Lasy Państwowe – Twój partner w lesie
Lasy prywatnej własności w Polsce zajmują ponad 18% powierzchni leśnej czyli ok. 1700 tys. ha. W zasięgu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku jest 210 tys. ha lasów prywatnej własności, w tym na terenie województwa podlaskiego 196 tys.
ha, co stanowi 32% lasów ogółem w województwie. Lasy te stanowią intergralną część ekosystemów leśnych. Dzięki prawidłowo
prowadzonej gospodarce zwiększa się ich różnorodność biologiczna. Wzrasta też ich znaczenie gospodarcze, ponieważ w znacznym
stopniu zaspokajają zapotrzebowanie na drewno. Według wielkoobszarowej inwentaryzacji przeprowadzonej w 2010 roku zasobność
lasów prywatnych wynosi ok. 215 m3/ha i jest znacznie wyższa niż pierwotnie szacowano. Lasy Państwowe są zainteresowane ścisłą
współpracą z prywatnymi właścicielami. Będą wspierać wszelkie inicjatywy w zakresie powstawania zrzeszeń, jak również realizacji
wspólnych przedsięwzięć, w tym pozyskiwania środków pomocowych. Jestem przekonany, że niniejszy poradnk przyczyni się do
zwiększania wiedzy prywatnych właścicieli z zakresu prawa, jak również zasad dobrego gospodarowania.
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Masz własny las i nie jesteś pewien, w jaki sposób go zagospodarować?
Możesz zwrócić się z prośbą o poradę do najbliższego nadleśnictwa.
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Terminologia – jak dogadaç si´ z leÊnikiem
Dlaczego mój las wyglàda inaczej ni˝ las paƒstwowy? Co mam zrobiç, by mój las wyglàda∏ tak
w∏aÊnie? Z takimi i podobnymi w treÊci pytaniami
spotyka∏em si´ niejednokrotnie w mojej dwudziestoparoletniej karierze zawodowej leÊnika.
Ka˝dorazowo zastanawia∏em si´, skàd te pytania?
Przecie˝ istnieje tak bogata i ogólnie dost´pna
literatura z ka˝dej dziedziny wiedzy leÊnej. Niestety, by∏em w b∏´dzie. Otó˝ dost´p do fachowej
literatury leÊnej mo˝na uzyskaç tylko w nadleÊnictwie. A i tu zainteresowany nie ma mo˝liwoÊci
skorzystaç z tych zasobów, gdy˝ nadleÊnictwa
nie majà czytelni, nie prowadzà wypo˝yczalni.
Zasoby oÊrodków doradztwa rolniczego prawie
nie zawierajà tytu∏ów pozwalajàcych znaleêç
odpowiedê na pytania postawione na wst´pie.
W moim NadleÊnictwie od wielu lat praktykuje si´ organizacj´ spotkaƒ z w∏aÊcicielami
lasów. Niestety, frekwencja jest bardzo ma∏a,
a przekazywane treÊci, zdaniem uczestników, sà
cz´sto niezrozumia∏e ze wzgl´du na s∏ownictwo
zawierajàce du˝o okreÊleƒ zrozumia∏ych tylko
dla osób z bran˝y.
Aby w∏aÊciciele lasów mogli si´ lepiej porozumieç z leÊnikami i korzystaç z ich specjalistycznej wiedzy, chcia∏bym przedstawiç fazy
rozwojowe drzewostanów.
Pierwszy okres w ˝yciu lasu, zwany uprawà,
zaczyna si´ od momentu posadzenia sadzonek
bàdê skie∏kowania rozsianych przez wiatr nasion
i trwa do chwili zetkni´cia si´ koron drzewek,
czyli uzyskania zwarcia. D∏ugoÊç tego okresu
jest zale˝na od wielu czynników, najwa˝niejszym jest zasobnoÊç gleby w wod´ i sk∏adniki

od˝ywcze, ale zazwyczaj nie jest d∏u˝szy ni˝
7–10 lat. Dzia∏ania piel´gnacyjne, jakie wykonujemy na tym etapie, to czyszczenia wczesne.
Nast´pnym okresem jest faza m∏odnika.
W tym czasie obumierajà dolne ga∏´zie, a ca∏y
proces zwie si´ oczyszczaniem si´ pni. O m∏odniku mówimy, zanim drzewostan osiàgnie wiek
20–25 lat. Usuwanie na tym etapie drzew
o niekorzystnych cechach, przeszkadzajàcych
drzewom prawid∏owym, to czyszczenia póêne.
Nast´pne 10 lat to okres tyczkowiny. W tym
czasie obserwujemy gwa∏towny wzrost drzew,
oszyszcznie si´ z ga∏´zi i du˝à liczb´ usychajàcych drzew (tych s∏abszych).
Drzewostan w wieku 35–50 lat nosi nazw´
dràgowiny. Wyraênie widaç przyrost drzew na
gruboÊç, a zamieranie obserwowane w fazie tyczkowiny, stopniowo s∏abnie. Wzrost na wysokoÊç
równie˝ nie jest tak intensywny. W okresie tyczkowiny i dràgowiny, kiedy drzewa wykazujà energiczny przyrost wysokoÊci, ich korony majà zdolnoÊç
rozrostu na boki, w miejsca skàd usun´liÊmy
pojedyncze drzewa. Ten etap piel´gnacji nazywamy
trzebie˝à wczesnà.
Drzewostany w wieku 50–80 lat nazywane sà
drzewostanami dojrzewajàcymi, natomiast starsze dojrza∏ymi. Cechà charakterystycznà tego
wieku jest kwitnienie i owocowanie. Trzebie˝
póêna, zabieg piel´gnacyjny w drzewostanach
dojrzewajàcych, wykonujemy przygotowujàc
si´ do u˝ytkowania r´bnego drzewostanu. u
Tadeusz Zawistowski
In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Marzec i kwiecieƒ
Las ma swój czas i jak ka˝dy organizm przyrodniczy wymaga dostosowania pewnych zabiegów do pór roku. W por´ wykonana praca
odp∏aci si´ gospodarzowi z nawiàzkà.
Prze∏om marca i kwietnia to najlepszy okres
do nowych nasadzeƒ i poprawek w istniejàcych uprawach. Im wczeÊniej po rozmarzni´ciu gleby zabierzemy si´ za to, tym efekt
b´dzie lepszy – wykorzystamy zapasy wilgoci
w gruncie, wa˝ne dla przyj´cia i wzrostu nowo
posadzonych sadzonek.
O tej porze wszystko budzi si´ do ˝ycia, równie˝ szkodniki owadzie. Najbaczniej swoim
lasom powinni przyglàdaç si´ w∏aÊciciele
Êwierczyn, obserwujàc zasiedlanie drzew
przez kornika drukarza. Po trocinkach wysypujàcych si´ z otworów w korze poznamy
drzewa zasiedlone, które lepiej zawczasu
usunàç, nie dopuszczajàc do rozprzestrzeniania si´ korników na sàsiednie drzewa.
Po zimie, gdy jeszcze nie rozwinà si´ liÊcie,
dobrze jest skontrolowaç drzewostan, by
oceniç ew. pora˝enie przez opieƒki, hub´
korzeniowà – dotkliwà zw∏aszcza w lasach
rosnàcych na gruntach porolnych. Odpadajàce p∏aty kory mogà tak˝e Êwiadczyç
o zasiedleniu sosen przez przyp∏aszczka
granatka. Tak jak w przypadku kornika
warto si´ w por´ zatroszczyç o usuni´cie
pora˝onych drzew, by przyp∏aszczek nie zaatakowa∏ nast´pnych.
Wczesnowiosenne miesiàce to tak˝e dobry
czas na staranne (i zasadne) podkrzesanie
drzew, tak cz´sto praktykowane w prywatnych lasach. To tak˝e dobra pora na
wykonanie czyszczeƒ i trzebie˝y. Dotyczy
to szczególnie trzebie˝y wczesnych w niewystarczajàco piel´gnowanych tyczkowinach
i dràgowinach. Latem, po niezbyt intensywnym ci´ciu, drzewa przyrosnà na gruboÊç
i wzmocnià si´, a choç do zimy daleko,
pozyskany opa∏ przeschnie, nim zaczniemy
nim paliç. Trzebie˝, szczególnie intensywna,
wykonana przed nadejÊciem zimy spowoduje, ˝e rozluêniony drzewostan b´dzie tym
bardziej podatny na szkody od silnych wiatrów i obfitych opadów Êniegu.
Kiedy nocà temperatury spadajà poni˝ej zera,
a za dnia s∏upek rt´ci doÊç znacznie si´ unosi,
w∏aÊciciele brzezin mogà spróbowaç zebraç
sok brzozowy, osko∏´. Ten czas trwa ok. trzech
tygodni i z uwagi na smak oraz lecznicze
w∏aÊciwoÊci tego p∏ynu nie warto go przegapiç.

Czas na las
Kalendarium

Lasy prywatne to dziÊ prawie 1/5 leÊnej powierzchni Polski. Najcz´Êciej stanowià
integralnà cz´Êç gospodarstw rolnych, sà dla nich êród∏em opa∏u i surowca do budowy. Ale to tak˝e cz´Êç Êrodowiska przyrodniczego. Wraz z RDLP w Bia∏ymstoku
i przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, redakcja „Lasu Polskiego”
przygotowa∏a poradnik dla w∏aÊcicieli lasów, rolników pt. „A las nam roÊnie...”.
Skupiamy si´ na przyk∏adach z Podlasia, bo to tam prywatne lasy wyst´pujà
najcz´Êciej – w dwóch na ka˝de trzy gospodarstwa rolne. Mamy jednak nadziej´,
˝e informacje b´dà mia∏y uniwersalny charakter, przydatny w∏aÊcicielom lasów
tak˝e w innych regionach.
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W myÊl ustawy o lasach nadleÊniczy zobowiàzany jest do udzielania pomocy w∏aÊcicielowi lasu niestanowiàcego w∏asnoÊci Skarbu
Paƒstwa. Pomoc to m.in. doradztwo w zakresie
zalesiania i gospodarki leÊnej (art. 35 ust. 2
pkt 1). Doradztwo to – podobnie jak i inne
dost´pne formy pomocy – jest Êwiadczone na
wniosek w∏aÊciciela lasu, który mo˝e wyra˝aç
swoje potrzeby dotyczàce uzyskania porady.
NadleÊniczemu w takiej sytuacji pozostaje
tylko podj´cie próby zaspokojenia tych oczekiwaƒ, co – jak si´ okazuje – nie jest zadaniem ∏atwym.
Ustalony przez ustawodawc´ zakres doradztwa nadleÊniczego nie powinien budziç wàtpliwoÊci. Ta sama ustawa jako „gospodark´ leÊnà”
definiuje wszelkà dzia∏alnoÊç leÊnà w zakresie
urzàdzania, ochrony i zagospodarowania lasu,
utrzymania i powi´kszania zasobów i upraw
leÊnych, gospodarowania zwierzynà, pozyskiwania – z wyjàtkiem skupu – drewna, ˝ywicy,
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz
p∏odów runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝ tych
produktów oraz realizacj´ pozaprodukcyjnych
funkcji lasu. Dodatkowo w 2004 r. obszar doradzania nadleÊniczego poszerzony zosta∏ o zagadnienia dotyczàce zalesiania, co by∏o zwiàzane
z przygotowaniem do wdro˝enia programu
udzielania pomocy na ww. cel przy wsparciu ze
Êrodków Unii Europejskiej.
Tymczasem w ostatnim okresie rozpowszechniane sà informacje o niedostatecznym
zaspokojeniu potrzeb doradczych w∏aÊcicieli
lasów niepaƒstwowych. Wskazujà na to m.in.
wyniki badaƒ ankietowych. Skoro zakres
doradztwa jest tak konkretny, skàd bierze si´
ta opinia?
Po cz´Êci wynika ona ze swoistego rozumienia poj´cia „ustawowe doradztwo Êwiadczone

Fot. Arch. „Lasu Polskiego”

Masz w∏asny las i nie jesteÊ
pewien, w jaki sposób go zagospodarowaç? Mo˝esz zwróciç si´
z proÊbà o porad´ do nadleÊnictwa. Nie powinieneÊ jednak
˝àdaç, aby leÊniczy zaznaczy∏ ci
na gruncie konkretne drzewa do
wyci´cia.

☺

Doradztwo nadleÊnictwa

Czy leÊniczy jest zobowiàzany wyznaczyç trzebie˝
na gruncie prywatnego w∏aÊciciela?

przez nadleÊniczego”. Doradztwo powinno s∏u˝yç wsparciu procesu zarzàdzania lasem. Chodzi
wi´c o przekazanie wiedzy wynikajàcej z rozeznania istniejàcych warunków gospodarowania,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem kosztów, a nie
organizacji wykonawstwa podstawowych prac
z zakresu hodowli i ochrony lasu – w tym
wspomnianego na wst´pie wyznaczania trzebie˝y.
Jak si´ okazuje, ustawodawca przewidzia∏
wystàpienie takich potrzeb w∏aÊcicieli lasów
i wprowadzi∏ przepis upowa˝niajàcy nadleÊniczego do zawierania umowy na organizowanie wykonywania zadaƒ gospodarczych, ∏àcznie
ze sprzeda˝à drewna.
Ustawowe doradztwo z zakresu zalesiania
i gospodarki leÊnej na pewno nie jest w stanie
zastàpiç w∏aÊcicielom lasów niepaƒstwowych
nauki zawodu bàdê dost´pnoÊci szkoleƒ. Tym
niemniej umiej´tne wykorzystanie przez nadleÊniczego istniejàcych mo˝liwoÊci mo˝e znaczàco
przyczyniç si´ do poprawy gospodarowania.
Dzia∏ania te powinny dotyczyç sfery organizacji pracy nadleÊnictwa, ustalenia finansowania
realizacji zadaƒ ustawowych oraz doboru form
poradnictwa dla w∏aÊcicieli lasów – pod kàtem
wyst´pujàcych potrzeb.
Ze wzgl´dów formalnych przyjmuje si´,
˝e miejscem, w którym w∏aÊciciel lasu uzyska

pomoc doradczà, jest siedziba nadleÊnictwa.
Tym niemniej nadleÊniczy mo˝e w tej sprawie
podjàç odr´bne ustalenia, uwzgl´dniajàce
organizacj´ nadleÊnictwa (podzia∏ na leÊnictwa) oraz zakres obowiàzków s∏u˝bowych
pracowników i np. upowa˝niç do Êwiadczenia
doradztwa wybranych pracowników terenowych (w Lasach Paƒstwowych ekonomiczne
podstawy dla Êwiadczenia doradztwa tworzy wprowadzone przed rokiem wewn´trzne
wyodr´bnienie kosztów realizacji zadaƒ ustawowych w lasach niepaƒstwowych, wraz
z przypisaniem êród∏a finansowania tej
dzia∏alnoÊci.)
Jak powinien wyglàdaç wniosek z proÊbà
o doradztwo? W tym zakresie nie ma formalnych ustaleƒ i na pewno za ka˝dym razem
nie musi to byç pismo przes∏ane do nadleÊnictwa. Czasem wystarczy zwyczajna rozmowa
i ustna konsultacja z fachowcem. Niemniej
bardziej skomplikowane, trudniejsze problemy niekiedy warto b´dzie opisaç.
Obok dotychczas funkcjonujàcego doradztwa indywidualnego mo˝liwe jest upowszechnienie doradztwa grupowego, uzupe∏nionego
o instrukta˝ – czyli udzielanie wskazówek
co do sposobu realizacji zadaƒ cià˝àcych na
w∏aÊcicielach lasów w formie prezentacji czy
praktycznych szkoleƒ.
Realizacji tego typu oferty doradztwa ustawowego sprzyja nawet najmniejszy stopieƒ
zorganizowania w∏aÊcicieli lasów, choçby np.
w formie grupy sàsiedzkiej. Jednak to ju˝
nie zale˝y od nadleÊnictwa.
u
Piotr Skolud
Dyrekcja Generalna Lasów Paƒstwowych
w Warszawie
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Sadzenie lasu a ubezpieczenie w KRUS
w∏asny rachunek, dzia∏alnoÊç rolniczà w pozostajàcym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym,
w tym równie˝ w ramach grupy producentów
rolnych, a tak˝e osob´, która przeznaczy∏a
grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa
do zalesienia.
W zwiàzku z powy˝szym, je˝eli rolnik
podlegajàcy ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników w trybie obowiàzkowym, przeznaczy
grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, w ca∏oÊci lub
w takiej cz´Êci, ˝e po zalesieniu pozostanie
gospodarstwo o powierzchni nie przekraczajàcej
1 ha przeliczeniowego i g∏ównym êród∏em
utrzymania rolnika b´dzie uzyskiwany ekwiwalent z tytu∏u zalesienia gruntów rolnych,
mo˝e on zostaç obj´ty ubezpieczeniem na

Za las do 40 lat nie p∏acimy

El˝bieta Swatowska
Zast´pca dyrektora Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego w Oddziale
Regionalnym w Bia∏ymstoku

Kleszcze
O czym
pami´taç
samozaciskowe
w lesie?
Kto majàc w∏asny las przygotowywa∏ kiedyÊ opa∏, wie, ile
wa˝y brzozowy wa∏ek o Êrednicy 20 cm. I jak trudno go
podnieÊç, kiedy jest ca∏y oblepiony Êniegiem albo zmoczony deszczem.
Nie mieÊci si´ w d∏oniach, a chwytany
pod pach´ powoduje, ˝e po kilku takich
wa∏kach jesteÊmy brudni i mokrzy. Te
wszystkie mankamenty eliminujà kleszcze.
Same zaciskajà si´ na wa∏ku czy grubszej ˝erdzi i dajà pewny chwyt. Ci´˝kiego
wa∏ka czy grubszej ˝erdzi nie ma potrzeby unosiç wysoko nad ziemi´. Kleszcze
„przed∏u˝ajà” rami´ o kilkadziesiàt centymetrów, a my w ten sposób oszcz´dzamy
plecy, wlekàc jeden koniec drewna po pod∏o˝u.
Najcz´Êciej maksymalny rozstaw k∏ów
wynosi ok. 18–20 cm, co pozwala na chwytanie drewna o Êrednicy do ok. 30 cm,
zale˝nie od typu kory – ∏atwiej zahaczajà
si´ o sp´kanà kor´ sosnowego odziomka ni˝ g∏adkà kor´ brzozy czy buka.
Bywajà te˝ kleszcze o wi´kszym
rozstawie. Przyrzàd nie jest tani
– najtaniej mo˝na je znaleêç za
ok. 80 z∏. Kto
jednak mia∏ okazj´ sprawdziç, jak
dzia∏ajà kleszcze,
doceni zakup. u

Przyda si´ w lesie

Podatek leÊny

Podatek leÊny to zrycza∏towana forma rozliczania si´ z paƒstwem z finansowych efektów
gospodarki leÊnej. Gmina nalicza go na podstawie corocznie publikowanej przez GUS
ceny sprzeda˝y 1 m3 drewna przez nadleÊnictwa (podobnie jest z podatkiem rolnym, gdzie
podstawà jest cena 1 q ˝yta). Kwota podatku to 0,22 tej ceny, co oznacza, ˝e w tym roku
w∏aÊciciele lasów p∏acà 41,07 z∏/ha, o ile rada gminy nie zdecyduje o obni˝eniu urz´dowej
ceny drewna. Ale uwaga – w∏aÊciciel nie p∏aci podatku za las m∏odszy ni˝ 40 lat, czyli
w okresie, kiedy drzewostan wymaga wi´cej inwestycji, ni˝ przynosi zysków.
Zwolnienie z podatku przys∏ugiwaç b´dzie, jeÊli zgodnie z zaleceniami uproszczonego planu urzàdzenia lasu lub decyzjà starosty wytniemy dojrza∏y drzewostan. Ale co
wa˝ne – 40-letni okres zwolnienia liczy si´ od momentu odnowienia, nie zaÊ od usuni´cia
wczeÊniejszego drzewostanu (w art. 7 ustawy o podatku leÊnym czytamy: zwalnia si´ od
podatku leÊnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).
Aby urzàd gminy, który pobiera podatki, odstàpi∏ od wydania nakazu zap∏aty, nale˝y
z∏o˝yç stosownà, przewidzianà ustawà informacj´ o lasach. Informacja ma charakter formularza, którego wzór okreÊla ka˝da rada gminy w formie uchwa∏y. Formularze mo˝na
wyszukaç na stronach internetowych lub otrzymaç w urz´dach.
Gminy praktykujà w∏asne rozwiàzania. Bardzo cz´sto informacja o lasach jest cz´Êcià
wi´kszego dokumentu, jak np. w gminie Kleszczele, gdzie w∏aÊciciel lasu spotka si´
z dokumentem pn. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomoÊci, rolnego, leÊnego”,
w formie graficznej przypominajàcym druk PIT. W tej gminie w polach 95–98 zaznaczy
wy∏àcznie powierzchni´ lasów niepodlegajàcych zwolnieniu podatkowemu. W innych
gminach, np. Micha∏owo, Puƒsk, w cz´Êci I Zwolnienia od podatku leÊnego w∏aÊciciel
odnowionego lasu znajdzie miejsce, by wpisaç powierzchni´ drzewostanów w wieku
powy˝ej 40 lat i do 40 lat – w tym drugim przypadku nale˝y wskazaç tak˝e rok posadzenia.
Po uzyskaniu odnowienia w∏aÊciciel lasu powinien w ciàgu 14 dni z∏o˝yç wype∏niony
druk informacji o lasach w gminie. Wystarczy to zrobiç jednorazowo, gmina odnotowuje
rok odnowienia drzewostanu i we w∏aÊciwym czasie wymierzy podatek leÊny. O ile termin
uzyskania odnowienia poprzez sadzenie jest oczywisty, o tyle w rzadszym przypadku
odnowienia naturalnego (samosiew) warto wesprzeç si´ opinià specjalistów, leÊników
z nadleÊnictwa, na których cià˝y ustawowy obowiàzek doradztwa prywatnym w∏aÊcicielom lasów (wi´cej o doradztwie na sàsiedniej stronie).
Gdy las wejdzie w wiek pow. 40 lat, w∏aÊciciele, których lasy wchodzà w sk∏ad
parków narodowych, rezerwatów przyrody lub zosta∏y uznane jako ochronne, zap∏acà
podatek leÊny ze zni˝kà 50%.		
u
RaZ

wniosek w pe∏nym zakresie, tj. ubezpieczeniem
wypadkowym, chorobowym i macierzyƒskim
oraz emerytalno-rentowym, lub jedynie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyƒskim. Ubezpieczenie na wniosek jest
ubezpieczeniem dobrowolnym.
W celu kontynuacji ubezpieczenia rolnik powinien przed∏o˝yç decyzj´ starosty stwierdzajàcà
prowadzenie przez niego uprawy leÊnej oraz z∏o˝yç wniosek o obj´cie ubezpieczeniem w wybranym przez niego zakresie. Powinien tego dokonaç
niezw∏ocznie, poniewa˝ ubezpieczenie na wniosek powstaje nie wczeÊniej ni˝ od dnia z∏o˝enia
wniosku.				
u

KRUS

W ramach obowiàzujàcego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–13 mo˝na
uzyskaç wsparcie na zalesianie gruntów. Czy jednak rolnik, który zalesi ca∏oÊç swojego area∏u
lub takà cz´Êç, ˝e po zalesieniu jego w∏asnoÊcià
pozostanie mniej ni˝ 1 ha gruntów rolnych, po
przeklasyfikowaniu zalesienia w ewidencji gruntów na u˝ytek las (Ls) mo˝e straciç podstaw´,
by byç ubezpieczonym w KRUS?
Zasady podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników i op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie regulujà przepisy ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(tekst jednolity Dz. U. Nr 50, poz. 291 z póên.
zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 1 wymienionej
ustawy za rolnika uznaje si´ pe∏noletnià osob´
fizycznà zamieszkujàcà i prowadzàcà na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osobiÊcie i na
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Gdy przed Êwi´tami Jan Zduniewicz wycina∏ choinki z w∏asnego
lasu, na ni˝szych ga∏àzkach zobaczy∏ podejrzanà pleÊƒ. Zaniepokojony, zapyta∏ co to takiego leÊników z NadleÊnictwa Nurzec.
Bo o las, swój las, trzeba przecie˝ dbaç.
Przygod´ z lasem Jan Zduniewicz rozpoczà∏
11 lat temu. Kilkaset metrów od granicy
z Bia∏orusià, na pó∏noc od Niemirowa nad
Bugiem, kupi∏ 36 ha ziemi po zlikwidowanym PGR. Uprawa piaszczystych pagórków
przesta∏a si´ kalkulowaç dobre kilkanaÊcie
lat wczeÊniej, bo teren ju˝ wtedy porasta∏y
spore samosiejki. Raz g´Êciej, raz rzadziej
– jak to samosiejki. – A ˝e postanowi∏em
ziemi´ stopniowo zalesiaç, trzeba je by∏o
wpierw wykarczowaç – wspomina.
Najpierw wi´c w 2001 r. zalesi∏ 2,5 ha.
W kolejnym roku uda∏o si´ posadziç o hektar wi´cej. W obu przypadkach z Funduszu leÊnego zosta∏ op∏acony koszt sadzonek.
W 2002 r. pojawi∏y si´ znacznie korzystniejsze warunki – mo˝liwoÊç wsparcia na mocy
ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia. Starosta przyzna∏ dotacj´ i w przysz∏ym
roku mo˝na by∏o zalesiaç.
30 ha to nie lada wyzwanie, do którego
trzeba si´ by∏o dobrze przygotowaç. Ju˝ jesienià rozpocz´∏o si´ poszukiwanie p´draków,
w które Jan Zduniewicz zaanga˝owa∏ si´
przy wsparciu in˝yniera nadzoru z NadleÊnictwa Nurzec.
Nie da∏ te˝ za wygranà, gdy dysponowa∏
ju˝ gotowym planem zalesienia. – Dàb na
górce? CoÊ mi nie pasowa∏o.
Na w∏asnà r´k´ zaczà∏ kopaç odkrywki
glebowe, sprawdzajàc ˝yznoÊç gruntu, z by∏ymi pracownikami PGR ustala∏, co i w którym
miejscu siali. Wszystko razem poskutkowa∏o
korektà planu.

