dyrcktor Generalny LP określiłzaistniałe zdalzęnie dla Lasów Pańslwowych jako
siły wyższej o chankterzc ponadlokalnynr, wymagający
'.stan
usta]ęnia nadzwyczajnego postępowania''. Decyzja ta. ze zmianą wplowadzoną Decyzją nr 231
DGLP z dnia 6 wr'ześnia20l7 rr była zbiorenr kluczowych wytycznych i wjeloaspektową procedurą w zakresie podejmowania kolejnych działań dla nadleśniczych nadlcśnictw
'.kJęskowych''
oraz dIa dyręktoróW rcgionalnych, nadzolujących tc nad]eśnictwa'
Na podstawie wcześniejuzyskanych infolmacji o przybIiżoncj więIkości szkód (na podstawię szacunku nazienrnego) w drzewostanach (mi4ższośćdrewnl w mr)' dyr'cktol generalny wy_
szczególnił nadleśnictwa ('.Zgrupowanie jednostek''. łącznic 26) dotkniętę Stalem siły wyższej'
sankcjolruj4c nadzwyczajne posLępowanie' Decyzja dotyczyła: oklesu likwidacji skutkrjw nawałnicy, ochlony mięnia, udraŹniania dr'óg publicznych i w ztlrządzie LP ofaz telenóW pod liniami
enetgetycznymi, posLępowania dla ustalęnia ilości drewna poklęskowcgtl' systęmu Zamawiania
usług' aktualizacji danych do plowizorium planu ńnansowo-gospodarczego na 2018 r.. aktuaiizacji planów urządzenia lasu, plocedury zagospodarowania cllewna klęskowego w l'oku 2017 i latach następnycl], wzmocnieniar kadrowcgo i sprzętowego otllz systen]u fiLransc'wcgo z\łiłZnego
z usuwanicm skutków stanu siły wyższej. Załącznikani do dccyzji była mapa szkód i halmonogram realizacji zadań.

Baldzo ważna z punktu widzenia właścicielilasów nie sta|owiących własnościskalbu

państwa była Decyzja nr 217 DGLP z dnia 24 siel'pnia 20I7 l' dotycząca słinansowania z fln
dr'rszu Jeśnego uprzątania zdewastowalrych drzewostanów olaz Decyzja ru'230 DGLP z dnia
6 września20]7 r. w sprawie udzielenir pomocy tnerytot'yczncj pI'zez pr'acowlików Lasciw Państwowych Wojewodom' w zakresie szacowania szkód rv ]asach prywaLnych'
Na szczeblr.r Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwr'lwych w Toruniu za batdzo waŹne (oplticz
decyzji t zarządzeń wynikających z Decyzji nr 2) 1/20I'7 DGLP. o któIych dalej) i godne pod'
kreślenia uznać naIeży pisenrne wystąpienie Dylekt(''a RDLP do nadleśniczych i pracowniktiw
nadleśnicLw klęskowych' z jednej Strony - systematyzujące, opisujące tok oraz sposoby postępowania w aspekcie technicZnyn], logistycznyll, zarządczyll'l w zakresie uprząlania powierzchni,
z drugiej strony _ motywacyjnę, nobilizrrjące do działania i wspielające' co w ti]mtyln czlsje'
z psychologicznego purrkLu widzenia, było barclzo istotne.

r Decyzja nr'2ll z dnia l6 sierpnia 2017 r. Dyrektora Generalnego Lastiw Paristwowych w sprawie
konkfctyzacji i uszczegółowienia poslępowania nadzwyczajnego w zwiąŻkLl wysląpieniem w dniu l l i l2
siefpnia 20 I7 r. w PcL Państwowe starru siły wyższej o zasięgu ponadloka]oyn]'
r Dccyzja nr 23l z dnja 6 wfześnia 20l7 r''. zllieniitjąca Decy7-.ię nI 2l l Dyleklola Gerreralnego La
sów Pańslwowych w splawie konkrctyzacji i uszczegółowienia PoŚtępow.lnia nad7wyczajnego w ŻwiąŻku
wystąpienien] w dniu l l i l2 sierpnia 20l7 r' w PCL l-asy Państwowe stanu siły wyżs7ej o zasięgu ponadlokalnvm.
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Szacowanie szkód na terenie RDLP w Toruniu
Niemal natychnriast po wystąpicniu szkód od hulaganu' Iadlęśnic1wa zostały zobligowir
ne do ich oszacowania. Brak możliwościdotarcia do wnętŹa zniszczonych konlpleksów leśnych olaz niebezpieczcństwo poruszania się poślód zwałowisk dtzew sprawiła. że szacunki
przygotowanę pfzez nadteśnictw.r dały raczej pogląd na rozmiar kJęski' a nie precyzyjne dane'
na których moŻna byłoby oplzeć dalsze p]atrowanie. W takicj sytuacii Dyrektol RDLP w To-

