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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Bezpieczna wycinka

W okresie zimowym praktycznie nie prowadzi si´ innych prac.
Na pierwszy plan wysuwa si´ za to pozyskanie drewna

Fot. R. Kimbar

Fot. D. Klawczyƒski

in˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Obowiàzek cechowania pozyskanego surowca drzewnego wynika z ustawy o lasach,
a szczegó∏owe zasady cechowania reguluje
rozporzàdzenie MOÂZNiL z 1998 roku.
Odpowiednie znaki umieszczone na drewnie to potwierdzenie, ˝e zosta∏o pozyskane
legalnie, zgodnie z planem lub stosownà
decyzjà.
W lasach prywatnych cechowanie polega na naniesieniu na czole sztuki drewna
znaku graﬁcznego w∏aÊciwego dla lasów
prywatnych (w kolorze czarnym) oraz
nabiciu plastikowej p∏ytki w kolorze niebieskim. Znak graﬁczny zawiera:
– w górnej linii: liczb´ porzàdkowà województwa,
– w Êrodkowej linii: litery LN – oznaczajàce lasy prywatne (niepaƒstwowe),
– w dolnej linii: liczb´ porzàdkowà
wynikajàcà z rejestru.
Plastikowa p∏ytka powinna zawieraç numer sztuki/stosu drewna. W niektórych
powiatach zamiast niej wybija si´ ten numer numeratorem, co tak˝e jest dopuszczalne. CzynnoÊci cechowania dokonuje
si´ niezw∏ocznie po zawiadomieniu przez
w∏aÊciciela lasu o pozyskaniu drewna,
w miejscu jego pozyskania drewna,
drewna co
najcz´Êciej interpretuje si´ jako dzia∏k´
leÊnà, na której ros∏y drzewa. W∏aÊciciel
otrzymuje wówczas Êwiadectwo legalnoÊci.
Nie cechuje si´ natomiast drewna Êci´tego na gruntach nieleÊnych, gdzie czasem
tak˝e pozyskiwane sà niema∏e iloÊci surowca. Tu wystarcza na ogó∏ poÊwiadczenie
legalnoÊci wystawione przez so∏tysa wsi. 
Robert Kimbar
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4) bezwzgl´dnie nale˝y u˝ywaç spodni z wk∏adkà antyprzeci´ciowà, obuwia
z twardymi noskami, he∏mu z elementami
chroniàcymi wzrok i s∏uch oraz r´kawic ochronnych;
5) osoby przebywajàce na powierzchni,
na której obalane sà drzewa, muszà zachowaç bezpiecznà odleg∏oÊç wynoszàcà min.
dwie wysokoÊci obalanego drzewa.
Przed przystàpieniem do pozyskania nale˝y zapoznaç si´ z zasadami bezpiecznej Êcinki, choçby czytajàc trzeci rozdzia∏,
znowelizowanej w bie˝àcym roku „Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych
prac z zakresu gospodarki leÊnej”. Taka
instrukcja znajduje si´ w ka˝dym leÊnictwie i na pewno ka˝dy z leÊniczych umo˝liwi zapoznanie si´ z jej treÊcià wszystkim zainteresowanym. Mo˝na si´ z nià
zapoznaç w Internecie na stronie Lasów
Paƒstwowych: www.lasy.gov.pl/dokumenty/
gospodarka-lesna/ .
Podejmujàc decyzj´ o pozyskaniu, zawsze
warto zasi´gnàç porady u miejscowego leÊniczego co do jego wielkoÊci, tak by swoim
dzia∏aniem nie zdewastowaç lasu – wiàzaç
si´ to mo˝e z póêniejszymi konsekwencjami
prawnymi.

Tadeusz Zawistowski
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Bez wzgl´du, czy wycinamy cienkie drzewka z m∏odnika, czy obalamy grube drzewa
w drzewostanie dojrza∏ym, czynnoÊç ta
w terminologii leÊnej zawsze nazywa si´
pozyskaniem drewna.
W niniejszym artykule chcia∏bym zapoznaç w∏aÊcicieli lasów z podstawowymi
informacjami dotyczàcymi pozyskania drewna. Na poczàtku nale˝y przestrzec, ˝e
czynnoÊç ta jest niebezpieczna, gdy˝ odbywa si´ z u˝yciem ostrych narz´dzi: siekier
i pilarek ∏aƒcuchowych. W zwiàzku z tym
nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych
zasad, a mianowicie:
1) nigdy nie nale˝y przyst´powaç do
pozyskania jednoosobowo, gdy˝ w razie
wypadku nie b´dzie komu udzieliç poszkodowanemu pierwszej pomocy;
2) u˝ywaç tylko sprawnych narz´dzi
– pilarka musi posiadaç wszelkie os∏ony,
sprawny hamulec i wychwytnik ∏aƒcucha
oraz tak wyregulowane obroty silnika, by
na biegu ja∏owym ∏aƒcuch nie obraca∏ si´,
natomiast g∏owica siekiery powinna byç zamocowana na toporzysku tak, by nie spada∏a;
3) nie przenosiç pilarki z uruchomionym
silnikiem na odleg∏oÊç powy˝ej 20 m oraz
przechodzàc przez przeszkody terenowe,
natomiast przenoszàc na bli˝sze odleg∏oÊci,
w∏àczaç hamulec;