W nagrod´ – udatnoÊç

– Ludziom przy sadzeniu postanowi∏em
p∏aciç od 5 do 7 z∏ na godzin´, nie tylko
za wydajnoÊç, ale te˝ za jakoÊç – 18 sadzàcych par dosta∏o wi´c czytelnà wskazówk´
– lepiej si´ nie za bardzo spieszyç, ale sadziç dok∏adnie. OczywiÊcie pomaga∏a te˝
rodzina, wszyscy przed rozpocz´ciem solidnie przeszkoleni. Potem dwie, cztery osoby
zajmowa∏y si´ sortowaniem i wydawaniem
sadzonek. Te trafia∏y do plastikowych wiaderek z glinà rozrobionà z wodà (podpowiedê od leÊnika). Sz∏o sprawnie: – 30 ha
posadziliÊmy w dwa tygodnie i dwa dni –
wspomina ˝ona Jadwiga.

A potem posz∏y deszcze. A jeszcze póêniej, podczas pierwszej oceny uprawy okaza∏o si´, ˝e przygotowania si´ op∏aci∏y, bo
udatnoÊç osiàgn´∏a 98%. – Taki wynik rzadko
si´ zdarza – z uznaniem wtràca Marek Demianowicz, in˝ynier nadzoru z NadleÊnictwa
w Nurcu.
– Ja ju˝ wtedy wiedzia∏em, ˝e nie wystarczy posadziç. Las potrzebuje pracy – mówi
Zduniewicz, który jeszcze w tym samym
roku zaczà∏ upraw´ grodziç siatkà, zabezpieczajàc jà przed dzikà zwierzynà. ¸atwo
powiedzieç „grodziç”, ale to oznacza∏o 800 (!)
d´bowych s∏upków i 2,5 km siatki. Gdyby
nie znajomy sadownik, który u˝yczy∏ Êwidra do wykonania do∏ków, nie skoƒczyliby
tego w trzy miesiàce. A choç grodzenie nie
by∏o wówczas wymogiem, bez siatki by∏oby
krucho – u sàsiada, który posadzi∏ 4 ha,
jelenie zgryz∏y niemal wszystko...
Jeszcze w tym samym roku mia∏o miejsce
pielenie, ˝eby m∏odych drzewek nie zag∏uszy∏y
chwasty. Pielenie by∏o trudniejsze w drugim
roku – chwasty ros∏y na pot´g´. – Ale tu
nadleÊniczy doradzi∏ mi co innego – przejÊç
po rz´dach, udeptujàc i rozgarniajàc roÊliny
wokó∏ sadzonek. JeÊli to zrobiç pod jesieƒ,
chwasty i Ênieg nie przyduszà drzewek.
Wiosnà drugiego roku w∏asnymi si∏ami
rodzina uzupe∏ni∏a wypady, jakieÊ 3–4% sosny, i ostatecznie upraw´ odebrano z 95%
udatnoÊcià!
W trzecim roku, po przeklasyfikowaniu
gruntu na las, ju˝ nie trzeba by∏o dosadzaç
– Zduniewicza i tak ju˝ nikt by nie kontrolowa∏. Ale i tak troch´ wypadów zosta∏o dosadzonych. – To dobrze, ˝e wtedy powypada∏y
sadzonki z podwini´tymi korzeniami. Wyczyta∏em, ˝e gdyby to si´ sta∏o póêniej, by∏oby
gorzej, nie by∏oby jak uzupe∏niç strat.

Dajà, a potem zabiorà

Zesz∏oroczny grzyb na choinkach nie okaza∏
si´ czymÊ powa˝nym. Ot, zwyczajnie przy
wi´kszej wilgotnoÊci na dolnych ga∏àzkach
pojawi∏ si´ nalot pleÊni. Znajomi leÊnicy na
bie˝àco odpowiadajà na podobne wàtpliwoÊci.
Zduniewicz piel´gnujàc w∏asny las, przechodzi w ten sposób prywatny kurs leÊnictwa.
– Osutka na soÊnie? Lec´ wtedy prosto do
jednego i drugiego leÊniczego. Najwa˝niejszy jest kontakt z praktykiem.
– Tak dopytuje, a˝ nas∏ali na niego wycieczk´ ze Szwecji – Êmieje si´ ˝ona, przypominajàc
wizyt´ grupy ze szwedzkiego stowarzyszenia w∏aÊcicieli lasów Södra.
Kiedy jedziemy szlakiem tamtej grupy,
na nieu˝ytkowanych polach widaç mnóstwo
samosiejek. Dlaczego sàsiedzi nie zalesiajà?

Fot. R. Zubkowicz

Reporta˝

Nie wystarczy posadziç

– Ludzie bojà si´ biurokracji. Obawiajà
si´, ˝e ten las trzeba b´dzie te˝ jakoÊ wymyÊlnie piel´gnowaç, jak pszenic´. A ju˝ najdziwniejszy jest mit, który krà˝y w okolicy,
˝e „teraz dajà dop∏aty, bo potem zabiorà
ziemi´”. I to mówià nawet ca∏kiem nieg∏upi
ludzie, nie ˝artuj´!
Na 36 ha m∏odnik sk∏ada si´ sto kilkadziesiàt drobnych kwater po ok. 20–30 arów.
W tym roku na 3/4 sosny wykonane zosta∏o
czyszczenie. – Modrzewia jeszcze nie rusza∏em, ale przy takiej udatnoÊci trzeba go b´dzie
niebawem przerzedziç – mówi gospodarz.
– Troch´ b∏´dów zrobi∏em z d´bem. Brzoza
z samosiewu i inne drzewka zosta∏y wyci´te
przy ziemi, a trzeba je by∏o tylko og∏owiç.
By∏yby d´bczaki lepiej ciàgn´∏y w gór´. Ale
za to jak si´ ma swoje, to mo˝na nawet sekatorem wyprowadziç strza∏ki – Zduniewicz pokazuje na kwater´ z prostymi d´bczakami.
W tym roku mia∏y byç ju˝ wyci´te przysz∏e szlaki zrywkowe, któr´dy póêniej b´dzie
mo˝na wygodnie wje˝d˝aç po drewno. – Ale
jeszcze rok, dwa i las sam mi poka˝e, któr´dy te szlaki poprowadziç. Mo˝e przejedzie
si´ tam, gdzie dàbek s∏abo wyskoczy∏?

Pracy do koƒca ˝ycia

OczywiÊcie nie wszystko wykonuje sam, ale
praca w swoim lesie to odskocznia od codziennoÊci i spokój dla nerwów, których jako
w∏aÊcicielowi pensjonatu w nadbu˝aƒskim
Mielniku i przewodniczàcemu rady gminy
nie brakuje. Kilka lat temu w tej pracy
towarzyszy∏y dwa dziki, które ma∏o tego,
˝e nie zosta∏y przep´dzone z ogrodzenia,
to jeszcze by∏y podkarmiane. W zesz∏ym
roku w ogrodzeniu by∏a sarna. – Ja to
nawet nie wiem, czy ten las b´dà kontrolowaç? – pyta.
A kiedy ju˝ obejrzeliÊmy efekty prywatnej gospodarki leÊnej i Zduniewicz zamyka
bram´ od swego lasu, mówi: – Pewnie, mam
z dop∏at niez∏e wp∏ywy co miesiàc. Ale te˝
pracy mi tu nie zabraknie do koƒca ˝ycia.
I o to chodzi.		
u
Rafa∏ Zubkowicz
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Zielonym do góry!

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy tegoroczne
• Z∏o˝one z gatunków iglastych bezpoÊrednio
po posadzeniu, chronimy przed szeliniakiem
poprzez wyk∏adanie pu∏apek ze Êwie˝ych wa∏ków sosnowych, Êwie˝ej kory bàdê zastosowanie pu∏apek feromonowych i wybieranie
chrzàszczy. Je˝eli ich liczba jest du˝a i na
sadzonkach pojawiajà si´ ˝ery (cz´Êç dolna
sadzonki), stosujemy ratowniczy zabieg chemiczny. Monitorowanie szeliniaka prowadzimy
nawet do po∏owy wrzeÊnia.
• Modrzew dodatkowo zabezpieczamy przed
uszkodzeniami od zwierzyny, gdy˝ w tym czasie koz∏y ch´tnie wycierajà swoje poro˝a
w∏aÊnie o drzewka modrzewiowe. Najcz´Êciej
stosowanie zabezpieczenie to palikowanie
w trzy paliki.
• Uprawy sadzone na jesieni nale˝y przejrzeç, czy nie zosta∏y wysadzone przez mróz.
• Wczesnà wiosnà wykonujemy poprawki.

Kalendarium
Czas na las

do∏u do przechowywania sadzonek, w którym
zmagazynujemy sadzonki i zabezpieczymy
je przed przeschni´ciem. Dó∏ o g∏´bokoÊci
50–80 cm powinien byç zlokalizowany
w miar´ mo˝liwoÊci w miejscu zacienionym i posiadaç przykrycie z ga∏´zi Êwierkowych bàdê mat. Przed przystàpieniem
do sadzenia warto jest zasi´gnàç informacji
u leÊniczego, jakie gatunki i w którym miejscu zak∏adanej uprawy b´dà mia∏y optymalne
warunki.
Narz´dzia niezb´dne do sadzenia to szpadel
i pojemnik na sadzonki. Sadzàc jednorocznà
sosn´, mo˝emy u˝ywaç kostura (patrz s. III).
Pojemnik powinien pozwalaç na wygodne
noszenie sadzonek, a przede wszystkim na
zabezpieczenie korzeni przed przesuszeniem,
np. poprzez przykrycie ich glebà.
Sadzenie pod szpadel, zwane sadzeniem
w jamk´, polega na wykopaniu do∏ka odpowiedniej szerokoÊci i g∏´bokoÊci w zale˝noÊci
od wielkoÊci systemu korzeniowego sadzonki,
umiejscowieniu sadzonki w do∏ku, zasypaniu
do∏ka ziemià i mocnym uciÊni´ciu ziemi
wokó∏ sadzonki.
Wk∏adajàc sadzonk´ do do∏ka, musimy zwracaç uwag´, by korzenie nie by∏y
podwini´te bàdê skr´cone. Sadzonka powinna
byç posadzona nieco ni˝ej ni˝ ros∏a dotychczas w szkó∏ce. Nie mo˝emy dopuÊciç tak˝e
do przysypywania dolnych igie∏ lub ga∏àzek,
poniewa˝ ten b∏àd mo˝e nas kosztowaç
zwi´kszenie wypadów i koniecznoÊç poprawek w nast´pnych latach. UciÊni´cie gleby
przy sadzonce usunie powietrze ze Êwie˝o
przekopanej gleby i zwià˝e z nià korzenie,
zapobiegajàc ich przesuszeniu.
Skutecznym sposobem zabezpieczenia korzeni przez przesuszeniem, zarówno podczas
transportu, jak i sadzenia, jest zastosowanie
preparatów hydro˝elowych. Ich skutecznoÊç
zosta∏a potwierdzona nie tylko w moim nadleÊnictwie, dlatego warto zamówiç w szkó∏ce
nieco dro˝sze sadzonki ˝elowane.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Sadzenie
i odnawianie

˚eby odnowienie (sadzenie na gruncie leÊnym)
bàdê zalesienie (na gruncie, który dotychczas u˝ytkowany by∏ rolniczo, ogrodniczo
bàdê by∏ nieu˝ytkiem) by∏o udane, musimy
si´ do niego odpowiednio przygotowaç.
Na gruntach nieleÊnych od∏ogujàcych
oraz nieu˝ytkach konieczne jest sprawdzenie, czy w glebie nie wyst´pujà p´draki
chrabàszczy, guniaka i innych owadów, które
˝ywià si´ korzeniami drzewek. Kontrol´
takà wykonuje si´ we wrzeÊniu, kopiàc tzw.
do∏y próbne (1,0 x 0,5 m, o g∏´bokoÊci nie
mniej ni˝ 0,5 m). Do∏y w liczbie 6 szt./ha
rozmieszcza si´ na ca∏ej powierzchni. Ziemi´
z do∏ów nale˝y rozsypywaç mo˝liwe najcieniej i dok∏adnie przeszukiwaç, wybierajàc
wszystkie p´draki. P´draki z ka˝dego do∏u
umieszczamy w odr´bnych pojemnikach.
Je˝eli w dole znajdziemy 2–3 p´draki, jest to
znak, ˝e przed sadzeniem nale˝y ograniczyç
ich liczb´. Skutecznym i najprostszym sposobem jest g∏´bokie przeoranie gleby oraz
kilkakrotne jej przebronowanie. Stosujàc ten
zabieg oprócz zwalczenia p´draków zniszczymy chwasty, które stanowi∏yby groênà
konkurencj´ dla nowych nasadzeƒ i poprawimy struktur´ gleby.
Na gruntach leÊnych podstawowym sposobem przygotowania gleby jest wyorywanie
pasów o szerokoÊci bruzdy 0,7 m w odleg∏oÊci ok. 1,5 m. Ork´ wykonuje si´ specjalnym p∏ugiem leÊnym LPZ. Wskazane jest
g∏´bsze spulchnienie bruzdy w miejscu sadzenia. W zale˝noÊci od warunków lokalnych
(wielkoÊç powierzchni, uwilgotnienie) gleb´
mo˝emy przygotowaç, wykonujàc talerze,
czyli zdzierajàc Êció∏k´ w kwadracie o boku
0,4–0,6 m, spulchniajàc Êrodek. Powierzchnie
okresowo zalewane bàdê z wysokim poziomem wody gruntowej przygotowujemy w taki
sposób, aby sadzonka nie by∏a zatapiana,
tworzàc wywy˝szone miejsca sadzenia poprzez naorywanie rabatowa∏ków lub usypywanie kopczyków czy te˝ podwy˝szanie talerzy.
Bardzo wa˝ne jest przygotowanie bezpoÊrednio przy odnawianej powierzchni

Kwiecieƒ i maj

Uprawy starsze
• Usuwamy wszystkie sadzonki zamierajàce
i zamar∏e; najlepiej je wyrwaç i spaliç.
• W uprawach, gdzie chwasty bàdê odroÊla
i szkodliwe naloty zag∏uszajà gatunek g∏ówny,
przyst´pujemy do piel´gnacji.
• Mocno zdeformowane poprzez wielokrotne
zgryzanie uprawy d´bowe warto Êciàç na
tzw. bezpieƒk´, by wyprowadzi∏y silny i prosty p´d.
• Uprawy liÊciaste pod wielkà presjà zwierzyny warto jest zabezpieczyç, stosujàc dost´pne w handlu os∏onki, np. z tekpolu.
M∏odniki
• Wykonujemy czyszczenia wczesne i póêne.
Starsze drzewostany
• Usuwamy drzewa martwe, z∏omy i wywroty.
• W drzewostanach Êwierkowych monitorujemy rozwój korników, a drzewa zasiedlone usuwamy z lasu bàdê korujemy; kor´
wraz z ga∏´ziami najlepiej spaliç. Tak samo
post´pujemy z korà z drzew zasiedlonych
przez przyp∏aszczka granatka.
• W drzewostanach zaniedbanych piel´gnacyjnie wykonujemy trzebie˝e.
A las nam roÊnie 5
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Prawo leÊne

Legalne pozyskanie drewna
Z czego wynika rozmiar dopuszczalnej wycinki we w∏asnym
lesie i w jaki sposób jest ona
regulowana przez prawo?
W przepisach ustawy o lasach przyj´to, ˝e
pozyskanie drewna w lasach niestanowiàcych
w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa odbywa si´ na
podstawie dokumentacji okreÊlajàcej zadania
gospodarki leÊnej. Takie dokumenty to uproszczony plan urzàdzenia lasu (w lasach o powierzchni powy˝ej 10 ha) lub decyzja starosty,
wydana na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu (inwentaryzacj´ wykonuje si´ dla lasów
o powierzchni do 10 ha w∏àcznie).
Ju˝ na etapie opracowania ww. dokumentów przedmiotem szczególnego zainteresowania ka˝dego w∏aÊciciela lasu powinien byç
dopuszczalny rozmiar pozyskania drewna.
Ta wielkoÊç wynika z oceny mo˝liwoÊci produkcyjnych danego lasu (art. 13 ust. 1 pkt
5a ustawy). JeÊli wówczas tego nale˝ycie nie
dopilnowaliÊmy (np. sk∏adajàc swoje uwagi
podczas publicznego wy∏o˝enia planu urzàdzenia lub inwentaryzacji), pozostaje nam tylko
wnioskowanie do starosty o wydanie decyzji
umo˝liwiajàcej pozyskanie drewna niezgodnie
z obowiàzujàcymi dokumentami gospodarki
Terenowe s∏u˝by nadzoru nad gospodarkà leÊnà
w lasach niepaƒstwowych starajà si´ uregulowaç niektóre z wyst´pujàcych problemów, m.in.
poprzez wdro˝enie pewnych procedur. Nale˝à
do nich:
1) Stosowanie pisemnych zg∏oszeƒ zamiaru
pozyskania drewna w swoim lesie, listownie
lub osobiÊcie. W zg∏oszeniach tych wymaga si´
podania informacji dotyczàcych:
• danych w∏aÊciciela, wspó∏w∏aÊcicieli, u˝ytkownika, posiadacza samoistnego, dzier˝awcy
zgodnie z obowiàzujàcà ewidencjà gruntów,
w tym adres, telefon kontaktowy, numer dowodu osobistego,
• dzia∏ek, w obr´bie których b´dzie prowadzone
pozyskanie drewna (ich numery, powierzchnia
oraz po∏o˝enie w obr´bie wsi i gminie),
• przewidzianych do pozyskania gatunków drzew
oraz iloÊci sztuk.
2) Pobieranie oÊwiadczeƒ o zgodzie wspó∏w∏aÊcicieli na pozyskanie drewna.
3) OkreÊlanie orientacyjnych terminów cechowania i potwierdzania legalnoÊci pozyskania
drewna, mieszczàcych si´ w granicach 7 dni
od daty powiadomienia w przypadku spraw
bez jakichkolwiek komplikacji, a do 2 miesi´cy
przy sprawach trudnych (w tym konflikty na tle
wspó∏w∏asnoÊci lasu).
Jak widaç trudno tu dopatrzeç si´ pewnych regu∏.