runiu podjął decyz-ję o zleceniu dla 10 nadleślrictw (Czelsk' Przymuszewo. Różanna. Runowo'
Rytel. Solec Kujawski. Szubin' Tuchola' Woziwocla iZanllzenica _ lącznie ponad 2,5 tys. kn'Ż
powielzchni) wykonania mapy iotogtaiicznej (oltofotomapy) wr'az Z oceną powict'zchni zredukowłnej i zasięgu uszkorlzeIi oraz mii1ższościdrcwna do pozyskaoia w ramach cięć sanitarnych.
Zlecenie zostało zlożone ekspcrckie.j firnlię z branŹy geoiotin'matycznej SnallcIS z Krakowa
dysponującej ultlalękkimi sanolotani wyposażonyn] m.in. w kanety optycznc o wysokiej lozdzielczościW różnycl] pasmach spektralnych'
Na podstawic irIralizy zwekttlryztlwanych zobrazowań' Z Wykorzystaniem opisów taksacyjnyclr uszkodzonych dzęwoslanów w poszczcgólnych wydzielcniaclr' dokonano: osZacowania
niąższościuszkotlzonych drzew z podziałenr na gatunki i grupy sortymentowe' podziału uszkoclzeń wedlug ich typu (Wywroty, złony, drzewa wysmaganę). miąższościdrzew nięuszkodzo
nych' stopl]ia uszkodzęniii dIZeWostirnów w wyclzieleniach. Za drzewostany uszkttdzone uznano takie. w których nasti1piło zniszczcnie od 57o nriąższościwzwyż, bcz względu nł charakter
uszkodzeń (powierzchniowe. grupowe, jednostkowe). Wysoka rozdzielczość plZestżenna Zoblazowań pozwoliła na dokładne okęślęnic granic powierzchni uszkodzonych. Wykonalę ortofotornapy wykorzystane Zostały w póŹniejszyn czasie do sporządzania planów lub aneks(lw do pla
nów ulządzenia 1asu, a także do oplacowania koncepcji odnowienia powielzchni poklęskowych.

Pozyskanie, odbiórka i sprzedaż drewna
okrcś]one w Decyz-ji nr 2l l. uszczeg(lłowione przez dyrektola RDLP

w ł)runiu' pl'iotytęty

w usuwitl'litt skutk(lw klęski' że place przy pozyskanir'r dIewna rozpoczęły się od udrażlriania clrtig
publiczrrych' dńg wewnętznych' linii energetycznych, linii porlziału powierzchniowego' a nabór
powierzchni klęskowych _ od drzewostirnów z najcenniejszym sulowcem. położonych bezpoślednio przy drogach publicznych' z za]egrrjącym dlęwnęm na gruntach prywatnych' a z pozostałych
powierzchni' kolc.jno do tych z sut'owcem najmniej wartościowyrn. co w praktyce przęłożyłosię na
kolejnośćwytl-tuszotlą dostępnościi]Wywozu' W decyzji dyrektol gcneralny określiłczas zakończenia uprzątania drewna nir konięc 20 ] 8 r''' a dla nadleśnictw Rytel iRunowo na połowę 20l9 r, który
ostatecznię na wniosek nadicśniczych Został pŻedłuŹony d|a Zołędowa do 3l stycznia 20l9 L'
Goł4bek i Tucholi ilrl

3()

czerwca

20l9l'

tlraz dla Czetska, Rytla' Runowa i Szubina do końca 20]9

r''

We wszystkich nadleśnictwach klqskowycl-r pomniejszono pozyskanie na pozycjach planowych' o wielkość wynikającą z oszacowania szkód, jcżeli miąższośćdrewna do pozyskania była
rrrniejsza niż pozostająca do wykonania, lub całkowicie Wstlzymano, gdyją przewyższała.
W pierwszej koleiności Zaproponowano wykonawstwo prrrc zakładom r'rsług lcśnyclr' którc
mjały podpisane unrtlwy z nadleśnictwami, PodpiSując aneksy lub zmieniając na wielkośćpozyskania zadeklarowaną przez usługodawców. W drugiej kolejności przypisano pulę drewna dla
Zestawów lnasZyn (harwesterów) oddelegowanych Z iIrnych jednostek LP Pozoslalą n1ąŻsZQść
drowna, ustalon4 do pozyskania do korica 20l7 r. przez dylektora dla poszczególnych nadleśnictuprzeznaczono dla innych zgłaszających się podmiotów, przy czym WSZystkie zamówienia
dla podmiotóW ZeWnętrznych Zostały - za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych udziewolnej lęki'' (w kolcjnych latach w tlybie,,pŹetffgu nieograniczonego").
lone w tlybie
'.Z
Łącznie w latach 20l7 201 9 pozyskano 5218'5 tys. In3 glubizny, w tym 1588'4 tys ' m3 drewna wielkowymialowego (30,,1%) i 3ó36.l tys' m3 drewna ślędniowynriatowego (69'6elo)' NadIę-
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śnictwami o największyn-l pozyskaniu były: RyLe| _ ponad 1-524 tys. m3. Czelsk 753 tys. m3.
Szubin 655,6 tys. m3 i Runowo - 615,7 tys. m3. W ramach oczyszczania powierzchr\i z pozostałościpozĘbowych do końca 2019 r (uprzątrrnie trwa nadal) nadleśnictwa pozyskały ptlnad
259.4 tys. m3 surowcit nałowymiarowego na zrębki eneIgetyczne: Częlsk 5l'3 tys' ir-r3, Rytel
47,4 tys. m3, Szubin 4l ,l tys. m3, Runowo - 40,3 tys. n3.

