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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

Kalendarium
Czas na las

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

Kalendarium
Piel´gnacja
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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-

Paêdziernik i listopad

Czy warto podkrzesywaç?
W tym młodniku w∏aÊciciel zbytecznie podkrzesa∏ wszystkie drzewa. Zrobi∏ to tak˝e
niesatrannie, pozostawiajàc niedoci´te fragmenty ga∏´zi

Sposobem na uzyskanie w wieku r´bnym
wysokiej jakoÊci drewna pod wzgl´dem s´katoÊci jest w∏aÊciwe podkrzesywanie drzew
w lesie. W∏aÊciwe to na pewno nie znaczy podkrzesanie wszystkich drzew, co cz´sto mo˝na
obserwowaç w prywatnych m∏odnikach. Nie
ma takiej potrzeby.

Tylko wybrane

Pracoch∏onnà czynnoÊç podkrzesywania wystarczy ograniczyç do drzew, które najlepiej
rokujà wzrost w przysz∏oÊci, czyli tych, które
ostatecznie zamierzamy pozostawiç do wieku
r´bnoÊci. Na ˝yznych siedliskach specjaliÊci
leÊnicy b´dà typowaç drzewa nale˝àce do
I i II tzw. klas Krafta. I klasa to drzewa
górujàce, dominujà wysokoÊcià i posiadajà silnie rozwini´tà koron´. II klasa, drzewa panujàce, tworzà g∏ówny pu∏ap drzewostanu, majà
dobrze rozwini´te korony. Na s∏abych siedliskach – wybór b´dzie dotyczy∏ drzew, które
dominujà w drzewostanie
Na pewno nie nale˝y podkrzesywaç drzew
rosnàcych na kraw´dzi lasu. Odcinajàc silnie rozwini´te ga∏´zie, zaburza si´ naturalnà
stref´ ochronnà. Takie dzia∏anie zamiast korzyÊci mo˝e przynieÊç szkody – ∏atwiej wówczas o wywroty i z∏amania drzew wewnàtrz
drzewostanu.
Zabiegowi podkrzesywania mo˝na poddawaç wszystkie gatunki. W praktyce mo˝na
stosowaç stopniowe podkrzesywanie w terminie optymalnym (sosn´ optymalnie jest podkrzesywaç w wieku do 20–25 lat), gwarantujàcym
uzyskanie wysokiej jakoÊci surowca, z szerokim pierÊcieniem drewna bezs´cznego, ale
bardziej pracoch∏onnym i dro˝szym w wykonaniu. Mo˝na równie˝ stosowaç podkrzesywanie drzew w nieco starszych drzewostanach
w terminie spóênionym, mniej pracoch∏onnym
i byç mo˝e taƒszym w wykonaniu, ale o w´˝szym pierÊcieniu drewna bezs´cznego.

Mo˝na ciàç ˝ywe?

Odci´cie ga∏´zi i tylców powinno wykonywaç si´ równo z powierzchnià kory, równolegle do pobocznicy pnia, odpowiednimi,
ostrymi narz´dziami. Âlady ci´cia muszà byç
g∏adkie, bez p´kni´ç, co zapewni ograniczenie infekcji ran patogenami i umo˝liwi ich
szybsze zarastanie nowymi warstwami drewna.
Wszelkie najnowsze badania wskazujà na
to, ˝e z powodzeniem mo˝na podkrzesywaç
˝ywe ga∏´zie.
II A las nam roÊnie

Fot. R. Zubkowicz

Poradnik

Po czym poznaç prywatny m∏odnik przez szyb´ samochodu? Po
podkrzesanych drzewkach! Czy
warto to robiç i w jakim zakresie?

