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Leœnikom, pracownikom leœnictwa i ich rodzinom

sk³adam podziêkowanie za dotychczasowy trud i pracê
na rzecz polskich lasów.
Jednoczeœnie ¿yczê zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
z okazji Œwiêta Lasu 2008. Darz Bór!
Janusz Kaczmarek
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu
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- Polskê czeka realizacja wielkich
inwestycji drogowych. W regionie kujawsko-pomorskim niektóre z nich s¹
ju¿ w trakcie realizacji. W jakim stopniu dotycz¹ one gruntów Lasów Pañstwowych?
- W regionie kujawsko-pomorskim s¹
lub bêd¹ realizowane inwestycje drogowe, w tym drogi krajowe, wojewódzkie
i gminne. Dotykaj¹ one tak¿e gruntów
Skarbu Pañstwa zarz¹dzanych przez
Lasy Pañstwowe. Prawdopodobna powierzchnia tych inwestycji na naszych
gruntach siêga 350 ha.
- Jakie drogi lub ich fragmenty powstan¹ na terenie nadleœnictw nadzorowanych przez Regionaln¹ Dyrekcjê
Lasów Pañstwowych w Toruniu?
- Na terenach naszej Dyrekcji realizowane s¹ lub bêd¹ liczne inwestycje

drogowe, z których wymieniê tylko g³ówne: w Nadleœnictwie Gniewkowo - budowa odcinka autostrady A-1, modernizacja odcinka drogi krajowej nr 1 (ToruñW³oc³awek) i modernizacja drogi gminnej w granicach Torunia, w Nadleœnictwie Bydgoszcz - budowa odcinków
dróg ekspresowych S-5 oraz S-10, od
Bydgoszczy do Bia³ych B³ot i Emilianowa, w Nadleœnictwie ¯o³êdowo - pó³nocno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy
(odcinek drogi ekspresowej S-5) i budowa kilku dróg gminnych w Bydgoszczy,
w Nadleœnictwie D¹browa - przebudowa drogi krajowej nr 1 (odcinek BzowoDolna Grupa) i odcinek drogi ekspresowej S-5 relacji Nowe Marzy-Œwiecie-Bydgoszcz-Cotoñ, w Nadleœnictwie Szubin:
kolejny odcinek drogi ekspresowej S-5,
w Nadleœnictwie Golub-Dobrzyñ - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudzi¹dz - Rypin oraz w Nadleœnictwie Toruñ: przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 551 relacji Strzy¿awa-Unis³aw-W¹brzeŸno i dróg na terenie gminy Z³awieœ
Wielka.

– rozmowa z
ANDRZEJEM
STETKIEWICZEM,
naczelnikiem
Wydzia³u
Zasobów
w Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Pañstwowych
w Toruniu

- Jaka powierzchnia lasów zostanie
wyciêta? Czy s¹ tam te¿ szczególnie
cenne fragmenty przyrody? Czy wielkoœæ bie¿¹cych zalesieñ gruntów porolnych rekompensuje straty w powierzchni leœnej?
- Pod inwestycje drogowe zostanie
prawdopodobnie zajêtych oko³o 330 ha
lasów z terenu nadleœnictw RDLP w Toruniu. Przy realizacji odcinków dróg ekspresowych S-5 i S-10 w Nadleœnictwie
Bydgoszcz zosta³y zajête powierzchnie
dwóch u¿ytków ekologicznych. Wielkoœæ
bie¿¹cych zalesieñ gruntów porolnych,
niestety nie rekompensuje straty w powierzchni leœnej.
- Na czym polega przekazanie gruntów Lasów Pañstwowych pod wielkie
inwestycje drogowe?
- Nabywanie przez zarz¹dców dróg
nieruchomoœci zarz¹dzanych przez Lasy
Pañstwowe pod realizacjê inwestycji drogowych odbywa siê w trybie Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwe-

stycji w zakresie dróg publicznych. Nieruchomoœci objête ostateczn¹ decyzj¹
o ustaleniu lokalizacji danej drogi, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi teren,
staj¹ siê z mocy prawa: przy drogach krajowych - w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, zaœ
przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych - w³asnoœci¹ odpowiednich jednostek samorz¹du terytorialnego.
Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa zarz¹dzane przez LP, przeznaczone na pasy drogowe, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo
w³aœciwy zarz¹d drogi, otrzymuj¹ z mocy
prawa, nieodp³atnie, w trwa³y zarz¹d,
z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, dotycz¹ca tych nieruchomoœci, staje siê ostateczna. Ustanowienie tego
trwa³ego zarz¹du, stwierdza w drodze decyzji starosta. Jego decyzja, stanowi podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej.
Do gruntów rolnych i leœnych objêtych
decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi nie
stosuje siê przepisów o ochronie gruntów
rolnych i leœnych. Do usuwania drzew i krzewów znajduj¹cych siê na nieruchomoœciach
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objêtych decyzj¹ o ustaleniu lokalizacji
drogi, z wyj¹tkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomoœci wpisanej do
rejestru zabytków, nie stosuje siê przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowi¹zku uzyskiwania zezwoleñ na ich usuniêcie oraz op³at z tym zwi¹zanych.
- Jakie s¹ skutki, m.in. ekologiczne, inwestycji liniowych, takich jak drogi szybkiego ruchu?
- Inwestycje drogowe, w tym szczególnie drogi szybkiego ruchu, s¹ niew¹tpliwie potrzebne Polsce jako warunek
dalszego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Jednoczeœnie s¹ du¿ym problemem z punktu widzenia interesów
przyrody i ekologii. Natê¿enie ruchu na
takich drogach i ogromny ha³as powodowany przez poruszaj¹ce siê pojazdy
wp³ywaj¹ niekorzystnie na florê i faunê.
Lokalizacja nowych dróg czêsto przecina naturalne korytarze migracyjne zwierz¹t. Pomimo budowy specjalnych
przejœæ kolizje na drogach z udzia³em
zwierz¹t s¹ nieuniknione. Poza tym,
wzd³u¿ tras komunikacyjnych wystêpuj¹
szkodliwe imisje truj¹cych gazów i metali ciê¿kich, niejednokrotnie przekraczaj¹ce dopuszczalne normy. W³aœnie ze
wzglêdu na zanieczyszczenia powietrza
w otoczeniu ci¹gów komunikacyjnych
zachodzi potrzeba prowadzenia przez
leœników kosztownej przebudowy drzewostanów na g³êbokoœæ 50 m w g³¹b
lasu, po obu stronach pasa drogowego.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Tadeusz Chrzanowski
Toruñ, 8 maja 2008 roku

Wylesienia s¹ zawsze dla leœników szczególnie przygnêbiaj¹ce. Œwiadomoœæ, ¿e trwale zmieni siê krajobraz, znikn¹ na zawsze – pielêgnowane i ochraniane przez dziesi¹tki, niekiedy setki lat – drzewostany ka¿dego z nas zasmuca. Budowa nowych dróg, w tym tych o najwy¿szych
standardach czyli autostrad jest jednak, jak siê wydaje, nakazem chwili.
Burzliwy, wrêcz lawinowy rozwój motoryzacji wymusza inwestycje infrastrukturalne o niespotykanych dot¹d rozmiarach.

W

Nadleœnictwie Gniewkowo ju¿ na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
„pod siekierê” posz³y pierwsze hektary
lasu przeznaczone pod budowê przysz³ej
autostrady A-1 Gdañsk – Cieszyn. W latach 1992 – 2008 nadleœnictwo przekaza³o na cele zwi¹zane z infrastruktur¹ drogow¹ ³¹cznie 218 ha, w tym droga S-10 –
41 ha, autostrada A1 – 175 ha, droga EK
– 2 ha. W owym okresie wybudowano
jedno pasmo ruchu drogi S-10 wraz
z mostem autostradowym przez Wis³ê
w pobli¿u osiedla Czerniewice. Potem
przez d³ugi okres dzia³alnoœæ inwestycyjna w tym rejonie zamar³a. Most autostradowy przej¹³ istotn¹ czêœæ tranzytu samochodowego w kierunku Warszawy.
Oddanie do u¿ytku w 2005 r. nowej obwodnicy po³udniowej Torunia – niestety
znów tylko z jednym pasmem ruchu –
poprawi³o sytuacjê kierowców przeje¿d¿aj¹cych z pó³nocnego zachodu na
wschód drog¹ S-10. Dla Nadleœnictwa
Gniewkowo budowa obwodnicy by³a jednak jedynie preludium, przed znacznie
wiêkszym wylesieniem.

Wylesienia s¹ dla leœników szczególnie przygnêbiaj¹ce. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Ju¿ podczas prac urz¹dzeniowych
prowadzonych w latach 1997-98 zosta³y
uwzglêdnione w Planie urz¹dzania lasu na
lata 1998-2007 powierzchnie przysz³ej autostrady (ze studium wykonalnoœci), na
których zaniechano prowadzenie ciêæ
rêbnych (pas szerokoœci 1 – 2 oddzia³ów).
Mia³o to zabezpieczyæ przebieg przysz³ej
trasy autostrady przed otwartymi powierzchniami zrêbowymi. Zosta³a przez to
stworzona swoista otulina autostradowa.
W miêdzyczasie, w lipcu 2001 r., wichura spowodowa³a du¿e straty w drzewostanach ods³oniêtych przez wyr¹b pod
budowê wêz³a Czerniewice (zjazd na
most autostradowy), gdzie zasz³a koniecznoœæ wyrêbu sanitarnego na powierzchni ok. 15 ha. Równie¿ w roku
2001, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
wyda³ decyzjê lokalizacyjn¹ pod odcinek
autostrady od Torunia do W³oc³awka.
Uchwalona 10 kwietnia 2003 r. ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych stanowi, i¿ Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nie ma lasu, bêdzie droga. Fot. Tadeusz Chrzanowski

ki

(GDDKiA) z mocy prawa otrzymuje
w trwa³y zarz¹d, nieodp³atnie nieruchomoœci wchodz¹ce w sk³ad Skarbu Pañstwa i nie stosuje siê przepisów ustawy
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych. W ten sposób, bez jakichkolwiek odszkodowañ, po decyzji lokalizacyjnej Wojewody nastêpuje przekazanie terenów leœnych decyzj¹ Starosty w trwa³y
zarz¹d GDDKiA. Starostowie Powiatu Aleksandrowskiego i Toruñskiego na prze³omie
lat 2007/08 wydali stosowne decyzje i ponad 131 ha trafi³o do drogowców.
Grunt leœny przesta³ byæ lasem, ale
pojawi³o siê pytanie, co z drewnem? Nie
precyzuje tego wspomniana ustawa, podjête zosta³y zatem rozmowy z GDDKiA.
W ich wyniku ustalono, i¿ drewno w³asnym kosztem pozyska nadleœnictwo
i – co zrozumia³e – dokona jego sprzeda¿y. Ze wzglêdu na usilne ¿¹dania inwestora zgodzi³em siê równie¿ na bardzo krótki 4-miesiêczny termin uprz¹tniêcia drzewostanów z ponad 131 ha powierzchni leœnej, o ³¹cznej mi¹¿szoœci
28 456 m szeœc. drewna. By³o to trudne
zadanie, szczególnie w aspekcie zbytu
tak du¿ej masy drewna. Do realizacji ciêæ
na pasie autostradowym zaanga¿owane zosta³y Zak³ady Us³ug Leœnych
i zestaw maszyn wielooperacyjnych (harvester i forwarder) z Nadleœnictwa
Skrwilno. Konieczne okaza³o siê dostosowanie harmonogramów dostaw do

W pobli¿u Torunia autostrada A-1 bêdzie przebiegaæ równolegle do krajowej „jedynki”.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

przyspieszonego wyrêbu. W ci¹gu czterech miesiêcy wykonano ok. 42 proc.
rocznego planu nadleœnictwa.
Znaczna czêœæ usuwanych drzew zlokalizowana by³a wzd³u¿ ruchliwej drogi
krajowej nr 1 (trasa autostrady A-1 bêdzie
przebiega³a równolegle do tej drogi), st¹d
koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego, podczas wycinki. Konieczne by³o opracowanie odpowiedniej organizacji ruchu przewiduj¹cej
czasowe wstrzymywanie przejazdu pojazdów. Ten problem rozwi¹za³a wynajêta firma zewnêtrzna wskazana przez GDDKiA.
By³y i inne problemy. Tegoroczna ³agodna zima sprawi³a, i¿ szybko uszkodzeniu
uleg³y drogi wywozowe. W trybie awaryjnym konieczne by³y doraŸne remonty
dróg umo¿liwiaj¹ce wywóz drewna.

Ponadto, prowadzone prace budzi³y
du¿e zainteresowanie wœród spo³eczeñstwa miejscowego i przejezdnych. Wielokrotnie wyjaœnia³em powody tak wielkich wyrêbów lasu ró¿nym osobom i czêsto wœród rozmówców spotyka³em siê
z niezrozumieniem czy wrêcz zarzutami.
Wylesienia s¹ zawsze dla leœników
szczególnie przygnêbiaj¹ce. Œwiadomoœæ, ¿e trwale zmieni siê krajobraz,
znikn¹ na zawsze pielêgnowane i ochraniane przez dziesi¹tki, niekiedy setki lat
drzewostany ka¿dego z nas zasmuca. Ale
jest równie¿ wœród nas przekonanie i wiedza, ¿e na drugiej szali tego wa¿nego
spo³ecznie problemu jest po³o¿one bezpieczeñstwo u¿ytkowników dróg.
Stanis³aw S³omiñski

Harvester na zrêbie pod autostradê. Fot. Nadleœnictwo Gniewkowo
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Fot. Mateusz Stopiñski

P

onad 100 hektarów lasu zamierzaj¹ wyci¹æ drogowcy planuj¹cy budowê pó³nocno-zachodniej obwodnicy Bydgoszczy.
Droga ekspresowa S-5, przechodz¹c przez Nadleœnictwo ¯o³êdowo, przetnie kompleksy leœne otaczaj¹ce miasto od zachodu i pó³nocy. Leœnicy alarmuj¹, ¿e budowa rozciê³aby korytarz ekologiczny ³¹cz¹cy Bory Tucholskie i Puszczê Bydgosk¹.
– W³aœnie z³o¿yliœmy dokumenty do Kujawsko-Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w celu uzyskania decyzji œrodowiskowej – informuje Tomasz Okoñski, rzecznik
bydgoskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy
spoœród czterech przedstawionych wersji
przebiegu trasy sugeruj¹ wariant omijaj¹cy Bydgoszcz. Trasa mia³aby przechodziæ
przez g³ówny kompleks leœny przymiejskiego Nadleœnictwa ¯o³êdowo.
– Jako przyrodnik i leœnik jestem przeciwny takiej lokalizacji – mówi nadleœniczy Krzysztof Sztajnborn – z drugiej strony nie chcemy blokowaæ krajowych inwestycji. Tak naprawdê, poprowadzenie drogi
przez lasy bêdzie du¿¹ strat¹ dla spo³eczeñstwa – dodaje. Lasy Nadleœnictwa
¯o³êdowo, bezpoœrednio przylegaj¹ce do
miasta stanowi¹ dla bydgoszczan miejsce
odpoczynku i s¹ celem weekendowych
wypadów za miasto, a rozciêcie ich pa-

P

rzebieg projektowanej pó³nocnozachodniej obwodnicy S-5 budzi
niema³e kontrowersje. 29 kwietnia br.
w Nadleœnictwie ¯o³êdowo mia³o miejsce spotkanie w sprawie przebiegu trasy przez grunty Lasów Pañstwowych.
W spotkaniu udzia³ wziêli: wojewoda
kujawsko-pomorski Rafa³ Bruski, dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek,
nadleœniczy Nadleœnictwa ¯o³êdowo
Krzysztof Sztajnborn, wojewódzki konserwator przyrody Marek Machnikowski oraz
inni przedstawiciele Urzêdu Wojewódzkiego i Nadleœnictwa ¯o³êdowo.
Na spotkaniu dyrektor RDLP w Toruniu i nadleœniczy przedstawili wojewodzie
koncepcjê takiego przebiegu trasy S-5,
która w efekcie oszczêdzi³aby ok. 20 ha
lasu. Mo¿na by to osi¹gn¹æ poprzez
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sem drogi ekspresowej spowoduje wzrost
presji ludzi na tereny ograniczone obwodnic¹ – stwierdza nadleœniczy Sztajnborn.
Bariera wp³ynie nie tylko na zwierzêta
wêdruj¹ce korytarzem ekologicznym ³¹cz¹cym Bory Tucholskie z Puszcz¹ Bydgosk¹,
takie jak jeleñ szlachetny. Mimo, ¿e planowane s¹ przejœcia dla zwierz¹t, to izolacja
i utrudniona wymiana genów mniej mobilnych organizmów znajduj¹cych siê po obydwu stronach inwestycji mo¿e mieæ powa¿ne skutki. Nadleœnictwo straci³oby ponad
100 hektarów lasów, m³odniki na linii budowy nie doczeka³yby dojrza³oœci.
Projektowana droga ekspresowa przeciê³aby dolinê rzeki Brdy w pobli¿u miejscowoœci Tryszczyn. Ze wzglêdu na przyrodnicze i krajobrazowe walory lasów (gr¹dów zboczowych) po³o¿onych nad rzek¹,
o objêcie ich form¹ ochrony prawnej wnioskowali ju¿ naukowcy z Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana

wkomponowanie obwodnicy w linie podzia³u powierzchniowego, jak i czêœciowo, w obecn¹ drogê nr 244. Ponadto,
w pewnej czêœci, istnia³aby mo¿liwoœæ
usytuowania trasy S-5 poza lasami.
Wojewoda kujawsko-pomorski, Rafa³
Bruski z pe³nym zrozumieniem przyj¹³ argumenty leœników i zaraz po spotkaniu
uda³ siê do oddzia³u Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad aby dalej dyskutowaæ
nad przebiegiem trasy.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do
poruszenia tematu inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w minionym
roku na terenie Lasów Pañstwowych
i przybli¿enia uczestnikom bie¿¹cych
spraw z zakresu leœnictwa.
Adam Markiewicz, Mateusz Stopiñski
30 kwietnia 2008 r.
Uczestnicy spotkania w

w

Fot. Daniel Kruczkowski

Wêze³ drogowy w Nadleœnictwie Cierpiszewo
Fot. Tadeusz Chrzanowski

i Jêdrzeja Œniadeckich w Bydgoszczy.
Nadleœniczy ma nadziejê na daleko id¹ce
konsultacje w sprawie trasy S-5.
Pawe³ Skutecki, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Bydgoszczy potwierdza, ¿e wniosek drogowców ju¿ wp³yn¹³. Wojewoda ma pó³ roku
na wydanie decyzji œrodowiskowej, któr¹
musi zaopiniowaæ minister œrodowiska.
Jest ona za³¹cznikiem do decyzji lokalizacyjnej, a obydwa dokumenty s¹ niezbêdn¹
czêœci¹ wniosku pozwolenia na budowê.
Rzecznik wojewody ocenia, ¿e jeœli
wszystko pójdzie g³adko, budowê bêdzie
mo¿na rozpocz¹æ za 10 miesiêcy.
Jedn¹ z alternatyw jest przeprowadzenie drogi S-5 przez Bydgoszcz, o co
zabiegaj¹ sam prezydent i radni Bydgoszczy. Prezydent Konstanty Dombrowicz
w przebiegu drogi przez miasto widzi najbardziej optymalny wariant daj¹cy szansê rozwoju miasta i niedopuszczenie do
zakorkowania centrum w perspektywie
kilku lat. Miasto zbiera podpisy mieszkañców pod poparciem dla takiego wariantu. Zostan¹ one wysy³ane do dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie.
Mateusz Stopiñski
25 lutego 2008 r.

O

ceniaj¹c z perspektywy kilkudziesiêciu lat nasze otoczenie mo¿na
z pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e nast¹pi³y
i ci¹gle trwaj¹ szybkie przemiany œrodowiska ¿ycia i pracy. Jeszcze niedawno trudno by³oby sobie wyobraziæ, ¿e
tam gdzie roœnie od niepamiêtnych
czasów las, za nied³ugo powstanie
nowa droga.
To, co obecnie widzimy, to ju¿ trwa³e
zmiany œrodowiska przyrodniczego. Myœlê jednak, ¿e takie s¹ koszty rozwoju cywilizacyjnego i tylko od nas samych zale¿y na ile uda siê je ograniczyæ minimalizuj¹c straty przyrody.
W Nadleœnictwie Cierpiszewo, podobnie jak w kilku innych nadleœnictwach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu trwaj¹ prace nad rozbudow¹ (poszerzaniem) istniej¹cych szlaków komunikacyjnych. Dla uzmys³owienia rozmiaru poszczególnych etapów
modernizacji szlaków komunikacyjnych,

nadmieniê, ¿e tylko budowa po³udniowej
obwodnicy Torunia w latach 2002 – 2004
poch³onê³a 14,72 hektara lasu, na których
rós³ las o ³¹cznej masie blisko trzech tysiêcy metrów szeœciennych (2961,6 m
szeœc.). Znik³y roœliny i zwierzêta – powsta³a asfaltowa pustynia. Nikogo nie
trzeba chyba przekonywaæ, ¿e s¹ to realne liczby i prawdziwe istnienia, które
trzeba by³o poœwiêciæ dla tzw. celów wy¿szej u¿ytecznoœci. Gdzie jest granica
powy¿szych celów? Trudno to okreœliæ.
Wszyscy chcemy ¿yæ wygodniej i dostatniej.
Jako leœnicy i gospodarze tego terenu pilnie obserwujemy rozwój obecnej
sytuacji na obszarze nadleœnictwa, aby
w razie koniecznoœci wdro¿enia nowych
projektów budowlanych mieæ wp³yw na
ich realizacjê w takim kszta³cie, aby cechowa³y go jak najmniejsze szkody dla
lasu, a tym samym dla nas wszystkich.
Daniel Kruczkowski

sprawie przebiegu drogi S-5. Fot. Adam Markiewicz
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Autostrada A-1 na terenie Nadleœnictwa D¹browa omija najcenniejsze siedliska przyrodnicze.
Fot. Piotr Beszterda

dezji i Terenów Rolnych z Bydgoszczy
Stanis³aw Bar³óg. Na terenie Nadleœnictwa D¹browa powierzchnia gruntów wy³¹czona z produkcji pod budowê autostrady wynosi 136 ha. Zaœ masa pozyskanego drewna pochodz¹cego z pasa
autostrady siêga 17,6 tys. m szeœc. grubizny. Wiek wyciêtych drzewostanów
waha³ siê od m³odników po drzewostany
rêbne.
Usuwanie drzewostanów wykonaliœmy na polecenie Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad. Prace rozpoczêliœmy
w po³owie listopada 2005 r. i zakoñczyliœmy na pocz¹tku marca 2006 r. Wiêkszoœæ drewna (14,8 tys. m szeœc.) zosta³a pozyskana maszynami wielooperacyjnymi (harwester), natomiast 2,8 tys.
m szeœc. pozyska³y Zak³ady Us³ug Leœnych.
W terytorialnym zasiêgu dzia³ania
Nadleœnictwa D¹browa zosta³y zaprojek-

P

rojektowanie przebiegu autostrady A1 odbywa³o siê od pocz¹tku lat 90-tych ubieg³ego wieku i trwa³o do roku 2000. G³ównym projektantem i osob¹ odpowiedzialn¹ za wszelkie ustalenia
z w³adzami wojewódzkimi, samorz¹dowymi, organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ przyrody, jednostkami zarz¹dzaj¹cymi gruntami oraz w³aœcicielami gruntów by³ in¿. Zenon Ry¿.
Ówczesny nadleœniczy Nadleœnictwa
D¹browa W³odzimierz Robert pe³ni³ w tym
czasie równie¿ funkcjê prezesa Okrêgowej Rady £owieckiej i by³ ¿ywotnie zainteresowany takim zaprojektowaniem
przebiegu autostrady A-1, aby w miarê
mo¿liwoœci omija³a najcenniejsze kompleksy leœne oraz minimalizowa³a szkody w gospodarstwie leœnym, jakie spowoduje budowa i póŸniejsza eksploatacja szlaku komunikacyjnego.