Przy usuwaniu skutków klęski w nadleśnictwach RDLP w Toruniu ZatrLldni()l1() ponad i50
Zakładów Usług Leśnychz Polski, ale tównięŻ Z krajów ościennych: Niemiec. Litwy, Estooii. Czech, Finlandii. Pt'zy pozyskaniu i zrywce drewna pracowały naszyny wielotlperacyjne.
W szczytowym rrkresie prac w latach 20l8-2019 były to l5;1 Zestawy maszyn wielooperacy.j-

nych harwester plus forwarder, a ponadto blisko 200 ciągniktiw i pr'zyczep samozaładowczych
i ponad dwttstu drwali operujących pilarkami spa|inowyni.

Nie wszystko dfewlro uszkodzonc przez huragan Zostało pozyskane do końca 20l9 r' Część
poztlstała na gruncie, na powierzchniach pzeznaczonych do naturąlnej sukcesji' Nie pozyskiwano także dfzew uszkodzonych W drzewostanach pojedynczo lub grupowo' Będ4 one pozyskanę
w ramach trzebieży ]ub pozostawione do natL]IalDego IozkładU. Dzięję Się l óWn 1ęż Lak, że na j!Ż
wykonanych pozycjach wydzielają się drzewa opiulowane przez szkodniki wt(n'ne. a inne łamią
się Iub wywlacają pod wpływem podmuchów wiatru' ctr wymaga bieżącego wykonywanił cięć
sanitarnych.
Należy odntltować, żę surowiec poklęskowy by1 aktywnie lekl mowany przez odbiorcóW.

Na przykład Nadleśnictwo Rytel w 2018

r rozpatrzyło 350 teklamacji

na drewno o łącznęj miąż-

szości l5.5 tys. ml' przy spzędaży ogółem na poziomie 950 tys. m]. Zasadniczo w niewie|ki
sposób wpłynęłoto na udziały dr'ewna tl plzeklasyfikowanej jakości( l,8olo w st()sunku do pozy-

skania w 20 i 8 r') i na jego cenę. obrazuje natoniast skalę złangażowania pracowników oddelegowan5ch d'.l rozplltt')rłunil r'ck llmu. j i.

Wobec niezwykle intensywnie prowadzonych pfac uprzątających skulki nawałnicy' których
nriarą była konieczność plzychodowania miesięcznie kilkudziesięciu tysięcy me1lów sześcien-

nych wyrobionego drewna stosowego' wystąpila pilna potrzeba przyspięsZelia .jego odbiórki.
Wychodząc naprzeciw tej potrzebie dyrektor gęnęIalny lekomendował skorzystanie z tbtooptycznej metody pomiaru drewna nriezonego W stosach (drewno średniowymiarowe i wielkowymiatowe kłodowane)' ot'erowanej przcz duńsk4 filnę Dralle. ostatecznie, ośrodekRozwojowoWdrożeniowy LP w Bedoniu podpisał unrowę na wydzierżawienie dwóch mobilnych jednostck
do pomiaru drewna w sk)sach wt.az Zę SpecjaliStycznym oplogramowanicm sSc ale, z. przeznaczenięllr dIa nrdle(nictu Czersk i Rytel'

FotooptycZna rnetoda ponrialu drewna jcst niezwykle wydajna. niezaleŻna od pogody olaz
pory dnia i precyzyjna, pzy zachowaniu standaldóW ustawiania st()sów. Dzięki niej otrzymywa
no mpolty z pomialu' zawierające numer stcrsu, jego oblaz' położenie (wyświetlane na rnapie
numerycznej), wyniki pomiaru objętości oraz miąższościz podziałem na grupy wymiarowe średnic' w połączeniu z dostosowywanymi usługarni śledzenia dlewna i baz danych rozliczeniowych.
Z pomocy tęgo systenru odbiórki nadleśnictwakorzystały od listopada 20l7 r'. do kolica 20l8 r'.,
odbiela.jąc w Naclleśnictwie Rytęl około 470 tys. m3 drewna (świadczącdodłtkowo uSługi dwóm
innym nadleśnictwom klęskowynr), a w nadleśnictwie Częrsk ok. 4l3 tys. n3 (5.4 tys. slos(iw).
Ważną decyzją' z otganizacyjnego punktu widzenia, było wprowadzenie uptoszczonych
Zasad przychodu i lozchodu dlęwna, a następnie Wydanie ZaŻądzeń DGLP nr 24 i 25 z dnia
l2 kwiętnia 20l8 r' w splawie wprowadzenia tymczitsowych (na czas uprzątania drewna poklęskowcgo) warunków technicznych ua drcwno wielkowymiarowc klodowanę iglaste i liściaste
oraz zasad ich odbirilkir.
a zLl[ządzenle nr 24 Dyrektola General ego Lasriw Paristwowych z dnia l2 kwietiia 2018 l' w spla
wie wprowadzenia tymczasowych warunków technicznych na dlewno iglaste kłodowane (WK) pozyskiwa'
ne na tercnach pok]ęskowych' micrzone w stosach lączonych
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PloceS upŹątania powierzchni nie kończył się na pozyskaniu drewna przemysłowęgo i opa'
łowego' Wyzwaniem stalo się Zagospodarowanie pozoStałości pozlębowych _ gałęzi, odciętych
części po!'Zaskanych strzał' karp po Wywrotach - potęgowanę Wzrastaiącyln Zaglożenieln po
żarowym Zdewastowanych PŹeZ nawałnicę lasów i świadornościt1braku możliwościzagospodarowania tego dtewna przez miejscową ludnośćw ramach samowylobów. Dyrektor generalrry
mając powyżSze na uwadze wydał zaŹądzenia nI 23 Z dnia 12 kwictnia 20l8 r'. w spt'awie wprowadzęnia warunków technicZnych na pozostałościdt'zęwne' co wraz Z rcZwijaj4cą się koniunkturą na odnawia]ny sul'owicc enelgetyczny. umożiiwiało i umożliwią nada] Splawne upzątanie
powielzchni zrębów sanital'nych (wykonanie bez kosztóW cZęści Zabiegów agrotechIlicznych)'