Okres zarastania ran po odci´tych ga∏´ziach
wyniesie od kilku nawet do kilkunastu lat.
Uzale˝niony jest od gatunku i wieku podkrzesywanych drzew, a co si´ z tym wià˝e –
gruboÊci ga∏´zi i tylców. Rany szybciej wr´cz
zarastajà po ˝ywych, m∏odych ga∏´ziach ni˝
po obumar∏ych, z zawartoÊcià wytworzonej
ju˝ twardzieli, która oczywiÊcie u∏atwia infekcj´ patogenów.
Kilku badaczy stwierdzi∏o, ˝e rany u sosny zarastajà nawet do trzech lat po zabiegu.
Dodaç nale˝y, ˝e wyciekajàca ˝ywica stanowi znakomity Êrodek zabezpieczajàcy przed
infekcjà patogenów.
Podkrzesywanie kosztuje, choç w∏aÊciciel
lasu nie liczy ich w pieniàdzu. W 2010 r.
szacowano, ˝e praca przy podkrzesaniu sosen
na 1 ha warta jest ok. 1000 z∏. Warto w tym
miejscu dokonaç porównania – ten tysiàc z∏otych równowa˝à Êrodki uzyskane za surowiec
z 1–2 drzew w wieku r´bnym.
W Polsce, w Lasach Paƒstwowych, podkrzesywanie jest zabiegiem stosowanym z du˝à
dozà niepewnoÊci i ostro˝noÊci. W europejskiej
praktyce leÊnej zabieg ten jest powszechnie
stosowany i na trwale wdro˝ony do praktyki leÊnej.

Nie tylko podkrzesywanie

Us´cznienie zale˝y od wielu czynników, m.in.
od wieku drzew i siedlisk, na jakich drzewostany ros∏y. Naukowcy zajmujàcy si´ tym problemem twierdzà, ˝e jakoÊç surowca dojrza∏ych
sosen pod wzgl´dem s´katoÊci zale˝y od warunków wzrostowych w m∏odocianym wieku,
w fazie uprawy i m∏odnika. Moim zdaniem

mo˝na to odnieÊç tak˝e do innych gatunków.
Wg mnie utrzymanie drzewostanów w mocniejszym zwarciu w m∏odoÊci przyspieszy
i polepszy proces naturalnego oczyszczania
z ga∏´zi, co prze∏o˝y si´ na lepszà jakoÊç drewna
pod wzgl´dem s´katoÊci w wieku r´bnym.
W moich badaniach stwierdzi∏em tak˝e
powa˝ny wp∏yw siedlisk na jakoÊç i intensywnoÊç us´cznienia drzew. Ka˝dy gatunek ma
swoje indywidualne wymagania w tym zakresie.
Bardzo wa˝ny jest zatem dobór w∏aÊciwych
gatunków do siedlisk przy zak∏adaniu upraw
leÊnych. Warto wi´c przemyÊleç i skonsultowaç z leÊnikiem w∏aÊciwy dobór gatunków
do danego gruntu.
u
Antoni Dardziƒski
Autor zajmuje si´ nadzorem nad gospodarkà
drewnem w NadleÊnictwie Gi˝ycko
(RDLP w Bia∏ymstoku)

Pracujàc jako brakarz zajmujàcy si´ na co dzieƒ
zagadnieniami zwiàzanymi z jakoÊcià drewna,
przeprowadzi∏em badania dotyczàce wp∏ywu
poszczególnych wad drewna. Obserwacje pochodzàce z trzynastu nadleÊnictw wskaza∏y,
˝e s´ki odpowiada∏y za spadek jakoÊci a˝ 56%
drewna sosnowego i 35% drewna Êwierkowego (wp∏yw s´ków otwartych i guzów) oraz
70% surowca z brzozy (wp∏yw wszystkich
odmian s´ków). Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ta
grupa wad ma podstawowe znaczenie, gdy
chodzi o jakoÊç drewna. Wysoka jakoÊç zaÊ
to mo˝liwoÊç szerszego zastosowania drewna w dalszym przerobie i wi´ksze zyski dla
w∏aÊciciela lasu.

Zwolnienie czy umorzenie?