Pod koniec lat 90-tych w wyniku ustaleñ z wszystkimi stronami zainteresowanymi budow¹ autostrady, uda³o siê moim zdaniem - ustaliæ najkorzystniejszy
wariant. W 2000 r. osob¹ upowa¿nion¹
przez Agencjê Budowy i Eksploatacji
Autostrad do geodezyjnego wyznaczenia
korytarza drogi w terenie, sporz¹dzenia
kompletnej dokumentacji geodezyjnej,
w³¹cznie z zawarciem aktów notarialnych
by³ dyrektor Wojewódzkiego Biura Geo-

Dawny teren leœny przygotowany pod autostradê. Fot. Krzysztof Ksi¹¿ka
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towane i wybudowane cztery przejœcia
dla zwierzyny. Zaprojektowano równie¿
oko³o 20 przejœæ dla zwierzyny drobnej,
wyposa¿one w specjalne gabiony dla
przejœæ p³azów i gadów. Na trasie budowy pierwszego odcinka autostrady o d³ugoœci 86 km zaprojektowano i wykonano
86 wiaduktów.
Wyra¿am przekonanie, ¿e ochrona
interesów œrodowiska naturalnego, a tym
samym Lasów Pañstwowych - w trakcie
projektowania i budowy A-1 na terenie
Nadleœnictwa D¹browa - zosta³a zapewniona, poniewa¿ autostrada omija wszystkie cenne z przyrodniczego punktu widzenia siedliska.
Roman Kleczka

W œrodku kadru przejœcie dla zwierz¹t pod autostrad¹.
Fot. Grzegorz B³aszczyk

R

egionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych
w Toruniu mo¿e szczyciæ siê certyfikatem wzorcowej gospodarki leœnej FSC (Forest Stewardship
Council). Obecny certyfikat o nr SGS-FM/COC000916 przyznany zosta³ 2 stycznia 2008 r. i jest
kontynuacj¹ certyfikacji, jakiej podda³a siê nasza dyrekcja w roku 2001. Certyfikat jest wa¿ny przez okres
pe³nych piêciu lat. Tak jak poprzednio podmiotem
dokonuj¹cym oceny zgodnoœci gospodarowania ze
standardami FSC by³a firma SGS Polska.

Poddanie siê procesowi certyfikacji jest dobrowolne a decyzjê o nim podejmuje zarz¹dzaj¹cy lasami. Lasy, które s¹ dobrze gospodarowane mog¹ byæ certyfikowane przez akredytowane, wiarygodne i niezale¿ne firmy a produkty pochodz¹ce
z takich lasów mog¹ byæ oznaczane specjalnymi znakami towarowymi. Znaki te z kolei s¹ rozpoznawane przez klientów
w sklepie i mog¹ zadecydowaæ o zakupie danego produktu.
Certyfikacja zapewnia, ¿e klient kupuj¹c dany produkt nie przyczynia siê do niszczenia œrodowiska naturalnego, ³amania praw
pracowników i lokalnej ludnoœci. System certyfikacji FSC nie
jest jedynym systemem, który uwiarygodnia prawid³owoœæ
i zgodnoœæ prowadzonej gospodarki leœnej z proekologicznymi zapisami traktatów miêdzynarodowych. Podobn¹ rolê pe³ni
system PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes).
W systemie FSC gospodarka leœna oceniana jest na podstawie standardów, które s¹ porównywalne dla ró¿nych obszarów leœnych. Standardy maj¹ formê zasad, które zarz¹dzaj¹cy
lasem musi spe³niæ oraz kryteriów i wskaŸników, na podstawie
których odbywa siê ocena.
WskaŸniki stosowane dot¹d do oceny zgodnoœci gospodarowania w polskich lasach z globalnym dekalogiem zasad standardu FSC uwa¿ane by³y za tymczasowe i zosta³y ostatnio poddane rewizji przez Polsk¹ Grupê Robocz¹ FSC. Cia³o to o pe³nej nazwie ,,Zwi¹zek Stowarzyszeñ Grupa Robocza FSC - Polska" zosta³o powo³ane w oparciu o czynniki spo³eczne zgrupowane w trzech izbach: ekonomicznej, spo³ecznej i przyrodniczej dla koordynacji i reprezentowania polskich spraw zwi¹zanych z FSC na zewn¹trz. ,,Grupa" uzyska³a 19 marca 2008 r.
akredytacjê przy organie wykonawczym - Radzie Dyrektorów
FSC. Wiele norm w sporz¹dzonym przez tê Grupê ,,Projekcie
zasad, kryteriów i wskaŸników dobrej gospodarki leœnej w Polsce" znajduje swe odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie
ale czêœæ z nich od polskiego i unijnego prawa odbiega. Te
rozbie¿noœci wystêpuj¹ce na poziomie wskaŸników mog¹ nam
w przysz³oœci skomplikowaæ prowadzenie racjonalnej gospodarki leœnej i, w zwi¹zku z tym, budz¹ szereg zastrze¿eñ. Wy³oniony przez Dyrekcjê Generaln¹ LP zespó³ do konsultacji
z Polsk¹ Grup¹ Robocz¹ ujawni³ te zastrze¿enia w raporcie zbiorczym z 28 marca 2008 r.
Podczas pierwszego, piêcioletniego okresu obowi¹zywania certyfikatu nadleœnictwa z terenu RDLP w Toruniu szybko
dope³ni³y powinnoœci zapisanych w raporcie z audytu jako dzia³ania koryguj¹ce. Nadleœnictwa sukcesywnie doskonal¹ swe

dzia³ania, tak pod wzglêdem zarz¹dczym jak i gospodarczym,
ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji ekologicznych lasów,
którymi zarz¹dzaj¹. Pracownicy Lasów Pañstwowych, jak i podmiotów kooperuj¹cych, maj¹ œwiadomoœæ zadañ stawianym
wspó³czesnemu leœnictwu, oraz wielorakich funkcji, jakie maj¹
do spe³nienia wspó³czesne lasy.
Gospodarowanie w lasach certyfikowanych uwarunkowane jest wieloma ograniczeniami i powinnoœciami, takim jak np.:
- konsultacje ze spo³eczeñstwem ró¿nego rodzaju dzia³añ gospodarczych,
- ocena wp³ywu na œrodowisko dzia³añ inwestycyjnych i gospodarczych,
- upublicznianie informacji zwi¹zanych z gospodarka leœn¹,
- prowadzenie ró¿nych form ochrony cennych elementów przyrodniczych,
- pozostawianie w lasach gospodarczych pewnych iloœci ró¿nych
form posuszu (drzewa stoj¹ce, z³omy, wywroty, le¿anina),
- pozostawianie w lesie drzew dziuplastych,
- pozostawianie na powierzchniach zrêbowych kêp starodrzewu,
- zaniechanie korzystania w ochronie lasu z substancji chemicznych zabronionych przez FSC.
Jednym z ograniczeñ przysparzaj¹cych szczególnie wielu
problemów i wymagaj¹cym szczególnej uwagi jest lista substancji chemicznych, których stosowanie jest zabronione w lasach posiadaj¹cych certyfikat FSC. G³ównym problemem jest
du¿a rozbie¿noœæ legislacyjna. Wspólnota Europejska tak¿e
posiada przepisy okreœlaj¹ce œrodki, które mo¿na stosowaæ na
terenie UE. Z roku na rok liczba œrodków ochrony roœlin, jakie
mo¿na zastosowaæ w leœnictwie zmniejsza siê. Wyj¹tkowo trudna staje siê sytuacja w zakresie fungicydów stosowanych
w szkó³kach leœnych oraz œrodków do zwalczania szkodników
korzeni. Z uwagi na wysokie koszty procedur umo¿liwiaj¹cych
dopuszczenie substancji czynnej do stosowania wielu producentów nie podejmuje dzia³añ w tym kierunku dla substancji
niszowych stosowanych w gospodarce leœnej. DGLP zaoferowa³a swoj¹ pomoc w dziedzinie rejestracji potrzebnych Lasom
œrodków.
W Lasach Pañstwowych obowi¹zuje wykaz œrodków chemicznych, które zosta³y dopuszczone do obrotu. Co roku Instytut Badawczy Leœnictwa publikuje listê œrodków ochrony
roœlin zalecanych do stosowania w Lasach Pañstwowych. Nie
wszystkie wymienione w tym dokumencie œrodki chemiczne
mog¹ byæ stosowane w lasach, które podlegaj¹ certyfikatowi
FSC. W "Instrukcji stosowania œrodków ochrony roœlin w lasach
certyfikowanych" z 1 czerwca 2007 r. wiêkszoœæ zarejestrowanych dla leœnictwa pestycydów zosta³a uznana za "wysoce niebezpieczne". Na przyk³ad spoœród 30 insektycydów zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania
w leœnictwie, 25 znalaz³o siê na liœcie œrodków niezalecanych
przez FSC.
Jako leœnicy mo¿emy odczuwaæ satysfakcjê, ¿e lasy, w których pracujemy i którymi zarz¹dzamy wype³niaj¹ nie³atwe zapisy certyfikacji FSC. Musimy jednak sukcesywnie doskonaliæ
praktykê leœn¹, gdy¿ nale¿y siê spodziewaæ coraz to nowych
zadañ stawianych polskiemu leœnictwu w tej dziedzinie. Najbli¿sze miesi¹ce powinny przynieœæ odpowiedzi na wiele nurtuj¹cych nas pytañ o kszta³t rodz¹cego siê aktualnie ,,Polskiego standardu FSC". Oby by³y one pomyœlne dla polskiego leœnictwa.
Jan Pakalski, Artur Zduñski
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Wykorzystanie kêpy starodrzewu jako os³ony bocznej dla ogniska biocenotycznego, zak³adanego na
siedlisku boru œwie¿ego, w Leœnictwie Ruda Nadleœnictwa W³oc³awek. Fot. Karol Mentlewicz

W

bie¿¹cym roku, podobnie
jak w latach poprzednich,
odnowiliœmy i zalesiliœmy na
terenie Regionalnej Dyrekcji lasów Pañstwowych w Toruniu
³¹czn¹ powierzchniê oko³o 3000
ha. W oparciu o wyniki kontroli
tych prac mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e prowadzone by³y na dobrym poziomie, chocia¿ niekiedy zdarza³y siê uchybienia i niedoróbki zarówno w dokumentacji projektowej czy powykonawczej, jak i na powierzchniach
odnawianych.
Zadania planowe dla Regionalnej
Dyrekcji LP w Toruniu na 2008 r. wynosi³y 2 941 ha odnowieñ i zalesieñ, a ponadto 323 ha poprawek i blisko 84 ha
wprowadzenia podszytów. Informacje
zebrane na koniec kwietnia br. wykaza³y,
¿e zadania zosta³y wykonane ju¿ w 99,7
proc. Najwiêkszy rozmiar prac odnowieniowo-zalesieniowymi (powy¿ej 130 ha)

dotyczy³ nadleœnictw: Szubin, Brodnica,
Dobrzejewice, Zamrzenica, Skrwilno,
W³oc³awek i Golub-Dobrzyñ.
Anomalia pogodowe spowodowa³y,
¿e prace odnowieniowe zosta³y rozpoczête wyj¹tkowo wczeœnie, szczególnie
w nadleœnictwach po³o¿onych w po³udniowej czêœci RDLP. W czêœci pó³nocnej naszej dyrekcji, w nadleœnictwach
borowiackich: Przymuszewo, Czersk,
Rytel, Osie, Tuchola i Woziwoda odnowienia, stosownie do lokalnej oceny warunków pogodowych rozpoczêto póŸniej
i wiêkszoœæ prac wykonano w kwietniu.

Szkolenia i kontrole
Organizowane w latach 2006 i 2007
szkolenia terenowe z zakresu zagospodarowania lasu k³ad³y du¿y nacisk na
kompleksowe przygotowanie kadry do
w³aœciwego wykonywania prac odnowieniowych i zalesieniowych z uwzglêdnieniem najnowszych uregulowañ i doœwiadczeñ w tym zakresie.
Przeprowadzone w kwietniu br. kontrole prac odnowieniowych mia³y daæ odpowiedŸ na pytania: czy rozwi¹zania za-
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prezentowane na szkoleniach s¹ w pe³ni
realizowane w praktyce? Czy odnowienia prowadzi siê w sposób przemyœlany
i staranny? Czy planowanie (szkice zrêbowe, szkice odnowieniowe, karty upraw)
oraz wykonanie odnowieñ i zalesieñ to
dwa spójne etapy realizacji tego samego zadania, czy mo¿e w sposób istotny
siê od siebie ró¿ni¹?
Kontrole te odbywa³y siê w oparciu o
odpowiedni ,,Program i metodykê kontroli..." zatwierdzone przez Dyrektora
RDLP w Toruniu 21 lutego 2008 r.

Mocne strony
W podsumowaniu kontroli mo¿na wyodrêbniæ mocne strony wykonywanych
na wiosnê 2008 roku odnowieñ i zalesieñ.
Nale¿¹ do nich:
- generalnie, dobre prowadzenie szkiców odnowieniowych i zalesieniowych
na pozycjach zagospodarowanych
rêbniami zupe³nymi,
- bardzo dobre i dobre przygotowania
gleby do odnowieñ, zalesieñ, podsadzeñ i poprawek,
- poprawne sk³ady gatunkowe, gdy cho-

dzi o gatunki g³ówne (realizacja GTD),
- poprawne techniki sadzenia i jakoœæ
sadzenia,
- poprawne, elastycznie stosowane,
wiêŸby sadzenia dla poszczególnych
gatunków,
- poprawnie zastosowane formy zmieszania dla poszczególnych gatunków,
- dba³oœæ o zachowanie ju¿ istniej¹cych,
wartoœciowych elementów runa i drzewostanu na powierzchniach odnawianych i zalesianych,
- niez³e zabezpieczenie przed zwierzyn¹
- dêbu i domieszek zajmuj¹cych 10
i wiêcej procent powierzchni,
- poprawne wykonania podsadzeñ produkcyjnych,
- dobry dobór materia³u sadzeniowego,
technika i jakoœæ sadzenia w poprawkach.

Strony jeszcze s³abe
Niestety stwierdzono te¿, choæ niezbyt powszechnie, s³absze elementy
w wykonawstwie kontrolowanych prac.
Nale¿y do nich zaliczyæ:
- s³abiej sporz¹dzone szkice odnowienio-

we w rêbniach z³o¿onych (nieprecyzyjne
wkreœlanie gniazd i partii do podsadzeñ,
kszta³t gniazd wkreœlony szablonowo odbiegaj¹cy od stanu na gruncie, szczególnie w terenie silnie skonfigurowanym,
brak numerów gniazd i ich indywidualnej
powierzchni, brak lokalizacji domieszek
na gniazdach).
Dobre szkice uzyskuje siê poprzez
zastosowanie: domiarów taœm¹, domiarów na kroki, pomiarów GPS, u¿ycie busoli, wyniesienie konturów z mapy warstwicowej. Poprawny szkic jest podstaw¹
do aktualizacji leœnej mapy numerycznej,
do poprawnego okreœlenia odnawianych
powierzchni w arach. Jest te¿ dobr¹
okazj¹ do pog³êbionej analizy powierzchni
przewidzianej do odnowienia.
- korzystanie w zbyt ma³ym zakresie
z pe³nego zasobu informacji znajduj¹cego siê w opracowaniach glebowosiedliskowych,
- brak oparcia szkiców o topograficzne
mapy warstwicowe w skali 1:10 000 (leœniczych pracuj¹cych w silniej skonfigurowanym wysokoœciowo terenie nale¿y w te mapy wyposa¿yæ),
- spotykany czasem brak domieszek biocenotycznych na grodzonych gniazdach w rêbni: Rb IIIa,
- uboga pula gatunków biocenotycznych na siedliskach borowych (brak
kruszyny, która powinna byæ wraz z jarzêbin¹, podstawowym gatunkiem biocenotycznym),
- niewystarczaj¹ce zabezpieczenie
przed zwierzyn¹ domieszek lub ognisk
biocenotycznych w uprawach za³o¿onych na siedliskach borowych,
- uboga pula gatunków na ogniskach
biocenotycznych (brak: g³ogu, jarzêbiny, dziczek owocowych, kruszyny, a³yczy, tarniny, rokitnika i zastêpowanie ich
gatunkami introdukowanymi). Niew³aœciwe usytuowanie gatunków w ogniskach biocenotycznych - winny byæ
wprowadzane "kaskadowo" lub w formie p³atów z uwzglêdnieniem ich œwiat³o¿¹dnoœci, osi¹ganej docelowo wysokoœci oraz mo¿liwoœci owocowania,
- zdarzaj¹ce siê nieprecyzyjne wykorzystanie mikrosiedlisk (niedok³adne lokowanie gniazd, ognisk biocenotycznych,
kêp, grup i smug maj¹ce póŸniejsze
skutki w postaci zró¿nicowanego wzrostu sadzonek),
- nie zawsze przemyœlane lokalizowanie
zbyt ma³ych kêp starodrzewu (kêpy po
3-4 ary rozlokowane na uprawie ,,bez
pomys³u",
- zak³adanie na siedliskach borowych
ognisk biocenotycznych oraz kêp dêbu
i buka bez zapewnienia im bocznej
os³ony z drzewostanu starszego lub
bez os³ony stworzonej przez konfiguracjê terenu. Zbyt ma³e wykorzystanie

Szkic odnowieniowy. Fot. Daniel Kruczkowski

Sadzonki sosny w szkó³ce leœnej Nadleœnictwa Cierpiszewo. Fot. Daniel Kruczkowski

Nadzór prac odnowieniowych w Nadleœnictwie Miradz. Fot.Tadeusz Chrzanowski
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os³onowej funkcji pozostawionych kêp
starodrzewu (na siedliskach borowych
os³ony boczne ,,oszczêdzaj¹ wodê"
z opadów poziomych a jest tu ona
czynnikiem limituj¹cym wzrost gatunków liœciastych),
- niezbyt przemyœlane kszta³towanie
stref ekotonowych.
Strefy ekotonowe wzd³u¿ cieku, linii
brzegowej jeziora, tofowiska, drogi, ³¹ki
lub pola powinny byæ w ka¿dym przypadku konstruowane odmiennie w zale¿noœci od charakteru s¹siaduj¹cych ze sob¹
ekosystemów (ekotopów). Strefy ekotonowe maj¹ zapewniaæ ochronê bioró¿norodnoœci na wra¿liwym pasie (smudze) pogranicza. Raz bêdzie to pozostawiony pas
drzewostanu z zachowanymi dolnymi
warstwami, innym razem przemyœlana
i sztucznie wprowadzona kompozycja
drzew i krzewów, a jeszcze innym - pozostawiona lub sztucznie wprowadzona strefa zaroœli kolczastych (,,czy¿ni") sk³adaj¹ca siê z g³ogu, tarniny, jarzêbiny, dziczek
owocowych i in.,
- zbyt ma³y udzia³ w odnowieniach ogó³em odnowieñ naturalnych a w szczególnoœci odnowieñ naturalnych sosny,
Wy¿ej wymienione usterki i niedoróbki stwierdzane by³y w trakcie kontroli niezbyt powszechnie, ale ich wystêpowanie jest sygna³em, ¿e pracê nad doskonaleniem sposobów zak³adania
upraw nale¿y kontynuowaæ a¿ do ich
utrwalenia.

O¿ywiona dyskusja
o sposobach utylizacji resztek pozrêbowych oraz o metodach przygotowania
gleby do odnowieñ powoduje, ¿e w tym
miejscu chcia³bym przypomnieæ o wys³anym do nadleœnictw, drog¹ elektroniczn¹,
na pocz¹tku bie¿¹cego roku opracowaniu dr hab. Romana Gornowicza "Zalecenia dla praktyki leœnej na podstawie badañ przeprowadzonych w latach 20032007 nt. Zagospodarowanie pozosta³oœci
pozrêbowych w ró¿nych warunkach siedliskowych". W pe³ni zgadzam siê z wnioskami przedstawionymi przez dr Gornowicza i pozwolê je sobie ponownie leœniczym, nadzorowi i specjalistom ds. zagospodarowania lasu poleciæ do stosowania. Na tych ustaleniach warto siê oprzeæ.

