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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Jesienne porzàdki w lesie

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy
• W uprawach zag∏uszonych przez chwasty
ods∏aniamy sadzonki, chroniàc je przed wyparzeniem pod Êniegiem. Jest to tym bardziej
konieczne, im drzewka mniejsze, a otaczajàca
je roÊlinnoÊç bujna.
• Kontrolujemy uprawy pod kàtem udatnoÊci, czyli tego, czy drzewka si´ przyj´∏y i czy
nie zosta∏y zniszczone przez zwierzyn´ lub
inne czynniki. W miar´ potrzeb wyrywamy
i palimy sadzonki opanowane przez grzyby
i owady. JeÊli wypadów jest du˝o, zachodzi
potrzeba wykonania dosadzeƒ (tzw. poprawki). Jesienià nale˝y przygotowaç w tym celu
gleb´, najcz´Êciej r´cznie, wykonujàc tzw.
talerze przy pomocy motyki leÊnej.
• Zabezpieczamy tak˝e m∏ode drzewa przed
zgryzaniem przez zwierzyn´.
M∏odniki i drzewostany starsze
• Usuwamy posusz wywrotów i z∏omów –
szczególnie zasiedlonych przez owady. W ten
sposób unikniemy zasiedlania kolejnych drzew
przez owady.
• W drzewostanach sosnowych warto zrobiç
jesienne poszukiwania szkodników sosny,
w d´bowych – zak∏adamy pierÊcienie lepowe w celu okreÊlenia zagro˝enia od foliofagów (konieczna b´dzie pomoc leÊnika).
Wywieszamy budki l´gowe dla ptaków, a ju˝
wiszàce czyÊcimy i naprawiamy.
Przygotowanie do sadzenia
• Na jesieni przygotowujemy gleb´ pod odnowienia na zr´bach. Kto planuje odnowienia
lub zalesianie gruntów w przysz∏ym roku,
powinien zabraç si´ za przygotowania organizacyjne (sadzonki, pracownicy, narz´dzia).
Wiosnà czasu jest ma∏o!
Jesienne sadzenie
• Praktyka sadzenia drzew jesienià jest w
naszych warunkach rzadsza, co nie oznacza,
˝e nie nale˝y jej praktykowaç. Do póênojesiennego sadzenia w terminie koniec paêdziernika – listopad nale˝y polecaç gatunki
liÊciaste. Gdy Êrednia temperatura spada
poni˝ej ok. 5° C ustaje wegetacja, wówczas drzewa mo˝na wysadzaç na uprawach.
Choç leÊnicy sà ostro˝ni w polecaniu sadzenia lasu jesienià, to warto zwróciç uwag´, ˝e
ten termin umo˝liwia roz∏adowanie nat∏oku
prac zalesieniowych wiosnà, kiedy nagli post´pujàca wegetacja.
A las nam roÊnie I
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sie zimowym i wczesnowiosennym. W celu
wyeliminowania tych szkód, w∏aÊnie w okresie jesiennym nale˝y sadzonki, a w∏aÊciwie
ich dolne cz´Êci, zabezpieczyç, smarujàc je
repentolami dost´pnymi na rynku. Warto
zapytaç miejscowego leÊniczego, który repentol b´dzie najskuteczniejszy i jak i kiedy
najlepiej b´dzie go zastosowaç. Dodatkowym zabezpieczeniem b´dzie wystawienie
na naszych uprawach czatowni dla ptaków
drapie˝nych.
W uprawach, które wymagajà poprawek
warto jest wykonaç wyprzedzajàce przygotowanie gleby. Zazwyczaj wykonuje si´
talerze o wymiarach 40–60 cm x 40–60 cm,
poprzez zdarcie zachwaszczonej pokrywy
gleby i przekopanie powierzchni talerza na
g∏´bokoÊç ok. 20 cm.
Takie przygotowanie gleby poprawi jej
struktur´ i stworzy optymalne warunki
dla rozwoju posadzonej wiosnà sadzonki.