Tu znajdziesz dotychczasowe odcinki
„Poradnika”:
www.laspolski.net.pl/lasyprywatne

Ogranicznik to ten element ∏aƒcucha, dzi´ki
któremu zag∏´bia si´ on w drewnie na
optymalnà g∏´bokoÊç. Zu˝ywanie si´ z´bów
tnàcych powoduje ich obni˝anie si´ wzgl´dem
ograniczników. Dlatego mniej wi´cej co
trzy ostrzenia ∏aƒcucha trzeba te˝ obni˝yç
ograniczniki. Wg firmy Oregon, najpopularniejszego producenta ∏aƒcuchów, ogranicznik
powinien byç ni˝szy wzgl´dem kraw´dzi
tnàcej z´ba o 0,75 mm (drewno mi´kkie,
np. sosna, topola) lub 0,63 mm (gdy tniemy
drewno twarde, np. dàb, grab). Gdy tniemy
twarde, zmarzni´te drewno wartoÊç tzw. „szczeliny
wr´bowej” mo˝e byç jeszcze ni˝sza. Jak odmierzyç
takà wysokoÊç? Najlepiej z u˝yciem specjalnego
szablonu. To odpowiedniej gruboÊci blaszka
zak∏adana na ∏aƒcuch. T´ cz´Êç ogranicznika,
która wystaje ponad nià, spi∏owujemy p∏askim
pilnikiem. Szablon dobieramy do podzia∏ki
∏aƒcucha. Spotkamy takie, które majà angielskie oznaczenie „hard” (drewno twarde)
i „soft” (drewno mi´kkie) lub liczbowà
wartoÊç szczeliny wr´bowej. Cena ok. 10 z∏.

Przyda si´ w lesie

Stanowisko ds. wymiaru podatków i op∏at, UG Mielnik

Podatek leÊny

Podatek, który p∏aci w∏aÊciciel lasu, charakteryzuje specjalna ustawa
o podatku leÊnym (2002). Ustawa nie przewiduje sytuacji, w których
indywidualnie w∏aÊciciele lasów, ze wzgl´du na cechy osobiste, mogliby
zostaç zwolnieni z p∏acenia podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Wyposa˝a
natomiast rad´ gminy w mo˝liwoÊç uchwalania zwolnieƒ przedmiotowych z podatku leÊnego, z uwzgl´dnieniem przepisów o pomocy publicznej.Takie zwolnienie obejmuje teren ca∏ej gminy np. dotkni´tej kl´skà
˝ywio∏owà (huragan).
Wójt gminy, organ w∏aÊciwy w sprawie podatku leÊnego, mo˝e natomiast na wniosek podatnika zdecydowaç o indywidualnym umorzeniu lub
odroczeniu zobowiàzania. Przes∏ankà do wydania stosownej decyzji b´dzie
tzw. wa˝ny interes podatnika lub interes publiczny. Taka okolicznoÊç to
ogólnie trudna sytuacja materialna spowodowana zdarzeniem losowym
lub innym zdarzeniem, którego podatnik nie móg∏ przewidzieç lub jemu
zapobiec. Mo˝e to byç tak˝e zdarzenie losowe – jak wspominany huragan
– które dotkn´∏o lasy indywidualnego w∏aÊciciela. Ocena takiej sytuacji
i decyzja pozostaje w gestii wójta.
Informacja nie stanowi urz´dowej interpretacji, jest informacjà autora. u
Aneta Kasperuk

Szablon do ograniczników

GPS
pomo˝e znaleêç granice?
OCzy
czym
pami´taç
w lesie?

