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Poradnik 
dla w∏aÊcicieli lasów

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 budo-
wy. Ale to tak˝e cz´Êç Êrodowiska przyrodniczego. Wraz z RDLP w Bia∏ymstoku i przy 
wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przygotowaliÊmy seri´ poradnikowà 
dla w∏aÊcicieli lasów, rolników, pt. „A las nam roÊnie...”. W szeÊciu wk∏adkach 
w ciàgu tego roku skupimy 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.

Terminologia – jak dogadaç si´ z leÊnikiem

Kalendarium
Czas na las

Las ma swój czas i jak ka˝dy organizm przy-
rodniczy wymaga dostosowania pewnych za- 
biegów 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 istnie-
jàcych uprawach. Im wczeÊniej po rozmar-
zni´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, rów-
nie˝ szkodniki owadzie. Najbaczniej swoim
lasom powinni przyglàdaç si´ w∏aÊciciele 
Êwierczyn, obserwujàc zasiedlanie drzew 
przez kornika drukarza. Po trocinkach wysy-
pujàcych si´ z otworów w korze poznamy 
drzewa zasiedlone, które lepiej zawczasu 
usunàç, nie dopuszczajàc do rozprzestrze-
niania 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. Odpa- 
dajàce p∏aty kory mogà tak˝e Êwiadczyç  
o zasiedleniu sosen przez przyp∏aszczka gra-
natka. Tak jak w przypadku kornika warto 
si´ w por´ zatroszczyç o usuni´cie drzew 
pora˝onych drzew, by przyp∏aszczek nie za- 
atakowa∏ nast´pnych.
Wczesnowiosenne miesiàce to tak˝e dobry 
czas na staranne (i zasadne) podkrzesanie 
drzew, tak cz´sto praktykowane w pry-
watnych lasach. To tak˝e dobra pora na 
wykonanie czyszczeƒ i trzebie˝y. Dotyczy 
to szczególnie trzebie˝y wczesnych w nie-
wystarczajàco piel´gnowanych tyczkowinach 
i dràgowinach. Latem, po niezbyt intensyw-
nym 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 spowo-
duje, ˝e rozluêniony drzewostan b´dzie tym 
bardziej podatny na szkody od silnych wia-
trów i obfitych opadów Êniegu.
Kiedy nocà temperatury spadajà poni˝ej zera, 
a za dnia jest 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 i lecz-
nicze w∏aÊciwoÊci tego p∏ynu nie warto go 
przegapiç.

Marzec i kwiecieƒ

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 dwu-
dziestoparoletniej 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. Nie-
stety, by∏em w b∏´dzie. Otó˝ dost´p do fachowej  
literatury leÊnej mo˝na uzyskaç tylko w nadleÊnic-
twie. 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 prak-
tykuje 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 poro-
zumieç z leÊnikami i korzystaç z ich specjali-
stycznej 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˝niej-
szym 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 wyko-
nujemy 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∏od-
niku 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 iloÊç 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 tycz-
kowiny, stopniowo s∏abnie. Wzrost na wysokoÊç 
równie˝ nie jest tak intensywny. W okresie tyczko-
winy i dràgowiny, kiedy drzewa wykazujà energicz-
ny 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 star-
sze 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.
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