Reporta˝

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 Sodra.
Kiedy jedziemy szlakiem tamtej grupy,
na nieu˝ytkowanych polach widaç mnóstwo
samosiejek. Dlaczego sàsiedzi nie zalesiajà?

Fot. R. Zubkowicz

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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