A

ura w tym roku sprzyja³a pracom
odnowieniowym. Obfite póŸnozimowe i wczesnowiosenne opady oraz
ustabilizowane temperatury pozwoli³y
na spokojne posadzenie lasu na
wszystkich zaplanowanych powierzchniach, bez wiêkszych obaw o zachowanie dobrej jakoœci przygotowanego
materia³u sadzeniowego.
Znikom¹ czêœæ rocznych zadañ stanowi¹ zalesienia gruntów porolnych i nieu¿ytków. Podmiejskie po³o¿enie nadleœnictwa sprawia, ¿e gruntów do zalesienia - stanowi¹cych w³asnoœæ innych osób
- nie ma wcale (w³aœcicielom bardziej
op³aca siê podzieliæ grunty na dzia³ki budowlane, ni¿ je zalesiæ), a grunty nadleœnictwa, które siê do tego kwalifikowa³y,

W

czasie spotkañ edukacyjnych
z dzieæmi i m³odzie¿¹, czy to podczas konkursów ekologicznych, lub
wizyt leœników w szko³ach zauwa¿yliœmy u uczniów ma³¹ praktyczn¹ wiedzê na temat pracy w lesie. Aby poprawiæ sytuacjê w tym zakresie, postanowiliœmy zaprezentowaæ dzieciom wiosenne prace odnowieniowe.
W tym roku w Nadleœnictwie Czersk
odnawiamy 88 ha zrêbów zupe³nych,

zosta³y ju¿ zalesione w latach ubieg³ych.
Ma³a ¿yznoœæ siedlisk na terenie Nadleœnictwa Bydgoszcz sprawia, ¿e dominuj¹cym gatunkiem, którym odnawia siê
las, jest sosna pospolita. Na ¿yŸniejszych
fragmentach odnawianych powierzchni
zak³ada siê kêpy z gatunkami liœciastymi, modrzewiem i œwierkiem oraz wprowadza grupy gatunków biocenotycznych.
Z blisko miliona posadzonych sadzonek,
uprzednio wyhodowanych w szkó³ce leœnej w Bia³ych B³otach, 79% stanowi sosna, 9% brzoza, 4% d¹b bezszypu³kowy,
3% buk, po 1% lipa drobnolistna, olsza
szara i œwierk. Reszta, to gatunki domieszkowe i biocenotyczne.
Obecnie w leœnictwie, podobnie jak
w wielu innych dziedzinach gospodarki,
zaczyna brakowaæ pracowników.

z tego 5,58 ha po rêbniach z³o¿onych.
A ponadto, wprowadzamy 7,5 ha podszytów i zalesiamy 1,16 ha gruntów porolnych. Prace odnowieniowe doskonale
nadaj¹ siê do wykonania praktycznych
pokazów sadzenia lasu, nawet dla
uczniów szkó³ podstawowych.
Jeszcze pamiêtamy lata, gdy las sadzi³a m³odzie¿ i dzieci w wieku szkolnym.
Postanowiliœmy nawi¹zaæ do tych tradycji ale w formie, która by³aby dla uczestników atrakcj¹, a nie przykrym obowi¹z-

Podsumowuj¹c
wykonane prace odnowieniowo-zalesieniowe nale¿y wyraziæ uznanie ich organizatorom i wykonawcom za wykazane zaanga¿owanie, dziêki któremu prace te przebiega³y bardzo sprawnie co
powinno siê korzystnie odbiæ na udatnoœci za³o¿onych w tym roku upraw.
Jan Pakalski
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Uczniowie ze szkó³ Gminy Czersk nauczyli siê sadziæ las

Dzieci ze SP nr 43 przy sadzeniu lasu

Sadzarka na terenie Leœnictwa Trzciniec

W zwi¹zku z tym, prace przy odnowieniach mog¹ siê przed³u¿aæ. Aby temu
przeciwdzia³aæ, stosuje siê w coraz wiêkszym stopniu, bardziej wydajny, mechaniczny sposób sadzenia. W³aœnie taki
sposób odnawiania lasu zastosowano na
terenie Leœnictwa Trzciniec.
Przy okazji tegorocznych odnowieñ
na terenie Nadleœnictwa Bydgoszcz zor-

ganizowano, przy wspó³pracy Fundacji
"Nasza Ziemia" z Torunia oraz finansowym wsparciu sieci handlowej Carrefour, imprezê edukacyjn¹ - sadzenie lasu
przez dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 43 i Gimnazjum nr 44 w Bydgoszczy. Przy piêknej s³onecznej pogodzie kilkudziesiêciu uczniów w wieku od
szeœciu do kilkunastu lat, z wiêkszym lub

mniejszym zapa³em, przez trzy godziny
sadzi³o las. Na zakoñczenie ca³a grupa
przejecha³a na teren szkó³ki w Bia³ych
B³otach, gdzie rozpalono ognisko i upieczono kie³baski. Apetyt dopisywa³.

kiem. Na pocz¹tku kwietnia br. odby³ siê
taki pokaz prac odnowieniowych dla
szkó³ podstawowych z Gminy Czersk. Do
udzia³u w prezentacji zaprosiliœmy nauczycieli, z którymi na co dzieñ wspó³pracuje nadleœnictwo oraz trójkê uczniów
z ka¿dej szko³y. Na miejsce prac odnowieniowych dojechaliœmy autokarem.
Spotkanie rozpoczê³o siê od krótkiej czêœci teoretycznej przedstawiaj¹cej prace
odnowieniowe. Uczniowie dowiedzieli siê
m.in. co to jest ekoton, biogrupa, kostur.

Po tym krótkim wprowadzeniu zabraliœmy siê do pracy. Pierwsze sadzonki,
prezentuj¹c prawid³ow¹ technikê, zasadzi³ nadleœniczy Ireneusz Bojanowski
z opiekunk¹ Ko³a Ekologicznego „Koniczynka” przy Zespole Szkó³ Specjalnych
w Czersku Aleksandr¹ Grzelak. Okaza³o siê, ¿e praca przy sadzeniu lasu by³a
czymœ nowym dla wiêkszoœci uczniów
i nauczycieli. Pocz¹tkowo du¿¹ trudnoœæ
sprawia³o wykonanie odpowiednio g³êbokiej jamki kosturem i zachowanie odpowiedniej g³êbokoœci sadzenia, jednak stopniowo
wszyscy opanowali tê trudn¹ sztukê.
Wspólnie zasadziliœmy oko³o 20 arów
nowego lasu. Wszyscy uczestnicy obie-

cali sobie powrót w to miejsce za parê
lat, kiedy bêdzie mo¿na obejrzeæ efekty
ich trudu. Spory wysi³ek fizyczny i œwie¿e powietrze wprawi³y uczestników sadzenia lasu w doskona³y humor oraz spowodowa³y, ¿e wszyscy zjedli z apetytem
kie³baski pieczone na ognisku. By³a to
równie¿ okazja do podsumowania dzia³alnoœci edukacyjnej w 2007 roku i prezentacji planów na rok bie¿¹cy.

Aleksandra Grzelak dziêkuje nadleœniczemu Ireneuszowi
Bojanowskiemu za wspó³pracê w edukacji ekologicznej dzieci

Tekst i zdjêcia: Jaros³aw Ch³¹d

Tekst i zdjêcia: Leszek Pultyn

Humory i apetyt wszystkim dopisywa³y
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Korowiec sosnowiec. Fot. Krzysztof Linda

Drzewostan zaatakowany przez korowca. Fot. Kazimierz Stañczak

W

jednej z nielicznych pozycji w literaturze polskiej traktuj¹cej o korowcu sosnowcu mo¿na znaleŸæ fragment: „..korowiec sosnowiec, gatunek dotychczas w Polsce zapomniany, stanie siê w najbli¿szym czasie utrapieniem pracowników administracji leœnej.” Niestety, dla czêœci leœników kujawsko-pomorskich ten
moment nast¹pi³, dlatego korowcowi zwanemu równie¿ rozwa³kiem korowcem, nale¿y poœwiêciæ szczególn¹ uwagê.
Od kilku lat, a szczególnie jesieni¹
ubieg³ego roku obserwowano zwiêkszanie siê iloœci korowca w 13 nadleœnictwach po³o¿onych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu. Doprowadzi³o to w konsekwencji
do podjêcia wiosn¹ br. decyzji o przeprowadzeniu chemicznego zwalczania tego
pluskwiaka w szeœciu nadleœnictwach na
³¹cznej powierzchni blisko 259 ha. Przy
tak du¿ej powierzchni objêtej zabiegiem
mo¿na mówiæ o wyst¹pieniu gradacji
korowca, co potwierdziæ mog¹ tak¿e
stwierdzone iloœci jego wystêpowania
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np.: w leœnictwie Wilcze Do³y (Nadleœnictwo Woziwoda) dochodz¹ce nawet do
1490 sztuk na jednym drzewie!
Pluskwy w wymienionych powy¿ej
nadleœnictwach wystêpuj¹ w drzewostanach sosnowych rosn¹cych na ubogich,
piaszczystych siedliskach, co jest zgodne z informacjami podawanymi w literaturze. Na wiêkszoœci powierzchni korowiec opanowa³ m³ode drzewostany, ale
zosta³ tak¿e stwierdzony we fragmentach
50-letnich, co jest faktem zaskakuj¹cym,
gdy¿ prof. Szujecki podaje: „ogniska gradacyjne rozwa³ka korowca tworz¹ siê…w

drzewostanach 5-20 letnich, rzadziej starszych, ale nie starszych ni¿ 30-letnie” (1).

Biologia korowca
sosnowca
Korowiec sosnowiec to ma³y (do oko³o 5 mm d³ugoœci), grzbieto-brzusznie
sp³aszczony pluskwiak, barwy rdzawolub ciemnobrunatnej. Przechodzi piêæ
stadiów rozwojowych. Samce s¹ mniejsze od samic. Samice wystêpuj¹ w
dwóch formach: d³ugoskrzyd³ej (rzadszej) i krótkoskrzyd³ej.
Po przezimowaniu w œció³ce lub w
spêkaniach kory dolnych czêœciach pni,
rozwa³ki wêdruj¹ na strza³y. Odbywa siê
to w marcu po stopieniu siê œniegu, chocia¿ termin wchodzenia na drzewa jest
bardzo uzale¿niony od warunków meteorologicznych. Szujecki (1) podaje, ¿e
opuszczenie zimowisk trwa oko³o 10 dni,
najpierw przez imago, a nastêpnie przez
larwy. Tegoroczne wiosenne obserwacje
w drzewostanach na terenie Regionalnej

Dyrekcji LP w Toruniu pokazuj¹ jednak,
¿e korowce mog¹ wchodziæ na drzewa
z ró¿nym nasileniem nawet przez okres
trzech tygodni.
Doros³e korowce po kopulacji sk³adaj¹ do 20 jaj w spêkaniach lub pod
³uskami kory. Wylêg³e w koñcu maja i na
pocz¹tku czerwca larwy rozchodz¹ siê po
pniu i zaczynaj¹ ¿erowaæ w miejscach,
w których kora jest cienka. W miejscu
¿erowania kora pêka i charakterystycznie tafelkowato odstaje. Po pierwszych
przymrozkach (X/XI) larwy udaj¹ siê na
zimowiska. Zimuj¹ najczêœciej larwy
czwartego stadium i imago. Na wiosnê
po ponownym wejœciu na drzewa larwy
przeobra¿aj¹ siê w postacie doros³e, które jednak do rozmna¿ania przystêpuj¹ po
przezimowaniu w roku nastêpnym. Generacja jest wiêc dwuletnia. Postacie doros³e pojawiaj¹ siê w lata parzyste, w których istnieje tak¿e tendencja do masowych pojawów korowca. Rójka odbywa
siê w lata nieparzyste.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ogóln¹ liczbê
korowców wystêpuj¹c¹ na danym terenie tworz¹ dwie populacje: populacja lat
nieparzystych i populacja lat parzystych,
która dominuje liczebnie. Wp³ywaj¹ one
na siebie wzajemnie mog¹c doprowadziæ
jak sugeruje Dobrowolski (3) do wykszta³cenia siê w pewnym momencie zwiêkszonej iloœci samic d³ugoskrzyd³ych i w konsekwencji zajmowania przez korowce
nowych obszarów. Ma to prawdopodobnie zwi¹zek z koniecznoœci¹ poszukiwania korzystniejszych warunków ¿yciowych w sytuacji, gdy gwa³townie obni¿a
siê zdrowotnoœæ zajmowanych drzew.

biona. Warty zaznaczenia jest tak¿e fakt,
¿e pojawów rozwa³ka mo¿na siê tak¿e
spodziewaæ na gruntach bagiennych,
gdzie wody gruntowe wykazuj¹ silne
wahania (1).
Korowca w du¿ym zagêszczeniu spotyka siê najczêœciej w drzewostanach,
które rosn¹ na suchych i ubogich glebach, szczególnie w lukowatych i posiadaj¹cych rozrzedzone zwarcie. Wynika to
z faktu, i¿ gatunek ten znajduje w nich
dogodne warunki rozwojowe. Intensywne w takich miejscach nas³onecznianie
wczesnowiosenne powoduje szybsze
nagrzewanie siê gleby i pni, co pozwala
owadom na wczeœniejsze opuszczenie
zimowisk i wêdrówkê w korony drzew,
natomiast jesieni¹ opóŸnia ich schodzenie. W konsekwencji powoduje to wyd³u¿enie okresu rozwojowego i doprowadza
do sytuacji, w której wiêkszoœæ owadów
zimuj¹cych, to larwy czwartego stadium
rozwojowego, maj¹ce wiêksze szanse
prze¿ycia ni¿ larwy w stadium wczeœniejszym. To, ¿e czynnik termiczny odgrywa
w rozwoju tego pluskwiaka istotn¹ rolê
podkreœla fakt, i¿ zbyt niska temperatura
mo¿e wp³yn¹æ na intensywnoœæ lotu samic d³ugoskrzyd³ych i w konsekwencji
ograniczyæ zasiedlanie nowych drzew (2).
Masowe wystêpowanie rozwa³ka na
ubogich siedliskach zwi¹zane jest tak¿e
z korzystniejszym dla niego, w takich
warunkach, zimowaniem. Gdy runo stanowi¹ g³ównie porosty, korowce zimuj¹
liczniej na ziemi, w odleg³oœci do 0,5 m
od pni drzew. Stwierdzono równie¿, ¿e
w miejscach poroœniêtych wysokim ru-

nem, korowce zimuj¹ w wiêkszych iloœciach na pniach, gdzie nara¿one s¹ na
dzia³anie mrozu. Bogatsze runo sprzyja
równie¿ presji ze strony grzybów (1, 2).

Rozprzestrzeniania siê
korowców
Siedliska piaszczyste z ma³¹ zawartoœci¹ sk³adników pokarmowych determinuj¹ okreœlony stan fizjologiczny rosn¹cych na nich drzew, a to wp³ywa na dynamikê populacji korowców. Poprzez
¿erowanie, pluskwy doprowadzaj¹ do
os³abienia drzew i w konsekwencji do
czêœciowego lub ca³kowitego ich zamierania. Wraz z procesem os³abiania siê
drzew w populacji korowca zwiêksza siê
udzia³ samic d³ugoskrzyd³ych, które s¹
jedyn¹ form¹ szkodnika maj¹c¹ zdolnoœæ
zdobywania nowych fragmentów lasu.
Dobrowolski (2) sugeruje, ¿e „g³ówn¹
przyczyn¹ pojawiania siê samic d³ugoskrzyd³ych jest zmieniaj¹cy siê pod wp³ywem ¿erowania korowca sk³ad monoterpenów w zasiedlonych drzewach, a tak¿e
malej¹ca zawartoœæ sk³adników od¿ywczych, a g³ównie zwi¹zków azotowych”.
Przedstawi³ on tak¿e (3) prawdopodobny
sposób ekspansji korowca sosnowca na
nowe tereny: „Pocz¹tkowo owady zasiedlaj¹ drzewa rosn¹ce w najkorzystniejszych dla siebie warunkach. W nastêpnych latach samice d³ugoskrzyd³e migruj¹
z brzegu drzewostanu do jego wnêtrza.
Wysoka œmiertelnoœæ owadów zimuj¹cych w niekorzystnych warunkach panuj¹cych wœród drzew rosn¹cych w zwarciu mo¿e byæ rekompensowana w latach

Zgrupowanie korowców na pniu sosny. Fot. Krzysztof Linda

Gatunki ¿ywicielskie
Rozwa³ki s¹ owadami o du¿ych mo¿liwoœciach przystosowawczych do warunków klimatycznych, tak¿e do ró¿nych
gatunków ¿ywicielskich. Wystêpuje on
przede wszystkim na soœnie pospolitej,
ale by³ tak¿e znajdowany na modrzewiu.
W przypadku braku podstawowych ¿ywicieli opanowuje m.in. œwierk pospolity
i sosnê czarn¹. Nie potwierdzono natomiast doniesieñ o jego wystêpowaniu na
brzozie i olszy (2).

Czynniki sprzyjaj¹ce
rozwojowi korowca
Korowce spotyka siê masowo w Ÿle
przyrastaj¹cych drzewostanach sosnowych rosn¹cych na siedliskach o s³abej
bonitacji. Jest to owad czêsto zwi¹zany
z siedliskami, w których wyst¹pi³a degradacja gleby m.in.: porolnymi, zawieraj¹cymi du¿¹ koncentracjê toksycznych
pierwiastków, o ma³ej wilgotnoœci i przede
wszystkim nara¿onych na imisje przemys³owe. S¹ to, wiêc miejsca, w których
kondycja rosn¹cych tam drzew jest os³a-
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rójki zwiêkszon¹ liczb¹ osobników wykluwaj¹cych siê z jaj sk³adanych przez migruj¹ce z zewn¹trz samice d³ugoskrzyd³e.
W wyniku d³ugotrwa³ego ¿erowania
korowca stopniowo zmieniaj¹ siê warunki mikrosiedliskowe w zasiedlonym przez
tego szkodnika drzewostanie. Zwiêksza siê
dostêp œwiat³a s³onecznego do pni,
tworz¹ siê luki w miejscach, gdzie zamar³y drzewna najmocniej opanowane przez
szkodnika. Z biegiem lat zwarcie drzew
maleje, luki w drzewostanie powiêkszaj¹ siê
i w efekcie przybywa drzew, na których
korowiec ma dogodne warunki ¿yciowe.
W drzewostanach, gdzie zwarcie jest
ma³e i istnieje wiele luk po wypad³ych
drzewach, wyrównuj¹ siê warunki mikroklimatyczne, a liczebnoœæ korowca na
drzewach skrajnych i rosn¹cych w g³êbi
drzewostanu ró¿ni siê w niewielkim stopniu. Proces opanowywania i destrukcji
drzewostanu jest powolny i roz³o¿ony na
wiele lat”.

Ocena liczebnoœæ
rozwa³ka
Aby prawid³owo oceniæ zagro¿enie od
rozwa³ka korowca nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e jego liczebnoœæ bardzo mocno siê waha w skali ¿ycia jednego pokolenia. Prawid³owa ocena jest istotna ze
wzglêdu na podejmowan¹ na jej podstawie decyzjê o zwalczaniu pluskwiaków.
Dobrowolski sugeruje (3), ¿e: „..w przeciêtnych warunkach na terenie Polski
obserwacje zagro¿enia drzewostanów
sosnowych winny byæ wykonywane
w czasie, gdy spodziewana jest œrednia
liczebnoœæ populacji korowca, obliczona
dla ca³ej generacji. …, termin ten przypada w przybli¿eniu na ka¿d¹ jesieñ roku
nieparzystego lub na ka¿d¹ wiosnê roku
parzystego”.

Nawo¿enie i gatunki
domieszkowe
Liczebnoœæ rozwa³ka korowca uzale¿niona jest od wielu czynników œrodowiskowych. Jednym z wyraŸnie zaobserwowanych jest stan fizjologiczny drzew,
a w szczególnoœci stopieñ zaopatrzenia
w zwi¹zki azotu.
Wiadomo, ¿e stosowane w opanowanych przez rozwa³ka drzewostanach nawo¿enie, jako metoda maj¹ca poprawiæ
kondycj¹ drzew nie powoduje zmniejszenia liczebnoœci szkodnika, a jedynie
zwiêkszenie przyrostów i poprawê kondycji drzew (2).
Dobrowolski (3) natomiast, w swoich
badaniach nad tym pluskwiakiem w Pu³awach zaobserwowa³ nag³e ust¹pienie
korowców wiosn¹, chocia¿ rok wczeœniej
ich liczebnoœæ dochodzi³a do 650 szt. na
drzewie. By³o to zjawisko nieopisane
wczeœniej i zosta³o wyt³umaczone wp³y-

16

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 2(47)2008

wem imisji gazowych, zawieraj¹cych
g³ównie zwi¹zki azotu z pobliskich Zak³adów Azotowych w Pu³awach.
Czynnikiem ograniczaj¹cym liczbê
korowców jest stosowanie gatunków
liœciastych jako domieszki, poniewa¿
w sposób istotny hamuj¹ one rozwój owadów. Wa¿ny jest przy tym udzia³ domieszek, gdy¿ stwierdzono, ¿e w iloœci do
20 proc. nie powodowa³ jeszcze zmniejszenia uszkodzeñ przez rozwa³ki w stosunku
do drzewostanów bez domieszek (2).

Naturalni wrogowie
Korowiec sosnowiec jest doskonale
przystosowany do unikania presji ze strony drapie¿ników. Barwa i kszta³t cia³a
w po³¹czeniu z bardzo ma³ymi wymiarami, pozwalaj¹ mu na ukrywanie siê w spêkaniach kory. Istniej¹ jednak gatunki zwierz¹t, które ograniczaj¹ jego liczebnoœæ,
np. ptaki owado¿erne takie jak: sikory,
pe³zacze i dziêcio³y. Nale¿y, wiêc na terenach opanowanych przez pluskwiaka
i przyleg³ych do nich, poprawiaæ im warunki bytowe m.in. poprzez zwiêkszenie
iloœci wywieszanych budek lêgowych. Do
szczególnie aktywnych drapie¿ników zalicza siê paj¹ki oraz larwy sieciarki wielb³¹dki pospolitej. Jako najgroŸniejszego
paso¿yta jaj korowca podaje siê b³onkówkê Telenomus aradi, która w niektórych
miejscach potrafi³a poraziæ do 70 proc.
jaj szkodnika. Mrówki, chocia¿ uznawane jako owady mog¹ce ograniczyæ liczebnoœæ korowca sosnowego, tylko sporadycznie dokonuj¹ na niego ataków (2).
Wydaje siê, ¿e potwierdzeniem tego faktu jest wystêpowanie we wspomnianym
leœnictwie Wilcze Do³y, licznych mrowisk,
a wrêcz ich skupieñ, na terenie mocno
opanowanym przez korowca sosnowca.
Pluskwiaki wystêpuj¹ tam licznie nawet
na pniach sosen, które zosta³y obudowane przez mrówki mrowiskiem. Warto dodaæ, ¿e czêsto obserwowane by³o zjawisko pora¿ania korowców przez grzyby
paso¿ytnicze, lecz wykorzystanie ich do
zwalczania szkodników nie przynios³o
zadowalaj¹cych rezultatów.
Micha³ Piotrowski
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Prace Instytutu Badawczego Leœnictwa,
Seria A, Nr 879. Warszawa 1999.