Użycie w tenacię Dęcyzji nr 2ll DGLP Z 2017 L oklęśleli:''stan siły wyższej o Zasięgu ponadlokalnynr'' skiclowało nadlcśnictwa k]ęskowe do właściwejdla tęj syfuacjj p]ocedury
spzedaży drewna, okrcślonej w ZafządzeniLl ff 46 DGLP z 26 października 20l6 r' dla ,,rynku
niespodziewanie Zabulzonego w stopniu wyczerpt{ącym Stan siły wyższej o gęneZię naturalnei'
ZaSięgu ponadregiottalnyn'l''. wprowadzenie nadZWycZajnej plocedury splzedaży drewnzr klęskowego spowtlciowało znaczne zwiększenie iiczby nabywców i otwarcie dla rynku Zagnnicznego.
Postanowiono róWDocZeśDie' że w nadleśnictwach nieklęskowych RDLP w Toruniu rcalizacja
pianu pozyskania (20l7 r.)' a tym samyn ulrrów Z odbiolcami drewna, nie ulegnie Zmiai]ie'
natomiast w loku 20]8 zmniejszony zostanię nlbrir powierzchni użytkowania rębnęgo, a więc
Znniejszona podaż drcwna Wielkowymia! owego' aby ZWięksZyć Zaintelesowanie odbior'ctiw
drcwnem z telenów poklęskowych.

Weryfi kacja planów urządzeniowych nadleśnictw klęskowych
Konieczność zwiększenia rozIniaru pozyskania c1rewna ponad wielkośćokreśloną w planirch
urządzenia Jirsu spowodirwalii Zajstnięnie obowiązku wynikającego Z Art. 23 Ustawy o lasach'
to jest potrzebę wprowadzenia znian (aktualizacji) w obowiązujących planach urządzenia Iasu
(PUL) w niektót'ych nadlęśnictwach klęskowych. Niemal kaŹdę z tych nadleśnictw prowadziło
gospodalkę leśnąna inrrynr ctapic rcalizacji PUL, różne też (pod wzg]ędęm charaktelu, l'niejsca
i wielkości) zaistniały szkody w zarządzanych lasach. Zaszla więc koniecznośćprzeanalizowania
sytuacji i podjęcia decyzji' jakie pzedsięwzi4ć kroki w zakręsię uaktualnięnia tych Wiążącyclr
dla prowadzenia gospodarki leśnejw nadleśnictwtrch dokumentów' Przyjęta koncepcja zakładała;
l) wystąpienie do ministra właściwegods' środowiska o skrócenie obowiąZujących PUL
z.jednoczesnynl spoŻądzeniem d() nich iulcks(iw'
2) sporządzenie aneksów do obowiązqjących PUL'
3) pozostawienie pIanów (w nadIeśnictwach o nięwie]kich masowo uszkodzeniach drzewo_
stanów) W obowiąZującym stanie.
ostatecznie, w dw(lch nad]eśnjctwach: Rytęl (0'5 roku obowiązywania planu) i Runowo
(2,5 roku obowiązywania planu) za zgodą ministra właściwegods. środowjska, skrócono waż_
nośćistniejących planów urządzenia lasu do końca 2019 r. sporządza.jąc do nich aneksy' któr'e
objęły lata 2017_2019. jednocześnie zJecając wykonanię nowych PUL na lataŻ0Ż0 2029 '
W trzech nadleśnictwach: Bydgoszcz, LutóWko iRóżanna nie wprowadzono zmian, a w pozostałych clziewięciu wprowadzon<r aneksy do planów' W nadleślrictwach' gdzie nie wprowadzono zmian' wielkość pozyskaniir drewna Zostanie skorygowana w ramach obowiązującęgo ętatu'
plzez zaniechanie użytkowania na powierzchniach planowych (kompenSacja), w ramach obowiązku zalządczego ciążącego na nadleśniczych.

Zaftądzenle fi' 25 Dyrektola Genemlnego Lasów Państwowych z dnia l2 kwietnia 20 J 8 r w sprawic
wprowadzenia lymczasowych warunków technicznych na drcwno liściaste kłodowane (WK) pozyskiwane
na ter'enaclr pokJęskowych
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Koncepcja odbudowy zniszczonych lasów
Na podstawie analizy ortototomrpy. orlz inwentaryzlr-ji lrlziclnnej w nadleśrrictwach dIa któlych jej nie wykonancl, całkowitir powierzchnia do odnowienia oszacowana zostala na l8'2 tys' ha'

Taki tozmiaLr zadań do wykonania w ustawowyn tęlninie 5 lal. a więc najpóźniej r]o 2021 r',
stał się dla nadlęśnictwklęskowych poważnynr wyzwaniem. Jego najwięksi udziałowcy nrusieli
zmierzyć się z powierzchnią odnowień rzędu l000 ha/ rok - w Nadleśnictwie Rytel. 640 hł/rok
w Nadleśnictwie Czersk' 400 tys. ha /

rok

w nadleśrrictwaclr Przymuszewo' Runowo i Sztlbin.

