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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
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.
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 I

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 groêna 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

Legalne pozyskanie drewna

Prawo leÊne

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∏.

II A las nam roÊnie

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. 14 a 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 pozyskaniu
(„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

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˝ny 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 przetycznie 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 zastabilizowane punkty graniczne. u
Mariusz Wojtkowski

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 nie rozstrzygni´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
wk∏adamy 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 zalesieniowej 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

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
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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∏o 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

Porad dla w∏aÊcicieli lasów prywatnych szukaj na stronie www.laspolski.net.pl/lasyprywatne . Nast´pna cz´Êç uka˝e si´ „Lesie Polskim” nr 12/2012
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