leÊnej. Zaznaczmy, ˝e jest to mo˝liwe wy∏àcznie
w przypadkach losowych (art. 23 ust. 4 ustawy).
Przestrzeganiu przepisów dotyczàcych pozyskania drewna w lasach niepaƒstwowych
s∏u˝y na∏o˝ony na starostów obowiàzek cechowania drewna oraz wystawiania w∏aÊcicielowi
lasu dokumentu stwierdzajàcego legalnoÊç
jego pozyskania (art. 14a ust. 3 ustawy).
Poj´cie „legalnoÊç” nie oznacza w tym wypadku wy∏àcznie tego, ˝e drewno zosta∏o Êci´te
we w∏asnym lesie, a nie np. skradzione.
PowinniÊmy je rozumieç równie˝ jako zgodnoÊç sposobu przeprowadzenia zabiegu oraz
zgodnoÊç pobranej iloÊci drewna z dokumentami gospodarki leÊnej lub wydanymi w tym
zakresie decyzjami starosty.
Cechowania drewna w lasach niepaƒstwowych dokonuje si´ w miejscu jego pozyskania
(„przy pniu”), niezw∏ocznie (nie jest to równoznaczne z okreÊleniem „natychmiast”) po
zawiadomieniu przez w∏aÊciciela lasu o pozyskaniu drewna.
W∏aÊciciele lasów niestosujàcy si´ do ustalonych wymogów pozyskania drewna, mogà
odczuç dotkliwoÊç sankcji wprowadzonych
przepisami art. 158 Kodeksu Wykroczeƒ, które
stanowià, ˝e:
§ 1. W∏aÊciciel lub posiadacz lasu, który
dokonuje wyr´bu drzewa w nale˝àcym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego
lasu drewno niezgodnie z planem urzàdzenia
lasu, uproszczonym planem urzàdzenia lasu
lub decyzjà okreÊlajàcà zadania z zakresu
gospodarki leÊnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie pope∏nienia wykroczenia okreÊlonego w § 1 orzeka si´ przepadek pozyskanego drewna.
W tej sytuacji warto skonsultowaç zamiar
pozyskania drewna z pracownikami prowadzàcymi sprawy nadzoru nad gospodarkà leÊnà
w lasach niepaƒstwowych.
Stosowanie wspomnianych przepisów prawa
przy pozyskaniu drewna zdaje si´ nieco przypominaç pokonywanie labiryntu, stàd te˝ warto
zwróciç uwag´ na znaczenie niektórych poj´ç:
• W∏aÊciciel lub posiadacz lasu: musi byç
znanym organowi nadzoru nad gospodarkà
leÊnà w lasach niepaƒstwowych, gdy˝ tylko
jego dane odnotowywane sà w dokumentach
gospodarki leÊnej.
Wniosek: zadbaj o aktualnoÊç danych dost´pnych staroÊcie, w przypadku wspó∏w∏asnoÊci
lasu nale˝y wskazaç osob´ upowa˝nionà do
reprezentowania wspó∏w∏aÊcicieli lub wnieÊç
zastrze˝enia dotyczàce zasad czerpania po˝ytków z lasu.
• Gospodark´ leÊnà prowadzi si´ zgodnie
z dokumentami gospodarki leÊnej: oznacza

to, ˝e ka˝de dzia∏anie w ramach ustalonych
zadaƒ gospodarki leÊnej (w tym w zakresie
wyr´bu drzew) nie wymaga jakiegokolwiek
odr´bnego zezwolenia. Kontakt z organem
nadzoru nad gospodarkà leÊnà konieczny jest
przy stwierdzeniu niezgodnoÊci tych dokumentów ze stanem na gruncie. Powiadomienie
o pozyskaniu drewna s∏u˝y wy∏àcznie realizacji ustawowych obowiàzków starosty, który
wyposa˝ony jest w narz´dzia s∏u˝àce egzekwowaniu przestrzegania prawa (powiadomienie organów Êcigania w przypadku stwierdzenia
naruszenia prawa).
Wniosek: staraj si´ dok∏adnie zapoznaç
z projektami opracowywanych dokumentów
gospodarki leÊnej oraz treÊcià otrzymanych
decyzji. W razie wàtpliwoÊci masz mo˝liwoÊç
wniesienia zastrze˝eƒ lub odwo∏ania si´ od
decyzji.
• Brak dokumentów gospodarki leÊnej
w lasach niepaƒstwowych: to niestety cz´sta
sytuacja, ale uspokójmy – nie stanowi ona podstawy do ograniczenia prawa w∏aÊciciela lasu
do pozyskania drewna w granicach okreÊlonych
jego mo˝liwoÊciami produkcyjnymi. CzynnoÊci w tym zakresie powinny rozpoczynaç
si´ od ogl´dzin lasu, których wyniki mogà
stanowiç podstaw´ do wydania decyzji (zgody)
dopuszczajàcej wyràb drzew. Taka decyzja
b´dzie zawieraç wskazanie rozmiaru wyr´bu,
sposobu jego realizacji oraz przygotowania
do legalizacji pozyskanego drewna.
Wniosek: bàdê aktywnà stronà w czynnoÊciach przygotowawczych do wszcz´cia post´powania administracyjnego w pierwszej instancji
(wydanie decyzji starosty), uczestnicz w ogl´dzinach lasu, nie unikaj wnoszenia uwag do
sporzàdzanych protoko∏ów i notatek.
• Prace w zakresie pozyskania drewna powinny byç prowadzone w sposób bezpieczny
i zorganizowany: w szczególnoÊci dotyczy
to wyr´bu drzew w obr´bie rozdrobnionych
i rozproszonych w terenie dzia∏ek leÊnych.
Wnioski: korzystaj z pomocy sàsiedzkiej, co
poprawi bezpieczeƒstwo pracy oraz umo˝liwi
unikni´cie konfliktu zwiàzanego z brakiem
wyznaczenia w terenie granic dzia∏ek. Staraj
si´ dostosowaç termin pozyskania drewna
do przyj´tej organizacji pracy s∏u˝b nadzoru
(uzgodnij termin), przygotuj drewno do pomiaru (drewno d∏ugie pozostaw przy pniu,
drewno poci´te u∏ó˝ w stosy) i pomó˝ w jego
przeprowadzeniu. Nie ma ˝adnych przeszkód,
aby Êwiadectwo legalnoÊci pozyskania drewna
nie mog∏o byç wydane bezpoÊrednio po ocechowaniu drewna.
u
Piotr Skolud
Dyrekcja Generalna Lasów Paƒstwowych
w Warszawie
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Trafiç do w∏asnego lasu
to wartoÊç nie tylko drewna w lesie, ale nawet
samego lasu.
Aby nie zostaç zmuszonym do za∏atwiania
sàsiedzkiego nieporozumienia w tak kosztowny sposób, lepiej zawczasu wznowiç granice.
Wznowienie znaków granicznych wykonuje
si´ wtedy, gdy granice nieruchomoÊci zosta∏y
ju˝ wczeÊniej ustalone wed∏ug stanu prawnego, ale punkty graniczne zosta∏y przesuni´te,
uszkodzone lub zniszczone i istniejà dokumenty pozwalajàce na ustalenie ich pierwotnego
po∏o˝enia. Przeprowadzenie w takim przypadku ca∏ego toku post´powania rozgraniczeniowego jest bezcelowe – bo linia graniczna
zosta∏a ju˝ wczeÊniej ustalona i zaakceptowana
przez zainteresowane strony, a brak jest jedynie
punktów granicznych na gruncie.
Wznowienia dokonuje, na zlecenie zainteresowanych, geodeta uprawniony. O czynnoÊciach wznowienia znaków granicznych zawiadamia w∏aÊcicieli dzia∏ek przyleg∏ych, a po
okazaniu wznowionych znaków granicznych
sporzàdza protokó∏. Je˝eli jednak wyniknie
spór co do po∏o˝enia znaków, strony mogà
wystàpiç do sàdu o rozstrzygni´cie sprawy.
Koszt wznowienia to sprawa indywidualna,
zale˝y m.in. od konfiguracji terenu, dost´pnoÊci punktów osnowy geodezyjnej. Na Podlasiu
nale˝y si´ liczyç z wydatkiem ok. 250–300 z∏
za punkt, choç gdy zlecenie obejmuje wi´kszà

liczb´ sàsiadujàcych dzia∏ek, stawka mo˝e
podlegaç negocjacji.
Niestety – w lesie sama znajomoÊç po∏o˝enia
znaków granicznych nie zawsze wystarczy.
Wchodzàc mi´dzy drzewa, szybko gubimy lini´
prostà. W takim wypadku geodeci wyznaczajà
w terenie kierunek linii granicznej, a pilarze
mogà przeciàç wizur´. To jednak dodatkowy
koszt, zale˝ny przede wszystkim od d∏ugoÊci
granicy. Dlatego w∏aÊciciele lasów czasem
decydujà si´ na przecink´ tylko wzd∏u˝ jednego z boków, uznajàc, ˝e drugà granic´
uda si´ im przeciàç samodzielnie. Tej czynnoÊci nie warto jednak przeprowadzaç samodzielnie na w∏asnà r´k´, choçby dlatego, ˝e
dzia∏ka nie zawsze ma kszta∏t prostokàta,
a w lesie ∏atwo jest si´ pogubiç.
Wydajàc niema∏e pieniàdze na us∏ug´, warto
utrwaliç efekty pracy geodety: namalowaç
opaski na drzewach rosnàcych wzd∏u˝ wizury (zeskrobujàc nieco kor´, a wówczas farba
utrzyma si´ d∏u˝ej), poprosiç geodet´ o przetyczenie granicy dzia∏ki i zamarkowanie jej np.
drewnianymi palikami. W utrwalonych przez
geodet´ punktach mo˝na sporzàdziç tzw. kopce,
które pozwolà na odnalezienie w przysz∏oÊci
zastabilizowanych punktów granicznych. u
Mariusz Wojtkowski

sadzonk´ – wystarczy solidnie go wbiç
i ruszyç w przód i w ty∏, by przygotowaç
miejsce na przysz∏e drzewo. Gdy zalesiamy
niewielki obszar, mo˝emy spróbowaç kostur po˝yczyç w nadleÊnictwie czy u sàsiada
prowadzàcego us∏ugi na rzecz nadleÊnictwa
(zul). Jednak w trakcie kampanii zalesie-

niowej sprawa mo˝e nie byç prosta. Wtedy
pozostaje kupno w specjalistycznych sklepach
(w jednej z firm od 70 z∏) lub wykonanie
go samemu.
Orientacyjne wymiary: d∏ugoÊç ca∏kowita –
100 cm; szerokoÊç klina (szpicy): góra – 9 cm,
dó∏ – 7 cm; d∏ugoÊç klina – 40 cm.
u

Geodeta radzi

Jednym z podstawowych problemów niewielkich dzia∏ek leÊnych sà nieczytelne granice.
Trudno jakkolwiek gospodarowaç, kiedy nie
wiadomo, czy jest si´ na swoim.
O ile mi´dzy sàsiadami w lesie nie zaistnia∏
spór, nie ma potrzeby wdawaç si´ w kosztownà i d∏ugotrwa∏à procedur´ rozgraniczenia
nieruchomoÊci. Rozgraniczenie to czynnoÊç
prawna majàca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomoÊci, w przypadku gdy
istnieje spór co do po∏o˝enia punktów granicznych. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania rozgraniczeniowego, upowa˝nienie
dla geodety oraz decyzj´ w sprawie rozgraniczenia nieruchomoÊci wydaje wójt. I to on,
w razie nierozstrzygni´cia sprawy przez geodet´ w post´powaniu administracyjnym, musi
skierowaç spraw´ do sàdu. W∏aÊciciel lasu
mo˝e zleciç takie zadanie geodecie, który
dokona wszelkich czynnoÊci formalno-prawnych, m.in. wezwie sàsiadów do stawienia si´
na gruncie w celu ustalenia granic, odszuka
w terenie wszelkie znaki i Êlady graniczne
oraz sporzàdzi dokumentacj´ z tych czynnoÊci (m.in. protokó∏ graniczny, akt ugody, szkic graniczny). Koszt rozgraniczenia
ca∏ej nieruchomoÊci (dzia∏ki sk∏adajàcej si´
z 4 linii granicznych) to nawet do 5000 z∏,
zale˝nie od tego, jak skomplikowana jest
sprawa. Widaç wi´c, ˝e nierzadko przekracza

Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej
Oddzia∏ w Bia∏ymstoku

do sadzenia
OKostur
czym pami´taç
Przyda si´ w lesie

Sadzàc jednoletnie sosny z odkrytym systemem korzeniowym, posi∏kowaç mo˝emy si´
narz´dziem bardzo prostym, acz niezwykle
pomocnym – kosturem. Przypomina z wyglàdu
klin z doprawionym uchwytem (i ew. stopkà).
Dzi´ki takiej budowie i solidnej wadze u∏atwia przygotowanie jamki, w którà wk∏adamy

☺Wspó∏w∏asnoÊç na weso∏o
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Reporta˝

Jak poscalano trzecizny
Sposobem na znaczne rozdrobnienie dzia∏ek leÊnych sà scalenia
gruntów. To, które mia∏o miejsce
kilkanaÊcie lat temu w Mielniku,
obj´∏o najwi´kszy jak dotychczas
area∏ leÊny w Polsce.
Kiedy mieszkaƒcy Mielnika otrzymali w XIX w.
na w∏asnoÊç ziemi´, najd∏u˝sze spoÊród leÊnych w∏ók ciàgn´∏y si´ przez dwa kilometry. Lata mija∏y, za gospodarzenie bra∏y si´
kolejne pokolenia, a w∏óki trzeba by∏o dzieliç. Gdy potomków by∏o dwoje, najpierw
powstawa∏ pó∏w∏óczek, z niego czwarcizna,
a z tej z kolei pó∏czwarcizna. Gdy troje –
w∏ók´ dzielono na trzecizny (trzecinniki),
które z kolei mo˝na by∏o dzieliç na pó∏trzecizny (pó∏trzecinniki) i wreszcie na zagony.
– W Lisowych by∏y jeszcze takie sobie, ale
pod Os∏owem to ju˝ ca∏kiem wàsko. U nas
pó∏czwarcinek mia∏ jakieÊ 3,80 m szerokoÊci –
rodzinnà dzia∏k´ wspomina Remigiusz Szulc.

Ja u ciebie, ty u mnie

Mo˝na sobie wyobra˝aç, ˝e odnalezienie granic dwumetrowego zagonu gdzieÊ w po∏owie
jego d∏ugoÊci albo w miejscu, gdzie przecina∏ go grzàski, leÊny strumieƒ, to zadanie
niemal niemo˝liwe. Tylko dzi´ki spolegliwoÊci i dobrym relacjom sàsiedzkim nie dochodzi∏o do waÊni. – Wycià∏em na twoim? Jutro
ty wytnij u mnie – tak so∏tys W∏adys∏aw
Stankiewicz wspomina sposób na za∏atwianie
sporów. Jako Êredni rolnik Stankiewicz mia∏
ok. 10 ha lasu, na które sk∏ada∏o si´... 17 dzia∏ek o odr´bnej numeracji.
W latach 80. sytuacja istotnie si´ zmieni∏a.
Gdy gospodarstwa, a wraz z nimi lasy, przekazywano na Skarb Paƒstwa w zamian za
renty, w∏aÊcicielem 1/4 mielnickiego lasu,
465 ha w kompleksie liczàcym 1773 ha, sta∏o

si´ NadleÊnictwo Nurzec. ¸atwo napisaç 1/4,
ale w rzeczywistoÊci NadleÊnictwu przypad∏y
942 spoÊród 4,5 tys. dzia∏ek!
LeÊnicy postanowili co ok. 100 m przeciàç
wizury na granicach swojej w∏asnoÊci. – Od
tych linii udawa∏o si´ ju˝ jakoÊ domierzyç do
kolejnych dzia∏ek, ale kiedy trzeba by∏o to
zrobiç np. przez pagórek, okazywa∏o si´, ˝e
to wcià˝ nie takie ∏atwe – opowiada nad mapà
(na zdj´ciu) leÊniczy Józef Wysocki. Jednak
wizury w Mielniku nie wszystkim si´ spodoba∏y, bo nie zawsze pokrywa∏y si´ z ustalonymi przez dziesi´ciolecia liniami podzia∏u.
Mielnik mia∏ ju˝ doÊwiadczenia ze scalaniem. Kilka lat wczeÊniej z rolnych gruntów
PFZ wydzielono teren pod PGR. – I dlatego
do scalenia lasu wcale nie trzeba by∏o specjalnie namawiaç – opowiada so∏tys, który zosta∏
przewodniczàcym rady scaleniowej. Pierwsze,
informacyjne zebranie w tej sprawie odby∏o
si´ w kwietniu 1995 roku. „Za” opowiedzia∏y
si´ 94 osoby, przeciw by∏o 14.
By rozpoczàç post´powanie scaleniowe, potrzeba zgody w∏aÊcicieli co najmniej po∏owy
gruntów w obszarze scalania. „Tak” NadleÊnictwa mia∏o wi´c kluczowe znaczenie.
Wraz z lasami pozostajàcymi w zarzàdzie
Paƒstwowego Funduszu Ziemi, które póêniej
przesz∏y w zarzàd Lasów Paƒstwowych, do
Skarbu Paƒstwa nale˝a∏o a˝ 37% terenu.
Scalenie ruszy∏o oficjalnie w czerwcu 1996 r.,
z udzia∏em prawie 300 uczestników! Do czasu
zakoƒczenia wstrzymano wyràb, poza ci´ciami sanitarnymi. OczywiÊcie, gdy odczytywano postanowienie o rozpocz´ciu scalenia,
pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci. – Ja na swoim nie
cià∏em, a teraz dostan´ wyci´te? Co jeÊli
granica mego lasu nie pokrywa si´ z wyci´tà
wizurà? – mo˝na by∏o us∏yszeç.
Scalenie lasu nie polega jednak na prostej
wymianie ar za ar w korzystniejszej konfi-

Lasy w okolicach Mielnika przed scalaniem

liczba dzia∏ek
w tym N. Nurzec
Êrednia dz. prywatna
punkty graniczne
drogi

przed
4894
942
0,30 ha
b.d.
31,22 ha

po
931
34
1,41 ha
1400
44,24 ha

guracji. Poprzedza je metodyczny szacunek,
uwzgl´dniajàcy równie˝ wartoÊç drzewostanu,
a w szczególnych przypadkach nawet pojedynczych drzew. Na etapie zatwierdzenia tej
wyceny g∏os ka˝dego z w∏aÊcicieli liczy∏ si´
jednako, niezale˝nie od tego, czy dysponowa∏
kilkunastoarowym zagonem, czy kilkunastoma, a nawet przesz∏o 20 ha.

Za scalanie
– honorowe obywatelstwo

Kiedy geodeci z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bia∏ymstoku zaczynali prace, od jednego z nich Stankiewicz
us∏ysza∏: – Ja ci mówi´, ˝e po scaleniu ju˝
ci´ na so∏tysa nie wybiorà. Liczni niezadowoleni sàsiedzi mieli w ten sposób podsumowaç
zaanga˝owanie so∏tysa.
By∏o inaczej. Mielniczanie postanowili wr´cz
do scalenia do∏àczyç nowe obszary, a konkretnie kompleks ∏àk na lewym brzegu Bugu.
Rozszerzajàc obszar do 1950 ha, liczyli na to,
˝e w efekcie wymiany nie b´dà musieli p∏ywaç ∏odzià na sianokosy i zwoziç siana promem.
Ze wzgl´du na skomplikowany i rozleg∏y
obszar prace trwa∏y dwa lata. Wielokilometrowe
leÊne pasy podzielono dwiema poprzecznymi
drogami. Najd∏u˝sze dzia∏ki skróci∏y si´ do
800 m. Nie by∏o wàtpliwoÊci, gdzie nadzieliç
las NadleÊnictwu. Lasy Paƒstwowe otrzyma∏y go w czterech g∏ównych kompleksach.
Pojawi∏o si´ kilkanaÊcie odwo∏aƒ, co jak na
tak du˝à liczb´ uczestników i tak oznacza
sukces.
– Kto mia∏ wàtpliwoÊci, po scaleniu zaczà∏
je traciç. Ludzie zobaczyli, ˝e z ich kilkumetrowych pó∏czwarcinków powsta∏y solidne, szerokie na kilkanaÊcie metrów, dzia∏ki
– wspomina so∏tys. W jego przypadku wspomniane 17 numerów zredukowano do trzech.
Najszersza dzia∏ka ma dziÊ 30 m. W rodzinie
Remigiusza Szulca z szeÊciu dzia∏ek powsta∏y
trzy: – Warto by∏o.
Efekty scalenia docenili nie tylko w∏aÊciciele lasów znad Bugu. Wykonawcy scalenia zostali laureatami XXV Ogólnopolskiego
Konkursu JakoÊci Prac Scaleniowych. Miko∏aj
Paƒkowski, geodeta, który kierowa∏ ca∏oÊcià
prac, otrzyma∏ nawet honorowe obywatelstwo Mielnika.
u
Rafa∏ Zubkowicz
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Warto zadbaç o upraw´

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Te dwa miesiàce to pora na wykonanie
zabiegów hodowlanych w najm∏odszych
lasach, uprawach i m∏odnikach, niezale˝nie
od tego, czy powsta∏y z sadzenia, czy
w sposób naturalny z samosiewu. Pami´tajmy, ˝e to od prawid∏owego wykonania
zabiegów piel´gnacyjnych zale˝y jakoÊç,
odpornoÊç i zdrowotnoÊç przysz∏ego drzewostanu.
W przypadku piel´gnacji upraw niezwykle
wa˝na jest terminowoÊç wykonania prac,
które powinna poprzedziç wizyta w lesie i obserwacja, na ile zabieg jest ju˝
konieczny. Na pewno wilgotna, upalna pogoda sprzyja bujniejszemu rozwojowi roÊlin, skutkiem czego drzewka mogà zostaç
w krótkim czasie przyg∏uszone.
Na ∏àkach czerwiec to czas póênych sianokosów, a na uprawach leÊnych ostatni
moment na wykaszanie chwastów na uprawach (najlepiej kosiç je przed kwitnieniem). O ile jednak na ∏àce zale˝eç nam
b´dzie na s∏onecznej pogodzie, by wysuszyç siano, o tyle upraw´ wykaszaç mo˝na
w gorszych warunkach, np. w przerwie
sianokosów spowodowanej kiepskà aurà.
Wykaszanie wymaga nieco wprawy, gdy˝
nieumiej´tne u˝ywanie narz´dzi mo˝e doprowadziç nie tylko do uszkodzenia lub
nieopatrzonego wyci´cia sadzonek, lecz
równie˝ uszkodzenia cia∏a pos∏ugujàcego
si´ tym narz´dziem.
Na uprawach mo˝emy wykonaç tak˝e spulchnianie gleby.
W m∏odnikach wykonujemy czyszczenia
wczesne. Wi´cej na ten temat – w ramce
obok.
W tych miesiàcach w lesie milknie warkot
pilarek. W okresie letnim z regu∏y nie pozyskuje si´ drewna, m.in. z uwagi na gorsze
warunki pogodowe i jego wilgotnoÊç (wysokie temperatury powodujà szybsze zaparzenie i pogorszenie jakoÊci wype∏nionego
sokami drewna).
Wczesnym latem warto skontrolowaç stan
ogrodzeƒ upraw. Uszkodzenie kilkusetmetrowej siatki w jednym miejscu wystarczy,
by pr´dzej czy póêniej na upraw´ dosta∏y
si´ zwierz´ta, które zniweczà ogromne nak∏ady pracy.
W czerwcu i lipcu (do 31 VIII) ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie gruntów
w ramach PROW.