W gludniu 2017 l' dyrcktol RDLP w Toluniu powołał..Zespółroboczy do opracowania
koncepcji odnowienia powierzchni leśnych wylesionych w wyniku nawałnicy z l l i l2 sierpnia
20l7 r.". w którego skład weszło pięciu pracowników ldLP oraz przeclstawicie]ę l4 nadleśnictw
klęskowych. Zadanien Zespołu bykl oklcś]ęnię ilości sadzonek posZczcgólnych gatunkóW nie_
zbęclnych do odnowienia powierzchni klęskowej olaz sporządzenie w nrakroskali projektrr odnowień, któlr:go elementanrj będą: strcfy ekotonowe' ogniska biocęnotyczne, pasy biologiczne.
uprawy pochodne. powierzchnie clo zainicjowania odnowienia natura]nęgo i pozostawione do
naturalnej sukcesji. Do opracowania koncepcji poshrŹyły oftofbtornapy. na bazię któIych stwo_
Izqro walstwy z zaznaczonymi gralricanri powierzchni (tęorctycznyn]i' pr'zcd wykonaniem cięć
sanitarnych) do odnowienia' któr'e następnie ,,nałożono'' na napy siedlisk' Ża ponoc4 opltlglamowania QCIS, każdej powierzchni (poligonowi). kt(lrcj nadano kategofię| zrąb, luka. podsadzenie - przypisano typ siedliskowy lasu' adres leśny olaz okleślono jej wielkość.Dla tak stworzonych .,tymczasowcl'' wydzieJeń okleślono typy siedliskowe lasu iodpowiadające im docelowe
składy gatunkoWe'

Następnię' Wykorzysttljąc progrtm Excel' do któręgo wprowadzono powyższe danę' Za po_
mocą fbrmuł rrwzględniających norny sadzenia pt'lszczególnych gatunkóW' WylicZ()no zapotrzębowanie na sadzonki. Zaprojektowane w makroskali slrcly ekok)nowe. pasy biologiczne (prze-

ciwpożalowe), ogniska biocęl'lotyczne niały przypisrrnc swoistę składy gatunkowe idla nich
wykonano obliczenia odrębnie. Wyliczono, że do odnowienia l8,2 tys' ha tęręnów poklęskowych
RDLP w Toruniu naleŻy przygotować 137 m]n sadzonek. głównie sosny. a w dalszej kolejności
dębriw. buka' brzozy, modzewiir. świerka i kilkunastu innych gatunkóW drzew oraz ki]kunastu
gatunkóW krzcwów.

Uzyskanc dane stały się podstawą do planowania proclukcji szkółkarskiej, nie tylko w nadleśnictwach klęskowych' aic także w wybranyclr szkółkach irrnych nadleśnictw. Na potzeby zwielokotnionych zadań odnowielliowych rozbudr'lwano t.kże SZkółk kontenercwą W Nad]eśnictwie Dobrzejewi
ce zwiększającjej nrożliwościprodukcyjne z 3 do 6 mln szt'lrck (do 7 mln szt. So)' a plzygotowanie
sadzonek z zakrytym systęmem korzel]iowym wydłużyłoznacząco okrcs odnowień.

odnowięnia na dużą skalę ruszyly.już w 20l8 r'. i odbywały się równolegle do intensywnych
prac związanych z pozyskaniem i sprzedażą drcwna z terenów klęskowych' Na koniec 2018 r.
zaawansowanie odnowieli wynosiło 6'87e ( 1 tys. ha), na kontęc 2019 r' _ 3'1 ,1o/a (6,8 tys' ha)' na
'2
konięc 2020r 63,6% (l1,5 tys' ha), w połowie 202l r. 76,9o/c ( l3.9 tys. ha)' Do odnowięnia
pozostało.jeszcze 4'3 tys. l]a otwartycl] powicrzchni. ale nadchodzi czas wykonywania poprawek
w nowo zakładanych uprawach, uzupełnień w uszkodzonych młodnikach, dolesień luk i podsadzeń w silnie przerzedzonych, stalszych drzewostanach. Rozmizrr tych Zabiegów trudny jest
u ohecnej chrł ili r1o pr'ce1zyjncBi l t)\,/ltc( iln iil'

W połowie czerwca 2018
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Dyrckbr RDLP w Toruniu utworzył, Za