Piecz´ç legalnoÊci

A las nam roÊnie I
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Aby wyhodowaç wartoÊciowy
surowiec, nale˝y zabezpieczaç
sadzonki przed zgryzaniem przez
zwierzyn´. Sadzonki muszà byç
chronione, a˝ „ucieknà spod pyska
zwierzyny”, czyli do chwili osiàgni´cia wysokoÊci ok. 1,5 m.
Zabezpieczenie musi byç wykonane, zanim nastanie zima, optymalnie w paêdzierniku.
Powierzchniowo – grodzenie
Uprawy grodzi si´ najcz´Êciej stalowà siatkà o wys. 2 m. Dzi´ki zró˝nicowanej wielkoÊci oczek sadzonki sà chronione przed
ma∏ymi i du˝ymi roÊlino˝ercami. Siatk´ montuje si´ na s∏upkach rozstawionych co ok. 5 m.
Dodatkowo mo˝na przybiç poprzeczne ˝erdzie, które zabezpieczajà przed rozbijaniem
si´ zwierzyny o ogrodzenie i powstajàcymi
przy tej okazji uszkodzeniami siatki – to jednak i dodatkowe koszty ˝erdzi, i ok. 4–5 godzin pracy na 100 mb p∏otu. JeÊli posiadamy
odpowiedni zapas surowca, mo˝na ogrodzenie wykonaç z samych ˝erdzi, jest to jednak
du˝o bardziej czasoch∏onne. Trzeba pami´taç,
˝eby na bie˝àco sprawdzaç stan ogrodzenia
i od razu naprawiaç ewentualne uszkodzenia.
Pozostawienie jakiejkolwiek dziury w p∏ocie
spowoduje wi´cej szkód ni˝ ca∏kowity brak
ogrodzenia.
Koszty grodzenia siatkà mogà odzyskaç
rolnicy bioràcy udzia∏ w programie zalesiania
PROW. P∏atnoÊç za wykonanie ogrodzenia,
zaleconego przez nadleÊniczego w projekcie,
wynosi 2590 z∏/ha lub 6,50 z∏/mb wykonanego
ogrodzenia.
Koszty grodzenia wydajà si´ stosunkowo
wysokie. Sama siatka to ok. 4 z∏/mb. Sà to jednak koszty poniesione jednorazowo, a jeÊli
ogrodzenie wykonane jest prawid∏owo, powinno chroniç upraw´ przez ca∏y niezb´dny
okres. Poza tym siatki i d´bowych s∏upów
mo˝na u˝yç kilka razy.

Indywidualnie
JeÊli grodzenie nie wchodzi w gr´, mo˝na
zabezpieczaç sadzonki indywidualnie. S∏u˝à
temu wszelkiego rodzaju os∏onki, palikowanie,
paku∏owanie i owijanie we∏nà, smarowanie
repelentem, a tak˝e popularne ostatnio tzw.
naturalne metody ochrony sadzonek. W praktyce zabezpiecza si´ ok. 30–40% sadzonek:
te, które najlepiej rokujà, a wi´c proste, zdrowe, z jednym wierzcho∏kiem.
Os∏onki – ich kszta∏ty i rozmiary sà ró˝ne,
zale˝nie od przeznaczenia – czyli gatunku
drzewa, cz´Êci, która ma byç chroniona, itd.
Mogà wyst´powaç w formie spirali chronià-