O

d trzech lat obserwujemy
systematyczne rozprzestrzenianie siê oraz zwiêkszanie
liczebnoœci rozwa³ka korowca.
Dotychczas jego obecnoœæ
ogranicza³a siê do niewielkich,
wystêpuj¹cych w rozproszeniu
fragmentów silnie nas³onecznionych drzewostanów, na siedliskach o najni¿szej bonitacji.
Charakterystycznymi symptomami obecnoœci rozwa³ka
w tych miejscach s¹ kar³owate
sosenki z krótkim, przerzedzonym uigleniem oraz tafelkowato odstaj¹c¹ korowin¹. Chronicznie nêkane jego ¿erowaniem drzewka przypomina³y
swoim wygl¹dem "Bonsai" i by³y
doœæ charakterystycznym, nie budz¹cym szczególnego niepokoju (z punktu widzenia ochrony
lasu) elementem ekosystemu.
Jesieni¹ 2006 roku w Leœnictwie Wilcze Do³y (Nadleœnictwo Woziwoda),
w drzewostanach sosnowych g³ównie II
i IIIa kl. wieku, na siedliskach boru suchego (Bs) oraz zniekszta³conych i zdegradowanych fragmentach boru œwie¿ego
(Bœw), na du¿ym obszarze uwidoczni³y siê
doœæ silne przerzedzenia koron. Notatka
z³o¿ona w tej sprawie przez Krzysztofa Lin-

dê - leœniczego Leœnictwa Wilcze Do³y, nie
mog³a pozostaæ bez echa. Wszczête poszukiwania ujawni³y sprawcê. Rozwa³ek
korowiec najwyraŸniej postanowi³ opuœciæ
dotychczasowe stanowiska. Wiosn¹ 2007
roku, w miejscach, gdzie stwierdziliœmy
bezsprzecznie obecnoœæ tego owada, rozpoczêliœmy (zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Ochrony Lasu) monitoring jego
liczebnoœci. Wszczêliœmy tak¿e szczegó³ow¹ lustracjê drzewostanów, by na podstawie stopnia charakterystycznej defoliacji koron, ujawniæ ewentualne nowe ogniska wystêpowania.
Lepowanie drzew oraz przeprowadzone oglêdziny drzewostanów wskaza³y, ¿e zagro¿enie dotknê³o kilkadziesi¹t
hektarów drzewostanów, g³ównie obrze¿y i fragmentów nas³onecznionych. Przy
tym w pierwotnych ogniskach gradacyjnych stopieñ uszkodzenia drzew by³ tak

œniu szyi korzeniowych i œció³ki wokó³
drzew zosta³o poddane pod w¹tpliwoœæ
przez ZOL, jako metoda ma³o skuteczna, natomiast metody chemiczne opisane w opracowaniach z lat 70-tych XX wieku zawiera³y zalecenia, których dzisiaj
zastosowaæ ju¿ nie mo¿na. Liczyliœmy
jednak przede wszystkim na naturalne
mechanizmy i regulatory przyrody, które
przecie¿ dotychczas, w stosunku do rozwa³ka, skutecznie funkcjonowa³y.
Niestety rok 2007, wbrew optymistycznym przewidywaniom, do których
sk³ania³o stosunkowo ch³odne i deszczowe lato oraz opisywana w literaturze biologia owada, by³ okresem dalszego rozwoju i rozprzestrzeniania siê populacji

Korowce na korze sosny. Fot. Krzysztof Linda

Drzewa kontrolne w drzewostanie sosnowym.
Fot. Krzysztof Linda

silny, ¿e ju¿ wiosn¹ da³y o sobie znaæ
szkodniki wtórne. Zaczê³y pojawiaæ siê
drzewa trocinkowe, których sprawcami
by³y smoliki oraz cetyñce. Sytuacja sta³a
siê na tyle niepokoj¹ca, ¿e poprosiliœmy
o wsparcie Zespó³ Ochrony Lasu w Gdañsku oraz Wydzia³ Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu.
Opracowaliœmy jednoczeœnie program dzia³añ na 2007 rok, którego celem
by³o ograniczenie istniej¹cej populacji
korowca, precyzyjne œledzenie jej rozwoju i rozprzestrzeniania siê, a tak¿e poszukiwanie metod, które by³yby najbardziej
skuteczne w ograniczeniu ewentualnego
dalszego rozwoju liczebnoœci tego dotychczas niegroŸnego przedstawiciela
entomofauny. Przeprowadziliœmy tak¿e
terenowe szkolenie dla leœniczych, podleœniczych i pracowników dzia³u technicznego, odwiedzaj¹c przy tym zagro¿one
obszary drzewostanów. W zakresie metod, które mia³y s³u¿yæ ograniczeniu populacji znalaz³o siê przede wszystkim
usuwanie w ca³oœci zasiedlonych drzew
(zrêbkowanie, palenie czêœci odczubowych i wywóz poza strefê zagro¿enia)
oraz na niewielkim obszarze (6 ha) wykonanie zabiegu chemicznego.
Rozpoczêliœmy przeszukiwanie literatury fachowej w celu zg³êbienia wiedzy
na temat biologii, zachowania, a tak¿e
sposobów walki z tym szkodliwym dla
lasu owadem. Niestety w ostatniej kwestii informacje okaza³y siê nader ubogie.
Zalecane przez Instrukcjê Ochrony Lasu
spryskiwanie insektycydem na przedwio-

rozwa³ka korowca. Efekty ¿erowania
w miejscach dotychczasowego wystêpowania nasili³y siê, pojawi³y siê nowe ogniska, korowiec z obrze¿y wkroczy³ tak¿e
do wnêtrza drzewostanów. Jesieni¹ 2007
r. ujawniliœmy zagro¿enie na powierzchni oko³o 300 ha, przy czym problem dotkn¹³ tak¿e inne leœnictwa maj¹ce m³ode
drzewostany na s³abych siedliskach. Sytuacja sta³a siê na tyle niepokoj¹ca, tak¿e w opinii ZOL oraz Wydzia³u Ochrony
RDLP, ¿e koniecznoœci¹ sta³o siê zastosowanie w wiêkszym zakresie zabiegu
chemicznego. Lecz nieoczekiwanie i tutaj pojawi³ siê problem - brak insektycydu, który w etykiecie mia³by wymienionego rozwa³ka korowca jako szkodnika,

przeciwko któremu móg³by byæ u¿yty.
Z rozwi¹zaniem (zaleceniem), po interwencji Wydzia³u Ochrony Lasu RDLP,
przyszed³ Instytut Badawczy Leœnictwa,
wskazuj¹c œrodek o nazwie TALSTAR.
Rozpoczêliœmy opracowywanie planu dzia³añ na 2008 r. Planu, w którym
mia³o byæ miejsce na doœwiadczenia
(wszak¿e jesteœmy w Leœnym Kompleksie Promocyjnym), który w najwiêkszym
mo¿liwym zakresie mia³ ograniczyæ zastosowanie chemii, i którego przewodni¹
myœl¹ by³o: "primum non nocere" - najwa¿niejsze nie szkodziæ, mowa oczywiœcie o ekosystemie leœnym jako ca³oœci.
W planie znalaz³y siê nastêpuj¹ce
dzia³ania:
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Wyk³adanie kukurydzy dla zwabienia dzików.
Fot Witold Nyske

1. Na obszarze ok. 67 ha drzewostanów przeznaczonych do u¿ytkowania
przedrêbnego, znajduj¹cych siê w strefie zagro¿enia, zabiegi pielêgnacyjne: CP,
TW, TP wykonane zostan¹ w okresie, kiedy korowce przebywaæ bêd¹ na strza³ach
drzew (po opuszczeniu i przed zejœciem
do miejsc zimowania). Drewno w tych
zabiegach pozyskiwane bêdzie metod¹
"na czysto", tj. bez pozostawiania czêœci
drzew na powierzchni, poprzez wyrób
surowca na zrêbki (pozyskanie ca³ej
strza³y), palenie lub zrêbkowanie czêœci
odczubowych i ga³êzi oraz uruchomienie
sprzeda¿y detalicznej drobnicy opa³owej
M2 po obni¿onych cenach (pozyskanie
surowca nie nadaj¹cego siê na zrêbki lub
trudno dostêpnego). Nast¹pi wywóz surowca poza obszar zagro¿enia. Dzia³anie
takie powinno przyczyniæ siê do znacznego zredukowania populacji korowca.
2. Na powierzchni ok. 15 ha, w drzewostanach, których pojaw rozwa³ka korowca ogranicza siê do niewielkich, rozproszonych ognisk lub powierzchnie usytuowane s¹ w s¹siedztwie ostoi zwierzyny i miejsc sta³ego dokarmiania, a tak¿e
w pobli¿u cennych obiektów przyrodniczych, rozsypanie w okresie zimowym
(przebywania czêœci populacji korowca
w œciole) na powierzchni zagro¿onych
drzewostanów kukurydzy w celu zwabienia dzików. W za³o¿eniu, dziki buchtuj¹c
w poszukiwaniu kukurydzy, zniszcz¹ zimowisko owada, nara¿aj¹c tym samym
populacjê rozwa³ka na niekorzystne oddzia³ywanie warunków atmosferycznych
i jej zredukowanie.
3. Na terenie ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu, na pow. ok.
4 ha, znajduj¹cej siê w zasiêgu gradacji,
w okresie przedwiosennym rozsypanie
wielosk³adnikowego nawozu mineralnego. Dzia³anie nawozu ma spowodowaæ
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Zwalczanie korowca przy u¿yciu œrodków chemicznych. Fot. Krzysztof Linda

dwojaki skutek: bezpoœredni - dzia³anie
rozpuszczaj¹cych siê zwi¹zków mineralnych na cia³o owadów oraz poœredni zwiêkszenie witalnoœci drzew, a wiêc ich
wzmocnienie i uodpornienie na ¿er korowca.
4. Na obszarze 1,27 ha, w drzewostanach po przeprowadzonych w ostatnich latach zabiegach pielêgnacyjnych,
wykonanie lepowania drzew w iloœci ok.
600 szt./ha (g³ównie drzewa dorodne),
w celu powstrzymania wêdrówki korowców z zimowisk na ¿erowiska.
5. Zakwalifikowanie, w uzgodnieniu
z koordynatorem, a nastêpnie wykonanie wg ustalonej metodyki oprysku chemicznego metod¹ naziemn¹, z zastosowaniem opryskiwacza L-105.
6. Prowadzenie szczegó³owego monitoringu na powierzchniach objêtych poszczególnymi zabiegami oraz prowadzenie skrupulatnej dokumentacji dotycz¹cej
wszystkich podejmowanych dzia³añ.
W chwili obecnej (wiosna 2008 r.)
wiêkszoœæ zaplanowanych dzia³añ zosta³a ju¿ zrealizowana: rozsypanie nawozu i
kukurydzy, lepowanie oraz oprysk chemiczny. Ten ostatni obj¹³ powierzchniê
blisko 200 ha w czterech leœnictwach.
Przysporzy³ nam przy tym niema³ych k³opotów. Procedura wy³onienia wykonawcy, awaryjnoœæ sprzêtu, organizacja (bhp
- badania lekarskie, uprawnienia do obs³ugi sprzêtu), rozci¹gniêcie w czasie
z powodów technicznych i zmiennych
warunków pogodowych. Inny z wymienionych zabiegów - rozsypanie kukurydzy, nie na wszystkich powierzchniach
przyniós³ skutek w postaci zbuchtowania
œció³ki przez dziki, a powodem by³a
przede wszystkim bezœnie¿na i ³agodna
zima, która nie zmusi³a dzików do zatrzymania siê na d³u¿szy czas na tak przygotowanych karmowiskach.

Efekty poszczególnych zabiegów na
dzieñ dzisiejszy nie s¹ jeszcze do ocenienia, bo tak naprawdê iloœæ od³owionych, wêdruj¹cych w korony drzew pluskwiaków, daje niewielk¹ praktyczn¹ informacjê o ich skutecznoœci.
Podjête przez nas doraŸne dzia³ania,
poza opryskami chemicznymi, s¹ autorskim doœwiadczalnictwem. Wyniknê³y
g³ównie z potrzeby jak najmniejszego
szkodzenia œrodowisku leœnemu, a opiera³y siê na analizie opisu biologii korowca
zestawionej z ekologicznymi podstawami
funkcjonowania ekosystemów oraz technicznymi mo¿liwoœciami nadleœnictwa.
Podczas ich realizacji pojawia³o siê jednak szereg pytañ, na które do dnia dzisiejszego brakuje odpowiedzi, a które byæ
mo¿e u³atwi³yby prowadzenie skuteczniejszej akcji ograniczenia gradacji rozwa³ka,
jeœli nie teraz to mo¿e w przysz³oœci.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e do tego co
wymyœliliœmy zabrak³o nam pewnej wartoœci dodanej. Mówiê tu chocia¿by
o g³êbszych badaniach nad biologi¹ rozwa³ka korowca (rójka - zwi¹zek z latami
nieparzystymi i parzystymi, miejsce zimowania, wp³yw mrówek na rozwój osobniczy - w ogniskach gradacyjnych znajduje siê du¿a iloœæ kopców mrówek, które
najprawdopodobniej ¿yj¹ w symbiozie
z korowcami), dynamice populacji (rozprzestrzenianie siê - przeloty, wêdrówki
w œciole), poszukiwaniu odpowiedniego
insektycydu oraz sposobie i najw³aœciwszym terminie jego zastosowania itd. Jest
jeszcze na to czas. Wymaga jednak podjêcia dzia³añ na wy¿szym szczeblu, o co
bêdziemy z pewnoœci¹ zabiegaæ, tym
bardziej, ¿e problem rozwa³ka korowca
dotkn¹³ tak¿e kilka innych nadleœnictw
z terenu Borów Tucholskich.
Waldemar Wencel

W wy³¹czonym drzewostanie nasiennym

Wizyta niemieckich leœników
19-osobowej delegacji leœników z Niemiec pobyt
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu z pewnoœci¹ pozostanie na d³ugo w pamiêci. Przyjazd leœników zza zachodniej granicy by³ rewizyt¹ z³o¿on¹ w ramach wspó³pracy z kolegami z Polski.

Zwiedzanie historycznej wy³uszczarni nasion w Klosnowie

W

paŸdzierniku 2007 roku leœniczowie szkó³karze oraz specjaliœci ds. hodowli lasu z nadleœnictw toruñskiej dyrekcji
odbyli szkolenie na terenie RDLP w Szczecinie. Mieli wtedy
okazjê do jednodniowej wycieczki do po³o¿onego po niemieckiej stronie granicy Urzêdu Leœnego Rothemühl, gdzie obejrzeli m.in. wy³uszczarniê nasion.
Rewizyta leœników z Urzêdu Leœnego Rothemühl oraz Torgelow rozpoczê³a siê popo³udniowym spotkaniem z dyrektorem
Januszem Kaczmarkiem w biurze RDLP 25 kwietnia 2008 r. Po
prezentacji leœnictwa regionu po³¹czonej z dyskusj¹, pomimo
zmêczenia podró¿¹, goœcie w towarzystwie gospodarzy ruszyli na
zwiedzanie toruñskiej starówki.
Nastêpnego dnia o œwicie, zakwaterowani w Solcu Kujawskim przyjezdni, udali siê do Nadleœnictwa Rytel, zaœ spontaniczna wizyta w Technikum Leœnym w Tucholi zaowocowa³a
krótkim koncertem sygnalistów - uczniów szko³y. Niemcy ze
wzglêdu na wy³uszczarniê,
ju¿ od dawna mieli ochotê Peter Neumann
przyjechaæ do Nadleœnictwa
Rytel, aby skonfrontowaæ
w³asne doœwiadczenia z dorobkiem polskich kolegów. W
Klosnowie przywita³ ich nadleœniczy Leszek Popowski
wraz ze swoimi pracownikami, którzy oprowadzili po nowej, a tak¿e historycznej czêœci wy³uszczarni nasion.
Po krótkim posi³ku, podanym na œwie¿ym powietrzu,
czeka³y nastêpne punkty programu przygotowane przez
nadleœnictwo. Wœród nich znalaz³y siê szkó³ka leœna, plantacja nasienna i plantacyjna uprawa nasienna. Jednak najwiêksze wra¿enie na kolegach po fachu zrobi³ wy³¹czony drzewostan nasienny
i drzewa doborowe. Peter Neumann, przewodnik delegacji goœci,
którzy z zapartym tchem przygl¹dali siê drzewom, dziêkuj¹c pracownikom Nadleœnictwa Rytel powiedzia³: - Wiemy, ¿e polskie leœnictwo jest najlepszym w Europie i nie mówiê tego ze wzglêdów
kurtuazyjnych. Jest to fakt powszechnie znany w Niemczech.
Nastêpn¹ atrakcj¹ by³ rezerwat przyrody Krêgi Kamienne
w Odrach po³o¿ony, na terenie Nadleœnictwa Czersk, po którym

oprowadzi³ nadleœniczy Ireneusz Bojanowski z pracownikiem. Zarówno Polacy jak i Niemcy musieli zweryfikowaæ wierzenia
o dobrej energii p³yn¹cej z kamieni tworz¹cych krêgi, przyk³adaj¹c
do nich d³onie. Przes¹d widocznie okaza³ siê byæ prawdziwy, gdy¿
niemieccy leœnicy opuszczali polskie lasy we wspania³ych humorach, maj¹c nadziejê na rewan¿ w Urzêdzie Leœnym Rothemühl.
Peter Neumann, po powrocie do domu, wystosowa³ podziêkowanie o nastêpuj¹cej treœci:
Szanowni Koledzy
Lech Nies³uchowski i Jan Pakalski,
Chcia³bym osobiœcie i w imieniu grupy z Rothemül/Torgelow
(Meklemburgia-Pomorze Przednie) podziêkowaæ za Pañstwa
goœcinnoœæ w czasie naszego pobytu w RDLP w Toruniu.
Z wielkim zainteresowaniem i radoœci¹ spêdziliœmy te dwa
dni. Informacje, rozmowy i oczywiœcie wspania³e lasy umo¿liwi³y nam bardzo dobry wgl¹d w gospodarkê leœn¹, wspania³e okolice Torunia, samo miasto Toruñ oraz Bory Tucholskie.
Proszê przekazaæ podziêkowania wszystkim Paniom i Panom zaanga¿owanym w nasz¹ wizytê i stale nam towarzysz¹cym. Szczególnie dziêkujemy za zaszczyt, jakim by³o osobiste
przyjêcie nas przez Pana Dyrektora Janusza Kaczmarka.
Chêtnie wznowilibyœmy nasz¹ wspó³pracê i cieszylibyœmy siê
na wizytê Panów i Pracowników RDLP u nas. Dla podtrzymania
kontaktów jestem do Pañstwa dyspozycji.
My równie¿ dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym
w przyjêcie grupy i mamy nadziejê na dalsze okazje do wymiany
doœwiadczeñ pomiêdzy niemieckimi i polskimi leœnikami.
Tekst i zdjêcia: Mateusz Stopiñski
T³umaczenie listu: Miko³aj Ziemblicki
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Las to dobro ogólnonarodowe pe³ni¹ce szereg funkcji. Stanowi
nie tylko przeliczalny na okreœlon¹ kwotê pieniê¿n¹ maj¹tek, lecz
równie¿ pe³ni szereg niematerialnych funkcji wynikaj¹cych œciœle
z istnienia ekosystemów leœnych na Ziemi. Jedn¹ z nich, jak¹
chcia³bym przedstawiæ, jest mo¿liwoœæ obcowania odwiedzaj¹cych
lasy z dzik¹ faun¹ i flor¹.

N

iniejszy artyku³ jest pierwszym
z cyklu poœwiêconego dzikiej przyrodzie. Postaram siê przybli¿yæ podstawowe wiadomoœci o wybranych gatunkach roœlin i zwierz¹t, ze wskazaniem
mo¿liwoœci w³asnych obserwacji nie
powoduj¹cych uszczerbku dla obserwatora i dla przedmiotu obserwacji w
przyrodzie. Dzisiaj zaprezentujê trochê
w stylu przyrodniczej reklamy jednego z naszych najpiêkniejszych i najokazalszych ptaków drapie¿nych - bielika,
symbol narodowy.

wszystkie historie o mo¿liwoœciach fizycznych w myœlistwie bielika. Podstawowym
po¿ywieniem s¹ du¿e ryby, ptactwo wodne, rzadziej ma³e ssaki, a przy braku wczeœniej wymienionych równie¿ padlina.
Podczas wêdrówek po lesie, na terenie Nadleœnictwa Cierpiszewo pod Toruniem, a polecam szczególnie Skarpê
Dybowsk¹, nie szukajmy go siedz¹cego
na drzewach lecz pilnie obserwujmy niebo, gdzie szybuj¹c wypatruje swoich
przysz³ych ofiar w wodzie. Nawet jeœli
wiemy, gdzie znajduje siê gniazdo nie

podchodŸmy tam. Po pierwsze, obszar
gniazdowania objêty jest prawn¹ ochron¹
zakazu wstêpu. Po drugie, wzrok tego
drapie¿nika jest tak nieporównywalnie
lepszy od naszego, ¿e zawsze takie niedozwolone podchody koñcz¹ siê fiaskiem dla ignoranta przepisów.
Zdjêcia prezentowane w artykule wykona³em w³aœnie na Skarpie Dybowskiej.
¯yje tam doros³y bielik z doskonale wybarwionym bia³ym ogonem, jasn¹ szyj¹
i g³ow¹. Nas leœników obecnoœæ tego du¿ego drapie¿nika na tym terenie cieszy niezmiernie. Obserwujemy ci¹g³y wzrost bioró¿norodnoœci naszych lasów, objawiaj¹cy siê bytowaniem rzadkich, czêsto zagro¿onych wyginiêciem w globalnej skali,
przedstawicieli dzikiej przyrody.
Tekst i zdjêcia: Daniel Kruczkowski

W Polsce jest ptakiem rzadkim, choæ
coraz czêœciej obserwowanym w miejscach, gdzie nie by³ dot¹d spotykany. Nie
jest or³em, jak siê go powszechnie nazywa, lecz nale¿y w systematyce do or³anów. Przedstawicielem or³ów jest na przyk³ad orze³ przedni.
Bielik za swój biotop wybiera najczêœciej starodrzewy na skrajach otwartych
powierzchni w pobli¿u du¿ych zbiorników
wodnych. Miêdzy bajki nale¿y w³o¿yæ
Na temat myszo³owa dzisiaj to tyle polecam obserwacje nieba podczas wêdrówek po lesie - mo¿emy zobaczyæ lot
tokowy z charakterystycznym wydawanym piskiem przez te ptaki.

M

yszo³ów z racji swojej zdolnoœci
adaptacyjnej do ró¿norodnych
warunków spotykany jest niemal w ka¿dym œrodowisku.
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W koñcu zimy mo¿emy zaobserwowaæ
ten gatunek w trzech wariantach; zimuj¹
jeszcze u nas goœcie z dalekiej pó³nocy myszo³owy w³ochate, przylatuj¹ ju¿ z zimowisk myszo³owy, które odlecia³y we wrzeœniu i s¹ te, które nie odlecia³y na zimê. Nasz
rodzimy gatunek ma chyba najwiêksz¹
paletê kolorów ubarwienia upierzenia mo¿emy spotkaæ osobniki od prawie ca³ych bia³ych do ciemnobr¹zowych.
Jak sama nazwa drapie¿nika wskazuje poluje on czêsto na myszy, ale równie¿ na ¿aby, owady, zaj¹ce, ba¿anty i nie
gardzi równie¿ padlin¹. W œwiecie ptaków
jest na tyle groŸn¹ postaci¹, ¿e jego odg³os czêsto naœladuj¹ sójki, wykorzystuj¹c to w sytuacji zagro¿enia.