Kalendarium
Czas na las

do przeroÊni´cia przez sadzonki g∏uszàcej
okrywy zielnej (3–4 lata).
W starszych uprawach wykonujemy czyszczenia wczesne. W tym czasie wykonujemy
regulowanie sk∏adu gatunkowego poprzez
usuwanie nadmiernej liczby krzewów, odroÊli i nalotu niepo˝àdanych drzew lekkonasiennych (brzozy, osiki, wierzby). CzynnoÊç
tà powinno si´ wykonywaç ostro˝nie, usuwajàc tylko te osobniki, które przeszkadzajà
we wzroÊcie uprawianych gatunków.
Potrzeba regulowania stopnia i rodzaju zmieszania poszczególnych gatunków
w uprawie wynika z ró˝nego tempa wzrostu poszczególnych gatunków. Dlatego ju˝
na etapie zak∏adania uprawy powinniÊmy
tak rozmieszczaç gatunki na powierzchni,
by tworzy∏y grupy lub k´py. Takà form´
zmieszania uznaje si´ z optymalnà, gdy˝
pozwala na rozwój drzew bez wzajemnego
przyg∏uszania. Na tak za∏o˝onej uprawie
∏atwiej jest ∏agodziç przejÊcia mi´dzy k´pami
czy grupami. ¸agodzenie przejÊç polega
na usuwaniu osobników z brzegu k´py
g∏uszàcych inne osobniki rosnàce wolniej.
W uprawach, zw∏aszcza sosnowych, pojawia si´ problem przerostów, drzewek,
które wybijajà si´ ponad otoczenie i g∏uszà
sàsiadów. Osobniki te w póêniejszym wieku
zostanà rozpieraczami – zajmà du˝à powierzchni´ i wytworzà z∏e jakoÊciowo drewno. Pojedyncze przedrosty usuwamy bàdê
og∏awiamy poprzez obci´cie wierzcho∏ka.
Mo˝na tak˝e zastosowaç obràczkowanie
(usuni´cie kory wraz z ∏ykiem na pewnym
fragmencie drzewka).
Ci´cia w czyszczeniach wczesnych majà
charakter selekcji negatywnej. Prowadzi si´
je w celu poprawienia stanu sanitarnego
uprawy poprzez usuwanie drzewek chorych i wadliwych: êle ukszta∏towanych,
rozwidlonych, krzywych, opóênionych we
wzroÊcie. Nale˝y je prowadziç systematycznie, powtarzajàc w miar´ potrzeby.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Piel´gnacja
lasu

Czy warto wydawaç pieniàdze na piel´gnacj´ upraw leÊnych i m∏odników? Warto,
gdy˝ zabiegi piel´gnacyjne majà na celu
otrzymanie w jak najkrótszym czasie drzewostanu zdrowego, odpornego na czynniki
atmosferyczne i dostarczajàcego cennego
surowca. Zaniedbania przynoszà szkody,
których usuwanie wymaga wi´kszych nak∏adów ni˝ pozorne oszcz´dnoÊci.
W zale˝noÊci od wieku upraw wyró˝niamy dwa etapy prac piel´gnacyjnych:
• piel´gnowanie upraw (w okresie od
powstania uprawy do 3–4 lat),
• czyszczenia wczesne (od 3–4 lat do
momentu osiàgni´cia zwarcia, czyli zetkni´cia si´ ze sobà koron m∏odych drzewek).
M∏ode pokolenie drzew wymaga zwykle piel´gnacji od pierwszych lat ˝ycia.
Pierwsze zabiegi, zwane w terminologii
leÊnej piel´gnowaniem gleby, polegajà na
jej spulchnianiu w pobli˝u sadzonki za
pomocà motyki lub (narz´dzi) mechanicznych (opielacze, brona talerzowa). Zabieg
ten poprawia struktur´ gleby, zwi´ksza
zawartoÊç tlenu oraz sprzyja przesiàkaniu
wody w g∏àb, poprawiajàc warunki wzrostu.
Przy okazji niszczymy pojawiajàce si´ przy
sadzonkach chwasty.
Zwalczanie chwastów – najcz´Êciej za
pomocà wykaszarek spalinowych, kos i sierpów – wymaga wprawy. Nieumiej´tne u˝ywanie narz´dzi mo˝e doprowadziç nie tylko
do uszkodzenia sadzonek, lecz równie˝
uszkodzenia cia∏a. Wykaszanie chwastów
nale˝y wykonywaç przed samym kwitnieniem (maj, czerwiec), by nie spowodowaç
ich szybkiej regeneracji i koniecznoÊci powtórzenia zabiegu. Opóêniajàc zabieg, nie
pozwalamy zag∏uszonym sadzonkom na
wykszta∏cenie prawid∏owego przyrostu.
Kosimy pod kàtem, najni˝ej przycinajàc
chwasty rosnàce najbli˝ej sadzonki. Lejkowate zag∏´bienie wÊród roÊlinnoÊci pozwala
na unikni´cie nadmiernego nas∏onecznienia i wystawienia drzewka na dzia∏anie
wiatru. Zabiegi te nale˝y prowadziç a˝

Czerwiec i lipiec
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KiedyÊ w Polsce wszystko by∏o
jasne – po drewno chodzi∏o si´
do w∏asnego lasu lub kupowa∏o
u miejscowego leÊniczego.
DziÊ las porasta ∏àki i pola. Grunty nieb´dàce
lasem wykorzystywane by∏y g∏ównie do produkcji rolnej (roÊlinnej i zwierz´cej), stàd
te˝ trudno by∏o oczekiwaç, ˝e w nieodleg∏ej przysz∏oÊci obszary te stanà si´ miejscem
znaczàcej produkcji drewna. Wp∏yn´∏y na to
zarówno problemy z utrzymaniem w∏aÊciwego
stanu zagospodarowania gruntów w warunkach ograniczonej op∏acalnoÊci tradycyjnej
(niskotowarowej) produkcji rolnej, jak i brak
opodatkowania w odniesieniu do najs∏abszych
gruntów rolnych. W efekcie szacuje si´, ˝e
aktualnie w Polsce mamy ponad 300 tys. ha
gruntów rolnych pokrytych roÊlinnoÊcià drzewiastà, które w znacznej cz´Êci mog∏yby stanowiç przedmiot u˝ytkowania leÊnego. Aby
tak si´ sta∏o, zainteresowani w∏aÊciciele muszà
podjàç trud i ponieÊç niema∏e koszty zwiàzane
z wprowadzeniem zmian danych obj´tych
ewidencjà gruntów i budynków. Potrzeba taka
wynika z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), zobowiàzujàcych
w∏aÊcicieli, w których w∏adaniu znajdujà si´
grunty i budynki lub ich cz´Êci, do zg∏aszania staroÊcie wszelkich zmian danych obj´tych
ewidencjà gruntów i budynków, w terminie
30 dni liczàc od dnia powstania tych zmian,
przy czym obowiàzek ten nie dotyczy zmian
wynikajàcych z decyzji w∏aÊciwych organów
(czyli z urz´du). W tych warunkach trudno
oczekiwaç nawa∏u ch´tnych do przeklasyfikowania posiadanych gruntów rolnych na las.
Utrzymywanie roÊlinnoÊci drzewiastej i krzewiastej (zadrzewieƒ i zakrzaczeƒ) na gruncie
rolnym pociàga za sobà okreÊlone skutki. Usunàç drzewo lub krzew z terenu nieruchomoÊci
mo˝na dopiero po otrzymaniu specjalnego
zezwolenia, wydawanego na wniosek w∏aÊciciela, przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Przed wydaniem ewentualnej zgody na
wycink´ drzew lub krzewów odpowiedni organ
dokonuje ogl´dzin w zakresie wyst´powania gatunków chronionych w obr´bie drzew przeznaczonych do wycinki. W przypadku, gdy chcemy
usunàç drzewo z nieruchomoÊci wpisanej do
rejestru zabytków, po zgod´ na jego usuni´cie
powinniÊmy udaç si´ do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Usuni´cie drzew lub krzewów
na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà
w granicach parku narodowego albo rezerwatu
przyrody wymagaç b´dzie uzyskania zgody
odpowiednio dyrektora parku narodowego albo
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska.

Wydanie zezwolenia mo˝e byç uzale˝nione od
przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce
wskazane przez wydajàcego zezwolenie albo
zastàpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej ni˝ liczba usuwanych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci
jest odp∏atne, przy czym istnieje mo˝liwoÊç
odroczenia lub umorzenia naliczonej op∏aty.
Ustawa o ochronie przyrody czyni pewne
wyjàtki od opisanej regu∏y, jednak dotyczà one
wy∏àcznie usuwania drzew lub krzewów:
• w lasach (regulujà to zagadnienie przepisy
ustawy o lasach);
• owocowych, z wy∏àczeniem rosnàcych
na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach
nieobj´tych ochronà krajobrazowà;
• na plantacjach drzew i krzewów (w tym
plantacje choinkowe oraz zagajniki o krótkim
okresie rotacji);
• których wiek nie przekracza 10 lat (poprzednio by∏o to 5 lat);
• usuwanych na podstawie decyzji w∏aÊciwego organu w sprawach dotyczàcych ochrony
przeciwpowodziowej, bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego, kolejowego lub lotniczego, potrzeb zwiàzanych z utrzymaniem urzàdzeƒ
melioracji wodnych szczegó∏owych.
Zatem jeÊli nie mamy do czynienia z opisanymi wyjàtkami od regu∏y, pozostaje nam
napisanie wniosku o wydanie zezwolenia,
który w przypadku posiadacza i w∏aÊciciela
nieruchomoÊci powinien zawieraç nast´pujàce
dane: imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i siedzib´, tytu∏ prawny w∏adania nieruchomoÊcià, nazw´ gatunku drzewa lub krzewu,
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoÊci
130 cm, przeznaczenia terenu, na którym
roÊnie drzewo lub krzew, przyczyn´ i termin
zamierzonego usuni´cia drzewa lub krzewu, wielkoÊç powierzchni, z której zostanà
usuni´te krzewy, rysunek lub map´ okreÊlajàcà usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomoÊci i obiektów

budowlanych istniejàcych lub budowanych
na tej nieruchomoÊci.
Utrzymywanie naniesieƒ roÊlinnych (zadrzewieƒ i zakrzaczeƒ) w obr´bie gruntów rolnych
stanowi tak˝e przedmiot regulacji wydawanych
przez Uni´ Europejskà, które odnoszà si´
zarówno do gruntów rolnych uprawianych
(obj´tych p∏atnoÊciami), jak i gruntów gdzie
gospodarowania rolnego zaniechano (cytat
z Rozporzàdzenia Rady (WE) NR 73/2009:
„Paƒstwa Cz∏onkowskie zapewniajà, ˝e wszystkie grunty rolne, a w szczególnoÊci grunty,
które nie sà ju˝ wykorzystywane do celów
produkcyjnych, sà utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska”).
Przyj´to m.in. w ramach przeciwdzia∏ania
wkraczaniu niepo˝àdanej roÊlinnoÊci, ˝e grunty rolne obj´te systemem dop∏at nie sà poroÊni´te drzewami lub krzewami z wyjàtkiem
drzew i krzewów:
1) niepodlegajàcych wyci´ciu, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;
2) majàcych znaczenie dla ochrony wód i gleb;
3) niewp∏ywajàcych na prowadzonà na TUZ
i sk∏onach produkcj´ roÊlinnà.
Ustalono tak˝e, ˝e:
1) plantacje upraw trwa∏ych (sady, jagodniki, szkó∏ki, chmielniki, winnice itp.) sà
utrzymane w stanie niezachwaszczonym;
2) plantacje energetyczne „zagajniki o krótkiej
rotacji” sà prowadzone w odpowiedni sposób. Za zagajniki o krótkim okresie rotacji uznaje si´ drzewostany o krótkim okresie wegetacji, o cyklu przer´bowym 20 lat
lub krótszym, ich zbiór nast´puje nie rzadziej ni˝ co 6 lat – wierzba i topola, oraz
osiem lat – brzoza;
3) plantacje energetyczne utrzymane powinny
byç w nast´pujàcy sposób:
• od granicy sàsiedniej dzia∏ki, na której sà
prowadzone uprawy innych plantacji energetycznych lub leÊnych, powinien byç zachowany
odst´p 1,5 metra;
• od granicy gruntów rolnych 3 metry;
• sà niezachwaszczone.
u
Piotr Skolud
Fot. RaZ

Prawo leÊne
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Kiedy faktura VAT RR, kiedy umowa
Nie ma znaczenia dla celów dokumentacyjnych,
czy nast´puje sprzeda˝ drewna pozyskanego (Êci´tego), czy sprzeda˝ drewna na pniu
(nieÊci´tego).

Czy sprzeda˝ drewna przez rolnika rycza∏towego, posiadajàcego las na rzecz p∏atnika
VAT (np. tartak), mo˝na dokumentowaç
fakturà VAT RR, analogicznie jak przy
sprzeda˝y innych produktów rolnych?

Czy tà samà formà dokumentowania sprzeda˝y drewna na rzecz p∏atnika VAT mo˝e
si´ pos∏u˝yç osoba fizyczna, która posiada
wy∏àcznie grunty leÊne i prowadzi gospodark´ leÊnà (np. mieszkajàcy w mieÊcie
spadkobierca rolnika, posiadajàcy wy∏àcznie las)? Czy taka osoba mo˝e byç potraktowana jako rolnik rycza∏towy?

Sprzeda˝ drewna przez rolnika rycza∏towego
na rzecz p∏atnika VAT (np. podatnika prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà) mo˝na
dokumentowaç fakturami VAT RR, o których
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug. Wynika to
z faktu, ˝e drewno jest produktem gospodarki
leÊnej, przy dostawie którego przys∏uguje
zrycza∏towany zwrot podatku od towarów
i us∏ug. Taki sposób dokumentowania sprzeda˝y drewna jest mo˝liwy pod warunkiem, ˝e
dokonujàcym dostawy jest rolnik rycza∏towy
a nabywcà podatnik podatku VAT.

Takà samà formà dokumentowania sprzeda˝y drewna mo˝e tak˝e pos∏u˝yç si´ osoba
posiadajàca wy∏àcznie grunty leÊne, poniewa˝
w oparciu o definicje zawarte w art. 2 pkt 15,
19 i 20 ustawy o podatku VAT jest ona uznawana za rolnika rycza∏towego przy dostawie
drewna z w∏asnego lasu.
W jaki sposób nale˝y dokumentowaç sprzeda˝ drewna odbywajàcà si´ pomi´dzy rol-

Faktura VAT RR – dokumentuje nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT
od dostawcy, który jest rolnikiem rycza∏towym.
Rolnikami rycza∏towymi, zwolnionymi od podatku od towarów i us∏ug, jest zdecydowana
wi´kszoÊç rolników. Faktur´ wystawia nie jak
zwykle sprzedajàcy, a nabywca, zatrzymujàc
dla siebie kopi´. Stawka podatku wynosi 7%.
Nabywca mo˝e preferowaç p∏atnoÊç przelewem,
a nie gotówkà, gdy˝ wówczas ma prawo odliczenia sobie podatku naliczonego, ale tylko
wtedy, gdy zap∏aci w terminie do 14 dni.

Sprzeda˝ drewna

W jaki sposób udokumentowaç sprzeda˝ drewna? O wyjaÊnienia zwróciliÊmy si´ do S∏awomira ¸apiƒskiego, naczelnika Urz´du Skarbowego w Wysokiem Mazowieckim.

nikiem rycza∏towym a osobà fizycznà
nieb´dàcà p∏atnikiem VAT?

W przypadku sprzeda˝y drewna przez rolnika rycza∏towego na rzecz osoby fizycznej nieb´dàcej podatnikiem podatku VAT,
taka transakcja mo˝e byç udokumentowana
umowà sprzeda˝y, o której mowa w Kodeksie
cywilnym.		
u

Ile tych kubików?
ka˝dy leÊnik. Drewno w stosach do celów
opa∏owych nosi symbol S4.
Warto te˝ podkreÊliç, ˝e cena drewna
u˝ytkowego istotnie ró˝ni si´ ze wzgl´du na
jakoÊç. Wi´cej warte b´dzie drewno, którego
pieƒ jest prosty, bezs´czny, nie dotkni´ty
zgniliznà. Poprawna ocena tych cech (wad)
i klasyfikacja drewna wymaga du˝ej bieg∏oÊci. SpecjaliÊci w tym zakresie to brakarze.
W nast´pnym wydaniu napiszemy, w jaki
sposób okreÊliç mià˝szoÊç drzew stojàcych. u
Fot. DGP

czyli dl/2=L/∏. Z pomiarem obwodu przy
pomocy mi´kkiej taÊmy lub sznurka raczej
nie b´dzie problemu.
Tartacznicy dla u∏atwienia pos∏ugujà si´
tablicami mià˝szoÊci drewna okràg∏ego. To kilkudziesi´ciostronicowa ksià˝eczka, z której
na podstawie d∏ugoÊci i Êrednicy w po∏owie
d∏ugoÊci szybko odczytuje si´ mià˝szoÊç.
Mià˝szoÊç drewna stosowego (np. poci´tych na metrowej d∏ugoÊci wa∏ków opa∏owych,
które chcemy sprzedaç sàsiadowi) obliczamy
mno˝àc przez siebie trzy wartoÊci: d∏ugoÊç,
wysokoÊç i szerokoÊç stosu. Pami´taç przy
tym nale˝y, by stos by∏ u∏o˝ony solidnie,
z zachowaniem kàtów prostych.
OczywiÊcie w ten sposób zmierzymy równie˝ powietrze pomi´dzy wa∏kami drewna
i dlatego wynik otrzymamy w metrach przestrzennych, mp. Jeden mp to zwykle 0,65 m3,
a w przypadku gatunków o cienkiej korze
(buk, Êwierk) 0,7 m3.
Ten przelicznik mo˝e si´ okazaç przydatny, gdy b´dziemy chcieli sprawdziç ceny
drewna w cenniku lokalnego nadleÊnictwa,
a tam wszystkie ceny b´dà podane za m3.
NadleÊnictwa publikujà cenniki w Internecie i udost´pniajà w swoich siedzibach, aktualizujàc je co kwarta∏. Cenniki zestawiane sà
wg symboli oznaczajàcych klasy jakoÊciowowymiarowe, które bez problemu objaÊni

Pomiar drewna

Sprzeda˝ drewna – do tartaku lub sàsiadowi
– to zyski z w∏asnego lasu. Tylko jak we
w∏asnym zakresie policzyç, jakà iloÊcià Êci´tego surowca dysponujemy?
W przypadku pojedynczych sztuk nale˝y
zmierzyç d∏ugoÊç (l) i Êrednic´ w po∏owie
d∏ugoÊci (dl/2). Do obliczenia mià˝szoÊci drewna (V) pos∏u˝y prosty wzór, okreÊlany wzorem
Êrodkowego przekroju V = (∏ × dl/22)/4 × l.
O ile jednak w∏aÊciciel drewna nie b´dzie
mia∏ problemów z obliczeniem d∏ugoÊci i wyznaczeniem po∏owy d∏ugoÊci sztuki, o tyle
zwykle nie dysponuje mo˝liwoÊcià pomiaru
Êrednicy. Do tego celu s∏u˝y klupa (na fot.),
przypominajàca odpowiednio du˝à suwmiark´.
Z tego narz´dzia pomiarowego powszechnie korzystajà leÊnicy i w∏aÊciciele tartaków. Podczas pomiaru klupà nale˝y zwróciç
uwag´, by, o ile to mo˝liwe, przy∏o˝yç d∏u˝sze rami´ do pnia. JeÊli jego przekrój odbiega kszta∏tem od ko∏a, wykonuje si´ dwa
pomiary (najwi´kszej i najmniejszej Êrednicy), uÊredniajàc wynik. Pomiaru Êrednicy
mo˝na dokonaç w korze lub bez kory, po jej
zdj´ciu albo okorowaniu w miejsca pomiaru.
W przypadku pomiaru w korze, dokonuje si´
odpowiednich potràceƒ.
Nie posiadajàc klupy, wartoÊç Êrednicy dl/2
mo˝emy uzyskaç na podstawie znanego obwodu (L), dzielàc wynik przez liczb´ ∏,
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Nadzór nad gospodarkà leÊnà
w lasach prywatnych to zadanie
starostów. Najcz´Êciej jednak starostowie zlecajà go nadleÊnictwom,
które przecie˝ zatrudniajà specjalistów. O swoich doÊwiadczeniach w tym zakresie mówià leÊnicy z okolic Bia∏egostoku.
Rola leÊnika w terenie przypomina rol´ lekarza pierwszego kontaktu – to do nadleÊnictw i leÊnictw kierowane sà wszelkie
problemy dotyczàce lasu i drzew. To swoisty
dowód zaufania, choç nadleÊnictwo to nie
zawsze w∏aÊciwy adres. Jako przyk∏ad bia∏ostoccy leÊnicy podajà wycink´ drzew na gruntach nieleÊnych (szerzej o tym problemie
na s. 10). Za t´ kwesti´ odpowiedzialne sà
urz´dy gmin i miast, ale tam nierzadko kieruje zainteresowanego dopiero leÊniczy.
– Odbieramy telefony z pytaniami: chc´
wyciàç, od czego mam zaczàç? Odpowiedê
zawsze zaczyna si´ od ustalenia, czy w ewidencji gruntów to jest las, czy rola – mówi Jacek
Bejm, zast´pca nadleÊniczego NadleÊnictwa
Dojlidy.

Domagajmy si´ planów

Dla leÊników, ale przede wszystkim dla samych w∏aÊcicieli, istotnym problemem jest
brak uproszczonych planów urzàdzenia lasu,
które regulujà gospodark´ w lasach prywatnych. Niestety, to doÊç powszechna sytuacja.
– W takim uk∏adzie w∏aÊciciel ma wi´kszy
problem z u˝ytkowaniem. Musi wnioskowaç
do starosty o zgod´ na wycink´ i zale˝nie
od treÊci porozumienia z nadleÊnictwem to
starosta lub my wydajemy decyzj´ – mówi
Jacek Bejm.
Gdy brak jest planu, wydanie decyzji trwa,
a jej treÊç wcale nie musi byç zgodna z oczekiwaniami w∏aÊciciela lasu, który w mi´dzyczasie poczyni∏ ju˝ jakieÊ przygotowania.
– Moim zdaniem warto zabiegaç u starosty,
by szuka∏ Êrodków na opracowywanie planów – podpowiada Stanis∏aw Ku∏ak, naczelnik
w RDLP. – Gdy jest plan, w∏aÊciciel lasu
po prostu wie, na czym stoi, ma okreÊlony
rozmiar ci´ç w dziesi´cioleciu.
Majàc do dyspozycji plan, a w nim wskazanie na konkretny rodzaj ci´ç, w∏aÊciciel
po prostu u˝ytkuje w dogodnym dla niego
momencie, starajàc si´ nie przekraczaç ustalonego limitu, i legalizuje drewno (cechowanie przez leÊnika). Plan jest szczególnie
przydatny, gdy mamy wi´kszy area∏, a drewno jest potrzebne w gospodarstwie w niewielkich iloÊciach co roku. Po co wówczas
ka˝dorazowo wyst´powaç o decyzj´? Rola

planu b´dzie istotna, kiedy las ma zostaç
sprzedany, bo wówczas znajomoÊç parametrów drzewostanu przyda si´ do oszacowania
wartoÊci. Plan jest te˝ du˝ym u∏atwieniem
w przypadku przeklasyfikowywania gruntu.
– Jest wreszcie niezb´dny, gdy chodzi o wykorzystanie Êrodków pomocowych na likwidacj´ skutków kl´sk ˝ywio∏owych w lasach. Z niema∏ych Êrodków, za które mo˝na
m.in. odnowiç drzewostan, naprawiç drogi
mogà skorzystaç tylko te osoby, które majà lasy
obj´te planowaniem urzàdzeniowym – zwraca
uwag´ Jaros∏aw åwik pracujàcy w bia∏ostockiej RDLP.

Sprzedaç i nie daç si´ oszukaç

Czy wysokie ceny drewna wp∏ywajà na rozmiar jego pozyskania w prywatnych lasach?
Mówi Jan Leszkowicz, leÊniczy z NadleÊnictwa Knyszyn: – Na moim terenie obserwuj´,
˝e z roku na rok coraz bardziej aktywne
stajà si´ zak∏ady us∏ug leÊnych pracujàce
w naszym nadleÊnictwie, które realizujà te˝
zabiegi gospodarcze, np. trzebie˝ na gruntach prywatnego w∏aÊciciela i kupujà od
niego wyci´te drewno.
Jego koledzy zwracajà jednak uwag´, by
z rozwagà podchodziç do takich ofert. Szczególnie jeÊli z ofertà zakupu zg∏asza si´ nieznany kontrahent. W∏aÊciciel lasu, nieobeznany
z cenami drewna, jego klasyfikacjà i metodami pomiaru, z zadowoleniem wita propozycj´, która zdejmuje zeƒ ca∏y ci´˝ar organizacji
prac i sprzeda˝y. Jednak ta nie zawsze jest tak
intratna, jakby si´ mog∏o na pierwszy rzut
oka wydawaç.
– Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasi´gnàç rady leÊniczego lub choçby samemu sprawdziç, ˝e drewno stosowe w nadleÊnictwie
kosztuje nie 50, ale np. 150 z∏ za metr przestrzenny – podpowiada Piotr Jarek, leÊniczy
w Sidrze pod Sokó∏kà.
– Na poczàtek warto te˝ pomyÊleç o umowie
z kupujàcym – przestrzega Jaros∏aw åwik.
Podobnie warto skorzystaç z podpowiedzi
leÊnika, gdy w∏aÊciciel lasu otrzyma ofert´ kupna ca∏oÊci wraz z gruntem. W Polsce nie ma
praktycznie rynku nieruchomoÊci leÊnych, a las
to prócz samego gruntu zbyt wiele sk∏adowych,
by w prosty sposób porównaç wartoÊç.

Si∏a w organizacji

Wszyscy leÊnicy zgodnie potwierdzajà, ˝e
prywatne lasy sà – niestety – bardziej zaÊmiecone ni˝ te w zarzàdzie nadleÊnictw. To nie
wina ich w∏aÊcicieli, Êmieci làdujà zarówno
w lasach prywatnych, jak i paƒstwowych, przy
czym nadleÊnictwa jednak regularnie uprzàtajà swoje lasy.