Dok∏adnoÊç, jakà mo˝na uzyskaç przy pomocy popularnych odbiorników klasy turystycznej (koszt zakupu rz´du kilkuset, kilku
tysi´cy z∏otych) wynosi ok. 5–15 m. Jeszcze
mniejsza jest w przypadku odbiorników samochodowych. W terenie leÊnym dok∏adnoÊç
dodatkowo spada, a to z uwagi na przeszkod´
w propagacji sygna∏u, jakà stanowià korony drzew.
Takie parametry umo˝liwiajà co prawda
zapisanie w pami´ci odbiornika punktu w granicach dzia∏ki leÊnej, ale mo˝e on s∏u˝yç co
najwy˝ej orientacji, jak dotrzeç do w∏asnego
lasu (z czym w∏aÊciciel na ogó∏ akurat nie
ma problemu). Jednak pos∏ugiwanie si´ popularnym GPS-em jako narz´dziem, które
pozwala mieç pewnoÊç, ˝e znajdujemy si´
w naro˝niku dzia∏ki lub idziemy linià granicznà
jest niemo˝liwe. Takiej funkcjonalnoÊci nie
mo˝emy oczekiwaç nawet przy zastosowaniu
odbiorników wy˝szej klasy, jakimi pos∏ugujà
si´ leÊnicy do celów rejestracji powierzchni
zr´bów. SpecjaliÊci, którzy prowadzili w warunkach leÊnych testy profesjonalnych (i bardzo
drogich) odbiorników geodezyjnych, wyposa˝onych w systemy korekcyjne i dodatkowe
anteny, twierdzà, ˝e i taki sprz´t do celów
precyzyjnego lokalizowania granic nie sprawdza si´ pod okapem drzewostanu.

Zobacz swój las w geoportalu
Pomocnym narz´dziem do zorientowania si´
w przebiegu granic dzia∏ek leÊnych sà internetowe geoportale, gdzie mo˝na znaleêç
siatk´ podzia∏u dzia∏ek ewidencyjnych na
tle zdj´ç lotniczych. Widoczne na zdj´ciach
szczegó∏y terenowe mogà stanowiç wsparcie
dla poszukiwaƒ granic w terenie. Tych informacji nie mo˝na jednak traktowaç jako wià˝àce
np. w sporze sàsiedzkim. Geoportal ogólnopolski znajdziemy pod adresem: http://geoportal.
gov.pl . Istniejà te˝ witryny regionalne, jak
np. geoportal powiatu bia∏ostockiego: http://
bialystok.geoportal2.pl .

Innym problemem, niezale˝nym od dok∏adnoÊci odbiorników, jest niedost´pnoÊç
danych. Aby trafiç na punkt graniczny, trzeba
by∏oby wpierw wprowadziç jego koordynaty
do odbiornika. Niestety wspó∏rz´dne punktów
mogà pozyskiwaç tylko geodeci uprawnieni, wykonujàc roboty uprzednio zg∏oszone
w powiatowym oÊrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
u
Marcin So∏oguba
RDLP w Bia∏ymstoku

A las nam roÊnie III

Geodezja

Nieczytelne granice dzia∏ek leÊnych to jeden z wa˝niejszych problemów prywatnych
w∏aÊcicieli lasów. Czy popularnoÊç i dost´pnoÊç odbiorników GPS pomo˝e okreÊliç granice
w∏asnoÊci? Raczej nie.
GPS, jak ju˝ niejedna spoÊród technologii, które debiutowa∏y w wojsku, „trafi∏ pod
strzechy”. Spotkamy go dziÊ w telefonach komórkowych, samochodach. Profesjonalnymi
odbiornikami GPS pos∏ugujà si´ dziÊ geodeci. Niestety – na razie dok∏adnoÊç pomiaru
uzyskiwana w warunkach leÊnych powoduje
znaczne ograniczenia w zastosowaniu tego
sprz´tu.

Choç zalesianie prowadzi si´ zwykle wiosnà – oczywiÊcie mo˝na równie˝ zalesiaç jesienià – to ju˝ teraz
warto przygotowaç si´ do tego zadania, szczególnie, jeÊli do tej pory
nie mieliÊmy doÊwiadczenia z sadzeniem wi´kszej liczby drzew.
Co innego zasadziç kilka drzewek przy domu,
a co innego obsadziç hektar gruntu kilkoma
tysiàcami sadzonek. To spore przedsi´wzi´cie,
wymagajàce przygotowaƒ.