Zgoclą dyręktora gęneralnego' stanowiSko pelnon]ocnika dylekklra ds. zagospodarcwania telenów klęskowych' którego zadaniem była ijest wszechstronna pomoc naclleśnictwom klęskowyn' ich merytoryczne
i organizacyjnc wsparcie, konsultacje w sprawach trudnych' bieżące śledzenie postępów w zagospodarowaniu powierzchni, sygnalizowanie problenrów do rozwiązania na szczeblu rcgionalnej
dylekcji' olganizacja tematycznych szkolęń' narad, konfćlencji itp.
r.
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Również w czerwcu 20l8 r. dyrcklol RDLP w Toruniu powo]ał Zęspół konsultacyiny ds.
Zitgospodalow.uia telenów k]ęskowych, w kkirego skład weszli placownicy dyrekcji regionalnej
(naczclnicy wydziatów i specjaliści)'ó osób. pŹedstawicielc nadleśnictw klęskowych ńżnych
szczebli ztllządzania (Ieśniczowic. pracownicy tęchnicŻni' inŻynielowie nadzot'u. Zastępcy nadlęśniczych) 9 osób, przedstawicieje śr'odowisk naukowych z Bydgoszcz5'' Torunia i Pozlania
- 7 osób. regionalny konselw.ltol pŻyrody w Gdańsku, kierownik oddziału Pomor'skiego Zespołu
Parków Krajobrazowych _ Zabolskiego Parku Krajobmzowego olaz przedstawiciel Urzęclu Miasta
w Chojnicach. r'azcm 25 osób. Ponaclto na cztery, dwudniowc robocze zespołu Zaploszeni Zostali
pracownicy Instytlltu Badawczcgo Leśnictwa,wydziałów leśnych SGGW w Walszawię i Uniwersyletu Przyrodniczęgo w PoznaniLl' dyrekklr Parku Narodowego ',Bor'y Tucholskie'', pzedstawiciele Kujawsko-Pomolskiego Urzqdu Malszalkowskiego w Tofuniu' pĘedstawiciele Dyrekcji Generalncj Lasów Państwowych iZespołu ochlony Lasu w Gdańsku, a także lęśnicyz nadleśnictw
klęskowych z RDLP w Poznaniu, Gdarisktt i Biilłymstoku' Pfzedmiotęm konsultacji były sposoby
postQpowania hodowlancgo, zagadnienia z zakrcsu ochrcny Jasu, przeciwpożaowej oraz ocl-uony
przyrody i kształklwania krajobrazu' problcmy gospodarki Łlwieckiej' tematyka utlostępnianie lasu
i komunikacji społecznej' jak lównież zarzątlzanie kadrani w sytuacjach kyzysowych'
Ef'ekteIn pracy zespołu było bieżące teagowanie na probiemy pojawiające się w nadleśnic
twacl], wnioskowanic do dyrcktora rcgionalnego o podejmowanie niezbędnych. pilnych inicjatyw oraz oplircowanię' przygotowanie i wdrożenie .'wytycZnych kompleksowego' ęk()systen]o
wcgo zagospodirri'lwania telenów klęskowych". Dokument w waŹnych, nie cielpiącyclr zwłoki
kwestiach był WdraŻany etapowo..jako opracowitnic crrłościowe,zatwicrclzony został w połowie
2()19 r. ,Wytyczne" są przede wszystkinl zbiorenl zasad' kięl'unktiw i sposobów plowadzenia zagospodirrowania telenów klęskowych. wskazuią takżę niekonwencjonalne, lzaclko wykozystywaoe, choć w pr'aktyce gospoclarki leśnejalanę mctody i spoSoby dZiałania. są też próbą holist5lcz
nego. wieloaspektowego podejścia do kwcstii Zagospodarowarria powierzchni o 1iikim Zakresię'

Ochrona lasu i ochrona przyrody na terenach klęskowych
Zadanil ochroniarskie w pielwszym etapie Zagospodirrowania terenów klęskowych, czy_
etapu uplzątania drcwna. dotyczyły głównie ochrony pr'zeciwpożarowcj i ochrony mienia.
Pięl'wsze z zadań realiztlwarre było ptzede wszystkim przez systen]łtyczne LrdlaŹlrianie dojazdów
pożalowych i ich bieżące ręmontowJnic' przywl'ucrnie spt':rwności punktom czerpania wody,
wzmocnienic omz Zi!tensyfikowanie ]]atlolowania telenóW. w tym sirmolotowego. a także poprzez wprouclzenic przez nadleśniczych' okresowego zakazu wstępu do lasu-

li

Nazajutż po przejściu nawahricy nii terenie RDLP w Toruniu zakaz objął 148 tys. ha

(327o

powielzchni Dyrekcji LP w Toruniu). Następtlic. sukcesywnie. w mialę Postęptl prac uprząta
jących był on pomnie.jszany i po dwóch latach (w sietpniu 2019 r'.) dotyczył już tylko niespęha

l5 tys. ha lasóW (37. powierzchni lasów RDLP w Torurriu). Zl]acząca ro]a W ochlonie p.poż. oraz
ochronie mienia przypadła Stlaży Leśnej. którcj funkc.jonarir'rsze z postelunkóW poszczcgólnych
nadleśnictw RDLP w Toful']itl, pełnili całodobowe dyżury na telenach klęskowych.
W.az z lozpoczęciem ptocesu odnawiania porządkowanych sukcesywnie powierzchni na
plan pierwszy wysunęła się ochrona Zakł.rdanych upraw leśnych oIaZ pozostaiących na gruncie
drzewostanów plzed czynnikanri biotycz]]y]n' W Borach Tucholskich' gdzie głównym gatunkiem przywracanym na powielzchnie klęskowe _ ze względu na slILlktuĘ tloficZną siediisk -.jest
sosna zwyczajnl, obawy dotyczyły uągloŻenia Ze stlony szcliniaka SoStlowca ()raz gatunków towarzysz4cych. W przypatJktt przerzedzonych drzewostanów. ocalałych grup' kęp i różnej wielkości,'liranek" drzew na powierzchniach otwaltych. których osłabienie w wyniku huraganu tILldno
było ocenić. spodziewano się masowego pojawu szkodników wtóInych' gkiwnie przyplaszczka
granatka. Na szczęście, zarówno jedne' jak i drugie obawy nie znalazły' przynajmniej dotych
c7xr. polu iclljzcrtiu u rzeczl u istuir'i.
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KoJejnym zagrożcniem' są szkody Ze strony ieleniowatych i dotycz4 one upraw we wsZyst-