Fot. R. Zubkowicz

Zdaniem leÊnika

LeÊnik pierwszego kontaktu

– Ludzie wyrzucajà Êmieci do lasu, bo tak
robili od dawna. Tyle jednak, ˝e kiedyÊ to
nie by∏y materia∏y, które nie rozk∏ada∏y si´
przez setki lat – zwraca uwag´ Piotr Jarek.
W jego okolicy ogromne iloÊci Êmieci pozostawiajà osoby trudniàce si´ „indywidualnym
importem towarów” na Bia∏oruÊ. Niepotrzebne
opakowania zaÊcie∏ajà wprost lasy po drodze
do przejÊcia granicznego w Kuênicy, na trasie
do Grodna.
W okolicach podbia∏ostockich problemem
jest napierajàca na las zabudowa. A tam,
gdzie wznoszà si´ osiedla domów rekreacyjnych, w lasach làduje np. skoszona trawa (niestety w plastikowych workach...) i opró˝niana
po weekendach zawartoÊç koszy na Êmieci.
Prywatni w∏aÊciciele tak˝e próbujà takie
miejsca sprzàtaç. Ale prywatnej osobie, w której lesie regularnie làdujà odpady, w koƒcu
braknie si∏.
– Byç mo˝e ten problem nie b´dzie ju˝
tak dotkliwy, gdy zacznie obowiàzywaç
nowa ustawa Êmieciowa? – zastanawia si´
Jacek Bejm.
– Warto te˝, by w∏aÊciciele lasów myÊleli
o zrzeszaniu si´ – Stanis∏aw Ku∏ak, który
proponuje takie rozwiàzanie, jest te˝ Êwiadom
jego ograniczeƒ. – Wi´kszoÊç problemów,
o których mówiliÊmy, mo˝na by ∏atwiej rozwiàzaç, gdyby zabiega∏a o nie silna organizacja, a nie pojedyncze, nawet bardzo liczne,
osoby.
u
Rafa∏ Zubkowicz

12 A las nam roÊnie

Poradnik ALL.indd 12

12/11/12 1:21 PM

Trzebie˝ – jak si´ za to zabraç?

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy iglaste i z udzia∏em gatunków
iglastych
• Monitoring szeliniaka – wyk∏adanie pu∏apek kontrolnych (Êwie˝ych wa∏ków sosnowych, okorowanych z jednej strony) na
gleb´ oczyszczonà z chwastów. Wybieranie i niszczenie chrzàszczy min. raz dziennie. Szczególnà uwag´ na uprawy nale˝y
zwróciç na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia,
gdy pojawia si´ druga generacja szkodnika. Gdy mimo pu∏apek pojawià si´ ˝ery
na sadzonkach (powsta∏e w wyniku ogryzania strza∏ek od szyi korzeniowej), mo˝e
byç konieczny chemiczny zabieg ratowania.
• We wszystkich uprawach obserwujemy
rozwój chwastów i oceniamy koniecznoÊç
przeprowadzania zabiegu piel´gnacyjnego – jest to szczególnie wa˝ne w takim
roku jak obecny, gdy cz´ste deszcze przeplatajà si´ z okresami ciep∏ymi, poniewa˝
wówczas chwasty rozwijajà si´ intensywnie przez ca∏y rok. Przy okazji oceniamy
udatnoÊç upraw i podejmujemy decyzj´
o koniecznoÊci wykonywania poprawek.

Kalendarium
Czas na las

czanie. Drzewa prawid∏owo wykszta∏cone
i oczyszczone dajà wartoÊciowy, bezs´czny
surowiec drzewny, poszukiwany szczególnie przez stolarzy wykonujàcych meble oraz
producentów oklein naturalnych.
˚eby nie wyciàç zbyt wielu drzew w jednym zabiegu, pomocna jest regu∏a, która
mówi, ˝e w trzebie˝y wycina si´ tylko jedno
drzewo przeszkadzajàce drzewu dorodnemu
lub po˝ytecznemu.
W drzewostanach ok. 40-letnich i starszych wykonuje si´ zabiegi hodowlane zwane
trzebie˝ami póênymi. Wyznaczenie trzebie˝y
póênej tak˝e polega na wyborze drzew dorodnych, szkodliwych i po˝ytecznych. Drzewa
starsze sà grubsze, a ich korony wi´ksze, przez
co ich liczba na jednostce powierzchni musi
byç mniejsza. W okresie trzebie˝y póênej
liczba drzew zmniejsza si´ o ok. 50%, a pozosta∏e, uznawane dotychczas za dorodne,
zazwyczaj stajà si´ drzewami po˝ytecznymi.
Podobnie jak w trzebie˝y wczesnej drzewa
szkodliwe przeznaczamy do usuni´cia.
Trzebie˝e wczesne i póêne wykonuje si´
zazwyczaj raz na 8–10 lat.
Przy wyznaczaniu drzew do usuni´cia
wskazane jest pozostawienie pewnej liczby
drzew martwych, które sà miejscem bytowania po˝ytecznych organizmów. Szczególnà
rol´ odgrywajà drzewa dziuplaste, w których
gniazduje wiele gatunków ptaków.
Dobrze jest skonsultowaç si´ z miejscowym leÊniczym, który w sposób fachowy
oceni wyznaczenie zabiegu oraz zweryfikuje
ewentualne b∏´dy przez nas pope∏nione.
Przy okazji dowiemy si´, kto i w jaki sposób
zalegalizuje nam pozyskane drewno, by nie
naraziç si´ na zarzut nielegalnego pozyskania surowca, zagro˝enie karà grzywny,
a w skrajnych przypadkach jego konfiskatà
(zgodnie z art. 158 Kodeksu Wykroczeƒ).
MyÊl´, ˝e po tym artykule ka˝dy w∏aÊciciel lasu bezb∏´dnie wykona ten wa˝ny zabieg
w swoim lesie.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Piel´gnacja
lasu

S∏yszàc, ˝e w lesie nale˝y wykonaç trzebie˝,
zapewne niejeden spoÊród prywatnych w∏aÊcicieli lasów zastanawia∏ si´, o co chodzi. Nie
znajàc terminologii leÊnej, w∏aÊciwie trudno
wywnioskowaç, czym owa trzebie˝ jest.
A powinna kojarzyç si´ z ponaddwudziestoletnim lasem, w którym konieczny jest zabieg
piel´gnacyjny.
˚eby prawid∏owo wykonaç zabieg zwany
trzebie˝à, nale˝y na poczàtku odpowiedzieç
sobie na kilka pytaƒ, gdy˝ od tego zale˝y
dalszy sposób post´powania. Zasadniczym
zagadnieniem jest sk∏ad gatunkowy oraz
wiek naszego drzewostanu, a tak˝e cel, który
chcemy osiàgnàç, hodujàc nasz las.
Gdy drzewostan osiàgnie wiek 21 lat,
przyst´pujemy do pierwszej trzebie˝y, zwanej wczesnà.
Przed rozpocz´ciem wycinki musimy
wyznaczyç szkielet drzewostanu z∏o˝ony
z drzew najlepszych, tj. tych z górnej
warstwy, grubszych od przeci´tnych, ze
zdrowà i prawid∏owo uformowanà koronà,
o prostych strza∏ach bez rozga∏´zieƒ i grubych konarów.
Liczba drzew stanowiàcych szkielet (cz´sto nazywane sà one dorodnymi), waha si´
w zale˝noÊci od gatunku: 200–300 szt./ha
dla topoli i osiki, 250–400 szt./ha dla d´bu
i buka, 300–500 szt./ha dla brzozy i olszy,
400–800 szt./ha dla sosny, Êwierka i jod∏y.
Nast´pnie wyznaczamy drzewa szkodliwe. ¸atwo je rozpoznaç: sà martwe, chore
lub obumierajàce, nadmiernie pochylone,
z naderwanymi systemami korzeniowymi,
w dodatku majà niekorzystny wp∏yw na
rozwój drzew dorodnych i po˝ytecznych.
¸atwo zauwa˝ymy równie˝ innà grup´
drzew, które mo˝e i nie sà najlepsze, ale
nie sà te˝ szkodliwe. Drzewa te zwane sà
w terminologii leÊnej po˝ytecznymi, poniewa˝ w pewnej fazie rozwojowej drzewostanu
odgrywajà po˝ytecznà rol´ w stosunku do drzew
dorodnych – stymulujà ich wzrost i ocieniajà
ich strza∏y, powodujàc zamieranie ga∏´zi bocznych, a tym samym przyspieszajà ich oczysz-

Sierpieƒ i wrzesieƒ

Uprawy starsze
• W uprawach starszych wyrywamy i palimy gwa∏townie usychajàce sadzonki, które
sà pora˝one przez grzyby bàdê owady. Ta
metoda pozwoli ochroniç pozosta∏e drzewka przed infekcjà.
M∏odniki
• W m∏odnikach, gdzie szkodliwe gatunki
przerastajà te po˝àdane, jest jeszcze czas
na wykonanie wczesnych lub póênych
czyszczeƒ.
Starsze drzewostany
• Drzewostany Êwierkowe oraz te z udzia∏em Êwierka obserwujemy i usuwamy z nich
drzewa zasiedlone przez korniki. Je˝eli
w szybkim czasie nie mo˝emy wywieêç
drewna pokornikowego na odleg∏oÊç min.
2 km, nale˝y je okorowaç, a kor´ spaliç
lub g∏´boko zakopaç – w ten sposób zniszczymy populacj´ korników. W pozosta∏ych
drzewostanach równie˝ usuwamy posusz,
lecz nie musimy tego robiç tak pospiesznie jak w przypadku Êwierczyn.
• Na gruntach porolnych przeznaczonych
do zalesienia, we wrzeÊniu nale˝y wykonaç
kontrol´ zap´draczenia gleby.
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Konstytucja oraz ustawy gwarantujà w∏aÊcicielom lasów niepaƒstwowych swobod´ gospodarowania.
Ale nie wg zasady „wolnoç Tomku
w swoim domku”.
Granicà swobody gospodarowania we w∏asnym lesie jest wype∏nianie okreÊlonych ustawowych zobowiàzaƒ dotyczàcych powszechnej
ochrony, trwa∏ego utrzymywania i zapewnienia
ciàg∏oÊci u˝ytkowania lasów. W∏aÊciciel lasu
powinien tak˝e w∏aÊciwie i terminowo realizowaç ustalone zadania gospodarki leÊnej.
Takie gospodarowanie nie wymaga uzyskiwania odr´bnych zezwoleƒ i decyzji. Kontakt
w∏aÊciciela lasu z leÊnikiem, reprezentujàcym
organ nadzoru nad gospodarkà leÊnà, mo˝e
si´ wówczas ograniczaç do cechowania pozyskanego drewna i pobrania Êwiadectwa
legalnoÊci pozyskania.

Uproszczony plan i inwentaryzacja

W ustawie o lasach stwierdzono, ˝e gospodarka leÊna w lasach niepaƒstwowych prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany
urzàdzenia lasu (UPUL), natomiast tam,
gdzie nie sporzàdza si´ takich planów (lasy
rozdrobnione o powierzchni do 10 ha) – zgodnie
z decyzjami starosty wydanymi na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu. UPUL i inwentaryzacj´ sporzàdza si´ na okres 10 lat.
W przypadku lasów niepaƒstwowych nale˝àcych do osób fizycznych i wspólnot, UPUL
sporzàdzany jest na koszt i zlecenie starosty.
Sporzàdzanie INW dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zawsze zleca
starosta. Wybór wykonawcy prac wymaga
przeprowadzenia zamówienia publicznego.

Powiadomiç o rozpocz´ciu prac

Podstaw´ prawnà UPUL i INW stanowi ustawa z 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, natomiast
szczegó∏owe warunki i tryb sporzàdzania
tych dokumentów okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia ministra Êrodowiska z 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
sporzàdzania planu urzàdzenia lasu, uproszczonego planu urzàdzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Wykonawca przy sporzàdzaniu UPUL i INW
uwzgl´dnia wymogi hodowli, ochrony, urzàdzania, ochrony przeciwpo˝arowej i u˝ytkowania lasu, wymogi ochrony przyrody
i krajobrazu oraz ochrony ró˝norodnoÊci
biologicznej, potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, zasady prowadzenia
gospodarki leÊnej w lasach ochronnych, istniejàcy i planowany w aktach prawa miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego

otoczenia oraz potrzeby racjonalnego kszta∏towania i ochrony zasobów wodnych. Tym
samym dla jakoÊci opracowania decydujàce
znaczenie majà prace terenowe, które powinny byç poprzedzone powiadomieniem
– w sposób miejscowo przyj´ty – w∏aÊcicieli
lasów o przystàpieniu do realizacji prac urzàdzeniowych, wraz z podaniem sposobu kontaktowania si´ z wykonawcà.

Z czego sk∏ada si´ UPUL?

1) skrócony opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierajàcy informacj´
o powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejÊciowo pozbawionych roÊlinnoÊci leÊnej, gruntów przeznaczonych do
zalesienia, wynikajàcej z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, gatunku
drzewa dominujàcego w drzewostanie z okreÊleniem jego wieku i bonitacji, mià˝szoÊci i zadrzewieniu ca∏ego drzewostanu, siedliskowym
typie lasu, gospodarczym typie drzewostanu
(teraz typie drzewostanu) oraz zestawienie
powierzchni lasów ochronnych;
2) ogólny opis drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i mià˝szoÊci
drzewostanu wg gatunków g∏ównych i ich
wieku;
3) rejestr zawierajàcy zestawienie powierzchni
lasów wg gatunków g∏ównych oraz ich wieku
i zadania z zakresu gospodarki leÊnej (wszystkie traktowane sà jako obligatoryjne);
4) kopia lub wyrys mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem dzia∏ek uj´tych w sporzàdzanym UPUL.

Co znajdziemy w UPUL?

Rejestr, o którym mowa w pkt. 3, sporzàdzany jest wg w∏aÊcicieli dla ka˝dej dzia∏ki
gruntu nale˝àcej do danej osoby, z okreÊleniem maksymalnej iloÊci drewna przewidzianego do pozyskania w okresie obowiàzywania
UPUL. Ta wielkoÊç to tzw. „etat ci´ç”.
Znajdziemy tam tak˝e wskazania dotyczàce:
a) ponownego wprowadzenia roÊlinnoÊci leÊnej (upraw leÊnych) w lasach,
b) zalesienia gruntów,
c) przebudowy drzewostanu,
d) piel´gnowania lasu,
e) ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpo˝arowej,
f) ochrony gleb i wód.
Wskazania oznaczane sà symbolami, których wyjaÊnienia mo˝na szukaç w innych
cz´Êciach UPUL.

Z czego wynika etat?

Etat ci´ç ustala si´ w trakcie prac urzàdzeniowych. To iloÊci drewna przewidziane do

Fot. RaZ

Prawo leÊne

Dokumenty gospodarki leÊnej w lasach niepaƒstwowych (I)

Wiek r´bnoÊci dla brzozy wg UPUL to 60 lat.
W Lasach Paƒstwowych to ok. 80 lat

pozyskania w drzewostanach przeznaczonych
do u˝ytkowania r´bnego oraz przedr´bnego.
Konkretne wielkoÊci liczbowe, czyli m.in.
liczba metrów szeÊciennych, jakà mo˝e wyciàç
poszczególny w∏aÊciciel, ustalane sà z zachowaniem obowiàzujàcych regu∏ i warunków u˝ytkowania lasu. Uwzgl´dniajà one cele i warunki
gospodarki leÊnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla ka˝dego drzewostanu i urzàdzanego lasu oraz:
1) w przypadku u˝ytkowania r´bnego:
a) minimalny wiek r´bnoÊci poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach zapewniajàcy osiàgni´cie celów gospodarki leÊnej
(ten wiek jest zwykle ni˝szy ni˝ w Lasach
Paƒstwowych):
• 120 lat dla d´bu, jesionu, wiàzu,
• 100 lat dla buka, jod∏y,
• 80 lat dla sosny, Êwierka, modrzewia, daglezji, klonu,
• 60 lat dla brzozy, grabu, olchy czarnej,
• 40 lat dla osiki,
• 30 lat dla topoli, olchy szarej;
b) potrzeby w zakresie przebudowy drzewostanów niezapewniajàcych osiàgni´cia celów
gospodarki leÊnej (do przebudowy, np. zbyt
lukowatych, o niew∏aÊciwym sk∏adzie gatunkowym), w tym przypadku nie uwzgl´dnia si´
minimalnego wieku wyr´bu;
c) istnienie lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d) nast´pstwa ci´ç kolejnych drzewostanów,
2) w przypadku u˝ytkowania przedr´bnego:
potrzeby piel´gnacyjne oraz stan sanitarny
lasu, przy czym za∏o˝ono, ˝e etat ci´ç w tym
przypadku nie przekroczy 20% mià˝szoÊci
drzewostanu wskazanej w sporzàdzanym
UPUL.
u
Piotr Skolud
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W∏aÊciciel ma wp∏yw na plan
rolniczo figurujàce w ewidencji gruntów jako
las (skrót Ls) lub odwrotnie – lasy figurujàce jako u˝ytki rolnicze? W∏aÊcicielom lasów
warto podpowiedzieç o mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wniosku do starosty o zmian´ kategorii u˝ytkowania z Ls na faktyczny rodzaj u˝ytkowania.
Bardzo wa˝na dla w∏aÊciciela b´dzie wielkoÊç dopuszczonej planem wycinki. W przypadku wyr´bu wi´kszego od planowanego
trzeba póêniej wyst´powaç o wydanie decyzji
administracyjnej.
Pilnujmy te˝, by podczas przekazywania
UPUL do opiniowania wykonawca przed∏o˝y∏ s∏owniczek, w którym objaÊni wszystkie
symbole i poj´cia oraz przedstawi opis realizacji podstawowych zadaƒ. Czytelne dla
leÊnika, nie muszà byç wcale jasne dla rolnika,
w∏aÊciciela lasu.
O tym, jak b´dzie przebiegaç opracowanie
i opiniowanie UPUL, poniekàd zdecyduje
starosta, formu∏ujàc wymagania wobec wykonawcy planu, który staje do przetargu. SIWZ

Sposób na wysokoÊç

Zast´pca nadleÊniczego NadleÊnictwa Dojlidy

Bezpieczne spodnie z wkładkà
Praca pilarkà spalinowà mo˝e byç przyczynà powa˝nych
urazów – ∏aƒcuch na prowadnicy p´dzi z pr´dkoÊcià
ok. 20 m/sek.! Aby zminimalizowaç prawdopodobieƒstwo
powa˝nego wypadku, ka˝dy szanujàcy swoje zdrowie pilarz
pracuje w specjalnych spodniach, które, dzi´ki wyposa˝eniu w specyficznà wk∏adk´, zatrzymujà ∏aƒcuch tnàcy
pilarki spalinowej w przypadku przeci´cia nogawki. Wk∏adka sk∏ada si´ z wielkiej liczby wytrzyma∏ych w∏ókien,
które wplàtujà si´ w ∏aƒcuch pilarki (jeÊli dojdzie do
kontaktu ze spodniami), skutecznie go hamujàc. W niektórych modelach istnieje mo˝liwoÊç wymieniania zu˝ytej
wk∏adki. Spodnie nie sà tanie – cena zaczyna si´ od
ok. 170 z∏. Ale zdrowie jest jeszcze cenniejsze.
u
BSz.

Przyda si´ w lesie

Pomiar drewna

Aby zmierzyç wysokoÊç stojàcego drzewa,
co jest konieczne, aby poznaç jego mià˝szoÊç, nie potrzeba specjalistycznych urzàdzeƒ, wystarczy prosty przyrzàd porównawczy,
w∏asnor´cznie skonstruowany. Pomiar wykonuje si´ poprzez zaznaczenie na pniu
drzewa znanej wysokoÊci (np. 2 metry).
Nast´pnie nale˝y si´ oddaliç od drzewa tak,
by nasze „urzàdzenie” (blaszka, patyk, o∏ówek), trzymane na odleg∏oÊç w pe∏ni
50
wyciàgni´tej r´ki, pokry∏o
si´ z odcinkiem, który wyznaczyliÊ40
my na drzewie. Nast´pnie przesuwajàc nasz przyrzàd ku wierzcho∏kowi, pami´tamy, ile razy
30
musieliÊmy go „od∏o˝yç”. Ta
liczba, pomno˝ona przez po20
czàtkowo ustalonà wysokoÊç,
(2 m) daje nam przybli˝onà
10
wysokoÊç drzewa.
Aby zwi´kszyç do0
k∏adnoÊç pomiaru, mo˝emy nasz
przyrzàd zaopatrzyç
w dodatkowà skal´, dzielàc jego d∏ugoÊç pomiarowà np. na 5 lub 10 równych
cz´Êci. Ka˝da z nich odpowiadaç b´dzie 1/5
lub 1/10 odcinka wyznaczonego na pniu (w naszym przypadku 40 lub 20 cm).
u
BSz.

niejednokrotnie okreÊla warunki, jakie musi
spe∏niç wykonawca w celu poinformowania
w∏aÊcicieli o rozpocz´ciu prac nad uproszczonym planem (przewa˝nie powiadamia si´
so∏tysów). Warunkiem do spe∏nienia powinna
byç te˝ wspó∏praca wykonawcy z nadleÊnictwem, które realizuje nadzór nad lasami prywatnymi. Istotna jest te˝ komunikacja z leÊniczym
osobiÊcie odpowiedzialnym za nadzór. Wa˝ne
jest w tym wypadku uzgodnienie wszystkich
zalesieƒ, odnowieƒ i zr´bów.
Kolejnym elementem do uwzgl´dniania
w specyfikacji jest zobligowanie wykonawcy
UPUL do sporzàdzenia zestawienia dotyczàcego zmiany kategorii u˝ytkowania gruntów
na Ls. Wykaz taki mo˝e w przysz∏oÊci pos∏u˝yç do przeklasyfikowania wskazanych gruntów.
Aktualizacja taka na pewno jest bardzo wa˝na
dla w∏aÊcicieli i nale˝y to wnikliwie sprawdziç podczas wy∏o˝enia planu w gminie. u
Jacek Bejm

Plan urzàdzenia

Elementem procedury ustanowienia uproszczonego plan urzàdzenia lasu (UPUL) jest
60-dniowy okres publicznego wy∏o˝enia jego
projektu. Plan jest wówczas dost´pny w urz´dzie gminy. To bardzo wa˝ny moment – przez
30 dni od daty wy∏o˝enia w∏aÊciciele lasów
mogà sk∏adaç swoje uwagi.
W∏aÊciciele lasów nie zawsze orientujà si´,
czym jest UPUL, jakie zawiera zapisy i jakie
mogà byç ich nast´pstwa. W takiej sytuacji godnym polecenia rozwiàzaniem podczas
opiniowania jest zorganizowanie otwartego
spotkania, na którym omawiane sà problemy
wynik∏e w trakcie prac. To czas, kiedy mo˝na
dokonaç uzgodnieƒ oraz, po spotkaniu, wyjaÊniç kontrowersje na gruncie.
Na takim spotkaniu na pewno warto oczekiwaç objaÊnienia, co to sà halizny (u˝ytki leÊne
pozbawione drzewostanu pow. 5 lat) i p∏azowiny (powierzchnie o bardzo niskim zadrzewieniu) – w∏aÊciciele lasów b´dà zobligowani
je odnowiç. Czy istniejà grunty u˝ytkowane

Pracuj bezpiecznie – elastyczne w∏ókna spodni dla pilarza zatrzymujà rozp´dzony ∏aƒcuch.
Noga pozostaje ca∏a
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Zdaniem leÊnika

Sprzeda˝ drewna na pniu
To doÊç cz´sta propozycja dla w∏aÊcicieli prywatnych lasów w wieku
r´bnym. Oferta firmy, która handluje drewnem, wydaje si´ doÊç
wygodna – to ona organizuje ca∏e
pozyskanie, a my dostaniemy gotówk´ do r´ki.
U˝ytkowanie drzewostanu r´bnego, np. 80-letniej lub starszej sosny, to dla w∏aÊciciela
lasu najzwyczajniej w Êwiecie problem techniczny. O ile Êcinania niewielkich drzew
w trzebie˝y bez wi´kszych problemów podejmuje si´ nawet poczàtkujàcy u˝ytkownik
pilarki, to Êcinka drzew o du˝ych gabarytach jest trudniejszym zadaniem, wymagajàcym doÊwiadczenia i techniki. Wymaga
tak˝e sprz´tu – pilarki spalinowe u˝ywane
do prac w gospodarstwach cz´sto okazujà si´
zbyt ma∏e.
Âciàç to jedno, ale drzewo trzeba tak˝e zerwaç do drogi, za∏adowaç, przewieêç. Wspó∏czeÊnie na wsi, gdy w wielu gospodarstwach
jedynym Êrodkiem transportu pozosta∏ samochód osobowy, niektórym w∏aÊcicielom
lasów zwyczajnie brak mo˝liwoÊci, aby samodzielnie zajàç si´ ich u˝ytkowaniem. Oferta,
by sprzedaç drewno na pniu, bywa przyj-

Sprzedajàc drewno na pniu, warto sprawdziç
ceny i mo˝liwie precyzyjnie okreÊliç, ile m3
drewna sprzedajemy

mowana w zasadzie jako jedyna mo˝liwoÊç,
by zrealizowaç r´bni´ i odnieÊç korzyÊci
z u˝ytków drzewnych.