Tekst i zdjêcia: Daniel Kruczkowski

P

odczas zesz³orocznych prac przy
inwentaryzacji przyrodniczej NATURA 2000 potwierdziliœmy na terenie
Nadleœnictwa Cierpiszewo obecnoœæ
kilku gatunków nietoperzy.
Ku naszemu zdziwieniu najwiêcej
przypadków rozwoju populacji tych ssaków odnotowaliœmy w miejscach, gdzie
kilkanaœcie lat temu wywieszono budki
trocinobetonowe profesora Graczyka.
Wed³ug specjalisty dr. Krzysztofa Kasprzyka z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, przy udziale którego wykonane zosta³y zesz³oroczne prace inwentaryzacyjne, w³aœnie ten typ budek
jest najatrakcyjniejsz¹ form¹ schronienia
dla nietoperzy.
Tymczasem, wiêkszoœæ istniej¹cych
obecnie budek trocinobetonowych uleg³a podczas wieloletniego u¿ytkowania
uszkodzeniom uniemo¿liwiaj¹cych zasiedlanie. Dlatego zdecydowaliœmy siê ponownie wprowadziæ taki typ schronieñ dla
nietoperzy, oczywiœcie udoskonalonych
pod wzglêdem parametrów technicznych

i pe³nionych funkcji. Podstawow¹ wad¹
poprzednich budek by³o nieprzystosowanie ich do zimowania nietoperzy. Warto
chyba w tym miejscu dodaæ, ¿e celem
autora pomys³u budek trocinobetonowych by³y ptaki, a zjawisko bytowania
w nich nietoperzy pojawi³o siê nieoczekiwanie.
Tym razem w ka¿dym tworzonym skupisku zawieszona jest budka "hibernakulum" o budowie umo¿liwiaj¹cej zimowa-

nie ca³ej koloni nietoperzy. Z zakupionych
budek utworzyliœmy na terenie Nadleœnictwa Cierpiszewo dziesiêæ skupisk umo¿liwiaj¹cy rozród i zimowanie kolonii.
Jak sprawdz¹ siê nowe budki? Bêdziemy to wiedzieli po pierwszych kontrolach zasiedlenia, o czym natychmiast
poinformujemy na naszej stronie internetowej www.cierpiszewo.torun.lasy.gov.pl.

przypuszczaæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci wyeliminowana zostanie z terenów
nadwiœlanych du¿a czêœæ bardziej okaza³ych wierzb i osik.
Mo¿liwoœci tego przemi³ego zwierzaka s¹ imponuj¹ce i z pewnoœci¹ nie powstydzi³aby siê ich ¿adna szanuj¹ca siê
firma produkuj¹ca urz¹dzenia do œcinki
drzew. Spotykamy okazy o czêstokroæ
metrowej œrednicy w miejscu ogryzienia
ich przez bobry.
Na pewno, a u¿y³em tego sformu³owania celowo, nikt z nas nie jest obecnie
w stanie stwierdziæ, w jakim kierunku
zmierza rozwój populacji bobra. Oprócz
zasiedlenia rozlewisk nad Wis³¹, bóbr po-

jawia siê coraz czêœciej na przep³ywaj¹cej przez nadleœnictwo Zielonej Strudze.
Dzia³alnoœæ bobra nad Wis³¹ traktujemy prawie wy³¹cznie poznawczo, gdy¿
w niewielkim stopniu dotyczy lasów nadleœnictwa. Natomiast gospodarka bobrów
nad Zielon¹ Strug¹ bardzo nas interesuje. Nie obserwujemy tam na razie szkód
w przyleg³ych do rzeczki drzewostanach,
a wrêcz odwrotnie mo¿e nawet nast¹pi
stabilizacja przep³ywu wód i poziomu
wód gruntowych. A jak bêdzie w przysz³oœci? Nie wiem. Pozostaje obserwacja.

Tekst i zdjêcia: Daniel Kruczkowski

K

iedy wiele lat temu podjêto decyzjê o ochronie bobra, nikomu nawet nie przysz³o do g³owy w jakim kierunku nast¹pi rozwój populacji tego najwiêkszego gryzonia w Polsce. Na pocz¹tku, po mozolnych próbach reintrodukcji w ró¿ne miejsca w kraju, mo¿na
by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e jest to gatunek niedostosowany do warunków obecnych czasów i trudno bêdzie go przywróciæ naturze w pe³nym wymiarze. Jednak
i w tym przypadku przyroda okaza³a siê
dla cz³owieka nieobliczaln¹. W ostatnich
latach nast¹pi³ skokowy wzrost liczebnoœci osobników tego gatunku.
Nadleœnictwo Cierpiszewo obejmuje
bezpoœrednio w zasiêgu terytorialnym
czêœæ nadbrze¿y Wis³y. Ponadto, przylega do rozlewisk nadwiœlanych na d³ugoœci blisko 20 kilometrów. To, co mo¿emy
obecnie zaobserwowaæ to istna eksplozja twórczoœci bobra nad Wis³¹. Mo¿na

Tekst i zdjêcie: Daniel Kruczkowski
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Fot. Jacek Wo³oszyk

Linka stalowa zastawiona na zwierzynê leœn¹

Cz³onkowie Ko³a „Orze³” ze zbiorem wnyków

N

adleœnictwo Dobrzejewice znane
jest wœród przyrodników z licznej
i trwa³ej populacji ³osi (Alces alces). Liczebnoœæ tego najwiêkszego z wystêpuj¹cych tu ssaków szacowana jest na
oko³o 30 sztuk.
W ciep³ych porach roku zwierzêta te
przebywaj¹ na moczarach i bagnach,
gdzie znajduj¹ doœæ po¿ywienia. Inaczej
sytuacja wygl¹da zim¹. Na zamarzniêtych
mokrad³ach ten du¿y ssak nie ma wystarczaj¹cej iloœci pokarmu. Przed nadejœciem zimy przenosi siê na wy¿ej po³o¿one tereny, do lasów iglastych. Tu wchodzi w konflikt z gospodark¹ leœn¹.
Na powstawanie szkód istotnych gospodarczo maj¹ zwyczaje ¿erowe ³osi –
miejscowe pobieranie pokarmu na kilkunastoarowych powierzchniach a¿ do ca³kowitego zniszczenia roœlinnoœci. Samica
³osia (klempa) napieraj¹c klatk¹ piersiowa
na drzewka potrafi z³amaæ nawet kilku me-

£oœ zadomowi³ siê na dobre w lasach dobrzejewickich. Fot. Jacek Wo³oszyk
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trowej wysokoœci sosny, które nastêpnie
z m³odymi ³oszakami dok³adnie obgryzaj¹
z igliwia. Mo¿e w ten sposób powodowaæ
du¿e szkody w uprawach, m³odnikach
i tyczkowinach. Innym sposobem ¿erowania jest spa³owanie (odarcie z kory) drzew
doprowadzaj¹ce do ich obumierania.
Nadleœnictwo Dobrzejewice inwestuje znaczne œrodki w ochronê drzew przed
zwierzyn¹ (grodzenia, naprawa uszkodzonych ogrodzeñ, stosowanie repelentów).
Tak liczna populacja na stosunkowo niewielkim obszarze, mimo starañ leœników,
powoduje coraz wiêksze szkody. Tutejsi
leœnicy przed laty przyczyniaj¹c siê do
zachowania tego jak¿e cennego i sympatycznego ssaka obecnie staj¹ przed problemem coraz liczniejszej, mocniejszej,
ale i uci¹¿liwszej populacji. Problem ten
w najbli¿szym czasie z pewnoœci¹ bêdzie
wymaga³ rozs¹dnego rozwi¹zania.
Bartosz Ró¿ycki

Drzewka uszkodzone przez ³osia.
Fot. Jerzy Pieczewski

L

eœnicy z Nadleœnictwo ¯o³êdowo
zawsze docenili znaczenie problematyki ma³ej retencji dla lasu. Z roku
na rok na ten cel przeznacza siê coraz
wiêcej œrodków finansowych.
Niska œrednia roczna wysokoœæ opadów oraz obni¿aj¹cy siê poziom wód
gruntowych zmusza do szukania metod
magazynowania wody na terenach leœnych. Jednoczeœnie ma³a retencja
zwiêksza walory krajobrazowe lasu. Odnawianie i tworzenie nowych zbiorników
wodnych stwarza dogodne warunki dla
rozwoju wielu gatunków zwierz¹t leœnych.
Ma³a retencja ma na celu poprawienie stosunków wodnych na obszarach
leœnych, w tym: wzrost stopnia ¿ywotnoœci roœlin runa, osiedlanie siê roœlin wilgociolubnych, umo¿liwienie regeneracji

Fot. Jerzy Pieczewski

z³onkowie Ko³a £owieckiego Nr 109
"Orze³" we W³oc³awku, 16 i 23 lutego 2008 r. zorganizowali akcjê zwalczania k³usownictwa. Penetracje przeprowadzono w lasach Nadleœnictwa
Dobrzejewice obejmuj¹ce leœnictwa
Bobrowniki i £ochocin oraz Nadleœnictwa W³oc³awek na terenie Leœnictwa
Szpetal.
Dokonano przeszukania terenów leœnych w okolicach miejscowoœci nadwiœlañskich po³o¿onych miêdzy W³oc³awkiem i Bobrownikami. Jak wielki jest to
problem œwiadczy iloœæ zebranych side³.
W trakcie tylko dwudniowego patrolu w
okolicach wsi Bógpomórz zdjêto ponad
70 ró¿norodnych wnyków. £¹cznie zebrano ponad 150 zastawionych stalowych
linek. K³usownictwo przybra³o tu niespotykane dot¹d rozmiary. Zastawiane sid³a
powoduj¹, ¿e schwytane zwierzêta umieraj¹ w strasznych mêczarniach.

sk³adu florystycznego i zwiêkszanie bioró¿norodnoœci ekosystemów, co z kolei
przyczyni siê do podniesienia odpornoœci i produktywnoœci drzewostanów. Dodatkowo zbiorniki retencyjne mog³yby
byæ wykorzystywane przy prowadzeniu
akcji gaœniczych wzbogacaj¹c sieæ punktów czerpania wody znajduj¹cych siê na
terenie Nadleœnictwa ¯o³êdowo.
Przypomnijmy, ¿e generalnie celem
ma³ej retencji jest: przechwytywanie sp³ywaj¹cych wód powierzchniowych, poprawa stosunków wodnych, zwiêkszenie zasilania wód podziemnych, przeciwdzia³anie skutkom suszy, zwiêkszenie iloœci
i ró¿norodnoœci gatunków roœlin i zwierz¹t oraz ich rozmieszczenia.

K³usownictwo w tym rejonie jest od
wielu lat, ale na tak wielk¹ skalê nie wyst¹pi³o ju¿ od dawna. Lasy, zamiast drzewami porastaj¹ sid³ami, wnykami i wszelkiego rodzaju stalowymi pêtlami. Zaraz
po wejœciu do oko³o 60-letniego lasu
z wysokim podszytem od strony pól i ³¹k
zastawione linki znajdowa³y siê w odleg³oœci co 5-10 metrów. By³y tak rozstawione, ¿e zwierzê, które wesz³o w ten las
musia³o zgin¹æ. Przyleg³y oko³o 18-letni
las te¿ by³ niebezpieczny. Ka¿da œcie¿ka, ka¿dy dukt czy przesmyk zastawiono
linkami na ka¿dy rodzaj zwierzyny. To by³
prawdziwy las œmierci. Znalezione przez
myœliwych wnyki ju¿ ¿adnej zwierzynie
nie zabior¹ ¿ycia, zosta³y przekazane na
Komisariat Policji w Fabiankach. Akcje
zdejmowania wnyków w tym rejonie bêd¹
nadal kontynuowane.
Tekst i zdjêcia: Jacek W³odarczyk

W dzisiejszych czasach, przyczyn¹
podejmowania - nie tylko w leœnictwie dzia³añ w zakresie ma³ej retencji jest:
zmniejszania siê zasobów wodnych wynikaj¹cy ze zmian klimatycznych, okresowych deficytów wody, braku naturalnej mo¿liwoœci retencjonowania wód
w nadleœnictwie spowodowanej nisk¹
suma opadów atmosferycznych, obni¿ania siê poziomu wód gruntowych (w okresie minionych 20 lat poziom obni¿y³ siê
o oko³o 1,5 m), obni¿ania siê poziomu
wód podziemnych.
Agata Skoczek
Micha³ Wojcieszkiewicz

Wykaz projektowanych obiektów ma³ej retencji na terenie
Nadleœnictwa ¯o³êdowo

G

rodz¹c uprawy leœne ograniczamy
powierzchniê bytowania dzikich
zwierz¹t, tak¿e po¿ytecznych. Takie gatunki jak dzik, czy lis skutecznie przyczyniaj¹ siê do ograniczania populacji
myszowatych, a dzik tak¿e szkodliwych
owadów.
Wobec powy¿szego istotne wydaje siê
umo¿liwienie penetracji przez dziki grodzonych obszarów starszych upraw
i m³odników. Gatunek ten mo¿e wyrz¹dzaæ szkody jedynie w m³odych uprawach, gdzie szukaj¹c pêdraków wykopuje drzewka. Starsze uprawy i m³odniki stanowi¹ natomiast bardzo dobre schronienie dla tego ssaka, co przy du¿ej presji
³owieckiej mo¿e przyczyniæ siê do odbudowania przetrzebionych populacji tego
gatunku.
Decyduj¹c siê na budowanie furtek
nale¿y pamiêtaæ o dwóch istotnych
aspektach. Pierwszy to lokalizacja. Przejœcia powinny powstawaæ na sta³ych wekslach, rozpoznanych jeszcze przed budow¹ ogrodzenia lub tam gdzie siatka jest
regularnie odginana przez dziki. Drugi to
k³usownictwo. Furtki stanowi¹ idealne
miejsca polowañ k³usowniczych. Nale¿y,
wiêc pamiêtaæ, by jedno grodzenie mia³o kilka alternatywnych wyjœæ (dróg
ucieczki dla dzików). Konieczne jest te¿
regularne monitorowanie tych miejsc
przez S³u¿bê Leœn¹.
W Nadleœnictwie Dobrzejewice
w styczniu br. powsta³y pierwsze przejœcia
w jednym z ogrodzeñ na terenie Leœnictwa Osiek. Po kilkumiesiêcznej obserwacji i potwierdzeniu skutecznoœci w dobrzejewickich lasach pojawi siê ich wiêcej.
Bartosz Ró¿ycki

Fot. Agata Skoczek
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C

D¹b papieski w Nadleœnictwie Mi³om³yn

... po suchym l¹dzie

Pomys³ na wakacje w kraju

M

arzymy o zwiedzaniu ciekawych zak¹tków œwiata. Jest ich mnóstwo i myœl¹c o atrakcjach letniego "przewietrzenia siê" wertujemy
oferty biur turystycznych, przewodniki, mapy, a przede wszystkim przymierzamy siê do mo¿liwoœci naszych kieszeni. Ró¿nie to wygl¹da, i czasowo, i klimatycznie i finansowo.

Tymczasem "najlepsze" okaza³o siê ca³kiem bliskie, dostêpne, niedrogie i atrakcyjne. W sierpniu ubieg³ego roku wybra³em siê z ¿on¹ na dwudniow¹ wyprawê
na Pojezierze Elbl¹sko-I³awskie z jego
g³ównym walorem: rejsem z Elbl¹ga do
Ostródy historycznym kana³em o d³ugoœci 82 km wybudowanym przed pó³tora
wiekiem. W porze letniej kursuj¹ tam codziennie turystyczne stateczki zabieraj¹ce na pok³ad oko³o 70 osób.
Trasa rejsu prowadzi przez wyj¹tkowo ciekawe i przyrodniczo cenne okolice. Zaczyna siê w niecce ¿u³awskiej
w Elbl¹gu i przebiega na odcinku 21 km
przez rezerwat ptactwa na zarastaj¹cym
jeziorze Dru¿no. Obserwujemy stada wielu gatunków ptaków wodnych i b³otnych,
w tym rzadkie ju¿ czaple bia³e. Lornetka
i fotoaparat wci¹¿ przy oczach.
Kolejny krajobraz przesuwa siê przez
oko³o 40 km. S¹ to okolice o urozmaiconej rzeŸbie terenu, u¿ytkowane rolniczo.
Osobliwoœci¹ i unikatem na skalê œwiatow¹ jest tu system pochylni umo¿liwiaj¹cych przemieszczanie siê statków po
suchym l¹dzie - "pod górê", w miarê koniecznoœci niwelowania ró¿nic poziomów
wysokoœci n. p. m. Ró¿nice te wynosz¹
na trasie kana³u ³¹cznie prawie a¿ 100 m.
W celu ich wyrównania zbudowano piêæ
pochylni, gdzie statki s¹ wyci¹gane na
linach z wody i toczone "po trawie" na
zmyœlnie skonstruowanej platformie ko³owej na szynach do nastêpnego progu.
Po przeci¹gniêciu statku na szczyt wzniesienia zanurza siê on w wy¿ej ju¿ po³o¿onym odcinku kana³u, zsuwa siê z plat-
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formy i normalnie ju¿ p³ynie do nastêpnej pochylni.
"Po suchym l¹dzie" trasa przebiega
na d³ugoœci 2,3 km (w piêciu odcinkach).
Podziw budzi niezawodna konstrukcja
tego systemu. Ca³oœæ energii (wcale nie
ma³ej) dostarcza woda, która za poœrednictwem kó³ wodnych i ko³owrotów uruchamia liny ci¹gn¹ce platformê z usadowionym na niej statkiem. Wa¿y on ponad
60 ton. Nie ma i nigdy nie by³o ¿adnych
innych Ÿróde³ energii. Dzia³a to wszystko
niezawodnie od po³owy XIX wieku, s³u¿¹c jako atrakcja turystyczna od roku
1912. Uprzednio wêdrowa³y têdy do Ba³tyku g³ównie produkty tej ziemi: zbo¿e
i drewno z lasów.
Rejs z Elbl¹ga do Ostródy trwa 11
godzin. Obawia³em siê, ¿e wytrzymanie
tylu godzin na statku stanie siê uci¹¿liwe, a mo¿e i nudne. Dlatego - z ostro¿noœci - wykupiliœmy bilety na czêœæ tej
trasy, do portu we wsi Ma³dyty (nieca³e
7 godzin drogi). Tymczasem podró¿
okaza³a siê tak ciekawa i przyjemna, ¿e
ukoñczyliœmy j¹ po 11 godzinach
w ostródzkim porcie. Ostatnia, czterogodzinna czêœæ trasy, wiod³a g³ównie
wœród wspania³ych lasów liœciastych.
P³ynêliœmy w¹skim kana³em jak w zielonym tunelu, a ka¿dy kolejny zakrêt
dostarcza³ nowych widoków i wra¿eñ.
Widaæ by³o œlady ¿erowisk bobrowych.
P³ywa³y obok statku liczne gromadki
czêœciowo jeszcze nielotnych kaczek,
a szczególnie sympatycznym okaza³ siê
zimorodek towarzysz¹cy nam przez kilka kilometrów.

Na tym odcinku rejsu nie by³o ju¿
pochylni i "je¿d¿enia po trawie". By³y natomiast dwie równie atrakcyjne œluzy:
"Zielona" i "Mi³om³yn". Ta w Mi³om³ynie
zwraca uwagê wystawion¹ przez miejscowe nadleœnictwo tablic¹ ku czci Jana
Paw³a II i zasadzonym obok niej "Dêbem

Papieskim". Codziennie przep³ywaj¹ têdy
setki turystów z niema³ym udzia³em obcokrajowców. Uznanie dla Kolegów
z Mi³om³yna za dobr¹ ekspozycjê tych
pami¹tkowych obiektów!
Doznane podczas wyprawy wra¿enia
budz¹ zamiar ponownego odwiedzenia
tego regionu. Tym bardziej, ¿e i "oprawa"
imprezy rodzi bardzo sympatyczne skojarzenia.
Uprzejmoœæ i kultura za³ogi statku,
mo¿liwoœæ skorzystania z niedrogiego
posi³ku, niez³a komunikacja z okolicznymi miastami, wreszcie umiarkowane
koszty - sprawiaj¹, ¿e wyprawê Elbl¹g Ostróda mo¿na poleciæ ka¿demu jako
krótk¹ dwudniow¹ przygodê przyrodniczo - turystyczn¹. Do programu w³¹czyæ
te¿ mo¿na zwiedzanie piêknie odbudowanej starówki i licznych obiektów budownictwa gotyckiego w Elbl¹gu. Bardzo
sympatyczne zabytkowe miasto!
Tekst i zdjêcia: Micha³ Soko³owski

Garœæ praktycznych informacji.
Statki na trasie Elbl¹g - Ostróda kursuj¹
w sezonie codzienne od 1 maja do 30
wrzeœnia. Odp³ywaj¹ z Elbl¹ga o godz.
8:00. Udzia³ w rejsach nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ (rezerwowaæ) telefonicznie pod numerami: "¯egluga Ostródzko
Elbl¹ska" w Elbl¹gu - tel. 055 232 43 07,
w Ostródzie - tel. 089 646 3871. Tak samo
mo¿na rezerwowaæ ewentualne noclegi.
Istniej¹ w miarê dogodne po³¹czenia kolejowe z Toruniem i Olsztynem.

Obchody 80-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu

W

zwi¹zku z 80. rocznic¹ powstania Ligi Ochrony Przyrody, Zarz¹d
Okrêgu LOP w Toruniu postanowi³ uczciæ
tê znakomit¹ rocznicê poprzez zorganizowanie dwóch imprez, które mia³y za cel
uhonorowanie dzia³aczy odznakami honorowymi LOP. Mieliœmy te¿ na uwadze
uhonorowanie ludzi i instytucji wspomagaj¹cych Ligê w jej dzia³alnoœci, w tym
nadleœnictwa z terenu RDLP w Toruniu,
w³adze samorz¹dowe województwa i miasta Torunia, a tak¿e w³adze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W trakcie uroczystej konferencji wrêczonych zosta³o 38 z³otych i srebrnych
odznaczeñ honorowych Ligi a tak¿e 65
pami¹tkowych medali, które wrêcza³ prezes Zarz¹du G³ównego LOP – profesor
W³adys³aw Skalny.