Wsparcie PROW

Wnioski o wsparcie zalesiania z PROW sà
przyjmowane w czerwcu i lipcu. Jednak za
przygotowania dokumentów trzeba si´ zabraç
o wiele wczeÊniej. Prócz wniosku konieczne
b´dzie zdobycie pakietu innych dokumentów, które nale˝y uzyskaç w kilku instytucjach,
m.in. urz´dzie gminy, starostwie, urz´dzie
skarbowym. O szczegó∏ach poinformuje nadleÊnictwo, które przygotowuje plan zalesienia
– jego kopia musi tak˝e zostaç do∏àczona do
wniosku sk∏adanego w ARiMR.
Tym wi´cej czasu nale˝y przewidzieç na
przygotowania w sytuacji, gdy b´dziemy zalesiaç cz´Êç dzia∏ki rolnej, korzystaç ze wsparcia dla gruntów o du˝ym nachyleniu lub
wnioskowaç o uznanie samosiewu (dzia∏anie:

zalesianie gruntów innych ni˝ rolne). Wówczas
konieczna jest us∏uga geodety, który sporzàdzi adekwatnà map´. Na to potrzeba czasu
(i dodatkowych Êrodków...).
Plan zalesieniowy dobrze mieç ju˝ na jesieni. To wówczas wykonuje si´ przygotowanie gleby. Nieu˝ytkowany grunt orny mo˝na
przygotowaç poprzez pe∏nà ork´, a wiosnà
naznaczyç znacznikiem rz´dy sadzenia. Luêne,
piaszczyste gleby lepiej przygotowaç specjalnym p∏ugiem leÊnym LPZ. Gleba przygotowana w bruzdy co ok. 1,5 m nie traci tak ∏atwo
wilgoci. Koszt dla 1 ha – ok. 500 z∏ netto.

szczegó∏owa regionalizacja nasienna, s∏u˝àca
ochronie lokalnych pochodzeƒ drzew leÊnych.
W∏aÊciwe przechowywanie sadzonek jest
bardzo wa˝ne – najdrobniejsze korzonki sà
zarazem najbardziej potrzebne roÊlinie i nale˝y
dbaç, aby nie uleg∏y przeschni´ciu. LeÊnicy
przechowujà je zwykle w pobli˝u powierzchni
sadzenia w do∏ach, z korzeniami przysypanymi wilgotnym piaskiem, okryte ga∏´ziami
Êwierka. Do przechowywania dobrze nadajà
si´ te˝ ch∏odne i wilgotne piwnice w gospodarstwach – szczególnie jeÊli obawiamy si´
kradzie˝y. W piwnicy tak˝e os∏aniamy korzenie.

Sadzenie

Profilaktycznie hydro˝el

JeÊli obszar do zalesienia jest niewielki, mo˝emy zajàç si´ tym sami, z pomocà rodziny
i doraênie wynaj´tych pomocników. Sadzimy
w parach – jedna osoba wykonuje otwory
w gruncie, druga umieszcza w nich drzewka i udeptuje. WydajnoÊç pary, która sadzi
jednoletnià sosn´ (najcz´stszy rodzaj sadzonek w zalesieniach, wysadzany w lasach w liczbie ok. 10 tys. szt./ha) to ok. 1000 szt. na
dniówk´ roboczà. W zak∏adach us∏ug leÊnych
(zul), które wykonujà takie prace na rzecz
nadleÊnictw, na posadzenie 1000 szt. takich
sadzonek przyjmuje si´ orientacyjnie 20 roboczogodzin (2 os. po ok. 10 godz.).
Sosn´ jednolatk´ sadzi si´ przy pomocy
kostura, doÊç szybko. WydajnoÊç b´dzie ni˝sza jeÊli drzewka b´dà wi´ksze. Wówczas
w zwiàzku z innà technikà (do∏ki kopane
szpadlem) na posadzenie 1000 szt. sadzonek
potrzeba nawet ok. 30 godz.
Sadziç samemu, czy wynajàç zul? Obliczmy nasze si∏y. Weêmy pod uwag´ dost´pnoÊç
sprz´tu, a szczególnie kosturów do sadzenia
sosny. Czy je kupiç (min. 60 z∏), czy po˝yczyç
(wiosnà okazujà si´ zwykle bardzo potrzebne
wszystkim)? Zaanga˝owaç si´ w dowóz sadzonek i ludzi?