Ile jest tego drewna?

To najwa˝niejsze pytanie dla sprzedajàcego.
Drzewostan drzewostanowi nierówny i nie
mo˝na w prosty sposób okreÊliç, ˝e na 1 ha
boru sosnowego w okreÊlonym wieku roÊnie
konkretna liczba m3. Tote˝ zawierajàc umow´
z kupujàcym, warto dà˝yç do takiej formy rozliczenia, gdzie b´dzie mo˝liwe jak
najdok∏adniejsze okreÊlenie mià˝szoÊci.
Najlepsze wyjÊcie to ostateczne rozliczenie
z kupujàcym po Êcince. W∏aÊciciel jest wszak
zobowiàzany do legalizacji drewna, a w tym
momencie leÊnik ze starostwa lub nadleÊnictwa mierzy i cechuje drewno. Pomiar wykonany przez leÊnika, dysponujàcego sprz´tem
i doÊwiadczeniem, osoby bezstronnej w relacjach sprzedajàcy-kupiec, b´dzie najbardziej
wiarygodnà pomocà.
LeÊnik nie ma jednak obowiàzku klasyfikowania drewna pod wzgl´dem jakoÊci. Taka
klasyfikacja, w której uwzgl´dnia si´ obecnoÊç
szeregu wad surowca – np. s´ków, zgnilizn,
krzywizn, p´kni´ç – oraz jego wymiary (klasyfikacja jakoÊciowo-wymiarowa), funkcjonuje w Lasach Paƒstwowych.
Prawid∏owe zaklasyfikowanie surowca wymaga du˝ego znawstwa, ale te˝ ma istotny
wp∏yw na cen´. Jak wysokie sà ceny drewna,
mo˝emy sprawdziç w cenniku detalicznym
miejscowego nadleÊnictwa (dost´pne na stronach internetowych, u leÊniczych i w biurze nadleÊnictw).

Grubsze jest dro˝sze

Ale nawet nie znajàc si´ na wadach drewna,
sprzedajàc surowiec, warto byç Êwiadomym
istotnej ró˝nicy cen w zale˝noÊci od klasy
wymiarowej. Pos∏u˝my si´ przyk∏adem cennika NadleÊnictwa ˚ednia. 1 m3 najcieƒszej
sosny (Êrednica Êrodkowa do 24 cm) w klasie
WC0, która nadaje si´ do przerobu tartacznego, kosztuje tam 293 z∏ brutto. 1 m3 w klasie do 35 cm to 342 z∏, a w klasie najgrubszej, pow. 35 cm, to prawie o 100 z∏ wi´cej
– 390 z∏!
A jakoÊç? Najgrubsza klasa najlepszej jakoÊciowo sosny (klasa WA0) to a˝ 585 z∏.

Fot. D. Klawczyƒski

Szacunek brakarski

Z ró˝nych wzgl´dów umowy sprzeda˝y drewna zawierane sà jednak tak˝e na ca∏oÊç drzewostanu, przed wycinkà. Dla leÊnika-praktyka
to nie problem – mià˝szoÊç drzew mo˝na
dok∏adnie okreÊliç tak˝e przed wyci´ciem. Ta
czynnoÊç, wykonywana w Lasach Paƒstwowych,

to tzw. szacunek brakarski, wykonywany przed
za∏o˝eniem ka˝dego zr´bu.
Pomiar polega na zmierzeniu za pomocà
Êrednicomierza Êrednicy wszystkich drzew na
wysokoÊci 1,3 m nad ziemià (tzw. pierÊnica,
przeci´tnie na wysokoÊci piersi cz∏owieka).
Ârednice zapisuje si´ w formularzu. T´ prac´
wykonujà dwie osoby – jedna mierzy drzewa
i zaznacza te zmierzone, a druga zapisuje
wyniki. Mierzy si´ równie˝ wysokoÊci drzew
przy pomocy wysokoÊciomierza – co najmniej 30 pomiarów dla ró˝nych Êrednic. Wyrysowana na tej podstawie krzywa wysokoÊci,
odr´bna dla ka˝dego gatunku, pozwala na
odczytanie wysokoÊci dla drzewa o dowolnej pierÊnicy.
LeÊnicy od razu klasyfikujà te˝ jakoÊç stojàcych drzew.

Tablice mià˝szoÊci

Na podstawie pierÊnicy i wysokoÊci mià˝szoÊç drzew w drzewostanie mo˝na odczytaç
ze specjalnych tablic. Ksià˝ka pt. „Tablice mià˝szoÊci drzew stojàcych” autorstwa
Mariana Czuraja i in. mia∏a kilka wydaƒ
i zapewne dysponuje nià ka˝de nadleÊnictwo.
Dociekliwi mogà odszukaç w Internecie niemieckie tablice mià˝szoÊci (Massentafeln)
Grundnera-Schwappacha, opracowane jeszcze w XIX wieku.
Ta metoda jest tak samo dok∏adna, jak
pracoch∏onna. Na pewno mniej trudnoÊci
sprawi w jednowiekowym i jednogatunkowym drzewostanie, gdzie nie trzeba mierzyç a˝ tylu wysokoÊci drzew. OczywiÊcie
dok∏adnoÊç zale˝y od indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci samego w∏aÊciciela lasu.
Pomiar drzew stojàcych mo˝e on ograniczyç
do kilku drzew o najwi´kszych gabarytach
lub tylko do pewnej reprezentacji, by np. wyliczyç Êrednià mià˝szoÊç pojedynczego drzewa
w swoim lesie.

Koszty kupujàcego
i obowiàzek odnowienia

W transakcji na pniu nale˝y uwzgl´dniç
koszty pozyskania i zrywki drewna, które
ponosi kupujàcy. O tyle mniej zechce zap∏aciç za drewno. Ile wynoszà te koszty? Nie
jest to popularna us∏uga, ale jej cen´ mo˝na
próbowaç sprawdziç, kontaktujàc si´ z kilkoma miejscowymi zak∏adami us∏ug leÊnych.
Przy sprzeda˝y drewna na pniu wa˝ny jest
jeszcze jeden aspekt – sprzedajàcy drewno
zostaje co prawda z pieni´dzmi, ale tak˝e
z koniecznoÊcià odnowienia w ciàgu pi´ciu
lat ca∏ej powierzchni zr´bowej.		
u
Zenon Angielczyk (RDLP w Bia∏ymstoku)
Rafa∏ Zubkowicz
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Jesienne porzàdki w lesie

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy
• W uprawach zag∏uszonych przez chwasty
ods∏aniamy sadzonki, chroniàc je przed wyparzeniem pod Êniegiem. Jest to tym bardziej
konieczne, im drzewka mniejsze, a otaczajàca
je roÊlinnoÊç bujna.
• Kontrolujemy uprawy pod kàtem udatnoÊci, czyli tego, czy drzewka si´ przyj´∏y i czy
nie zosta∏y zniszczone przez zwierzyn´ lub
inne czynniki. W miar´ potrzeb wyrywamy
i palimy sadzonki opanowane przez grzyby
i owady. JeÊli wypadów jest du˝o, zachodzi
potrzeba wykonania dosadzeƒ (tzw. poprawki). Jesienià nale˝y przygotowaç w tym celu
gleb´, najcz´Êciej r´cznie, wykonujàc tzw.
talerze przy pomocy motyki leÊnej.
• Zabezpieczamy tak˝e m∏ode drzewa przed
zgryzaniem przez zwierzyn´.

Kalendarium
Czas na las

sie zimowym i wczesnowiosennym. W celu
wyeliminowania tych szkód, w∏aÊnie w okresie jesiennym nale˝y sadzonki, a w∏aÊciwie
ich dolne cz´Êci, zabezpieczyç, smarujàc je
repentolami dost´pnymi na rynku. Warto
zapytaç miejscowego leÊniczego, który repentol b´dzie najskuteczniejszy i jak oraz kiedy
najlepiej b´dzie go zastosowaç. Dodatkowym zabezpieczeniem b´dzie wystawienie
na naszych uprawach czatowni dla ptaków
drapie˝nych.
W uprawach, które wymagajà poprawek,
warto jest wykonaç wyprzedzajàce przygotowanie gleby. Zazwyczaj wykonuje si´
talerze o wymiarach 40–60 cm x 40–60 cm,
poprzez zdarcie zachwaszczonej pokrywy
gleby i przekopanie powierzchni talerza na
g∏´bokoÊç ok. 20 cm.
Takie przygotowanie gleby poprawi jej
struktur´ i stworzy optymalne warunki
dla rozwoju posadzonej wiosnà sadzonki.
W uprawach, gdzie przyczynà wypadu jest
podtopienie, nale˝y wykonaç wywy˝szone
miejsca sadzenia, usypujàc kopczyki bàdê
wywy˝szajàc talerze.
Z podobnych powodów wskazane jest wykonanie jesiennego przygotowania gleby, na
powierzchniach przeznaczonych do odnowieƒ lub zalesieƒ, wiosnà przysz∏ego roku.
W uprawach po raz ostatni w sezonie warto
usunàç i spaliç drzewka opanowane przez
szkodliwe grzyby i owady, a w drzewostanach
starszych usunàç drzewa zasiedlone przez
owady, tzw. posusz czynny.
Jesienià i zimà nie powinniÊmy zapominaç o ptakach, najwi´kszych sprzymierzeƒcach lasu i ich w∏aÊcicieli. Mo˝na zadaç
pytanie, dlaczego tak wczeÊnie, skoro ptaki
sk∏adajà jaja wiosnà. Musimy pami´taç,
˝e ka˝da budka wykonana jest przez cz∏owieka i wch∏on´∏a jego zapach. Ptaki nie
zasiedlajà Êwie˝o powieszonych budek, dlatego te˝ nale˝y to zrobiç z odpowiednio
d∏ugim wyprzedzeniem.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Piel´gnacja
lasu

Jesieƒ kojarzy si´ wszystkim z okresem
zbiorów oraz przygotowaniem do zimy.
W lesie jest inaczej, gdy˝ pozyskanie
drewna, b´dàce g∏ównym dochodem z lasu,
odbywa si´ praktycznie ca∏y rok, natomiast
jako takich przygotowaƒ do zimy nie stosuje si´.
Niemniej jednak wykonuje si´ w tym
czasie zabiegi charakterystyczne dla tego
okresu.
Warto obejrzeç m∏odsze uprawy, czy nie
zosta∏y zag∏uszone przez chwasty, które
w bie˝àcym, obfitujàcym w letnie opady
roku, intensywnie przyrasta∏y. Pozostawienie zag∏uszonych sadzonek spowoduje ich
wyparzenie pod warstwà chwastów i Êniegu
i tym samym zmuszeni b´dziemy wykonywaç doÊç kosztowne poprawki. Wraz
z tym zabiegiem warto jest zabezpieczyç
sadzonki przed zgryzaniem. W okresie
jesienno-zimowym oraz wczesnowiosennym, zwierzyna szukajàc po˝ywienia najcz´Êciej odwiedza w∏aÊnie uprawy, a po
takich „odwiedzinach” kondycja uprawy
niestety bardzo spada. Drzewka liÊciaste
regenerujà si´ szybciej, natomiast iglaste
jeszcze przez bardzo d∏ugi czas nie b´dà
prawid∏owo wzrastaç. Na rynku istnieje
spora gama repentoli i os∏onek, lecz ja proponuj´ zabezpieczaç uprawy we∏nà owczà.
G∏ówna zaleta we∏ny jest taka, ˝e to materia∏
naturalny i ∏atwy w u˝yciu, a skutecznoÊç
takiego zabezpieczania zosta∏a wielokrotnie
sprawdzona w moim NadleÊnictwie. Zabezpieczamy p´d g∏ówny, zawijajàc odrobin´
we∏ny na jego wierzcho∏ku i chroniàc pàczki
szczytowe, z których w nast´pnym sezonie
wegetacyjnym rozwinà si´ prawid∏owe przyrosty.
W∏aÊciciele upraw za∏o˝onych na wilgotnych trenach, bardzo zachwaszczajàcych si´, szczególnie z silnie rozwini´tym
sitem, niejednokrotnie po zimie zauwa˝yli,
˝e sadzonki nie rozwijajà si´ i usychajà.
Zazwyczaj sprawcà tych szkód sà myszowate,
które ogryzajà dolne cz´Êci sadzonek w okre-

Paêdziernik i listopad

M∏odniki i drzewostany starsze
• Usuwamy posusz wywrotów i z∏omów –
szczególnie zasiedlonych przez owady. W ten
sposób unikniemy zasiedlania kolejnych drzew
przez owady.
• W drzewostanach sosnowych warto zrobiç
jesienne poszukiwania szkodników sosny,
w d´bowych – zak∏adamy pierÊcienie lepowe w celu okreÊlenia zagro˝enia od foliofagów (konieczna b´dzie pomoc leÊnika).
Wywieszamy budki l´gowe dla ptaków, a ju˝
wiszàce czyÊcimy i naprawiamy.
Przygotowanie do sadzenia
• Na jesieni przygotowujemy gleb´ pod odnowienia na zr´bach. Kto planuje odnowienia
lub zalesianie gruntów w przysz∏ym roku,
powinien zabraç si´ za przygotowania organizacyjne (sadzonki, pracownicy, narz´dzia).
Wiosnà czasu jest ma∏o!
Jesienne sadzenie
• Praktyka sadzenia drzew jesienià jest
w naszych warunkach rzadsza, co nie oznacza, ˝e nie nale˝y jej praktykowaç. Do póênojesiennego sadzenia w terminie koniec paêdziernika–listopad nale˝y polecaç gatunki
liÊciaste. Gdy Êrednia temperatura spada
poni˝ej ok. 5°C, ustaje wegetacja, wówczas
drzewa mo˝na wysadzaç na uprawach. Choç
leÊnicy sà ostro˝ni w polecaniu sadzenia lasu
jesienià, to warto zwróciç uwag´, ˝e ten
termin umo˝liwia roz∏adowanie nat∏oku prac
zalesieniowych wiosnà, kiedy nagli post´pujàca wegetacja.
A las nam roÊnie 17
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Czy warto podkrzesywaç?

Poradnik

Po czym poznaç prywatny m∏odnik przez szyb´ samochodu? Po
podkrzesanych drzewkach! Czy
warto to robiç i w jakim zakresie?

W tym młodniku w∏aÊciciel zbytecznie podkrzesa∏ wszystkie drzewa. Zrobi∏ to tak˝e
niestarannie, pozostawiajàc niedoci´te fragmenty ga∏´zi

Sposobem na uzyskanie w wieku r´bnym
wysokiej jakoÊci drewna pod wzgl´dem s´katoÊci jest w∏aÊciwe podkrzesywanie drzew
w lesie. W∏aÊciwe to na pewno nie znaczy podkrzesanie wszystkich drzew, co cz´sto mo˝na
obserwowaç w prywatnych m∏odnikach. Nie
ma takiej potrzeby.
Pracoch∏onnà czynnoÊç podkrzesywania wystarczy ograniczyç do drzew, które najlepiej
rokujà wzrost w przysz∏oÊci, czyli tych, które
ostatecznie zamierzamy pozostawiç do wieku
r´bnoÊci. Na ˝yznych siedliskach specjaliÊci
leÊnicy b´dà typowaç drzewa nale˝àce do
I i II tzw. klas Krafta. I klasa to drzewa górujàce, które dominujà wysokoÊcià i posiadajà
silnie rozwini´tà koron´. II klasa to drzewa
panujàce, tworzà g∏ówny pu∏ap drzewostanu
i majà dobrze rozwini´te korony. Na s∏abych
siedliskach – wybór b´dzie dotyczy∏ drzew,
które dominujà w drzewostanie.
Na pewno nie nale˝y podkrzesywaç drzew
rosnàcych na kraw´dzi lasu. Odcinajàc silnie rozwini´te ga∏´zie, zaburza si´ naturalnà
stref´ ochronnà. Takie dzia∏anie zamiast korzyÊci mo˝e przynieÊç szkody – ∏atwiej wówczas o wywroty i z∏amania drzew wewnàtrz
drzewostanu.
Zabiegowi podkrzesywania mo˝na poddawaç wszystkie gatunki. W praktyce mo˝na
stosowaç stopniowe podkrzesywanie w terminie optymalnym (sosn´ optymalnie jest podkrzesywaç w wieku do 20–25 lat), gwarantujàcym
uzyskanie wysokiej jakoÊci surowca, z szerokim pierÊcieniem drewna bezs´cznego, ale
bardziej pracoch∏onnym i dro˝szym w wykonaniu. Mo˝na równie˝ stosowaç podkrzesywanie drzew w nieco starszych drzewostanach
w terminie spóênionym, mniej pracoch∏onnym
i byç mo˝e taƒszym w wykonaniu, ale o w´˝szym pierÊcieniu drewna bezs´cznego.

Mo˝na ciàç ˝ywe?

Odci´cie ga∏´zi i tylców powinno wykonywaç si´ równo z powierzchnià kory, równolegle do pobocznicy pnia, odpowiednimi,
ostrymi narz´dziami. Âlady ci´cia muszà byç
g∏adkie, bez p´kni´ç, co zapewni ograniczenie infekcji ran patogenami i umo˝liwi ich
szybsze zarastanie nowymi warstwami drewna.
Wszelkie najnowsze badania wskazujà na
to, ˝e z powodzeniem mo˝na podkrzesywaç
˝ywe ga∏´zie.

Fot. R. Zubkowicz

Tylko wybrane

Okres zarastania ran po odci´tych ga∏´ziach
wyniesie od kilku nawet do kilkunastu lat.
Uzale˝niony jest od gatunku i wieku podkrzesywanych drzew, a co si´ z tym wià˝e –
gruboÊci ga∏´zi i tylców. Rany szybciej wr´cz
zarastajà po ˝ywych, m∏odych ga∏´ziach ni˝
po obumar∏ych, z zawartoÊcià wytworzonej
ju˝ twardzieli, która oczywiÊcie u∏atwia infekcj´ patogenów.
Kilku badaczy stwierdzi∏o, ˝e rany u sosny zarastajà nawet do trzech lat po zabiegu.
Dodaç nale˝y, ˝e wyciekajàca ˝ywica stanowi znakomity Êrodek zabezpieczajàcy przed
infekcjà patogenów.
Podkrzesywanie kosztuje, choç w∏aÊciciel
lasu nie liczy ich w pieniàdzu. W 2010 r.
szacowano, ˝e praca przy podkrzesaniu sosen
na 1 ha warta jest ok. 1000 z∏. Warto w tym
miejscu dokonaç porównania – ten tysiàc z∏otych równowa˝à Êrodki uzyskane za surowiec
z 1–2 drzew w wieku r´bnym.
W Polsce, w Lasach Paƒstwowych, podkrzesywanie jest zabiegiem stosowanym z du˝à
dozà niepewnoÊci i ostro˝noÊci. W europejskiej
praktyce leÊnej zabieg ten jest powszechnie
stosowany i na trwa∏e wdro˝ony do praktyki leÊnej.

Nie tylko podkrzesywanie

Us´cznienie zale˝y od wielu czynników, m.in.
od wieku drzew i siedlisk, na jakich drzewostany ros∏y. Naukowcy zajmujàcy si´ tym problemem twierdzà, ˝e jakoÊç surowca dojrza∏ych
sosen pod wzgl´dem s´katoÊci zale˝y od warunków wzrostowych w m∏odocianym wieku,
w fazie uprawy i m∏odnika. Moim zdaniem

mo˝na to odnieÊç tak˝e do innych gatunków.
Wg mnie utrzymanie drzewostanów w mocniejszym zwarciu w m∏odoÊci przyspieszy
i polepszy proces naturalnego oczyszczania
z ga∏´zi, co prze∏o˝y si´ na lepszà jakoÊç drewna
pod wzgl´dem s´katoÊci w wieku r´bnym.
W moich badaniach stwierdzi∏em tak˝e
powa˝ny wp∏yw siedlisk na jakoÊç i intensywnoÊç us´cznienia drzew. Ka˝dy gatunek ma
swoje indywidualne wymagania w tym zakresie.
Bardzo wa˝ny jest zatem dobór w∏aÊciwych
gatunków do siedlisk przy zak∏adaniu upraw
leÊnych. Warto wi´c przemyÊleç i skonsultowaç z leÊnikiem w∏aÊciwy dobór gatunków
do danego gruntu.
u
Antoni Dardziƒski
Autor zajmuje si´ nadzorem nad gospodarkà
drewnem w NadleÊnictwie Gi˝ycko
(RDLP w Bia∏ymstoku).

Pracujàc jako brakarz zajmujàcy si´ na co dzieƒ
zagadnieniami zwiàzanymi z jakoÊcià drewna,
przeprowadzi∏em badania dotyczàce wp∏ywu
poszczególnych wad drewna. Obserwacje pochodzàce z trzynastu nadleÊnictw wskaza∏y,
˝e s´ki odpowiada∏y za spadek jakoÊci a˝ 56%
drewna sosnowego i 35% drewna Êwierkowego (wp∏yw s´ków otwartych i guzów) oraz
70% surowca z brzozy (wp∏yw wszystkich
odmian s´ków). Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ta
grupa wad ma podstawowe znaczenie, gdy
chodzi o jakoÊç drewna. Wysoka jakoÊç zaÊ
to mo˝liwoÊç szerszego zastosowania drewna w dalszym przerobie i wi´ksze zyski dla
w∏aÊciciela lasu.
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Zwolnienie czy umorzenie?

