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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów

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 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 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.
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 drzew
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 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 lecznicze w∏aÊciwoÊci tego p∏ynu nie warto go
przegapiç.
www.laspolski.net.pl I

Kalendarium
Czas na las

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, 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.

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

☺

Doradztwo nadleÊnictwa

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

˝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 do 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 wniosek w pe∏nym zakresie, tj. ubezpieczeniem

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
wsamozaciskowe
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 to
ok. 80 z∏. Kto
jednak mia∏
okazj´ sprawdziç, jak dzia∏ajà kleszcze,
doceni zakup.

www.laspolski.net.pl

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 wy-maga 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 nie podlegajàcych 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

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

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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