Do grona przyjació³ i wspó³pracowników Ligi zaliczamy równie¿ nauczycieli
z wielu szkó³ z terenu ca³ego województwa kujawsko-pomorskiego. Prezydent
Miasta Torunia, na wniosek ZO LOP w Toruniu przyzna³ 19 nagród rzeczowych dla
szczególnie zas³u¿onych dla ochrony
przyrody szkó³ i nadleœnictw.
Drugim akcentem uroczystoœci rocznicowych by³o posadzenie oœmiu dêbów,
które maj¹ upamiêtniaæ osiem dziesiêcioleci historii Ligi Ochrony Przyrody. Do
wykonania tej czynnoœci zaprosiliœmy w³adze samorz¹dowe województwa i miasta
Torunia, w³adze WFOŒiGW, przedstawicieli Lasów Pañstwowych, szkó³ oraz dzia³aczy Ligi Ochrony Przyrody. Dêby posadzono w bardzo atrakcyjnym miejscu na plantach toruñskich przy Dolinie Marzeñ.
Jan Brzeziñski
Prezes Zarz¹du Okrêgu LOP w Toruniu

Dla dzieci i m³odzie¿y

Z

arz¹d Okrêgu Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu od wielu lat prowadzi
edukacjê przyrodnicz¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Jedn¹ z wiod¹cych form s¹ konkursy tematyczne, skierowane do m³odego pokolenia Polaków, gdy¿ w nim upatrujemy aktywnych obroñców ojczystej
przyrody.
Dla laureatów przygotowujemy nagrody rzeczowe, które s¹ corocznie wrêczane w trakcie uroczystych podsumowañ.
Taki stan rzeczy jest mo¿liwy, dziêki wydatnej pomocy leœników Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu, którzy na bie¿¹co utrzymuj¹ kontakty ze szko³ami. Dziêki tym kontaktom LOP w Toruniu dociera do szkó³ na terenie ca³ego województwa kujawsko-pomorskiego, a nawet poza nim.
1. Konkurs “Mój Las – spotkania
z lasem”. W obecnym wydaniu konkursu chcemy wyzwoliæ w uczniach potrzebê szerszego kontaktu z lasem i pobu-

dziæ do twórczego dzia³ania. Jest to forma organizacyjna odpowiadaj¹ca, potrzebom i mo¿liwoœciom m³odego pokolenia. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych: dla przedszkolaków, dla uczniów szkó³ podstawowych z klas I – III, dla uczniów szkó³ podstawowych starszych klas oraz dla
uczniów szkó³ ponadpodstawowych.
2. Konkurs “Nasz ogród botaniczny” - ma na celu promocjê w krajobrazie
gatunków drzew i krzewów rodzimego
pochodzenia oraz zdobywanie wiedzy na
temat kszta³towania naturalnego krajobrazu. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z nazewnictwem gatunków oraz nabywaj¹ umiejêtnoœci praktycznego tworzenia uk³adów
roœlinnych wzorowanych na naturze.
3. Konkurs “PPP – Placówka Przyjazna Przyrodzie” - ma na celu powiêkszanie zasobów zieleni w naszym otoczeniu, pomoc ptakom i innym po¿ytecznym
zwierzêtom, w trudniejszych okresach ich

Prof. W³adys³aw Skalny wrêcza pami¹tkowe medale leœnikom - Kazimierzowi Stañczakowi (z prawej) i Witoldowi Pajkertowi

Leœnicy - Roman Dobrzyñski i Kazimierz
Stêpski przy sadzeniu dêbu w Dolinie
Marzeñ

¿ycia. Konkurs ma pobudziæ
aktywnoœæ uczniów w kierunku dzia³ania na rzecz naturalnego œrodowiska. Przy
realizacji konkursu szko³y
mog¹ zwracaæ siê do w³aœciwych terenowo nadleœnictw.
4. Konkurs fotograficzny - „Przyroda w moim otoczeniu”. Konkurs fotograficzny ma wyostrzyæ wœród m³odego pokolenia spojrzenie na otaczaj¹c¹ przyrodê, zachêciæ do
dokumentowania zachodz¹cych w naturze zjawisk. Polega na fotografowaniu dzikiej przyrody i praktycznych dzia³añ w ramach realizacji programu „Natura - 2000”.
Wszystkie wymienione konkursy s¹ prowadzone we wspó³pracy z nadleœnictwami
Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu przy wykorzystaniu fachowej wiedzy i osobistym
zaanga¿owaniu leœników terenowców, co
przyczyni siê do dalszego podnoszenia wiedzy przyrodniczej m³odego pokolenia.
Regulaminy konkursów zosta³y wys³ane do szkó³ i do nadleœnictw RDLP w Toruniu. Mo¿na je równie¿ otrzymaæ w siedzibie Zarz¹du Okrêgu LOP w Toruniu,
ul. Mickiewicza 9, pokój nr 76, tel. 056 65
84 345, 65 84 300, w godz. 8:00 – 12:00.
Jan Brzeziñski
Prezes Zarz¹du Okrêgowego LOP
w Toruniu
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Fot. Mateusz Stopiñski

T
z ZESPO£U SZKÓ£ LEŒNYCH w Tucholi

egoroczne Drzwi Otwarte w Zespole Szkó³ Leœnych w Tucholi na d³ugo pozostan¹ w pamiêci uczestników. Mo¿na je bowiem uznaæ za jedn¹ z najradoœniejszych kart
w aktualnej historii szko³y. W sobotê 5 kwietnia 2008 r. nawet pogoda sprawia³a wra¿enie, ¿e zosta³a zamówiona specjalnie na tê
okazjê. Po kilku miesi¹cach zimowej burzy nad ZSL, zwi¹zanej
z jego nieprzejœciem pod Ministerstwo Œrodowiska, wiosenne s³oñce
nareszcie wyjrza³o dla nas zza chmur – i dos³ownie, i w przenoœni.

Pomys³ na Drzwi Otwarte w wersji plenerowej okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê.
Goœcie byli mile zaskoczeni przyjêt¹ w tym
roku form¹ pikniku – niemal¿e rodzinnego. Przygotowana z polotem i profesjonalnie impreza na wolnym powietrzu, przerodzi³a siê w prawdziw¹ „kwietniówkê” –
odpowiednik majówki. Nie mo¿na siê zatem dziwiæ, ¿e humor dopisywa³ zarówno
goœciom, jak i gospodarzom.
Nad sprawnym przebiegiem imprezy
czuwa³a dyrekcja szko³y wraz z zespo³em
koordynuj¹cym. Ju¿ o godzinie dziewiatej zosta³y udostêpnione do zwiedzania
pracownie przedmiotowe oraz stoiska
szkolnych kó³ zainteresowañ, usytuowane pod go³ym niebem. Oficjalne otwarcie
nast¹pi³o natomiast w tzw. starej sto³ówce punktualnie o dziesi¹tej. Po powitaniu
goœci przez dyrektor Anielê Czy¿yk, zapoznano kandydatów na uczniów ZSL
i ich rodziców z ofert¹ edukacyjn¹ oraz
wyemitowano film promocyjny o szkole,
nakrêcony przez telewizjê z Grudzi¹dza.
Po czêœci oficjalnej wszyscy obecni mieli
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okazjê wys³uchaæ utworów muzycznych
w mistrzowskim wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Pañstwowych i Powiatu Tucholskiego pod batut¹ Miros³awa
Pa³czyñskiego. Druga czêœæ koncertu orkiestry odby³a siê na boisku szkolnym. Zagrano m.in. „St. Louis Blues”, „Latin Celebration” i „Blues Brothers Revue”.
Zebrani z przyjemnoœci¹ wys³uchali
tak¿e, prowadzonego przez Piotra Grzywacza, Zespo³u Sygnalistów Myœliwskich
„Jenot”, odnosz¹cego – podobnie jak orkiestra – sukcesy na arenie ogólnopolskiej
i miêdzynarodowej. Nale¿¹cy do zespo³u
uczniowie wykonali zaliczane do muzyki
myœliwskiej utwory, takie jak: „Dzik na rozk³adzie”, „¯ubr na rozk³adzie”, „Fanfarê na
czeœæ psów” i wiele innych. Cz³onkowie
„Jenota” zachêcali do zwiedzania Izby Tradycji £owieckich oraz Muzeum Sygna³ów
Myœliwskich, znajduj¹cych siê w budynku
g³ównym szko³y.
Poruszanie siê po terenie ZSL u³atwia³y punkty informacyjne, umiejscowione w
szkole i w internacie, a tak¿e przygoto-

wana na tê okolicznoœæ mapa. Pozwala³a ona na szybk¹ orientacjê, gdzie usytuowane zosta³y poszczególne stoiska.
Na boisku pod lipami ujrzeæ mo¿na
by³o piêkny paœnik, który kusi³ bogactwem
jad³a w staropolskim stylu. Uczniowie czêstowali przechodz¹cych chlebem ze smalcem, który na niejednym eleganckim przyjêciu uchodzi wspó³czeœnie za rarytas.
W pobli¿u paœnika zorganizowano minigaleriê malarstwa uczniów i nauczycieli
szko³y. Po jej zwiedzeniu warto by³o zapoznaæ siê tak¿e z „k¹cikiem unijnym”,
przygotowanym przez Szkolny Klub Europejski. Na stoisku zaprezentowano m.in.
zdjêcia zwi¹zane z histori¹ i osi¹gniêciami klubu oraz rozdawano materia³y informacyjne o UE i materia³y promuj¹ce region. Klub zorganizowa³ równie¿ ciekawy konkurs o Unii, w którym nagrod¹ by³y
cukierki w charakterystycznych dla niej
kolorach: ¿ó³tym i niebieskim. Pyszne
czekoladki i galaretki stanowi³y z kolei nagrodê w konkursie przyrodniczym, przygotowanym przez autorów stoiska botanicznego. Kolejnym interesuj¹cym punktem programu by³ pokazów psów myœliwskich i ich tresury. Trzeba przyznaæ, ¿e
zarówno psy, jak i ich opiekunowie spisali siê na medal.
Stra¿ leœna z Nadleœnictwa Woziwoda zaprezentowa³a specjalistyczny sprzêt
do gaszenia po¿arów lasu. Pokaz ten
dostarczy³ gimnazjalistom sporo emocji.
W pobli¿u sali gimnastycznej zorganizowano k¹cik rekreacyjno-sportowy. Szkol-

na dru¿yna harcerska „Gryf” wraz
z opiekunem przeprowadzi³a pokazy udzielania pierwszej pomocy i terenoznawstwa. Harcerze umilali
równie¿ przyby³ym na Drzwi Otwarte czas, poprzez œpiew przy akompaniamencie gitary. Z kolei uczniowie Technikum Leœnego, którzy
w 2006 roku za³o¿yli Pomorsk¹ Rotê
Piesz¹, nale¿¹c¹ do Chor¹gwi Ksiêcia Kazimierza V Szczeciñskiego,
zainscenizowali pojedynek jakby
¿ywcem wyjêty z historii œredniowiecza. Widzowie, niczym w wehikule
czasu przeniesieni w XV stulecie.
Podczas Drzwi Otwartych aktywnie dzia³a³a m³odzie¿owa Pozytywna Grupa Radiowa, która prowadzi³a audycjê, prezentuj¹c przy tym
utwory muzyczne. Specjalnie na tê
okazjê zosta³o równie¿ utworzone
radio „Bory”. Jego twórcy bawili
publicznoœæ wystêpami artystycznymi. Szczególn¹ strawê duchow¹

przygotowano dla fanów rocka i bluesa. Do innych atrakcji zaplanowanych na 5 kwietnia zaliczyæ nale¿y
tak¿e pokazy: sadzenia drzew, pomiarów geodezyjnych oraz przerzynki drewna. Temu ostatniemu towarzyszy³a wystawa sprzêtu firmy
Husquarna.
W relacji z przebiegu Drzwi
Otwartych nie mo¿na pomin¹æ miniwarsztatów sztuki rzeŸbiarskiej. Przy
stoisku sekcji plastycznej dzia³aj¹cej
w internacie, podziwiano z kolei wyroby z ceramiki artystycznej (m.in.
dzbany, wazy i bi¿uteriê) oraz dekoracje z elementów natury.
Powodzeniem cieszy³y siê tak¿e:
pobliski stragan z gad¿etami i pami¹tkami, stoiska Nadleœnictwa Tuchola i Nadleœnictwa Woziwoda oraz
Parku Krajobrazowego. W k¹ciku
bibliotecznym zaprezentowano
przede wszystkim ksi¹¿ki o tematyce leœnej i ³owieckiej. Kandydaci na
uczniów ZSL z zainteresowaniem
ogl¹dali podrêczniki do przedmiotów zawodowych. Rodziców gimnazjalistów ucieszy³ natomiast fakt, ¿e
wiêkszoœci z nich nie trzeba kupowaæ, lecz wystarczy je wypo¿yczyæ.
Przy stoisku bibliotecznym rozdawano egzemplarze tworzonej z pasj¹
gazetki szkolnej, pt. „Szepty leœne”.
Zwiedzaj¹cy zapoznawali siê tak¿e
z kronik¹ internatu oraz z galeri¹
zdjêæ zwi¹zanych z ¿yciem szko³y.

Drzwi do Zespo³u Szkó³ Leœnych og³aszamy za otwarte. Fot. Miros³aw K³osowski

Wystêp Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Pañstwowych. Fot. Miros³aw K³osowski

Do zwiedzania udostêpniono klasopracownie Technikum Leœnego. Fot. Miros³aw K³osowski
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Fot. Jolanta Wencel

z ZESPO£U SZKÓ£ LEŒNYCH w Tucholi

Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê
stoisko ¿ywieniowe. Dziêki poczuciu humoru jego sympatycznych opiekunek,
jeszcze lepiej smakowa³y serwowane
gofry, bigos oraz flaczki. Z kolei pañstwo
przy stoisku zwanym kawiarenk¹, czêstowali pysznym domowym ciastem. Posileni dzie³ami sztuki kulinarnej ze szkolnej sto³ówki oraz wypiekami Rady Rodziców (bardzo zaanga¿owanej w organizacjê imprezy), goœcie udawali siê na zwiedzanie budynków szko³y i internatu. Mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z zasadami
funkcjonowania w bibliotece Multimedialnego Centrum Informacyjnego. Z zainteresowaniem zagl¹dali do sal lekcyjnych,
zw³aszcza do pracowni przedmiotów zawodowych. Opiekun Szkolnego Ko³a Sokolniczego „Raróg” wyg³osi³ krótk¹ pogadankê w ramach edukacji ornitologicznej, zapoznaj¹c s³uchaczy m.in. z tematem reintrodukcji soko³a wêdrownego
w Polsce. Chêtnie zaznajamiano siê tak¿e z dziedzin¹ entomologii i tajnikami preparowania owadów. W pracowni biologicznej owady mo¿na by³o ogl¹daæ pod
mikroskopem. W sali jêzyka polskiego
natomiast, gimnazjaliœci i ich rodzice
mogli wys³uchaæ recytacji utworów literackich w wykonaniu uczniów.
Podczas zwiedzania szko³y, goœcie
odwiedzali równie¿ preparatorniê. W sali
gimnastycznej podziwiali zaœ imponuj¹cy zbiór pucharów i medali zdobytych
przez uczniów ZSL, a tak¿e kolekcjê dyplomów i odznaczeñ przyznanych dzia³aj¹cemu w zespole Klubowi Honorowych
Dawców Krwi PCK.
Opiekun Szkolnego Ko³a Fotograficznego z iœcie dziennikarskim zaciêciem
tropi³ i uwiecznia³ ciekawe prezentacje
i pokazy. Owocem jego pracy jest fotoreporta¿ z Drzwi Otwartych.
Nabór nowych uczniów do ZSL nie
bêdzie, bo nie mo¿e byæ, jedynym miernikiem sukcesu Drzwi Otwartych. Przecie¿ ju¿ sam fakt zorganizowania z takim
rozmachem owego przedsiêwziêcia,
œwiadczy o doskona³ej kondycji szko³y.
Dowodzi jej wysokiego poziomu i równie
wysokiej jakoœci kszta³cenia. Pokazuje
równie¿, ¿e Zespó³ Szkó³ Leœnych w Tucholi to szko³a z pasj¹, dumna z bogatej
tradycji i zarazem nowoczesna, œmia³o
patrz¹ca w przysz³oœæ. Swoim uczniom
stwarza szansê zdobycia solidnego wykszta³cenia i otwiera przed nimi mo¿liwoœci wszechstronnego rozwoju, m.in. dziêki niespotykanie szerokiemu zakresowi
zajêæ pozalekcyjnych. Dlatego te¿ ju¿ dziœ
tegoroczne Drzwi Otwarte w tucholskim
ZSL bezsprzecznie uznaæ mo¿na za
wspólny sukces dyrekcji, nauczycieli
i uczniów naszej szko³y.

W

ramach Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych, która orga
nizowana jest od 32. lat dla œrednich szkó³ rolniczych i spokrewnionych z rolnictwem, od kilku lat „otwarto” arenê dla zmagañ na niwie
leœnictwa. Tegoroczny start uczniów z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Tucholi
przyniós³ szkole najwy¿sze laury.
W paŸdzierniku 2007 roku odby³y siê
eliminacje szkolne XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych, które wy³oni³y spoœród uczniów klas maturalnych
i chêtnych uczniów z klas trzecich, dwóch
najlepszych, którzy mieli wystartowaæ
w eliminacjach okrêgowych. Byli to: Dawid Kontny – uczeñ klasy IV b, Mateusz
Kowalke – uczeñ klasy IV d oraz jako zawodnik rezerwowy B³a¿ej Adamczyk
z kl. IV b.
Eliminacje okrêgowe odby³y siê 18 –
19 kwietnia br. w Trzciance k. Nowego
Tomyœla. Wystartowali w nich uczniowie
techników zawodowych w blokach: produkcja zwierzêca, produkcja roœlinna,
agrobiznes, ogrodnictwo, technologia
¿ywienia, mechanizacja rolnictwa, in¿ynieria œrodowiska oraz leœnictwo. Niektóre zawody s¹ reprezentowane na olimpiadzie od niedawna, m.in. leœnictwo, dla
którego rywalizacja odbywa siê od piêciu lat. W zwi¹zku z w³¹czeniem do olimpiady dziedziny leœnictwo, postulujemy
od kilku lat o zmianê nazwy olimpiady na
OWiUR i Leœnych. Póki co, niestety bezskutecznie.
Eliminacje okrêgowe dla leœników
dziel¹ kraj na dwie czêœci: na zachód
i na wschód od Wis³y. W naszej grupie
wystartowa³o 11 szkó³ (21 zawodników):
ZSL Milicz, ZS Tu³owice, ZSL Goraj, ZSP
G³ogów, TL Staroœcin, TL Rogoziniec,
ZSL Warcino, ZSL Brynek, ZSLiZ Jelenia
Góra, ZSP S³upia k. Kêpna oraz oczywiœcie ZSL Tuchola. Olimpiada sk³ada³a siê
z czêœci praktycznej, w której uczniowie
musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami rozpoznawania ptaków, owadów, a tak¿e
maszyn i urz¹dzeñ leœnych oraz z czêœci

pisemnej w formie testu, w którym dominowa³y pytania z fitopatologii.
Dawid Kontny zdoby³ ³¹cznie 104,5
pkt. 120 pkt. i zaj¹³ pierwsze miejsce
w kategorii leœnictwo. Wynik ten zapewni³
mu równie¿ puchar dla najlepszego zawodnika Olimpiady, który odebra³ z r¹k
prof. dr. hab. E. W¹sowicza rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (do
14.04.08 r. Akademii Rolniczej w Poznaniu). Drugie miejsce z wynikiem 103 pkt
zaj¹³ Mateusz Kowalke. Tym samym Dawid i Mateusz wywalczyli pierwsze miejsce dla ZSL w Tucholi. To bardzo du¿y
sukces. M³odzi leœnicy bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ szko³ê na centralnym etapie
olimpiady, która odbêdzie siê 6 i 7 czerwca we Wroc³awiu. Bêd¹ wtedy walczyæ
równie¿ o indeksy na wy¿sze uczelnie.
Z obecnego – okrêgowego etapu, oprócz
satysfakcji, radoœci i nagród rzeczowych
przywieŸli zwolnienie z pisemnej czêœci
egzaminu zawodowego. Na œwiadectwie
bêdzie to odnotowane jako zdobycie 100
pkt. na 100 mo¿liwych do uzyskania.
Mi³¹ niespodziankê sprawi³ leœnikom
Andrzej Ratajczak, nadleœniczy Nadleœnictwa Grodzisk, który ufundowa³ nagrody piêciu najlepszym leœnikom, wszystkim 21 uczniom wrêczy³ okolicznoœciowe pami¹tki, a szko³ê, która wypad³a najlepiej zespo³owo, czyli nas, doposa¿y³
w kolorow¹ drukarkê i skaner. W trakcie,
kiedy poprawiane by³y prace, zaproszeni zostaliœmy na teren Nadleœnictwa Grodzisk, by zapoznaæ siê z prowadzon¹
gospodark¹ leœn¹. Bardzo dziêkujemy t¹
drog¹ za kole¿eñskie, przychylne i mi³e
przyjêcie. Darz Bór!
Jolanta Wencel

USTALENIA Z NARADY NADLEŒNICZYCH,
która odby³a siê w Solcu Kujawskim 4 marca 2008 r.
Wydzia³ Hodowli Lasu
1. Nadleœniczowie zobowi¹zani s¹ do
przeprowadzenia narady hodowlanej
przed rozpoczêciem prac odnowieniowych w celu przypomnienia i przedyskutowania warunków dobrego odnowienia
lasu. Nale¿y zwróciæ uwagê m.in. na w³aœciwe przeniesienie zawartoœci zatwierdzonych szkiców odnowieniowych na
powierzchniê przeznaczon¹ do odnowienia, czy zalesienia. A ponadto:
- z nale¿yt¹ starannoœci¹ zaplanowaæ
i wykonaæ odnowienia gniazd ze szczególnym uwzglêdnieniem regionalizacji
przyrodniczo-leœnej i predyspozycji
ekologicznych wprowadzanych gatunków drzew,
- w pracach odnowieniowych zwróciæ
uwagê na wprowadzanie domieszek
w sk³adach gatunkowych upraw oraz
zak³adanie ognisk biocenotycznych na
ubo¿szych siedliskach leœnych.
2. Nadleœniczowie zobowi¹zani s¹ do aktywnej wspó³pracy w zakresie w³aœciwego doboru Leœnego Materia³u Podstawowego (LMP), a w szczególnoœci
Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych (GDN).
Wydzia³ Ochrony Lasu
1. Z powodu narastaj¹cego zagro¿enia ze
strony szkodników wtórnych praktycznie
wszystkich gatunków drzew, o czym
œwiadcz¹ zwiêkszaj¹ce siê iloœci posuszu
pozyskanego w 2007 roku, a tak¿e analizy i prognoza Zespo³u Ochrony Lasu
w Gdañsku, na najbli¿szych naradach leœniczych ponownie omówiæ dzia³ania
ochronne ograniczaj¹ce szkodliwoœæ tych
owadów. W szczególnoœci zwróciæ uwagê na zasady wyznaczania i usuwania
drzew trocinkowych oraz zasady wyk³adania pu³apek feromonowych i drzew pu³apkowych z wykorzystaniem bie¿¹cych
z³omów i wywrotów (w nawi¹zaniu do

ustalenia nr 8 z narady nadleœniczych
z 17 stycznia br.)
2. W pe³ni i terminowo wykonywaæ zadania okreœlane przez Zespó³ Ochrony Lasu
w Gdañsku i Wydzia³ Ochrony Lasu RDLP
w zakresie obserwacji rozwoju i ograniczania populacji szkodników pierwotnych
i wtórnych.
3. Dokonaæ przegl¹du urz¹dzeñ turystycznych pod k¹tem ich sprawnoœci technicznej i przygotowania do sezonu. Wskazaæ
i oznakowaæ w terenie drogi udostêpnione dla ruchu turystycznego, przy których
nale¿y te¿ lokalizowaæ miejsca postoju
i urz¹dzenia turystyczne.
4. Przestrzegaæ zasad stosowania œrodków chemicznych w lasach certyfikowanych okreœlonych w broszurze pt.: "Œrodki ochrony roœlin zalecane do stosowania
w leœnictwie w 2008 roku".
5. Na terenie obszarów NATURA 2000
(OSO) wymienionych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Œrodowiska z 5 wrzeœnia 2007
roku zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków NATURA 2000 i po³o¿onych w granicach nadleœnictw nadzorowanych przez
RDLP w Toruniu, gospodarkê leœn¹ prowadziæ w sposób nie pogarszaj¹cy warunków bytowania chronionych zwierz¹t.
6. Realizowaæ Zarz¹dzenie nr 5/2008 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu z dnia 21 lutego 2008
r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
terenów leœnych, budynków i budowli na
terenach nadzorowanych przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Toruniu (Zn. spr. ZO-021-2 /08), a ponadto:
- prowadziæ akcje informacyjno - propagandowe w zakresie ochrony ppo¿.,
szczególnie w okresie wczesnej wiosny,
z wykorzystaniem lokalnych mediów,
- przeprowadziæ konieczne naprawy
i modernizacjê istniej¹cych punktów
czerpania wody,