Ogranicznik to ten element ∏aƒcucha, dzi´ki
któremu zag∏´bia si´ on w drewnie na optymalnà g∏´bokoÊç. Zu˝ywanie si´ z´bów tnàcych powoduje ich obni˝anie si´ wzgl´dem
ograniczników. Dlatego mniej wi´cej co
trzy ostrzenia ∏aƒcucha trzeba te˝ obni˝yç
ograniczniki. Wg firmy Oregon, najpopularniejszego producenta ∏aƒcuchów, ogranicznik powinien byç ni˝szy wzgl´dem
kraw´dzi tnàcej z´ba o 0,75 mm (drewno
mi´kkie, np. sosna, topola) lub 0,63 mm
(gdy tniemy drewno twarde, np. dàb, grab).
Gdy tniemy twarde, zmarzni´te drewno, wartoÊç tzw. „szczeliny wr´bowej” mo˝e byç jeszcze
ni˝sza. Jak odmierzyç takà wysokoÊç? Najlepiej
z u˝yciem specjalnego szablonu. To odpowiedniej gruboÊci blaszka zak∏adana na ∏aƒcuch.
T´ cz´Êç ogranicznika, która wystaje ponad
nià, spi∏owujemy p∏askim pilnikiem. Szablon
dobieramy do podzia∏ki ∏aƒcucha. Spotkamy takie, które majà angielskie oznaczenie
„hard” (drewno twarde) i „soft” (drewno
mi´kkie) lub liczbowà wartoÊç szczeliny
wr´bowej. Cena ok. 10 z∏.
u

Przyda si´ w lesie

Stanowisko ds. wymiaru podatków i op∏at, UG Mielnik

Podatek leÊny

Podatek, który p∏aci w∏aÊciciel lasu, charakteryzuje specjalna ustawa
o podatku leÊnym (2002). Ustawa nie przewiduje sytuacji, w których
indywidualnie w∏aÊciciele lasów, ze wzgl´du na cechy osobiste, mogliby
zostaç zwolnieni z p∏acenia podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Wyposa˝a
natomiast rad´ gminy w mo˝liwoÊç uchwalania zwolnieƒ przedmiotowych z podatku leÊnego, z uwzgl´dnieniem przepisów o pomocy publicznej. Takie zwolnienie obejmuje teren ca∏ej gminy, np. dotkni´tej kl´skà
˝ywio∏owà (huragan).
Wójt gminy, organ w∏aÊciwy w spraStawka podatku leÊnego
wie podatku leÊnego, mo˝e natomiast
(z∏/ha) w ostatnich latach
na wniosek podatnika zdecydowaç o indywidualnym umorzeniu lub odroczeniu
41,01
2013
zobowiàzania. Przes∏ankà do wydania
41,07
2012
stosownej decyzji b´dzie tzw. wa˝ny in34,02
2011
teres podatnika lub interes publiczny.
30,04
2010
Taka okolicznoÊç to ogólnie trudna sytuacja materialna spowodowana zdarzeniem losowym lub innym zdarzeniem, którego podatnik nie móg∏ przewidzieç lub jemu zapobiec. Mo˝e
to byç tak˝e zdarzenie losowe – jak wspominany huragan – które dotkn´∏o
lasy indywidualnego w∏aÊciciela. Ocena takiej sytuacji i decyzja pozostaje
w gestii wójta.
Informacja nie stanowi urz´dowej interpretacji, jest informacjà autora. u
Aneta Kasperuk

Szablon do ograniczników

Czy GPS pomo˝e znaleêç granice?
Dok∏adnoÊç, jakà mo˝na uzyskaç przy pomocy popularnych odbiorników klasy turystycznej (koszt zakupu rz´du kilkuset, kilku
tysi´cy z∏otych), wynosi ok. 5–15 m. Jeszcze
mniejsza jest w przypadku odbiorników samochodowych. W terenie leÊnym dok∏adnoÊç
dodatkowo spada, a to z uwagi na przeszkod´
w propagacji sygna∏u, jakà stanowià korony drzew.
Takie parametry umo˝liwiajà co prawda
zapisanie w pami´ci odbiornika punktu w granicach dzia∏ki leÊnej, ale mo˝e on s∏u˝yç co
najwy˝ej orientacji, jak dotrzeç do w∏asnego
lasu (z czym w∏aÊciciel na ogó∏ akurat nie
ma problemu). Jednak pos∏ugiwanie si´ popularnym GPS-em jako narz´dziem, które
pozwala mieç pewnoÊç, ˝e znajdujemy si´
w naro˝niku dzia∏ki lub idziemy linià granicznà, jest niemo˝liwe. Takiej funkcjonalnoÊci
nie mo˝emy oczekiwaç nawet przy zastosowaniu
odbiorników wy˝szej klasy, jakimi pos∏ugujà
si´ leÊnicy do celów rejestracji powierzchni
zr´bów. SpecjaliÊci, którzy prowadzili w warunkach leÊnych testy profesjonalnych (i bardzo
drogich) odbiorników geodezyjnych, wyposa˝onych w systemy korekcyjne i dodatkowe
anteny, twierdzà, ˝e i taki sprz´t do celów
precyzyjnego lokalizowania granic nie sprawdza si´ pod okapem drzewostanu.

Zobacz swój las w geoportalu
Pomocnym narz´dziem do zorientowania si´
w przebiegu granic dzia∏ek leÊnych sà internetowe geoportale, gdzie mo˝na znaleêç
siatk´ podzia∏u dzia∏ek ewidencyjnych na
tle zdj´ç lotniczych. Widoczne na zdj´ciach
szczegó∏y terenowe mogà stanow iç wsparcie
dla poszukiwaƒ granic w terenie. Tych informacji nie mo˝na jednak traktowaç jako wià˝àcych
np. w sporze sàsiedzkim. Geoportal ogólnopolski
znajdziemy pod adresem: http://geoportal.
gov.pl . Istniejà te˝ witryny regionalne, jak
np. geoportal powiatu bia∏ostockiego: http://
bialystok.geoportal2.pl .

Geodezja

Nieczytelne granice dzia∏ek leÊnych to jeden z wa˝niejszych problemów prywatnych
w∏aÊcicieli lasów. Czy popularnoÊç i dost´pnoÊç odbiorników GPS pomo˝e okreÊliç granice
w∏asnoÊci? Raczej nie.
GPS, jak ju˝ niejedna spoÊród technologii, które debiutowa∏y w wojsku, „trafi∏ pod
strzechy”. Spotkamy go dziÊ w telefonach komórkowych, samochodach. Profesjonalnymi
odbiornikami GPS pos∏ugujà si´ dziÊ geodeci. Niestety – na razie dok∏adnoÊç pomiaru
uzyskiwana w warunkach leÊnych powoduje
znaczne ograniczenia w zastosowaniu tego
sprz´tu.

Innym problemem, niezale˝nym od dok∏adnoÊci odbiorników, jest niedost´pnoÊç danych. Aby trafiç na punkt graniczny, trzeba
by∏oby wpierw wprowadziç jego koordynaty
do odbiornika. Niestety, wspó∏rz´dne punktów mogà pozyskiwaç tylko geodeci uprawnieni, wykonujàc roboty uprzednio zg∏oszone
w powiatowym oÊrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
u
Marcin So∏oguba
RDLP w Bia∏ymstoku
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Zalesianie – planuj ju˝ teraz
Choç zalesianie prowadzi si´ zwykle wiosnà – oczywiÊcie mo˝na równie˝ zalesiaç jesienià – to ju˝ teraz
warto przygotowaç si´ do tego zadania, szczególnie jeÊli do tej pory
nie mieliÊmy doÊwiadczenia z sadzeniem wi´kszej liczby drzew.
Co innego zasadziç kilka drzewek przy domu,
a co innego obsadziç hektar gruntu kilkoma
tysiàcami sadzonek. To spore przedsi´wzi´cie,
wymagajàce przygotowaƒ.

Wsparcie PROW

Wnioski o wsparcie zalesiania z PROW sà
przyjmowane w czerwcu i lipcu. Jednak za
przygotowania dokumentów trzeba si´ zabraç
o wiele wczeÊniej. Prócz wniosku konieczne
b´dzie zdobycie pakietu innych dokumentów,
które nale˝y uzyskaç w kilku instytucjach,
m.in. urz´dzie gminy, starostwie, urz´dzie
skarbowym. O szczegó∏ach poinformuje nadleÊnictwo, które przygotowuje plan zalesienia
– jego kopia musi tak˝e zostaç do∏àczona
do wniosku sk∏adanego w ARiMR.
Tym wi´cej czasu nale˝y przewidzieç na
przygotowania w sytuacji, gdy b´dziemy zalesiaç cz´Êç dzia∏ki rolnej, korzystaç ze wsparcia dla gruntów o du˝ym nachyleniu lub
wnioskowaç o uznanie samosiewu (dzia∏anie:

zalesianie gruntów innych ni˝ rolne). Wówczas konieczna jest us∏uga geodety, który
sporzàdzi adekwatnà map´. Na to potrzeba
czasu (i dodatkowych Êrodków...).
Plan zalesieniowy dobrze mieç ju˝ na
jesieni. To wówczas wykonuje si´ przygotowanie gleby. Nieu˝ytkowany grunt orny
mo˝na przygotowaç poprzez pe∏nà ork´, a wiosnà naznaczyç znacznikiem rz´dy sadzenia.
Luêne, piaszczyste gleby lepiej przygotowaç specjalnym p∏ugiem leÊnym LPZ. Gleba
przygotowana w bruzdy co ok. 1,5 m nie traci
tak ∏atwo wilgoci. Koszt dla 1 ha – ok. 500 z∏
netto.

szczegó∏owa regionalizacja nasienna, s∏u˝àca
ochronie lokalnych pochodzeƒ drzew leÊnych.
W∏aÊciwe przechowywanie sadzonek jest
bardzo wa˝ne – najdrobniejsze korzonki
sà zarazem najbardziej potrzebne roÊlinie
i nale˝y dbaç, aby nie uleg∏y przeschni´ciu.
LeÊnicy przechowujà je zwykle w pobli˝u
powierzchni sadzenia w do∏ach, z korzeniami przysypanymi wilgotnym piaskiem, okryte ga∏´ziami Êwierka. Do przechowywania
dobrze nadajà si´ te˝ ch∏odne i wilgotne
piwnice w gospodarstwach – szczególnie jeÊli
obawiamy si´ kradzie˝y. W piwnicy tak˝e
os∏aniamy korzenie.

Sadzenie

Profilaktycznie hydro˝el

JeÊli obszar do zalesienia jest niewielki, mo˝emy zajàç si´ tym sami, z pomocà rodziny
i doraênie wynaj´tych pomocników. Sadzimy
w parach – jedna osoba wykonuje otwory
w gruncie, druga umieszcza w nich drzewka i udeptuje. WydajnoÊç pary, która sadzi
jednoletnià sosn´ (najcz´stszy rodzaj sadzonek w zalesieniach, wysadzany w lasach w liczbie ok. 10 tys. szt./ha) to ok. 1000 szt. na
dniówk´ roboczà. W zak∏adach us∏ug leÊnych
(zul), które wykonujà takie prace na rzecz
nadleÊnictw, na posadzenie 1000 szt. takich
sadzonek przyjmuje si´ orientacyjnie 20 roboczogodzin (2 os. po ok. 10 godz.).
Sosn´ jednolatk´ sadzi si´ przy pomocy
kostura, doÊç szybko. WydajnoÊç b´dzie ni˝sza, jeÊli drzewka b´dà wi´ksze. Wówczas
w zwiàzku z innà technikà (do∏ki kopane
szpadlem) na posadzenie 1000 szt. sadzonek
potrzeba nawet ok. 30 godz.
Sadziç samemu, czy wynajàç zul? Obliczmy nasze si∏y. Weêmy pod uwag´ dost´pnoÊç
sprz´tu, a szczególnie kosturów do sadzenia
sosny. Czy je kupiç (min. 60 z∏), czy po˝yczyç
(wiosnà okazujà si´ zwykle bardzo potrzebne
wszystkim)? Zaanga˝owaç si´ w dowóz sadzonek i ludzi?

Fot. D. Klawczyƒski

Nie wystarczy kupiç

Koszt sadzonek waha si´ od ok. 15 gr/szt.
(jednoletnia sosna) do kwot przekraczajàcych z∏otówk´. Na szkó∏kach Lasów Paƒstwowych ceny b´dà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od
szkó∏ki i roku. Ceny kalkuluje si´ na jesieni,
w oparciu o koszty produkcji w mijajàcym
roku.
Liczba i rodzaj sadzonek na 1 ha ustalana
jest w planie zalesieniowym. Zwykle nie jest
to sama sosna. W trakcie sporzàdzania planu
zalesieniowego warto si´ zorientowaç co do
dost´pnoÊci sadzonek na okolicznych szkó∏kach leÊnych. Nie mo˝na ich sprowadzaç
z dowolnych miejsc, w Polsce obowiàzuje

Dla lepszej udatnoÊci warto poleciç stosowanie hydro˝elu (wiele nadleÊnictw stosuje hydro˝ele do wszystkich sadzonek, które
trafiajà na uprawy). To rozpuszczalna w wodzie
substancja, w której zanurzamy korze-nie
drzewa. Otacza je wówczas galaretowata,
wilgotna os∏onka. Byç mo˝e uda nam si´ takie
za˝elowane sadzonki kupiç ju˝ na szkó∏ce.
JeÊli nie, preparaty sà dost´pne w handlu.
WydajnoÊç hydro˝elu na 1000 szt. sadzonek
wacha si´ od ok. 0,5 kg (przy jednorocznych
sadzonkach sosny), do ok. 2 kg (przy sadzonkach starszych z rozbudowanym systemem
korzeniowym).
O ile istniejà do tego przes∏anki, prócz
˝elowania sadzonki na gruntach porolnych
mo˝na zabezpieczyç tak˝e Êrodkiem owadobójczym. Mo˝emy je oceniç w∏aÊnie teraz,
przed nastaniem przymrozków, nim larwy
owadów ˝erujàcych na korzeniach zejdà w ni˝sze partie gruntu. Najgroêniejsze sà p´draki
chrabàszczy, które przy masowym wyst´powaniu
potrafià zniweczyç prac´. LeÊnik sporzàdzajàcy plan zalesiania z pewnoÊcià podpowie,
w jaki sposób szukaç p´draków i jakie ich
liczby nale˝y uznaç za niepokojàce.
Prywatnych w∏aÊcicieli gruntów, szczególnie na gruntach porolnych, nie obowiàzujà tak
Êcis∏e regulacje, jak w Lasach Paƒstwowych,
gdy chodzi o mo˝liwoÊç stosowania Êrodków
owadobójczych. Niemniej wszyscy muszà stosowaç preparat chemiczny zgodnie z zasadami
bezpieczeƒstwa podanymi w instrukcji producenta.
Warto zaznaczyç, ˝e w ramach refundacji
zalesienia z PROW mo˝emy liczyç na sta∏e
kwoty wsparcia na 1 ha, niezale˝ne od faktycznie poniesionych nak∏adów.
u
Pawe∏ Ko∏buc
Powy˝sze wartoÊci i koszty nale˝y traktowaç
jako orientacyjne. Zosta∏y podane na podstawie
konsultacji z praktykami na terenie
NadleÊnictwa ¸om˝a, gdzie pracuje Autor,
podleÊniczy na szkó∏ce leÊnej.
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Bezpieczna wycinka

W okresie zimowym praktycznie nie prowadzi si´ innych prac.
Na pierwszy plan wysuwa si´ za to pozyskanie drewna

Fot. R. Kimbar

Fot. D. Klawczyƒski

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Obowiàzek cechowania pozyskanego surowca drzewnego wynika z ustawy o lasach,
a szczegó∏owe zasady cechowania reguluje
rozporzàdzenie MOÂZNiL z 1998 roku.
Odpowiednie znaki umieszczone na drewnie to potwierdzenie, ˝e zosta∏o pozyskane
legalnie, zgodnie z planem lub stosownà
decyzjà.
W lasach prywatnych cechowanie polega na naniesieniu na czole sztuki drewna
znaku graficznego w∏aÊciwego dla lasów
prywatnych (w kolorze czarnym) oraz
nabiciu plastikowej p∏ytki w kolorze niebieskim. Znak graficzny zawiera:
– w górnej linii: liczb´ porzàdkowà województwa,
– w Êrodkowej linii: litery LN – oznaczajàce lasy prywatne (niepaƒstwowe),
– w dolnej linii: liczb´ porzàdkowà
wynikajàcà z rejestru.
Plastikowa p∏ytka powinna zawieraç numer sztuki/stosu drewna. W niektórych
powiatach zamiast niej wybija si´ ten numer numeratorem, co tak˝e jest dopuszczalne. CzynnoÊci cechowania dokonuje
si´ niezw∏ocznie po zawiadomieniu przez
w∏aÊciciela lasu o pozyskaniu drewna,
w miejscu jego pozyskania drewna, co
najcz´Êciej interpretuje si´ jako dzia∏k´
leÊnà, na której ros∏y drzewa. W∏aÊciciel
otrzymuje wówczas Êwiadectwo legalnoÊci.
Nie cechuje si´ natomiast drewna Êci´tego na gruntach nieleÊnych, gdzie czasem
tak˝e pozyskiwane sà niema∏e iloÊci surowca. Tu wystarcza na ogó∏ poÊwiadczenie
legalnoÊci wystawione przez so∏tysa wsi. u
Robert Kimbar

Kalendarium
Cechowanie
drewna

4) bezwzgl´dnie nale˝y u˝ywaç spodni z wk∏adkà antyprzeci´ciowà, obuwia
z twardymi noskami, he∏mu z elementami
chroniàcymi wzrok i s∏uch oraz r´kawic ochronnych;
5) osoby przebywajàce na powierzchni,
na której obalane sà drzewa, muszà zachowaç bezpiecznà odleg∏oÊç wynoszàcà min.
dwie wysokoÊci obalanego drzewa.
Przed przystàpieniem do pozyskania nale˝y zapoznaç si´ z zasadami bezpiecznej Êcinki, choçby czytajàc trzeci rozdzia∏,
znowelizowanej w bie˝àcym roku „Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych
prac z zakresu gospodarki leÊnej”. Taka
instrukcja znajduje si´ w ka˝dym leÊnictwie i na pewno ka˝dy z leÊniczych umo˝liwi zapoznanie si´ z jej treÊcià wszystkim zainteresowanym. Mo˝na si´ z nià
zapoznaç w Internecie na stronie Lasów
Paƒstwowych: www.lasy.gov.pl/dokumenty/
gospodarka-lesna/ .
Podejmujàc decyzj´ o pozyskaniu, zawsze
warto zasi´gnàç porady u miejscowego leÊniczego co do jego wielkoÊci, tak by swoim
dzia∏aniem nie zdewastowaç lasu – wiàzaç
si´ to mo˝e z póêniejszymi konsekwencjami
prawnymi.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Pozyskiwanie
drewna

Bez wzgl´du, czy wycinamy cienkie drzewka z m∏odnika, czy obalamy grube drzewa
w drzewostanie dojrza∏ym, czynnoÊç ta
w terminologii leÊnej zawsze nazywa si´
pozyskaniem drewna.
W niniejszym artykule chcia∏bym zapoznaç w∏aÊcicieli lasów z podstawowymi
informacjami dotyczàcymi pozyskania drewna. Na poczàtku nale˝y przestrzec, ˝e
czynnoÊç ta jest niebezpieczna, gdy˝ odbywa si´ z u˝yciem ostrych narz´dzi: siekier
i pilarek ∏aƒcuchowych. W zwiàzku z tym
nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych
zasad, a mianowicie:
1) nigdy nie nale˝y przyst´powaç do
pozyskania jednoosobowo, gdy˝ w razie
wypadku nie b´dzie komu udzieliç poszkodowanemu pierwszej pomocy;
2) u˝ywaç tylko sprawnych narz´dzi
– pilarka musi posiadaç wszelkie os∏ony,
sprawny hamulec i wychwytnik ∏aƒcucha
oraz tak wyregulowane obroty silnika, by
na biegu ja∏owym ∏aƒcuch nie obraca∏ si´,
natomiast g∏owica siekiery powinna byç zamocowana na toporzysku tak, by nie spada∏a;
3) nie przenosiç pilarki z uruchomionym
silnikiem na odleg∏oÊç powy˝ej 20 m oraz
przechodzàc przez przeszkody terenowe,
natomiast przenoszàc na bli˝sze odleg∏oÊci,
w∏àczaç hamulec;

Piecz´ç legalnoÊci
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Aby wyhodowaç wartoÊciowy
surowiec, nale˝y zabezpieczaç
sadzonki przed zgryzaniem przez
zwierzyn´. Sadzonki muszà byç
chronione, a˝ „ucieknà spod pyska
zwierzyny”, czyli do chwili osiàgni´cia wysokoÊci ok. 1,5 m.
Zabezpieczenie musi byç wykonane, zanim nastanie zima, optymalnie w paêdzierniku.
Powierzchniowo – grodzenie

Uprawy grodzi si´ najcz´Êciej stalowà siatkà o wys. 2 m. Dzi´ki zró˝nicowanej wielkoÊci oczek sadzonki sà chronione przed
ma∏ymi i du˝ymi roÊlino˝ercami. Siatk´ montuje si´ na s∏upkach rozstawionych co ok. 5 m.
Dodatkowo mo˝na przybiç poprzeczne ˝erdzie, które zabezpieczajà przed rozbijaniem
si´ zwierzyny o ogrodzenie i powstajàcymi
przy tej okazji uszkodzeniami siatki – to jednak i dodatkowe koszty ˝erdzi, i ok. 4–5 godzin pracy na 100 mb p∏otu. JeÊli posiadamy
odpowiedni zapas surowca, mo˝na ogrodzenie wykonaç z samych ˝erdzi, jest to jednak
du˝o bardziej czasoch∏onne. Trzeba pami´taç,
˝eby na bie˝àco sprawdzaç stan ogrodzenia
i od razu naprawiaç ewentualne uszkodzenia.
Pozostawienie jakiejkolwiek dziury w p∏ocie
spowoduje wi´cej szkód ni˝ ca∏kowity brak
ogrodzenia.
Koszty grodzenia siatkà mogà odzyskaç
rolnicy bioràcy udzia∏ w programie zalesiania
PROW. P∏atnoÊç za wykonanie ogrodzenia,
zaleconego przez nadleÊniczego w projekcie,
wynosi 2590 z∏/ha lub 6,50 z∏/mb wykonanego
ogrodzenia.
Koszty grodzenia wydajà si´ stosunkowo
wysokie. Sama siatka to ok. 4 z∏/mb. Sà to jednak koszty poniesione jednorazowo, a jeÊli
ogrodzenie wykonane jest prawid∏owo, powinno chroniç upraw´ przez ca∏y niezb´dny
okres. Poza tym siatki i d´bowych s∏upów
mo˝na u˝yç kilka razy.