Nie wystarczy kupiç

Fot. D. Klawczyƒski

Poradnik

Zalesianie – planuj ju˝ teraz

Koszt sadzonek waha si´ od ok. 15 gr/szt.
(jednoletnia sosna) do kwot przekraczajàcych
z∏otówk´. Na szkó∏kach Lasów Paƒstwowych ceny b´dà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od
szkó∏ki i roku. Ceny kalkuluje si´ na jesieni,
w oparciu o koszty produkcji w mijajàcym roku.
Liczba i rodzaj sadzonek na 1 ha ustalana
jest w planie zalesieniowym. Zwykle nie jest
to sama sosna. W trakcie sporzàdzania planu
zalesieniowego warto si´ zorientowaç co do
dost´pnoÊci sadzonek na okolicznych szkó∏kach leÊnych. Nie mo˝na ich sprowadzaç
z dowolnych miejsc, w Polsce obowiàzuje

Dla lepszej udatnoÊci warto poleciç stosowanie hydro˝elu (wiele nadleÊnictw stosuje hydro˝ele do wszystkich sadzonek, które trafiajà na
uprawy). To rozpuszczalna w wodzie substancja,
w której zanurzamy korzenie drzewa. Otacza
je wówczas galaretowata, wilgotna os∏onka. Byç
mo˝e uda nam si´ takie za˝elowane sadzonki
kupiç ju˝ na szkó∏ce. JeÊli nie, preparaty sà
dost´pne w handlu. WydajnoÊç hydro˝elu
na 1000 szt. sadzonek wacha si´ od ok. 0,5 kg
(przy jednorocznych sadzonkach sosny), do
ok. 2 kg (przy sadzonkach starszych z rozbudowanym systemem korzeniowym).
O ile istniejà do tego przes∏anki, prócz
˝elowania sadzonki na gruntach porolnych
mo˝na zabezpieczyç tak˝e Êrodkiem owadobójczym. Mo˝emy je oceniç w∏aÊnie teraz,
przed nastaniem przymrozków, nim larwy
owadów ˝erujàcych na korzeniach zejdà w ni˝sze partie gruntu. Najgroêniejsze sà p´draki
chrabàszczy, które przy masowym wyst´powaniu
potrafià zniweczyç prac´. LeÊnik sporzàdzajàcy plan zalesiania z pewnoÊcià podpowie,
w jaki sposób szukaç p´draków i jakie ich
liczby nale˝y uznaç za niepokojàce.
Prywatnych w∏aÊcicieli gruntów, szczególnie na gruntach porolnych, nie obowiàzujà tak
Êcis∏e regulacje, jak w Lasach Paƒstwowych,
gdy chodzi o mo˝liwoÊç stosowania Êrodków
owadobójczych. Niemniej wszyscy muszà stosowaç preparat chemiczny zgodnie z zasadami
bezpieczeƒstwa podanymi w instrukcji producenta.
Warto zaznaczyç, ˝e w ramach refundacji
zalesienia z PROW mo˝emy liczyç na sta∏e
kwoty wsparcia na 1 ha, niezale˝ne od faktycznie poniesionych nak∏adów.
u
Pawe∏ Ko∏buc
Powy˝sze wartoÊci i koszty nale˝y traktowaç
jako orientacyjne. Zosta∏y podane na podstawie
konsultacji z praktykami na terenie
NadleÊnictwa ¸om˝a, gdzie pracuje Autor,
podleÊniczy na szkó∏ce leÊnej

Porad dla w∏aÊcicieli lasów prywatnych szukaj na stronie www.laspolski.net.pl/lasyprywatne . Nast´pna cz´Êç uka˝e si´ „Lesie Polskim” nr 24/2012
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