kich nadleśnictwach klęskowych. Istotnym' i dyskutowanym problenlem.jest ochrona nowozakladanych upraw Z Zastosowanicm grodzeti. Na jaką skalę je stosować, jakię będą koszty w różoych wariantach, czy stać na nie nadleśnictwa? Następnie' jak długo glodzenia utrzymywać. jak
zapewnić spnwnośćich tunkcjonowanil, itd.'] Tc i inne pytania są nadal otwarte' a podejście
kierownictw nadlcśnictw jest w tej kwestii Zfóżnicowaoe'

Huragan spowodował dużę sttąty na obszarach chronionych. Zaishriałe szkody dotyczyly
głównie obszarów NATURA 2000' rezerwatów, a wśród indywidualnych tbrm ochtony przyrody: stref ochlony (w ralrrach ochlony gatunkowęj) i pomnikriw pr'zyrody. Głównym kiel'unkiem
działań nadleśnictw było w pierwszej kolejności ustalenie rozniaru szkód, a następnie skonSultowanie' z właściwymiterytorialrrie dyrekcjanli ochroly środowiska' ściężękpostępowania'
KonsulLacje prowadzone byly także w procesie prowadzonych prac urządzeniowych' Dotyczyły przede wszystkin Zakresu uprzątania powiezchni ze zniszczęś powstałycb w wyniku
nawałnicy, a następnie metod ich odnawiania przy zachowaniu dbałościo cel ochrony. w takich
Rzeki Brdy", .,Bagna nad stążką'' i ,wąWelno''' Konsu]towaobiektach' jak: IęZęrwaty
',Do]ina
no równięż kwestię pozosLawienia nieuprzątniętego otocZenia (strefy bufbrowej) i l'ragmentów

drzewostanów wokół iw sąsiedztwie tortilwiskowego Iezerwatu ''Mętne". Ważnym zadanięm
nadleśnictwbyło odpowiednio szybkie zareagowanie w sprawie chlonionych obiektów trraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego procedury postępowania.

Komunikacja ze społeczeństwem
Skutki przejściarrawałnicy w krrjawsko pomorskie były przerażające. Tysiące hcktarów ptlwalonych' połaIrranych drzew' w tym również te najwyższej jakości hodowlanej' w tym wyłączone dlzewostany nasięnne w Borach Tucholskich i dębowe na ter'enie Krajny' Mieszkańcy gmin
borowiackich w okolicach Rytla, Czerska i Brus' w tym rodziny leśników i innych osób związa
nych z lasen, żyjący.'od zawsze'' pośród roz1eglego kompleksu leśnego. nazajutrz po przejściu
huraganu znaleŹli się w nowej IZęcZywistości' ogromnych otwaltych przestrzeni wypełnionych
ctnęntaIZyskięm 5ęlęk ly:ięc) Jl/c\Ą.
Pierwszą reakcją lokalnego społeczeństwa na Zaistnialą tragedię była wielka bezinteresownośćw niesieniu pomocy bliskim, sąsiadom i wszystkim poszkodowanym. wielka solidarność
i poświęcenie.Na pierwszej linii frontu, obok strażaków a często jęszcze przed ninli. Stąnę]i lcśnicyipracownicy zakładów usług leśnych udraŹniający szlaki korluniklcyjne i niosący ponloc
poszkodowanym.
ac.ji

Boly Tucbolskie to prawdziwe zagłębie dla amatorów grzyboblania oraz miłośników rekrei wypoczynku na łonie leśnejnatury. Stąd brała się ogromna presja' zarówno Ze stlony ]o-

kalnej społeczności, .jak itulystów najak najszybsze zniesienię zakazów wstępu do lasu. chociaż
w wielu miejscach, po przejściu nawałnicy. lasu po prostu nie było'

Taką sytuacię w specyficzny sposób wykolzystali leśnicy ot-er'ując turystykę .'kIęSkow4".
W samym centrum cyklonu w Nadleśnictwie Rytel, odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie
i Zaintelesowanię' leśnicyprowadzili np. akc.ję edukacyjną pod hasłenr
''Pzez serce klęski'' oprowadzając grupy zainter'esowanych po terenach zniszczonych ptzez nawałnicę. Już w 20]8 r. rra
wzniesieniu. tuż przy drodZę krajowej nr 22. gdzie huragan zniótł dr'zewostan nasienny' leśnicy
posadowili wieżę widokową Z tablicami edukacyjnymi na tenat huraganu stu]ecia. Miejsce to
jest odwiedzane przez lóżnorodne grupy wycieczkowe, turystyczne, rodzinne i indywidualnych
ttllystóW plze]nięSZczające się drogą nr 22 w kierunku Tróimiasta.
Jednak inicjatywą i działanienr bez precedensu była akcja sadzenia las(lw społecznych na
tęIcnach poklęskowych. Najbaldziej spektakuIarnym wydrrrzenicm bykl sadzenie lasL] na telenie
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Nrrdleśnictwa Rytel' w dniach 26 i 27 kwietnia 2019 L z udziałem Prezydenta RP Andr'zeja Dudy
orirz ponad tysiąca osób reprcZęntujących rrlŹne grupy społcczcństwa. Plzez dwa dni akcji na
l00 ha posadzono 300 tys. dębtiw.