W uprawach, gdzie przyczynà wypadu jest
podtopienie, nale˝y wykonaç wywy˝szone
miejsca sadzenia, usypujàc kopczyki, bàdê
wywy˝szajàc talerze.
Z podobnych powodów wskazane jest wykonanie jesiennego przygotowania gleby na
powierzchniach przeznaczonych do odnowieƒ lub zalesieƒ, wiosnà przysz∏ego roku.
W uprawach po raz ostatni w sezonie warto
usunàç i spaliç drzewka opanowane przez
szkodliwe grzyby i owady, a w drzewostanach
starszych usunàç drzewa zasiedlone przez
owady, tak zwany posusz czynny.
Jesienià i zimà nie powinniÊmy zapominaç
o ptakach, najwi´kszych sprzymierzeƒcach
lasu i ich w∏aÊcicieli. Mo˝na zadaç pytanie, dlaczego tak wczeÊnie, skoro ptaki
sk∏adajà jaja wiosnà. Musimy pami´taç, ˝e
ka˝da budka wykonana jest przez cz∏owieka
i wch∏on´∏a jego zapach. Ptaki nie zasiedlajà
Êwie˝o powieszonych budek, dlatego te˝
nale˝y to zrobiç z odpowiednio d∏ugim
wyprzedzeniem.
Tadeusz Zawistowski
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Jesieƒ kojarzy si´ wszystkim z okresem
zbiorów oraz przygotowaniem do zimy.
W lesie jest inaczej, gdy˝ pozyskanie
drewna, b´dàce g∏ównym dochodem z lasu
odbywa si´ praktycznie ca∏y rok, natomiast
jako takich przygotowaƒ do zimy nie stosuje si´.
Niemniej jednak wykonuje si´ w tym
czasie zabiegi charakterystyczne dla tego
okresu.
Warto obejrzeç m∏odsze uprawy czy nie
zosta∏y zag∏uszone przez chwasty, które
w bie˝àcym, obfitujàcym w letnie opady
roku, intensywnie przyrasta∏y. Pozostawienie zag∏uszonych sadzonek spowoduje ich
wyparzenie pod warstwà chwastów i Êniegu
i tym samym zmuszeni b´dziemy wykonywaç doÊç kosztowne poprawki. Wraz
z tym zabiegiem warto jest zabezpieczyç
sadzonki przed zgryzaniem. W okresie
jesienno – zimowym oraz wczesnowiosennym, zwierzyna szukajàc po˝ywienia najcz´Êciej odwiedza w∏aÊnie uprawy, a po
takich „odwiedzinach” kondycja uprawy
niestety bardzo spada. Drzewka liÊciaste
regenerujà si´ szybciej, natomiast iglaste
jeszcze przez bardzo d∏ugi czas nie b´dà
prawid∏owo wzrastaç. Na rynku istnieje
spora gama repentoli i os∏onek, lecz ja proponuj´ zabezpieczaç uprawy we∏nà owczà.
G∏ównà zaletà we∏ny jest to, ˝e jest materia∏em naturalnym i ∏atwym w u˝yciu, a skutecznoÊç takiego zabezpieczania zosta∏o wielokrotnie sprawdzona w moim NadleÊnictwie.
Zabezpieczamy p´d g∏ówny zawijajàc odrobin´ we∏ny na jego wierzcho∏ku chroniàc
pàczki szczytowe, z których w nast´pnym
sezonie wegetacyjnym rozwinà si´ prawid∏owe przyrosty.
W∏aÊciciele upraw za∏o˝onych na wilgotnych trenach, bardzo zachwaszczajàcych si´, szczególnie z silnie rozwini´tym
sitem, niejednokrotnie po zimie zauwa˝yli,
˝e sadzonki nie rozwijajà si´ i usychajà.
Zazwyczaj sprawcà tych szkód sà myszowate,
które ogryzajà dolne cz´Êci sadzonek w okre-
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