
Kalendarium
KKallenddariium

H
odow

la

Choinka z w∏asnego lasu

To jak najbardziej mo˝liwe. Âwiàteczne 
drzewko mo˝na Êciàç w ramach zaplanowa-
nych zabiegów piel´gnacyjnych (czyszczeƒ).

Najpopularniejszym gatunkiem choin-
kowym jest Êwierk. W uprawie leÊnej sadzi 
si´ ok. 3–5 tys. sadzonek Êwierkowych na
1 ha. Zak∏adajàc przeznaczenie cz´Êci drze-
wek 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 choin-
ki 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 Êwier-
kowych powinni myÊleç w∏aÊciciele grun-
tów nieco wilgotniejszych i ˝yêniejszych. 
Je˝eli uprawa z przysz∏ymi choinkami jest 

szeroka, na etapie wycinania choinek war-
to pomyÊleç o tzw. szlaku zrywkowym. 
Wycinajàc jeden pe∏ny rzàd, uzyskamy 
drog´ do wywozu drewna w przysz∏oÊci.

Obecnie najwi´cej drzew pochodzi z ce-
lowo zak∏adanych plantacji, gdzie sadzi si´ 
tak˝e inne gatunki iglaste, cz´sto obcego 
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 klasyfi kacji gruntu z rol-
nego na leÊny. Na za∏o˝enie plantacji cho-
inkowej na gruncie rolnym nie przys∏ugujà 
dop∏aty z PROW.  
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Szkody od zw
ierzàt

Upraw´ leÊnà lepiej zabezpieczyç, bo jej 
w∏aÊciciel nie mo˝e liczyç na odszkodowanie.

Rolnicy, którym zwierz´ta ∏owne znisz-
czy∏y plony, mogà wystàpiç o odszkodowa-
nie do dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu
∏owieckiego (ko∏o ∏owieckie bàdê nadleÊ-
nictwo). W∏aÊcicielowi lasu, w którym szko-
dy wyrzàdzi∏a zwierzyna, taka mo˝liwoÊç 
nie przys∏uguje. Wynika to z ustawy Prawo
∏owieckie, które w art. 46 ustanawia odpo-
wiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone przez 
dziki, ∏osie, jelenie, daniele i sarny, ale 
tylko w uprawach i p∏odach rolnychtylko w uprawach i p∏odach rolnych. Funk-
cjonuje nawet specjalne rozporzàdzenie 
Ministra Ârodowiska dotyczàce szacowa-
nia szkód i wyp∏aty odszkodowaƒ.

Wyrok Sàdu Najwy˝szego, odwo∏ujàcy 
si´ do przywo∏anego wy˝ej przepisu, zde-
cydował o odszkodowaniu w uprawach 
leÊnych za∏o˝onych na gruntach rolnych, 
ale tylko do momentu ich przeklasyfi ko-
wania na las (Ls) w ewidencji gruntów.

OdpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzo-
ne przez zwierz´ta chronionezwierz´ta chronione spoczywa 
natomiast na Skarbie Paƒstwa. Regional-
na Dyrekcja Ochrony Ârodowiska, która 

zajmuje si´ szacowaniem szkód i wyp∏atà 
odszkodowaƒ, na mocy ustawy o ochronie 
przyrody jest zobowiàzana do uwzgl´dnie-
nia szkód w gospodarstwie leÊnym spo-
wodowanych przez ˝ubry i bobry.

Specyfi czna sytuacja dotyczy ∏osia∏osia, któ-
ry 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 Paƒ-
stwa, tà samà drogà postanowi∏a pójÊç 
grupa rolników z okolic Moniek. Sprawa 
jest w toku. Temat odszkodowaƒ zwiàza-
nych z ∏osiami trafi ∏ nawet do poselskiej 
interpelacji.             

Lepiej zabezpieczyç…

 A las nam roÊnie III

Kiedy podkrzesywaç?  
Sprostowanie

W 5. odcinku poradnika, w artykule „Czy warto podkrzesywaç”, b∏´dnie podaliÊmy wiek, w jakim warto wykonaç 

ten zabieg. Sosn´ optymalnie jest podkrzesaç do 20–25 lat, nie zaÊ w wieku 20–25 lat.
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W szkó∏kach leÊnych sà dost´pne nast´pu-
jàce rodzaje sadzonek: 

1)1) sadzonki „z gruntu” z odkrytym sys-
temem korzeniowym;

2) 2) sadzonki „z bry∏kà”, tzw. kontene-
rowe produkowane w pojemnikach, a wi´c 
z zakrytym systemem korzeniowym, dost´p-
ne tylko w niektórych szkó∏kach leÊnych 
z tzw. produkcjà specjalistycznà.

Sadzonki „z gruntu” mogà byç jedno-
roczne lub wieloletnie – najcz´Êciej dwulatki. 
SpoÊród wielolatek nale˝y wyró˝niç sa-
dzonki nieszkó∏kowane (nie poddawane 
pikowaniu) oraz szkó∏kowane (pikowane 
zazwyczaj po jednym roku).

Sadzonki „z bry∏kà” sà produkowane 
w specjalistycznych pojemnikach w warun-
kach 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 trafi ç 
sadzonki o dobrze rozbudowanym, d∏ugim 
systemie korzeniowym u∏atwiajàcym za-

opatrywanie w wod´, natomiast na tereny 
bardziej ˝yzne powinny trafi ç 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 korze-
niowego 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 wy-
nieÊç 100%. 

Sadzonki „z bry∏kà” sà zazwyczaj nieco 
dro˝sze, z uwagi na zwi´kszone nak∏ady 
przy ich produkcji, ale w zamian otrzy-
mujemy gwarancj´ ich przyj´cia si´ po 
posadzeniu. 

Informacje o cenach i gatunkach sadzo-
nek produkowanych w szkó∏kach leÊnych 
dost´pne sà na stronach internetowych 
poszczególnych jednostek lub bezpoÊred-
nio w nadleÊnictwie.  

dr in˝. Robert Cierech
starszy specjalista ds. szkó∏karstwa 

i hodowli lasu w RDLP w Bia∏ymstoku 

Sadzonki „z gruntu” i „z bry∏kà” 
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