Akcje sadzenia lirsriw społecznych na terenach poklęskowych zyskały bardzo clużą popularrrość'Chociaż był to spory wysiłek organizacyjny. lcśnicy nic odlnawiali chęhrym LrcZestnictwa
w odbudowie lasów zttiszczonych ptzez rrawahricę z 20l7 r. Tylko w 20l9 r. w l4 nadleśnictwach
klęskowych RDLP w Torrrniu w akcjJ sadzenia lasów społecznych ttczestniczyło ponad 1l tys.
osób. które posadziły 240 ha nowych lasów. Udział w podobnej akcji w 2020 L Zadeklarcwało
te jednak ladykalnie ograniczyła pandemia Covid-19' oc|nowienia
powielzchni poklęskowych były kontynuowane zgodnie z założonym planem' przez wyspec.jali

blisko l0 tys' osób' Plany

zowane ztkłady usłu_l leśnych'

Ważnynr aspekten konrunikacji ze społeczeństwęm w Sytuacji klęski huraganu. który zniszczył tlzicsi4tki tysięcy hektarciw lasów byl i.jest przekaz medialny' Sane media tylko w chwili wystąpienia kataklizmu Źywo intercsuią się wydarzeniem. W kolejnych miesiącach ilatach (szczególnie rocznicach nawałnicy) ząclaniem leśników byb ijest infor'mować i pozyskiwać media dla
sprawy przypomnicnia i infot'mowania o aktualnej sytuacji na tęrcnie pok]ęskowym. W RDLP
w Toluniu' l]ocząwszy od 20l7 r'' niez'alęŻnię od inicjatywy wlłsnej nrecliów, w każdym r'oku
kontruktowane si} ploglamy teJcwizyjne' audycje radiowe. artykuły w legionalnej prasie naświetlające pfoble]n huraganu stulecia..jego konsekwencji i etapu odbudowy zniszczonych lasów.

Zakończenie
Ponlimo wspólnego nrianownika. jakim jęst huragan - sprawca zniszczenia c|rzcwostanów'
każdę z l.1 nadleśniclw k]ęskowych RDLP w Toluniu musiało się zm|erzyć ze specyfiką Zaistniałej sytuacji nir zai'ządzanynr obszłlze' Wynikała ona glównie Zę stanu lasów plzed nawałnicą. charakteru uszkodzęti. ich wielkości ilokalizac.ji, tlostępności obszarów leśnych, możli
wości użycia nraszyn wielooperacyjnych bądŹ konieczności Zastosomnia ręcznego ptlzysktrnia.
a w procesie odnawiania powierzchrri: żyznościsiedIisk' stopnia uplzątnięcia terenu, dostępności
rrdpowicclnicgtl nlirteriału sadzeniowego, sprawności organizacyjnej usługodawców' dysponowania przez nich odpowiednimi zasobani ludzkimi oraz sprzętowymi' itp.

W artykulę pominięto nięktó'ę tematy, choć w ogó]nym bilansie zagospodarowania tere
nów klęskowych nliały niezwykle istotne znaczenie. jak np.: budowę i naplawy dróg, wspóŁ
udziirł Lasów Państwowych w lemontach dńg publicznych. pomoc LP ipracowników nrrdleśnictww uprŻątaniLt iodnawianitr lasów nie stanowiących własnościskarbu pańStwa, dodatkowe
zatrudnienie pl'acowników w nadleśnictwach i orgarrizację pracy' aspekty psych(lJogiczne placy'
w tym wspafcię psych()terapeutyczne. Swiadczą one o złożonościproblemów z jakimi przyszło
się lcśnikorn mierzyć z chwilą przejścia nawałnicy, ttsuwania jej skutków i kolejnych Iat wię|koobszalowej odbudowy zniszczonych lasów.
Rozmiat i zklżonośćpt'zeplowadzonych dotychczas prac był możliwy dzięki skuteczności
l'unkcjonowanil olganizac_ii, jako systemu' któq są Lasy Państwowę' Na szczególne podkreślenie zasługLrje nięzwykIe Sprawne tworzenie (na bieżąco, pod ogrorrrną presją) procedur postępo
wania i podejnorvanie odważnycl] <lecyzji przez ówczesnego dyrektora generalnego i kierownictwo RDLP w Tot'uniu' Z kolei kreatywność i zaangażowanie pr'acowników poszczególnych
nadleśnictw k|ęskowych' identy1ikujących się z realizowanymi celani, dysponrtjących przy tym
nowoczesnymi narzędziami placy' przełożyłysię na etbktywność realizacji zadań' Równocześie, iStotnym i godnym uznania zjawiskiem była ijest dcterminacja oraz poświęceniezałóg nad
Icśnictw i pracujących dla nich zakładów usłt]g leśnych, nastawionych na \pro\tanie wyzwlniom.
które z dnia na dzięń stały się ich udziałem.
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Rycina 5. Uprzątanie szkód w Nadleśnictwie Przymuszewo _ widoczne stosy pozyskanego drewna
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Rycina 6' odbiórka drewna w Nadleśnictwie zamęenica lioi'
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