Indywidualnie

JeÊli grodzenie nie wchodzi w gr´, mo˝na
zabezpieczaç sadzonki indywidualnie. S∏u˝à
temu wszelkiego rodzaju os∏onki, palikowanie,
paku∏owanie i owijanie we∏nà, smarowanie
repelentem, a tak˝e popularne ostatnio tzw.
naturalne metody ochrony sadzonek. W praktyce zabezpiecza si´ ok. 30–40% sadzonek:
te, które najlepiej rokujà, a wi´c proste, zdrowe, z jednym wierzcho∏kiem.
Os∏onki – ich kszta∏ty i rozmiary sà ró˝ne,
zale˝nie od przeznaczenia – czyli gatunku
drzewa, cz´Êci, która ma byç chroniona, itd.
Mogà wyst´powaç w formie spirali chronià-

cej okreÊlony odcinek drzewka (zdajà egzamin przy ochronie przed spa∏owaniem drzew
w m∏odnikach), kolczastej nak∏adki na wierzcho∏ek drzewka – dobre szczególnie dla sosny
– czy tuby os∏aniajàcej g∏ówny p´d sadzonki
– stosujemy do gatunków liÊciastych. Ten
ostatni typ mo˝e byç stosowany samodzielnie lub z palikiem. Dla wi´kszych sadzonek
stosujemy te˝ palikowanie. Paliki wbija si´
dooko∏a sadzonki w odleg∏oÊci ok. 30 cm,
tak, by by∏y pochylone ku sobie. Taki sposób
najcz´Êciej stosowany jest dla modrzewia, jednostkowo wprowadzanego na uprawy.
Wierzcho∏ki sadzonek mo˝na chroniç, owijajàc je we∏nà odpadowà lub paku∏ami. Kilka
nitek we∏ny zaczepia si´ za rozetk´ pàczków
na szczycie p´du g∏ównego, a paku∏ami owija
si´ delikatnie p´dy nara˝one na zgryzanie.
Czasoch∏onnoÊç takiego zabiegu to przeci´tnie
18,5 godz. na 1000 sadzonek. Materia∏y najlepiej kupiç prosto od rolników. We∏na i paku∏y
sà surowcami naturalnymi, pewnà przewag´
ma jednak we∏na, bo w∏ókna wraz ze wzrostem drzewek rozchodzà si´ i nie powodujà
deformacji we wzroÊcie sadzonek. Praktycy
podpowiadajà, ˝e im d∏u˝sze we∏niane w∏ókna,
tym lepiej. Zu˝ycie we∏ny to 3–5 kg, a paku∏
2–3 kg na 1000 sadzonek.
Repelenty u˝ywane w ochronie sadzonek
to chemiczne substancje odstraszajàce, które
nanosi si´ na wierzcho∏ki r´kà przez r´kawic´
gumowà lub szczotkà czy p´dzlem na tegoroczny przyrost na drzewka iglaste, lub ca∏à
sadzonk´ w przypadku sadzonek liÊciastych.
Bardzo wa˝ne jest, by nie zalepiaç pàczka
szczytowego sadzonki. W obrocie znajdujà si´
repelenty chroniàce sadzonki liÊciaste i iglaste
– przyk∏adowe Êrodki to: Emol, Cervacol,
Pellacol czy Repentol. WydajnoÊç Êrodków jest
ró˝na. Dla sadzonek iglastych, w przypadku
których traktujemy Êrodkiem tylko ostatni
przyrost, wynosi ok. 2–3 kg substancji na
1000 sadzonek, dla liÊciastych, pokrywanych
substancjà w ca∏oÊci, to 10–12 kg na 1000
sadzonek.

Popularne ostatnio tzw. naturalne metody
ochrony sadzonek to m.in. tzw. namioty z ga-

∏´zi i je˝e Êwierkowe. Pierwsze to ga∏´zie
ustawione wokó∏ sadzonek na kszta∏t namiotu.
Jako je˝y u˝ywamy m∏odych Êwierków wyci´tych podczas czyszczeƒ lub wierzcho∏ków
starszych Êwierków z trzebie˝y. Wbijamy je
w ziemi´ przy sadzonkach, uwa˝ajàc, ˝eby po
ustawieniu je˝a sadzonka nadal sta∏a prosto.
Zastosowanie tych metod ma sens, gdy na
miejscu dysponujemy odpowiednim materia∏em, np. na powierzchni sàsiadujàcej z uprawà prowadzone by∏y czyszczenia w m∏odnikach
Êwierkowych lub trzebie˝e, z których pozosta∏y
ga∏´zie.
Ka˝dy w∏aÊciciel lasu zobowiàzany jest do
wykonywania zabiegów gospodarczych i hodowlanych wyszczególnionych w uproszczonym planie urzàdzenia lasu. W przypadku
braku planu zadania w zakresie piel´gnowania i ochrony lasu powinien ustaliç starosta
lub nadleÊniczy, jeÊli starosta przekaza∏ mu
nadzór nad lasami prywatnymi. Takie wskazania od organu nadzorujàcego las prywatny
sà nadrz´dne przy podejmowaniu decyzji
o zabezpieczaniu lub nie posiadanych upraw
oraz wyborze metody ochrony sadzonek. Trzeba
jednak zwróciç uwag´ na zag´szczenie populacji zwierzyny na danym terenie, czynniki ekonomiczne, dost´pnoÊç materia∏ów, czas, jaki
chcemy poÊwi´ciç na zabezpieczenie swojej
leÊnej uprawy – jeÊli robimy to sami. SkutecznoÊç poszczególnych metod jest ró˝na w zale˝noÊci od kombinacji czynników wyst´pujàcych w danym momencie na okreÊlonym
terenie. Znaczenie nadrz´dne majà jednak warunki pogodowe w danym sezonie.
Gdy zima jest ostra i trwa d∏ugo, zwierz´ta
sà w stanie zaryzykowaç wiele, by dostaç
si´ do pokarmu – wtedy nawet najbardziej
przemyÊlne sposoby zabezpieczeƒ mogà si´
nie sprawdziç.
u
Maria Nowicka-Szpakowicz
RDLP w Bia∏ymstoku

.
Fot. R. Rogoziƒski

Ochrona lasu

Jak chroniç uprawy przed zwierzynà
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Lepiej zabezpieczyç…

Choinka z w∏asnego lasu

Upraw´ leÊnà lepiej zabezpieczyç, bo jej
w∏aÊciciel nie mo˝e liczyç na odszkodowanie.
Rolnicy, którym zwierz´ta ∏owne zniszczy∏y plony, mogà wystàpiç o odszkodowanie do dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu
∏owieckiego (ko∏o ∏owieckie bàdê nadleÊnictwo). W∏aÊcicielowi lasu, w którym szkody wyrzàdzi∏a zwierzyna, taka mo˝liwoÊç
nie przys∏uguje. Wynika to z ustawy Prawo
∏owieckie, które w art. 46 ustanawia odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone przez
dziki, ∏osie, jelenie, daniele i sarny, ale
tylko w uprawach i p∏odach rolnych. Funkcjonuje nawet specjalne rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska dotyczàce szacowania szkód i wyp∏aty odszkodowaƒ.
Wyrok Sàdu Najwy˝szego, odwo∏ujàcy
si´ do przywo∏anego wy˝ej przepisu, zdecydował o odszkodowaniu w uprawach
leÊnych za∏o˝onych na gruntach rolnych,
ale tylko do momentu ich przeklasyfikowania na las (Ls) w ewidencji gruntów.
OdpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta chronione spoczywa
natomiast na Skarbie Paƒstwa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska, która
zajmuje si´ szacowaniem szkód i wyp∏atà

Kalendarium
Szkody
od zwierzàt

pochodzenia. Tu poleca si´ regularne wi´êby
od 1,2 do 1,5 x 1,5 m. Na plantacji mo˝na
stosowaç nawo˝enie (warto je poprzedziç
analizà glebowà), szczególnie cenniejsze
gatunki nale˝a∏oby ogrodziç. Majàc do
dyspozycji wi´kszy area∏, nie zawsze warto
obsadzaç go w jednym roku tym samym
gatunkiem – po kilku latach skumuluje si´
produkcja.
Za∏o˝enie takiej plantacji nie stanowi
podstawy do zmiany klasyfikacji gruntu z rolnego na leÊny. Na za∏o˝enie plantacji choinkowej na gruncie rolnym nie przys∏ugujà
dop∏aty z PROW.
u

Kalendarium
Hodowla

To jak najbardziej mo˝liwe. Âwiàteczne
drzewko mo˝na Êciàç w ramach zaplanowanych zabiegów piel´gnacyjnych (czyszczeƒ).
Najpopularniejszym gatunkiem choinkowym jest Êwierk. W uprawie leÊnej sadzi
si´ ok. 3–5 tys. sadzonek Êwierkowych na
1 ha. Zak∏adajàc przeznaczenie cz´Êci drzewek na choinki, nale˝a∏oby wysadziç liczb´
bli˝szà 5 tys. szt./ha. W takim wypadku
przy typowym rozstawie bruzd wykonanych
p∏ugiem leÊnym (1,4 m) drzewka b´dà
sadzone co ok. 1,3 m. Na typowe choinki o wysokoÊci ok. 1,5 m poczekamy ok. 8 lat.
By wyhodowaç kszta∏tne choinki, nale˝y
szczególnie dbaç o usuwanie chwastów,
które w tym wypadku stanowià konkurencj´
dla dolnych ga∏àzek. Warto te˝ starannie
przygotowaç gleb´. O choinkach Êwierkowych powinni myÊleç w∏aÊciciele gruntów nieco wilgotniejszych i ˝yêniejszych.
Je˝eli uprawa z przysz∏ymi choinkami jest
szeroka, na etapie wycinania choinek warto pomyÊleç o tzw. szlaku zrywkowym.
Wycinajàc jeden pe∏ny rzàd, uzyskamy
drog´ do wywozu drewna w przysz∏oÊci.
Obecnie najwi´cej drzew pochodzi z celowo zak∏adanych plantacji, gdzie sadzi si´
tak˝e inne gatunki iglaste, cz´sto obcego

Sadzonki „z gruntu” i „z bry∏kà”
opatrywanie w wod´, natomiast na tereny
bardziej ˝yzne powinny trafiç sadzonki
bardziej wyroÊni´te, by mog∏y sprostaç
konkurencji chwastów.
Przy sadzeniu nale˝y pami´taç o tym, ˝e
stosujàc sadzonki „z gruntu”, nie mo˝na
dopuÊciç do przesuszenia systemu korzeniowego lub jego zawini´cia przy sadzeniu
do gruntu. Stosujàc sadzonki „z bry∏kà”,
nie jesteÊmy nara˝eni na ten rodzaj zagro˝enia i wydajnoÊç sadzenia powinna wynieÊç 100%.
Sadzonki „z bry∏kà” sà zazwyczaj nieco
dro˝sze, z uwagi na zwi´kszone nak∏ady
przy ich produkcji, ale w zamian otrzymujemy gwarancj´ ich przyj´cia si´ po
posadzeniu.
Informacje o cenach i gatunkach sadzonek produkowanych w szkó∏kach leÊnych
dost´pne sà na stronach internetowych
poszczególnych jednostek lub bezpoÊrednio w nadleÊnictwie.
u
dr in˝. Robert Cierech
Starszy specjalista ds. szkó∏karstwa
i hodowli lasu w RDLP w Bia∏ymstoku
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W szkó∏kach leÊnych sà dost´pne nast´pujàce rodzaje sadzonek:
1) sadzonki „z gruntu” z odkrytym systemem korzeniowym;
2) sadzonki „z bry∏kà”, tzw. kontenerowe produkowane w pojemnikach, a wi´c
z zakrytym systemem korzeniowym, dost´pne tylko w niektórych szkó∏kach leÊnych
z tzw. produkcjà specjalistycznà.
Sadzonki „z gruntu” mogà byç jednoroczne lub wieloletnie – najcz´Êciej dwulatki.
SpoÊród wielolatek nale˝y wyró˝niç sadzonki nieszkó∏kowane (nie poddawane
pikowaniu) oraz szkó∏kowane (pikowane
zazwyczaj po jednym roku).
Sadzonki „z bry∏kà” sà produkowane
w specjalistycznych pojemnikach w warunkach tzw. kontrolowanych (w sposób nieco
podobny do doniczek).
Dokonujàc wyboru sadzonek do zalesieƒ,
nale˝y wziàç pod uwag´ przede wszystkim
warunki, w jakich zostanà one posadzone.
Na grunty suche, piaszczyste powinny trafiç
sadzonki o dobrze rozbudowanym, d∏ugim
systemie korzeniowym u∏atwiajàcym za-

odszkodowaƒ, na mocy ustawy o ochronie
przyrody jest zobowiàzana do uwzgl´dnienia szkód w gospodarstwie leÊnym spowodowanych przez ˝ubry i bobry.
Specyficzna sytuacja dotyczy ∏osia, który w pó∏nocno-wschodniej Polsce mo˝e
powodowaç dotkliwe zniszczenia upraw
leÊnych. To formalnie gatunek ∏owny, ale
obj´ty ca∏orocznym okresem ochronnym.
Po udanej sprawie sàdowej, w której
w 2010 r. rolnikowi z Podlasia uda∏o si´
uzyskaç odszkodowanie od Skarbu Paƒstwa, tà samà drogà postanowi∏a pójÊç
grupa rolników z okolic Moniek. Sprawa
jest w toku. Temat odszkodowaƒ zwiàzanych z ∏osiami trafi∏ nawet do poselskiej
interpelacji.
u
A las nam roÊnie 23

Poradnik ALL.indd 23

12/11/12 1:22 PM

Opinie z terenu

Jak to jest z prywatnymi lasami?
Dla pe∏nego obrazu problematyki
warto przedstawiç bardziej ogólnà
sytuacj´ lasów niepaƒstwowych
w Polsce. Te problemy identyfikowano podczas seminarium w NadleÊnictwie Krynki (29 listopada).
Przede wszystkim rozdrobnienie w∏asnoÊci,
w Polsce rzeczywiÊcie wyjàtkowe. Choç rozdrobnienie gruntów nie jest wy∏àcznie naszà
specyfikà, ale to w naszym kraju spotyka si´
dzia∏ki o szerokoÊci nawet kilkudziesi´ciu
centymetrów. Na prywatnego w∏aÊciciela przypada u nas ok. 1 ha lasu, nierzadko jeszcze
w postaci kilku skrawków lasu.
T´ sytuacj´ dodatkowo komplikujà wspó∏w∏asnoÊci, nieza∏atwione od d∏u˝szego czasu
sprawy spadkowe, skutkujàce np. niemo˝liwoÊcià ustalenia nazwiska osoby ˝yjàcej, odpowiedzialnej za las. Na wsi mo˝na us∏yszeç,
˝e o tym, do kogo nale˝y dzia∏ka leÊna, wiedzieli najstarsi mieszkaƒcy. Ta wiedza zanika,
a wraz z nià – mo˝liwoÊç gospodarowania.
Dzia∏ki bywajà tak drobne, ˝e niekiedy nawet
geodeci nie sà w stanie podjàç si´ wiarygodnego ustalenia punktów granicznych.

Dlaczego brakuje planów?

NadleÊniczy z Krynek Waldemar Sieradzki
jest zdania, ˝e podstawowym problemem jest
brak uproszczonych planów urzàdzenia lasu.
Sytuacja dotyczy nie tylko Podlasia (np. z prawie 29 tys. ha lasów prywatnych w powiecie
Plusy stowarzyszenia
Wspó∏decydowanie – stowarzyszenie to strona
w rozmaitych procedurach prawnych, konsultacjach spo∏ecznych, stanowieniu prawa. G∏os
organizacji ma na ogó∏ wi´kszà moc sprawczà
ni˝ g∏os pojedynczej osoby.
Wy˝sze ceny drewna – nie jest tajemnicà,
˝e firmy kupujàce surowiec nierzadko wykorzystujà niewiedz´ pojedynczych w∏aÊcicieli,
oferujàc zani˝one ceny. Stowarzyszenie mog∏oby wyszukiwaç i negocjowaç lepsze stawki,
oferujàc wi´ksze iloÊci drewna pochodzàce od
grupy w∏aÊcicieli.
Ni˝sze koszty – wi´kszy front robót – z zakresu zagospodarowania lasu, ale tak˝e geodezyjnych, transportowych, to korzystniejsze
stawki i u∏atwienie dla cz∏onków stowarzyszenia, którzy nie muszà osobiÊcie zajmowaç si´
organizacjà prac.
Dofinansowanie – oprócz wniosków w konkursach na realizacj´ projektów, mo˝liwe, ˝e
stowarzyszenia w∏aÊcicieli lasów b´dà mog∏y
uzyskiwaç wsparcie z funduszu leÊnego (takie
rozwiàzanie jest obecne w projekcie nowelizacji
ustawy o lasach).

bia∏ostockim, dokumenty urzàdzeniowe istniejà dla ok. 8 tys. ha), ale ca∏ego kraju. Planowaniem obj´tych jest jedynie 50% lasów.
Brak planów to efekt s∏abej kondycji finansowej starostw powiatowych. Jolanta Den,
bia∏ostocki wicestarosta, twierdzi, ˝e koszty
uzupe∏nienia dokumentacji przekroczy∏yby
milion z∏otych. Dodatkowe kilkaset tysi´cy
kosztowa∏aby prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko, wymagana, gdy urzàdzaniem obj´te
sà lasy po∏o˝one w ostoi Natura 2000 (jest
nià Puszcza Knyszyƒska). No i planów nie
ma, bo powiat ma do sp∏acenia d∏ugi szpitali,
utrzymuje szko∏y, drogi...
Ta sytuacja w ocenie nadleÊniczego NadleÊnictwa ˚ednia Miros∏awa Sienkiewicza to
efekt niespójnego rozwiàzania, które polega
na tym, ˝e wp∏ywy z podatku od lasów trafiajà do gmin, zaÊ za nadzór nad lasami prywatnymi odpowiada powiat.
Tymczasem aktualne plany urzàdzeniowe
to u∏atwienie dla w∏aÊciciela lasu. Z góry
na kolejne 10 lat otrzymuje on wskazania
gospodarcze i wie, w jaki sposób mo˝e gospodarowaç. Brak planów to sytuacja niejasna prawnie, a w∏aÊciciel, by legalnie
u˝ytkowaç w∏asnoÊç, najcz´Êciej musi ka˝dorazowo zwracaç si´ o wydanie decyzji przez
starost´.

Zalesianie – nie dla ka˝dego

Powi´kszanie area∏u lasów prywatnych jest
mo˝liwe dzi´ki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dwa dzia∏ania
dost´pne dla rolników umo˝liwiajà p∏atnoÊci
z tytu∏u zalesiania gruntów rolnych i innych
ni˝ rolne (uznawanie za lasy naturalnie powsta∏ych samosiewów). Aby jednak uzyskaç
refundacj´ i coroczne p∏atnoÊci, najpierw trzeba
zainwestowaç niema∏e Êrodki, aby posadziç
i ewentualnie ogrodziç las. Wojciech Sadkowski z Wojnowiec twierdzi, ˝e to ok. 5 tys. z∏/ha,
nie liczàc w∏asnej pracy i swoich s∏upów
ogrodzeniowych. Nawet jeÊli gospodarstwo
ma grunty s∏abej jakoÊci, nie ka˝dego staç na
taki wydatek.
Rolnicy z gminy Szudzia∏owo zg∏aszajà te˝
inny problem – niedost´pnoÊç Êrodków PROW
w obszarze Natura 2000, gdzie zalesianie
traktuje si´ jako przedsi´wzi´cie mogàce istotnie wp∏ywaç na Êrodowisko. Osobom, które
chcia∏yby zalesiç fragmenty gruntu VI klasy,
nie udaje si´ uzyskaç stosownej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska.

Du˝y mo˝e wi´cej

Natura 2000 stwarza nowe wyzwania dla
w∏aÊcicieli. WÊród zadaƒ ochronnych dla ostoi
naturowych mo˝na natrafiç na takie, które

ograniczajà, czasem nawet ca∏kowicie, mo˝liwoÊç korzystania z lasu. Na razie nie zosta∏y
przewidziane rekompensaty za takie ograniczenia. Z pewnoÊcià ∏atwiej by∏oby o nie
zawalczyç nie pojedynczym osobom, ale organizacjom, jak np. stowarzyszenia w∏aÊcicieli
(wi´cej o po˝ytkach ze zrzeszania si´ w ramce).
Takich stowarzyszeƒ mamy w kraju zaledwie kilka. Najm∏odsze to Podlaskie Stowarzyszenie LeÊne z siedzibà w Orli. Mo˝na
powiedzieç, ˝e ruch stowarzyszeniowy jest
w powijakach, a w∏aÊcicielom lasów brakuje
przekonania do zalet zrzeszania si´ wokó∏
tematyki leÊnej. Zast´pca nadleÊniczego z Nad
leÊnictwa Rudka Sylwester Kowalczuk uwa˝a,
˝e ten stan to wynik historycznych zasz∏oÊci
i stosunkowo m∏odej demokracji w naszym
kraju. Warto stale wracaç do tematu, bo
w krajach zachodniej Europy takie stowarzyszenia to silne organizacje. Np. dzia∏ajàce
w po∏udniowej Szwecji stowarzyszenie Södra
skupia 51 tys. w∏aÊcicieli, posiada w∏asne zak∏ady drzewne, zatrudnia 4 tys. pracowników.

Wiedza o lesie – to si´ op∏aca

LeÊniczy Adam Zadykowicz z Szudzia∏owa
chwali jednego z sàsiadów, Jerzego Stasiewicza, ˝e ten gospodaruje w swoim lesie
zupe∏nie tak, jak on sam w swoim leÊnictwie.
To wyjàtek. Wi´kszoÊç w∏aÊcicieli lasów ma
do nich inny stosunek – drzewa wycina nie
wtedy, gdy by∏oby to korzystne dla dalszej
hodowli drzewostanu, ale wtedy, gdy pojawia
si´ doraêna potrzeba. To zrozumia∏e, przecie˝ prywatny w∏aÊciciel, majàc do dyspozycji góra kilka hektarów, nie ma mo˝liwoÊci
systematycznego u˝ytkowania cz´Êci drzewostanów, tak jak robi to leÊniczy w oparciu
o plan urzàdzenia lasu.
Ale choç rolnik ma w∏asny las, nie zawsze najlepiej zrobi, przeznaczajàc Êci´te tam
drewno na w∏asny u˝ytek. Nierzadko w∏asne
drewno op∏aca si´ sprzedaç jako tartaczne
i kupiç np. taƒszy opa∏.
Rozbie˝ne priorytety lasu i potrzeb gospodarstwa warto godziç. Przede wszystkim ho∏dujàc zasadzie, ˝e ka˝de pozyskanie drewna
to element dalszej hodowli drzewostanu.
Âcinajàc drzewo, myÊlmy o tym, jak wp∏ynie
to na drzewa pozostajàce w lesie i te, które
wyrosnà w jego miejsce.
u
Rafa∏ Zubkowicz
Prywatni właÊciciele lasów
od 2010 r. majà swojà
reprezentacj´ ogólnopolskà.
To Polski Zwiàzek Zrzeszeƒ
LeÊnych. Odwiedê stron´
organizacji: www.pzzl.pl .
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Masz własny las i nie jesteś pewien, w jaki sposób go zagospodarować?
Możesz zwrócić się z prośbą o poradę do najbliższego nadleśnictwa.
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Lasy Państwowe – Twój partner w lesie
Lasy prywatnej własności w Polsce zajmują ponad 18% powierzchni leśnej czyli ok. 1700 tys. ha. W zasięgu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku jest 210 tys. ha lasów prywatnej własności, w tym na terenie województwa podlaskiego 196 tys.
ha, co stanowi 32% lasów ogółem w województwie. Lasy te stanowią intergralną część ekosystemów leśnych. Dzięki prawidłowo
prowadzonej gospodarce zwiększa się ich różnorodność biologiczna. Wzrasta też ich znaczenie gospodarcze, ponieważ w znacznym
stopniu zaspokajają zapotrzebowanie na drewno. Według wielkoobszarowej inwentaryzacji przeprowadzonej w 2010 roku zasobność
lasów prywatnych wynosi ok. 215 m3/ha i jest znacznie wyższa niż pierwotnie szacowano. Lasy Państwowe są zainteresowane ścisłą
współpracą z prywatnymi właścicielami. Będą wspierać wszelkie inicjatywy w zakresie powstawania zrzeszeń, jak również realizacji
wspólnych przedsięwzięć, w tym pozyskiwania środków pomocowych. Jestem przekonany, że niniejszy poradnk przyczyni się do
zwiększania wiedzy prywatnych właścicieli z zakresu prawa, jak również zasad dobrego gospodarowania.

Darz Bór!
mgr inż. Ryszard Ziemblicki
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwa Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku

Poradnik dla właścicieli lasów

Parki Narodowe
Nadleśnictwa
Lasy Państwowe
Lasy Pozostałych własności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