Naradê otworzy³ dyrektor Janusz Kaczmarek. Fot. Tadeusz Chrzanowski

- w uzgodnieniu z zarz¹dcami sieci wodoci¹gowych dokonaæ przegl¹du hydrantów stanowi¹cych przeciwpo¿arowe punkty czerpania wody,
- w miarê mo¿liwoœci d¹¿yæ do automatyzacji systemu obserwacji terenów leœnych w ochronie ppo¿.,
- zasady pe³nienia domowych dy¿urów
ppo¿. i wynagrodzenia za nie uregulowaæ stosownym zarz¹dzeniem nadleœniczego.
Wydzia³ Marketingu
1. Nadleœnictwa, w których na koniec lutego br. wyst¹pi³y zapasy grubizny wy¿sze
ni¿ 10% w stosunku do rocznego planu
pozyskania, wstrzymaj¹ pozyskanie do
czasu znacz¹cego spadku zapasów.
2. W przypadku opóŸnieñ w realizacji harmonogramów odbioru drewna z winy
klientów z poziomem obs³ugi RDLP, nadleœnictwa powiadomi¹ o tym fakcie dyrektora RDLP. W przypadku firm z obs³ug¹
nadleœnictwa - nadleœniczowie samodzielnie podejm¹ decyzjê o ewentualnym pomniejszeniu masy drewna w umowach o
masê drewna nieodebran¹ i przeka¿¹ informacjê do Wydzia³u Marketingu RDLP.
Wniosek do RDLP lub samodzielna decyzja o zmniejszeniu dostaw drewna musz¹
byæ udokumentowane pisemnym wezwaniem do odbioru partii drewna, w nawi¹zaniu do harmonogramu, stanowi¹cego
za³¹cznik do umowy.
Wydzia³ Zasobów
1. Nadleœniczych zobowi¹zuje siê do zakoñczenia w terminie do 18 listopada 2008
roku sk³adania wniosków - do odpowiednich S¹dów Rejonowych - w sprawie zak³adania ksi¹g wieczystych na powierzchnie pozosta³e do uregulowañ w³asnoœciowych. W przypadku niedotrzymania
terminu osoba odpowiedzialna (nadleœniczy) bêdzie podlegaæ karze pieniê¿nej

Na sali obrad 4 marca 2008 r. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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na³o¿onej przez Wojewodê (art. 8. ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o ujawnianiu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci
nieruchomoœci skarbu pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U.
z dnia 18 paŸdziernika 2007 r.) Temat zak³adania ksi¹g wieczystych, tam gdzie istniej¹ zaleg³oœci, traktowaæ jako priorytet
w 2008 roku.
2. Na aktualizacjê Leœnej Mapy Numerycznej (LMN) za 2007 rok przez podmioty
zewnêtrzne zezwala siê tylko do koñca
2008 roku, po odpowiednim uzasadnieniu z³o¿onym dyrektorowi RDLP przez
specjalistê ds. LMN i pozytywnej decyzji
dyrektora RDLP.
3. Specjalista ds. LMN zobowi¹zany jest
do bie¿¹cego informowania dyrektora
RDLP o problemach informatycznych
zwi¹zanych z funkcjonowaniem Systemu
Informacji Przestrzennej (SIP). Odpowiedzialny jest równie¿ za przygotowanie specjalistów w nadzorowanych nadleœnictwach do samodzielnej aktualizacji LMN
w roku 2009 za rok 2008.
4. Nadleœniczowie zobowi¹zani s¹ do
wiêkszej starannoœci w przygotowaniu
dokumentów przesy³anych do biura RDLP,
w tym wniosków o zgodê na dzier¿awê
nieruchomoœci na mocy art. 39 ustawy
o lasach.
Stanowisko ds. gospodarki ³owieckiej
1. W zwi¹zku z przes³anym przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa KujawskoPomorskiego projektem uchwa³y dotycz¹cej obwodów ³owieckich nale¿y dokonaæ
sprawdzenia opisu granic tych obwodów
i opiniê w tej sprawie przekazaæ do biura
RDLP w Toruniu, w terminie do 30 kwietnia 2008 roku.
2. Nadleœniczych zobowi¹zuje siê do przekazania dzier¿awcom obwodów ³owieckich ustaleñ Wieloletnich Planów Hodowlanych na lata 2007-2017 w zakresie stanów docelowych zwierzyny.
Wydzia³ Infrastruktury
1. W wyniku dyskusji i po przeprowadzonym g³osowaniu ustala siê, ¿e postêpowanie przetargowe dotycz¹ce zakupu
sprzêtu komputerowego w 2008 r. przeprowadzone zostanie zbiorczo przez biuro RDLP z jednoczesnym pozostawieniem
nadleœnictwom mo¿liwoœci samodzielnego udzielenia tego zamówienia.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne planowane
do realizacji w 2009 roku musi byæ rozpoczête i wykonywane ju¿ w IV kwartale 2008
roku.
Janusz Kaczmarek
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu
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USTALENIA Z NARADY NADLEŒNICZYCH,
która odby³a siê w Solcu Kujawskim 7 kwietnia 2008 r.
1. Po 18 kwietnia br. nadleœnictwa przyst¹pi¹ do podpisywania umów z firmami, które uzyska³y dodatkowe iloœci
drewna zgodnie z Decyzj¹ nr 14 Dyrektora Generalnego LP z 2008 roku. Umowy bêd¹ podpisywane z terminem realizacji do 31 grudnia 2008 roku. Numeracja umów nie bêdzie dokonywana przez
Zak³ad Informatyki LP, wobec czego numeracji dokonaj¹ jednostki sporz¹dzaj¹ce umowy.
Wobec deficytu drewna iglastego, a tak¿e odmowy Dyrekcji Generalnej LP na
przekroczenie planu pozyskania, nale¿y:
- poszukiwaæ oszczêdnoœci w sprzeda¿y detalicznej i incydentalnej,
- po³o¿yæ szczególny nacisk na w³aœciw¹
manipulacjê i klasyfikacjê drewna, tak
by wynikowo uzyskaæ choæby minimalnie wiêkszy od planowanego udzia³
drewna wielkowymiarowego i S2b,
- wykorzystywaæ na bie¿¹co, do realizacji umów, drewno nie odebrane przez
nabywców w terminie okreœlonym w
harmonogramie (jednak po wczeœniejszych pisemnych monitach o odbiór
przygotowanego drewna), ze zrozumieniem ewentualnych chwilowych
trudnoœci nabywców,
- umieszczaæ drewno wielkowymiarowe
iglaste i S2b iglaste na portalu e-drewno wy³¹cznie po uprzedniej akceptacji
przez dyrektora RDLP uzasadnionego
wniosku nadleœniczego.
2. Na drewno przypisane odbiorcom
w ramach odwo³añ:
- obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ceny:
a)na wszystkie grupy handlowo-gatunkowe drewna iglastego oraz te grupy handlowo-gatunkowe drewna liœciastego,
które zosta³y w ca³oœci rozdysponowane w II etapach procedur portalowych
w danym nadleœnictwie - ceny maksymalne z "wide³ek" cenowych danego
nadleœnictwa,
b)na grupy handlowo-gatunkowe drewna liœciastego, które w ca³oœci b¹dŸ
w czêœci nie zosta³y rozdysponowane
w II etapach w danym nadleœnictwie ceny minimalne z wide³ek cenowych
danego nadleœnictwa.
- w zakresie podpisanych umów:
a)terminy p³atnoœci nale¿y uzgodniæ
z kupuj¹cymi. W przypadku sprzeda¿y z odroczonym terminem p³atnoœci
obowi¹zkowe jest zabezpieczenie limitu kredytu kupieckiego,
b)w uzasadnionych przypadkach strony
umowy mog¹ dokonaæ zamian grup

handlowo-gatunkowych przypisanych
w Portalu Leœno-Drzewnym na inne
grupy (szczególnie drewna iglastego
na liœciaste).
3. Ze wzglêdu na du¿¹ awaryjnoœæ kupowanych rejestratorów dla leœniczych
nale¿y wstrzymaæ zamówienia na te urz¹dzenia na okres trzech miesiêcy do uzyskania pewnych informacji o usuniêciu
usterek.
4. Dofinansowanie - uzasadnionych merytorycznie z punktu widzenia pracodawcy kierunków studiów podyplomowych podejmowanych przez nadleœniczych
i pracowników biura RDLP, na wniosek
zainteresowanych mo¿e osi¹gn¹æ 70
proc. kosztów. Osoby skierowane na studia podyplomowe mog¹ te¿ uzyskaæ
uzgodniony urlop w wymiarze do 28 dni
na zjazdy i do szeœciu dni na przygotowanie siê i zdanie egzaminu.
5. Na wszystkie kategorie gruntów u¿ytkowanych w gospodarce ³owieckiej nadleœniczy zobowi¹zany jest podpisaæ umowy dzier¿awy z Ko³ami £owieckimi:
a)w odniesieniu do u¿ytków rolnych stawka dzier¿awna dla Kó³ £owieckich winna byæ identyczna jak dla innych podmiotów w danym rejonie,
b)w odniesieniu do gruntów leœnych
dzier¿awionych Ko³om £owieckim na
poletka ³owieckie stawka jest ustalana
przez nadleœniczego z uwzglêdnieniem
zakresu zawartych w umowie zadañ
gospodarczych i ochronnych.
6. W odniesieniu do aktualnych Wieloletnich £owieckich Planów Hodowlanych na
lata 2007-2017, nadleœniczowie wraz
z koordynatorami Rejonów Hodowlanych
przeka¿¹ do biura RDLP w Toruniu, w terminie do 25 kwietnia 2008 r. uwagi dotycz¹ce pominiêcia - szczególnie na obwodach polnych - okreœlonych gatunków
zwierzyny.
7. "Program dzia³ania Oœrodka Hodowli
Zwierzyny" wed³ug ustalonego, jednolitego schematu nadleœniczowie przygotuj¹ i z³o¿¹ do zatwierdzenia dyrektorowi
RDLP w Toruniu, w terminie do 25 kwietnia 2008 roku.
Janusz Kaczmarek
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu

Z wyst¹pienia nadleœniczego Nadleœnictwa Rytel na pogrzebie œp. Zbigniewa Krzemienia

Wspomnienie
o œp. Zbigniewie
Krzemieniu

¯

y³ niespe³na 50 lat, a wiêc krótko, ale bardzo owocnie. Ciê¿ka
choroba spowodowa³a, ¿e musia³
w ostatnim okresie przejœæ na rentê. W zawodzie by³ perfekcjonist¹,
kocha³ to co robi³ a przy tym by³
tytanem pracy.

9 lutego br. po¿egnaliœmy Go, najpierw na Mszy œw. ¿a³obnej w koœciele
parafialnym w Krojantach, gdzie piêkn¹
homiliê o ziemskich talentach Zmar³ego
wyg³osi³ miejscowy ksi¹dz proboszcz,
a póŸniej bardzo liczne kilkuset osobowe grono rodziny, leœników i miejscowej
ludnoœci odprowadzi³o Go na miejsce
wiecznego spoczynku - cmentarz w Krojantach. Tam z kolei w piêknej mowie
¿egna³ Zmar³ego nadleœniczy Leszek Popowski.
Ze œp. Zbigniewem Krzemieniem mia³em kontakt zawodowy przez ponad dwadzieœcia lat, od 1982 do 2004 roku, bêd¹c w tym czasie naczelnikiem Wydzia³u
Hodowli Lasu, kiedy On by³ leœniczym
w szkó³ce leœnej Klosnowo. Wyniki swojej pracy w szkó³ce mia³ zawsze wyró¿niaj¹ce. Poza doskona³ymi umiejêtno-

œciami z zakresu szkó³karstwa leœnego
posiada³ uprawnienia instruktorskie do
zbioru szyszek i nasion z drzew stoj¹cych
(do pracy na wysokoœciach) i tak¿e w tej
dziedzinie by³ mistrzem nad mistrzami.
Prowadzona przez Niego szkó³ka Klosnowo by³a swoistym poligonem szkoleniowym. W latach osiemdziesi¹tych minionego wieku organizowaliœmy tam spotkania ze wszystkimi leœniczymi ds. szkó³karskich z naszej RDLP, aby wspólnie
przedyskutowaæ, podpatrzyæ, bezpoœrednio dotkn¹æ jego osi¹gniêæ. Zbigniew
zawsze chêtnie dzieli³ siê z kolegami praktyczn¹ wiedz¹ szkó³karsk¹.
To i On przyczyni³ siê do wysokiego,
wyrównanego poziomu wszystkich szkó³ek w RDLP w Toruniu. Prowadzona przez
niego szkó³ka w rankingach, konkursach
zawsze plasowa³a siê na czo³owych miejscach w naszej dyrekcji. Z tej racji by³a czêsto odwiedzana przez leœników szkó³karzy
z s¹siednich dyrekcji Lasów Pañstwowych,
a mianowicie: Gdañska, Szczecinka,
Szczecina, Pi³y a tak¿e z Polski centralnej
i po³udniowej, praktycznie z ca³ego kraju.
Prezentowaliœmy j¹ tak¿e leœnikom zagranicznym, którzy zawsze byli pe³ni podziwu
i uznania dla tego co zobaczyli.
W 2003 roku na terenie naszej dyrekcji by³a organizowana Krajowa Konferencja Hodowlana, w której uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska,
Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych,
wszystkich regionalnych dyrekcji LP oraz
œwiata nauki - Instytutu Badawczego Le-

efekty – dobre efekty. By³ cz³owiekiem do
koñca otwartym, ch³onnym wiedzy. Jego
szkó³ka przez wiele lat nale¿a³a do najlepszych w naszej Dyrekcji. Sw¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem chêtnie te¿ dzieli³ siê
z kolegami, którzy czêsto go odwiedzali.
By³ lubiany i szanowany przez wspó³pracowników i prze³o¿onych.
Towarzyszymy Ci dziœ Zbyszku
w ostatniej drodze. Twoja œmieræ pogr¹¿y³a w smutku zarówno najbli¿szych jak
i nas – s¹siadów, wspó³pracowników, kolegów, przyjació³ – wszystkich, z którymi
przez lata siê styka³eœ. Trwaæ bêdziesz
w naszej pamiêci. Darz Bór Zbyszku. Najbli¿szym Zmar³ego sk³adam g³êbokie
wyrazy wspó³czucia w imieniu w³asnym
i wspó³pracowników z Nadleœnictwa Rytel.
Leszek Popowski
Nadleœniczy Nadleœnictwa Rytel

œnictwa, wy¿szych uczelni leœnych, a wiêc
gremium najbardziej merytorycznego.
Zakoñczenie konferencji odby³o siê na
terenie szkó³ki w Klosnowie, a po wizytacji wszyscy podziwiali jakoœæ i poziom
produkcyjny tego obiektu. Doœæ wspomnieæ, ¿e gromkimi brawami podziêkowali i pogratulowali wybitnych osi¹gniêæ
w³aœnie Koledze leœniczemu Zbigniewowi Krzemieniowi i nadleœniczemu Leszkowi Popowskiemu. W 2005 roku podczas regionalnych obchodów 80-lecia
RDLP w Toruniu, które mia³y miejsce
w Dworze Artusa w Toruniu Kolega Zbigniew Krzemieñ zosta³ wyró¿niony paradn¹ broni¹ leœnika, otrzyma³ Kordelas
Leœnika Polskiego.
Zbyszku! Niech ta paradna broñ leœnika wyró¿nia Ciebie w niebiañskiej dru¿ynie œw. Huberta. Spoczywaj z Bogiem!
Darz Bór !
Henryk Wojtczak
Emerytowany naczelnik Wydzia³u
Hodowli Lasu RDLP w Toruniu
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z ¿a³obnej KARTY

Zbigniew Krzemieñ urodzi³ siê 19 lipca 1958 roku w Resku. Szko³ê podstawow¹ w Mostach ukoñczy³ w roku 1973.
Tak jak wielu z nas, tutejszych leœników,
by³ absolwentem Technikum Leœnego
w Tucholi, które ukoñczy³ w roku 1978,
po czym odby³ sta¿ w Nadleœnictwie Tuchola. By³ to pocz¹tek drogi zawodowej,
drogi zwi¹zanej z Borami Tucholskimi. Od
16 marca 1979 r. rozpocz¹³ pracê w Nadleœnictwie Rytel, pocz¹tkowo jako podleœniczy w Leœnictwie ¯ukowo, a od 1 listopada tego¿ roku jako podleœniczy
w Szkó³ce Leœnej w Klosnowie. 15 marca 1980 roku zosta³ leœniczym szkó³karzem. Funkcjê t¹ pe³ni³ ponad 25 lat, do
7 kwietnia 2005 r., do chwili kiedy ciê¿ka
choroba uniemo¿liwi³a mu dalsz¹ pracê
i zmuszony by³ przejœæ na rentê.

Zbyszka pozna³em osobiœcie w Technikum Leœnym. Zazwyczaj s³abo pamiêta siê m³odszych kolegów, ale Zbyszek
szczególnie pozosta³ w mej pamiêci.
Obydwaj lubiliœmy zajêcia sportowe. Zbyszek imponowa³ mi zwinnoœci¹ i sprytem.
By³ w owych czasach rekordzist¹ szko³y
w skoku w dal. Zaintrygowa³ mnie jako
m³odszy kolega sw¹ osobowoœci¹, charakterem. Mia³ zdecydowane przekonania, by³ uparty ale lubi¹cy dyskutowaæ
i przekonywaæ do swych racji.
Gdy rozpocz¹³em pracê w Nadleœnictwie Rytel w roku 1992 Zbyszek by³ ju¿
doœwiadczonym leœniczym szkó³karzem.
Szkó³ka by³a jego pasj¹. ¯y³ ni¹ i wydaje
mi siê, ¿e oprócz Wiary i Rodziny w³aœciwie ona by³a sensem jego ¿ycia. Podczas
moich wizyt Zbyszek zawsze by³ przygotowany. Zasypywa³ mnie pytaniami i w¹tpliwoœciami, chcia³ utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e to co robi, robi dobrze. Dzieli³ siê przy tym nowinkami, które wyczyta³ lub uzyska³ od kolegów – szkó³karzy.
Nowinki te wprowadza³ w ¿ycie i osi¹ga³

Leœniczy Zbigniew Krzemieñ (drugi
z lewej) podczas spotkania zawodowego w szkó³ce leœnej w Klosnowie.
Fot. Mariusz Jelenewski

S

iódmego lutego 2008 roku, po
d³ugiej chorobie zmar³ nasz Kolega Zbigniew Krzemieñ, d³ugoletni leœniczy szkó³karz w Klosnowie,
w Nadleœnictwie Rytel.

Fot. Archiwum

Wspomnienie
o œp. JANIE
GUTKOWSKIM
(1937-2008)

wego ¿ycia. Pracowa³ kolejno na stanowiskach: inspektora w Wydziale Transportu, inspektora, starszego inspektora, specjalisty i starszego specjalisty w Wydziale Hodowli Lasu, a od 1974 roku do 31
maja 2000 r. - starszego specjalisty ds.
selekcji, nasiennictwa i szkó³karstwa.
Zwieñczeniem jego kariery zawodowej
w RDLP w Toruniu by³o powo³anie go
1 czerwca 2000 r. na stanowisko zastêpcy dyrektora ds. gospodarki leœnej, które
piastowa³ do momentu przejœcia na emeryturê, czyli do koñca czerwca 2002 roku.
Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem Pan
Jan dzieli³ siê z pracownikami Wydzia³u
Hodowli Lasu jeszcze d³ugo po przejœciu
na emeryturê. Nie omija³ budynku siedziby RDLP przy ul. Mickiewicza 9 podczas
spacerów po Toruniu. Bardzo lubiliœmy
jego wizyty, podczas których przekazywa³ wiele informacji merytorycznych dotycz¹cych równie¿ faktów sprzed lat. Te
niepisane informacje, przydatne czêsto
w codziennej pracy, nie zagin¹ dziêki jego
przyjaznemu stosunkowi do swoich kolegów-"hodowców". Czêsto wspomina³,
¿e dziêki emeryturze wreszcie ma wiêcej
sposobnoœci, aby porozmawiaæ z kolegami leœnikami. W okresie pracy zawodowej zwykle brakowa³o na to czasu,
poniewa¿ - jak mawia³ - "ci¹gle by³o coœ
do zrobienia".
Nasz zacny Kolega pozostawi³ po
sobie wiele namacalnych pami¹tek stanowi¹cych bezpoœrednio jego dorobek
zawodowy. S¹ to miêdzy innymi dziœ ju¿
w wiêkszoœci wykorzystywane przy zbiorach szyszek i nasion plantacje nasienne
po³o¿one na terenie nadleœnictw: Byd-

Fot. Archiwum

z ¿a³obnej KARTY

dzib¹ w Skrwilnie. Od sierpnia 1945 r. do
wrzeœnia 1951 r. pracowa³ jako leœniczy
w nadleœnictwach Œnie¿ka i Sobieszów
(OZLP we Wroc³awiu), a w latach 19511961 - jako nadleœniczy Nadleœnictwa
Lubawka (OZLP we Wroc³awiu).
Od 15 stycznia 1961 r. do 31 marca
1961 r. by³ nadleœniczym Nadleœnictwa
Stronno (OZLP w Toruniu). Nastêpnie,
w latach 1961-1990 pracowa³ na stanowisku inspektora obwodowego OZLP
w Toruniu. 1 stycznia 1991 r. przeszed³
na emeryturê.
Witold Gencel by³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1985 r.), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
(1978 r.) i odznak¹ resortow¹ "Zas³u¿ony dla Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego" (1976 r.).
Pana Witolda pozna³em osobiœcie
pracuj¹c na stanowisku leœniczego
w Nadleœnictwie Tuchola. Nadleœnictwo
to wchodzi³o wówczas w sk³ad obrêbu
inspekcyjnego inspektora Gencla.
Wspominam Go jako cz³owieka o wiel-

z ¿a³obnej KARTY

N

iespodziewanie 3 marca 2008
roku zmar³ nasz emerytowany
Kolega Jan Gutkowski. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 7 marca br. w koœciele p.w. Chrystusa
Króla w Toruniu. W samo po³udnie
odprawiona zosta³a Msza œwiêta
¿a³obna, której przewodniczy³ kapelan leœników toruñskich ks. kanonik Roman Cieszyñski. Na koniec mszy Zmar³ego po¿egnali:
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu - Janusz Kaczmarek oraz prezes Okrêgowej Rady £owieckiej w Toruniu Maciej Januszewski. Ceremonia
pogrzebowa odby³a siê na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Grudzi¹dzkiej w Toruniu.

Jan Gutkowski urodzi³ siê 20 marca
1937 r. w Szczutowie w powiecie rypiñskim. Studia wy¿sze na Wydziale Leœnym
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukoñczy³ w roku 1960,
uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera leœnictwa. Podczas pracy zawodowej, któr¹
nieprzerwanie wykonywa³ na rzecz polskich lasów, ukoñczy³ dwa rodzaje stu-

diów podyplomowych w celu aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy. Pierwsze z nich to Studia Podyplomowe z Zakresu Hodowli Lasu na Wydziale Leœnym
SGGW w Warszawie, ukoñczone w 1969
roku. Natomiast drugie to Studium Podyplomowe Genetyki i Selekcji Drzew Leœnych na Wydziale Leœnym Akademii
Rolniczej w Krakowie, sfinalizowane
w roku 2000.
Pracê zawodow¹ Jan Gutkowski rozpocz¹³ w 1961 r. w Biurze Urz¹dzania
Lasu i Geodezji Leœnej - Oddzia³ Radom,
gdzie pracowa³ do roku 1965. W grudniu
tego¿ roku przeszed³ do pracy w Okrêgowym Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych
w Toruniu, potem Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu, gdzie
spêdzi³ pozosta³e lata swojego zawodo-

Œp. WITOLD
GENCEL
(1922-2008)

24

stycznia 2008 roku zmar³
w Chojnicach, w wieku 85
lat Witold Gencel, wieloletni inspektor obwodowy w Wydziale
Kontroli i Ocen Okrêgowego Zarz¹du Lasów Pañstwowych (OZLP)
w Toruniu.

Witold Gencel urodzi³ siê 14 paŸdziernika 1922 r. w Skrwilnie. Studia wy¿sze
ukoñczy³ na Wydziale Leœnym SGGW
w Warszawie w 1957 r. PóŸniej odby³ jeszcze studia podyplomowe na tej uczelni
w zakresie ochrony lasu i gospodarstwa
³owieckiego, które ukoñczy³ w 1965 r.
W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1939-1945 pracowa³ na terenie Nad-
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leœnictwa Skrwilno, kolejno jako praktykant
leœny, robotnik, gajowy i podleœniczy.
Od lutego do lipca 1945 r. by³ sekretarzem w Nadleœnictwie Okalewo z sie-

Maciej Kuss

kiej kulturze osobistej i nienagannych
manierach, a przy tym wybitnego leœnika-fachowca, który wrêcz opiekowa³ siê
nami, m³odymi adeptami sztuki leœnej,
wprowadzaj¹c nas w jej tajniki. Ka¿da
kontrola Inspektora by³a nie tylko
sprawdzianem na gruncie tego, co
w danym czasie wykonywaliœmy, ale te¿
swoistym instrukta¿em, który do dzisiaj
dobrze pamiêtam. Doœwiadczenie zawodowe i ¿yciowe Pana Witolda, jak i
niezwyk³a wprost intuicja owocowa³y
swoistym "porz¹dkiem w lesie" na pó³nocy Borów Tucholskich, które On nadzorowa³.
Dzisiaj, ¿egnaj¹c œp. Witolda Gencla,
mogê powiedzieæ, ¿e spoœród wszystkich
inspektorów, którzy kontrolowali moj¹
pracê, Jego wspominam najcieplej, chocia¿ przyznajê równie¿, ¿e by³ bardzo
wymagaj¹cy.
Janusz Kaczmarek

W

celnej i wielostronnej recenzji
(Biuletyn nr 1/2008) 10-letniego
jubileuszu naszego Biuletynu Grzegorz
Koñczewski podsumowa³ g³osy Czytelników odpowiadaj¹cych na pytania rozes³anej swego czasu ankiety. Tam jest
zawarte wszystko co sk³ada siê na jak¿e pozytywn¹ opiniê wystawion¹ Biuletynowi przez odbiorców.
Chcia³bym przy okazji jubileuszu serdecznie podziêkowaæ Redakcji za otwarcie
³amów pisma na publikowanie równie¿ moich opracowañ. Mam bardzo wiele satysfakcji z tego, ¿e moimi prze¿yciami w pracy
na terenie naszej Dyrekcji mog³em podzieliæ siê z Kolegami zarówno w aspekcie osobistym, jak i historycznym Bowiem wiele
z tego o czym pisa³em stanowi dzisiaj ju¿
historiê, która dziêki Biuletynowi jeszcze
przez czas jakiœ trwaæ bêdzie w pamiêci czytelników. A wszystko to jest zwi¹zane z lasem, naszym warsztatem pracy, nasz¹ pasj¹
i powo³aniem.
Bêd¹c blisko Biuletynu mia³em wiele
okazji cieszyæ siê zainteresowaniem, jakim
darz¹ go czytelnicy, równie¿ ci spoza grona czynnych zawodowo leœników oraz liczni sympatycy naszej bran¿y. Moi najbli¿si
koledzy emeryci czekaj¹ na ka¿dy zeszyt,
a wiedz¹c, ¿e jestem "bli¿ej o³tarza" domagaj¹ siê ode mnie umo¿liwienia im posiadania lub wypo¿yczenia. Biuletyn chêtnie
te¿ przegl¹daj¹ koledzy, którzy kiedyœ przeszli do pracy w innych regionach kraju
i obecnie jest im mi³o - za poœrednictwem
naszego wydawnictwa - wracaæ do krajobrazów ongiœ im tak bliskich.
Mam kontakty z osobami spoza naszej
bran¿y pasjonuj¹cymi siê ekologi¹, przyrod¹, ciekawymi wieœci o gospodarce
w naszych lasach. Tych odbiorców lektura
Biuletynu obdarza porcj¹ zdrowego optymizmu. Zapewnia ich, ¿e polscy leœnicy, sw¹
wiedz¹, gospodarnoœci¹ i kultur¹ gwarantuj¹ dobre warunki dla egzystencji naszych
lasów. ¯e dziêki nim polskie leœnictwo przoduje w rankingu wœród swych europejskich
s¹siadów. I zachowuje przy tym elementy
w³aœciwe dla naturalnego œrodowiska! Te
osi¹gniêcia Biuletynu mo¿na nazwaæ - u¿ywaj¹c modnego okreœlenia - "dobr¹ promocj¹ naszej firmy".
Promocja tym lepsza, ¿e numery Biuletynu witaj¹ czytelników uœmiechem. Œmiej¹ siê
do nas buziaki dzieci fotografowanych podczas lekcji w "zielonych szko³ach" Œmiej¹ siê
barwami natury obrazy ptaków, kwiatów

i cudowne kolory motylich skrzyde³. Uœmiecha siê knieja, ta rozpalona oddechem
skwarnego lata i ta skrz¹ca siê œnie¿nymi
nawisami okiœci. Ze stron Biuletynu przemawiaj¹ wiosenne krajobrazy leœne zwiastuj¹ce misterium budz¹cej siê przyrody
i oz³ocone s³oñcem uroki jesiennego lasu.
Te znakomite fotografie s¹ dzie³em czytelników Biuletynu, inspirowanych og³aszanym corocznie konkursem.
Co jakiœ czas odwiedzamy te¿ z naszym
Biuletynem - wy³onione w Konkursie Dyrektora RDLP w Toruniu - osady leœne i podziwiamy gospodarnoœæ ich mieszkañców.
Rozrasta siê zieleñ ongiœ wysadzana wokó³
obejœæ, coraz wiêcej kwietnych klombów,
rabatek. Z ka¿dym rokiem osady wzbogacaj¹ siê w zmyœlne dekoracje, altany, oczka
wodne, pergole. A z tego wyrasta mi³oœæ
i wiêŸ serdeczna mieszkañców do swych
"ma³ych œwiatów". Aby by³o jeszcze piêkniej, zaciszniej, bardziej swojsko! Aby byæ
tu jak najd³u¿ej! Do emerytury i jeszcze trochê. I tak ma byæ! Bo las lubi, gdy gospodarze siê nie zmieniaj¹. A nam trzeba robiæ
wszystko to, co las lubi!
W bogatej historii pomorskiego leœnictwa
nie sposób pomin¹æ i kart tragicznych. Widniej¹ one na stronach numeru specjalnego
Biuletynu nr 4/34 z paŸdziernika 2005 roku.
Zeszyt ten zosta³ w ca³oœci przeznaczony na
publikacje o martyrologii leœników kujawskopomorskich w okresie II Wojny Œwiatowej
i kilku lat po jej zakoñczeniu. Dziêki zebraniu informacji od ¿yj¹cych jeszcze œwiadków,
od pracowników nadleœnictw oraz w wyniku
¿mudnych badañ i analiz wielu Ÿróde³ uda³o
siê odkryæ, ujawniæ, wskazaæ i czêœciowo
udokumentowaæ losy 328 leœników, którzy
utracili ¿ycie w zwi¹zku z okrucieñstwami
ostatniej wojny, okupacji i ucisków politycznych. Wprawdzie uprzednio ukaza³y siê podobne opracowania (ostatnie z roku 2003)
jednak¿e ¿adne z nich nie ujmowa³o zagadnieñ tak kompleksowo i ¿adne nie obejmowa³o tragicznych losów ofiar ze strony sprawców innych ni¿ Niemcy. Nie w¹tpiê, ¿e temat
nie zosta³ ca³kowicie wyczerpany, ¿e - byæ
mo¿e - przyjdzie pora na wydanie suplementu, byæ mo¿e ujawni¹ siê nowe Ÿród³a, wszak
wiele jeszcze tragicznych tajemnic mog¹ kryæ
leœne ostêpy. Numer 4/34/2005 Biuletynu pokazuje te¿ 17 miejsc pamiêci mêczeñstwa leœników po lasach i w przyleœnych miejscowoœciach. Dziêki temu trafi tam teraz ka¿dy,
komu bliska jest historia leœnictwa naszego
regionu i w zadumie pochyli g³owê nad mogi³ami tych, którym dziœ szumi odwieczna knieja. I za to te¿ chwa³a naszemu Biuletynowi.
Micha³ Soko³owski
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Echa Jubileuszu 10-lecia...

goszcz, Gniewkowo, Golub-Dobrzyñ,
Jamy, Runowo i Rytel. Istniej¹ce dziœ na
terenie RDLP w Toruniu drzewa mateczne (doborowe) oraz wy³¹czone i gospodarcze drzewostany nasienne w du¿ym
rozmiarze zosta³y uznane dziêki jego inicjatywie i g³êbokiemu zaanga¿owaniu.
Dokumentacja merytoryczna, któr¹ prowadzi³ niezwykle dok³adnie, precyzyjnie
i przejrzyœcie jeszcze d³ugo bêdzie s³u¿y³a jego nastêpcom.
By³ cz³owiekiem otwartym, zawsze
uœmiechniêtym i nigdy nie uchyla³ siê od
wszelkich funkcji spo³ecznych. Wielkie
jego zaanga¿owanie potwierdzaj¹ miêdzy innymi cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku £owieckiego oraz NSZZ "Solidarnoœæ". Dla nich równie¿ by³ Koleg¹, na
którego zawsze mo¿na by³o liczyæ.
Za wyniki w pracy zawodowej i spo³ecznej Jan Gutkowski zosta³ wyró¿niony: odznak¹ "Zas³u¿ony dla Leœnictwa
i Przemys³u Drzewnego", srebrn¹ odznak¹ "Za Zas³ugi dla Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej", z³ot¹ odznak¹
LOP i SITLiD, srebrn¹ odznak¹ NOT, br¹zowym, srebrnym i z³otym Medalem Zas³ugi £owieckiej oraz Kordelasem Leœnika Polskiego. Mimo tak wielkiego dorobku pozosta³ do koñca cz³owiekiem skromnym, zawsze traktuj¹cym m³odszych kolegów w sposób partnerski.
Niech las, któremu tak bardzo siê zas³u¿y³, wiecznie szumi nad Jego mogi³¹.

liczby wystawców i krajów ich pochodzenia. Targi w 2006 roku skupi³y wokó³ siebie 105 firm i jest to dotychczas najwiêksze grono wystawców w historii tej imprezy. Ponadto po raz pierwszy na targach Eko-Las wyst¹pi³a tak liczna grupa
20 firm zagranicznych z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Norwegii i S³owenii. £¹czna
powierzchnia wykorzystana na targi zajmowa³a równie¿ rekordowy obszar ponad 38 tys. metrów kwadratowych. Dwuletni cykl organizacji powinien wiêc sprzyjaæ licznemu uczestnictwu firm w targach.
Za takim cyklem organizacji przemawiaj¹
równie¿ inne argumenty, a mianowicie to,
¿e w tej dziedzinie techniczne i technologiczne nowoœci nie pojawiaj¹ siê masowo co roku. Zatem spotkania producentów w nowym cyklu czasowym mog¹ byæ
pod tym wzglêdem bardziej owocne
i urozmaicone wiêksz¹ liczb¹ interesuj¹cych nowinek. Myœlê, ¿e w tym organizacyjnym rozwi¹zaniu s¹ równie¿ korzyœci
liczone przez samych uczestników targów, a sprowadzaj¹ce siê do bardziej
racjonalnych wydatków ponoszonych
w roku na targi leœne, a byæ mo¿e
i oszczêdnoœci - skoro w roku firma bierze udzia³ w jednych, a nie jak dot¹d
w dwóch targach leœnych?
– Targi odbêd¹ siê we wrzeœniu,
a nie jak dziewiêæ pierwszych edycji
w czerwcu. Z czego to wynika? Czy EkoLas s¹ notowane w harmonogramach
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Fot. Archiwum „SAWO”

– Po roku przerwy Targi Bydgoskie
Sawo przygotowuj¹ kolejn¹, XI edycjê
Targów Eko-Las w Tucholi. Czy ta nowa
formu³a jest lepsza od dawnej corocznej?
– Poprzednie, dziesi¹te targi EKOLAS organizowane w 2006 roku, by³y
pod pewnym wzglêdem prze³omowe.
Otó¿, od tamtej edycji, targi leœne w Tucholi organizowane s¹ co dwa lata i odbywaj¹ siê przemiennie z targami rogowskimi. Przypomnê, ¿e taki cykl organizacji targów zosta³ przyjêty na ¿yczenie
samych wystawców, którzy od organizatorów oczekiwali swoistego uporz¹dkowania krajowego kalendarza targów
leœnych i opowiadali siê za organizacj¹
jednych, g³ównych targów leœnych
w roku.
Myœlê, ¿e poprzednie targi EKO-LAS
by³y prze³omowe równie¿ pod wzglêdem

– rozmowa z
MARKIEM
JANKOWSKIM,
dyrektorem
ds. marketingu
Targów
Bydgoskich
Sawo.

targów bran¿owych w skali Europy?
Spodziewacie siê wystawców i goœci
z zagranicy?
– Tak, kalendarz w przypadku targów
jest bardzo wa¿nym czynnikiem i czasami mo¿e zawa¿yæ o powodzeniu imprezy. Dlatego te¿ przy planowaniu targów
Eko-Las, które odbêd¹ siê w dniach od 4
do 6 wrzeœnia 2008 roku w Tucholi, musieliœmy uwzglêdniaæ kilka czynników,
a w tym równie¿ terminarze imprez bran¿owych w Europie. Skoro zabiegamy
o wystawców zagranicznych i zale¿y nam
na coraz wiêkszym umiêdzynarodowieniu polskich targów leœnych, to nie mo¿emy powodowaæ ¿adnej kolizji w terminarzu targowym tej bran¿y. Na przyk³ad
w czerwcu tego roku organizowane s¹
w Schmallenbergu (Niemcy) 15. Miêdzynarodowe Targi Leœne „KWF Tagung” po³¹czone z kongresem naukowym i pokazami maszyn i nowoœci leœnych, odbywaj¹ce siê co cztery lata, gromadz¹ce
ponad 400 wystawców i zaliczane do jednych z najwiêkszych targów leœnych
w Europie. Zale¿y nam na promocji naszego Eko-Las wœród uczestników tych
targów i stworzenia im mo¿liwoœci udzia³u w naszych targach w Tucholi.
– Jakie jest obecnie miejsce EkoLas poœród leœnych imprez targowych
w Polsce?
– Targi Eko-Las s¹ jedyn¹ imprez¹
targow¹ bran¿y leœno-drzewnej w kraju

organizowan¹ w ca³oœci na powierzchni
leœnej. Fakt ten stanowi o specyfice tej
imprezy, o jej oryginalnoœci, ale z drugiej strony projekt ten z uwagi na miejsce jest du¿ym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym wymagaj¹cym
znacznego udzia³u i pomocy wielu osób
i organizacji. Od pocz¹tków tej imprezy
zawsze mogliœmy liczyæ na doskona³¹
wspó³pracê i zaanga¿owanie ze strony
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu oraz kierownictwa i pracowników Nadleœnictwa Tuchola - za co
Wszystkim pragnê serdecznie podziêkowaæ. O pozycji tej imprezy œwiadczy praca wielu osób zajmuj¹cych siê organizacj¹, ale jest to tak¿e efekt udzia³u
w targach wielu znacz¹cych i dzia³aj¹cych w bran¿y firm, które swoimi ofertami handlowymi przyci¹gaj¹ corocznie
rzesze osób odwiedzaj¹cych. Przy organizacji targów staramy siê korzystaæ
z wiedzy i doœwiadczenia wielu organizacji, z którymi wspó³praca pozwala na
stworzenie interesuj¹cego programu
imprez towarzysz¹cych i konferencji,
a tak¿e umo¿liwia bezpoœredni kontakt
z ludŸmi zwi¹zanymi z prac¹ w lesie,
w tym z dzia³aczami Stowarzyszenia
Przedsiêbiorców Leœnych. Staramy siê
organizowaæ te targi jak najlepiej, jednak nie na wszystko mamy wp³yw - co
zrobiæ, aby w tym roku podczas targów
by³a dobra pogoda?

– Las jest piêkny w ka¿d¹ pogodê.
A ju¿ na powa¿nie, jakie wydarzenia
bêd¹ towarzyszyæ imprezie targowej?
– Przygotowania do targów oraz prace nad programem s¹ w pe³nym toku.
Staramy siê zachowaæ sprawdzony ju¿
ramowy program targów, w którym nie
zabraknie m.in. interesuj¹cych pokazów
i prezentacji ró¿nego rodzaju maszyn
i sprzêtów leœnych podczas pracy w naturalnym œrodowisku, organizowanych
we wszystkie dni targowe. Pierwszego
dnia targów tj. 4 wrzeœnia br. odbêdzie
siê m.in. konferencja naukowo-techniczna pt. „Bezpieczeñstwo pracy przy maszynowym pozyskiwaniu drewna” przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Nie zabraknie równie¿
tradycyjnie towarzysz¹cych imprez sportowych, m.in. turnieju pi³karskiego nadleœnictw o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych, turnieju strzeleckiego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Leœnych, a nowoœci¹
bêd¹ mistrzostwa drwali, które w tym roku
bêd¹ jednoczeœnie eliminacjami krajowymi do wy³onienia reprezentantów Polski
na mistrzostwa œwiata. Szczegó³owy program targów zostanie opublikowany na
naszej stronie internetowej www.sawo.pl
(zak³adka: targi Eko-Las).
– Proszê odpowiedzieæ leœnikom,
dlaczego warto odwiedziæ tegoroczne
targi Eko-Las ko³o Tucholi?
– Poniewa¿ jest to w tym roku jedyna
i najwiêksza w Polsce impreza targowa
dla leœnictwa i drzewnictwa, nie sposób
wiêc j¹ pomin¹æ! Tutaj trzeba byæ,
a szczególnie kiedy jest siê zawodowo
zwi¹zanym z szeroko rozumian¹ gospodark¹ leœn¹. To tutaj w jednym miejscu
i w jednym czasie mo¿na bêdzie zobaczyæ chyba wszystko, co jest dostêpne
w naszym kraju i nie tylko do hodowli,
u¿ytkowania i ochrony lasu, ale równie¿
to wszystko co stanowi nowoczesny
warsztat pracy przedsiêbiorcy i leœnika
oraz to, co decyduje o bezpieczeñstwie
i komforcie tej pracy. Tak wiêc zapraszamy na targi Eko-Las w dniach 4-6 wrzeœnia
2008 r. do Tucholi na tereny leœne Nadleœnictwa Tuchola w Go³¹bku.
– Dziêkujê za rozmowê i zaproszenie.
Rozmawia³: Tadeusz Chrzanowski
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adresy i telefony nadleœnictw
z Nadleœnictwo Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. S¹dowa 16; tel. (056) 494 39 00
e-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Henryk Kapusta
z Nadleœnictwo Bydgoszcz, 86-005 Bia³e B³ota, ul. Sosnowa 9; tel. (052) 381 41 08
e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zbigniew Kowalski
z Nadleœnictwo Cierpiszewo, ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice; tel. (056) 674 44 30; 674 44 31
e-mail: cierpiszewo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Kazimierz Wrzosek
z Nadleœnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk; tel. (052) 395 36 11
e-mail: czersk@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Ireneusz Bojanowski
z Nadleœnictwo D¹browa, D¹browa, 86-131 Je¿ewo, ul. Leœna 25; tel. (052) 331 87 13
e-mail: dabrowa@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Artur Karetko
z Nadleœnictwo Dobrzejewice, Zawa³y, 87-123 Dobrzejewice; tel. (056) 674 25 00
e-mail: dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Pawe³ Nas
z Nadleœnictwo Gniewkowo, 88-140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 10; tel. (052) 351 02 59
e-mail: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Stanis³aw S³omiñski
z Nadleœnictwo Golub-Dobrzyñ, Konstancjewo, 87-400 Golub-Dobrzyñ; tel. (056) 683 22 12
e-mail: golub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Mieczys³aw Kolañski
z Nadleœnictwo Go³¹bki, Go³¹bki, 88-422 Goœcieszyn; tel. (052) 302 49 05
e-mail: golabki@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Marek Malak
z Nadleœnictwo Jamy, Jamy, 86-318 RogóŸno; tel. (056) 468 97 32
e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Tadeusz Kempa
z Nadleœnictwo Lutówko, 89-407 Lutówko; tel. (052) 388 47 22
e-mail: lutowko@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Ryszard Zambrzycki
z Nadleœnictwo Miradz, Miradz 12, 88-320 Strzelno; tel. (052) 318 31 75, 318 93 97
e-mail: miradz@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Andrzej Kaczmarek
z Nadleœnictwo Osie, 86-150 Osie, Rynek 11; tel. (052) 332 95 03
e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Marek Sobczak
z Nadleœnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 1, 89-634 Leœno; tel. (052) 554 19 19
e-mail: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Artur Kowalski
z Nadleœnictwo Ró¿anna, 86-010 Koronowo, ul. Leœna 5; tel. (052) 382 05 10
e-mail: rozanna@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Jan Rychlicki
z Nadleœnictwo Runowo, 89-421 Runowo Krajeñskie; tel. (052) 389 76 08
e-mail: runowo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Antoni Tojza
z Nadleœnictwo Rytel, 89-642 Rytel; tel. (052) 398 51 28
e-mail: rytel@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Leszek Popowski
z Nadleœnictwo Skrwilno, 87-510 Skrwilno, ul. Leœna 9; tel. (054) 270 00 32, 270 00 02
e-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Jacek Soborski
z Nadleœnictwo Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. Leœna 64; tel. (052) 387 14 71
e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zygmunt Sroka
z Nadleœnictwo Szubin, Szubin Wieœ 52, 89-200 Szubin; tel. (052) 391 03 10
e-mail: szubin@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Krzysztof Kraska
z Nadleœnictwo Toruñ, 87-100 Toruñ, ul. Polna 34/38; tel. (056) 623 30 31
e-mail: torun@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Dariusz Mularzuk
z Nadleœnictwo Trzebciny, Trzebciny 30, 89-505 Ma³e Gacno, tel. (052) 336 10 28
e-mail: trzebciny@torun.lasy.gov.pl, nadleœniczy - Piotr Kasprzyk
z Nadleœnictwo Tuchola, Go³¹bek, 89-500 Tuchola; tel. (052) 334 80 05
e-mail: tuchola@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zbigniew Wamke
z Nadleœnictwo W³oc³awek, 87-800 W³oc³awek, ul. Ziêbia 13; tel. (054) 234 98 00
e-mail: wloclawek@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Jan Marczak
z Nadleœnictwo Woziwoda, 89-504 Legb¹d; tel. (052) 336 09 10
e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zbigniew Grugel
z Nadleœnictwo Zamrzenica, 89-510 Bys³aw; tel. (052) 334 11 75, 334 11 54
e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Adam Wenda
z Nadleœnictwo ¯o³êdowo, ¯o³êdowo, ul. Parkowa 4a, 86-031 Osielsko; tel. (052) 360 53 70
e-mail: zoledowo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Krzysztof Sztajnborn
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