cej okreÊlony odcinek drzewka (zdajà egzamin przy ochronie przed spa∏owaniem drzew
w m∏odnikach), kolczastej nak∏adki na wierzcho∏ek drzewka – dobre szczególnie dla sosny
– czy tuby os∏aniajàcej g∏ówny p´d sadzonki
– stosujemy do gatunków liÊciastych. Ten
ostatni typ mo˝e byç stosowany samodzielnie lub z palikiem. Dla wi´kszych sadzonek
stosujemy te˝ palikowanie. Paliki wbija si´
dooko∏a sadzonki w odleg∏oÊci ok. 30 cm,
tak, by by∏y pochylone ku sobie. Taki sposób
najcz´Êciej stosowany jest dla modrzewia, jednostkowo wprowadzanego na uprawy.
Wierzcho∏ki sadzonek mo˝na chroniç, owijajàc je we∏nà odpadowà lub paku∏ami. Kilka
nitek we∏ny zaczepia si´ za rozetk´ pàczków
na szczycie p´du g∏ównego, a paku∏ami owija
si´ delikatnie p´dy nara˝one na zgryzanie.
Czasoch∏onnoÊç takiego zabiegu to przeci´tnie
18,5 godz. na 1000 sadzonek. Materia∏y najlepiej kupiç prosto od rolników. We∏na i paku∏y
sà surowcami naturalnymi, pewnà przewag´
ma jednak we∏na, bo w∏ókna wraz ze wzrostem drzewek rozchodzà si´ i nie powodujà
deformacji we wzroÊcie sadzonek. Praktycy
podpowiadajà, ˝e im d∏u˝sze we∏niane w∏ókna,
tym lepiej. Zu˝ycie we∏ny to 3–5 kg, a paku∏
2–3 kg na 1000 sadzonek.
Repelenty u˝ywane w ochronie sadzonek
to chemiczne substancje odstraszajàce, które
nanosi si´ na wierzcho∏ki r´kà przez r´kawic´
gumowà lub szczotkà czy p´dzlem na tegoroczny przyrost na drzewka iglaste, lub ca∏à
sadzonk´ w przypadku sadzonek liÊciastych.
Bardzo wa˝ne jest, by nie zalepiaç pàczka
szczytowego sadzonki. W obrocie znajdujà si´
repelenty chroniàce sadzonki liÊciaste i iglaste
– przyk∏adowe Êrodki to: Emol, Cervacol,
Pellacol czy Repentol. WydajnoÊç Êrodków jest
ró˝na. Dla sadzonek iglastych, w przypadku
których traktujemy Êrodkiem tylko ostatni
przyrost, wynosi ok. 2–3 kg substancji na
1000 sadzonek, dla liÊciastych, pokrywanych
substancjà w ca∏oÊci, to 10–12 kg na 1000
sadzonek.

Popularne ostatnio tzw. naturalne metody
ochrony sadzonek to m.in. tzw. namioty z ga∏´zi i je˝e Êwierkowe. Pierwsze to ga∏´zie
ustawione wokó∏ sadzonek na kszta∏t namiotu.
Jako je˝y u˝ywamy m∏odych Êwierków wyci´tych podczas czyszczeƒ lub wierzcho∏ków
starszych Êwierków z trzebie˝y. Wbijamy je
w ziemi´ przy sadzonkach, uwa˝ajàc, ˝eby po
ustawieniu je˝a sadzonka nadal sta∏a prosto.
Zastosowanie tych metod ma sens, gdy na
miejscu dysponujemy odpowiednim materia∏em, np. na powierzchni sàsiadujàcej z uprawà prowadzone by∏y czyszczenia w m∏odnikach
Êwierkowych lub trzebie˝e, z których pozosta∏y
ga∏´zie.
Ka˝dy w∏aÊciciel lasu zobowiàzany jest do
wykonywania zabiegów gospodarczych i hodowlanych wyszczególnionych w uproszczonym planie urzàdzenia lasu. W przypadku
braku planu zadania w zakresie piel´gnowania i ochrony lasu powinien ustaliç starosta
lub nadleÊniczy, jeÊli starosta przekaza∏ mu
nadzór nad lasami prywatnymi. Takie wskazania od organu nadzorujàcego las prywatny
sà nadrz´dne przy podejmowaniu decyzji
o zabezpieczaniu lub nie posiadanych upraw
oraz wyborze metody ochrony sadzonek. Trzeba
jednak zwróciç uwag´ na zag´szczenie populacji zwierzyny na danym terenie, czynniki ekonomiczne, dost´pnoÊç materia∏ów, czas, jaki
chcemy poÊwi´ciç na zabezpieczenie swojej
leÊnej uprawy – jeÊli robimy to sami. SkutecznoÊç poszczególnych metod jest ró˝na w zale˝noÊci od kombinacji czynników wyst´pujàcych w danym momencie na okreÊlonym
terenie. Znaczenie nadrz´dne majà jednak warunki pogodowe w danym sezonie.
Gdy zima jest ostra i trwa d∏ugo, zwierz´ta
sà w stanie zaryzykowaç wiele, by dostaç
si´ do pokarmu – wtedy nawet najbardziej
przemyÊlne sposoby zabezpieczeƒ mogà si´
nie sprawdziç.

Maria Nowicka-Szpakowicz
RDLP w Bia∏ymstoku

.
Fot. R. Rogoziƒski

Ochrona lasu

Jak chroniç uprawy przed zwierzynà

II A las nam roÊnie
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Lepiej zabezpieczyç…

Choinka z w∏asnego lasu

Sadzonki „z gruntu” i „z bry∏kà”
opatrywanie w wod´, natomiast na tereny
bardziej ˝yzne powinny traﬁç 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 korzeniowego 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 wynieÊç 100%.
Sadzonki „z bry∏kà” sà zazwyczaj nieco
dro˝sze, z uwagi na zwi´kszone nak∏ady
przy ich produkcji, ale w zamian otrzymujemy gwarancj´ ich przyj´cia si´ po
posadzeniu.
Informacje o cenach i gatunkach sadzonek produkowanych w szkó∏kach leÊnych
dost´pne sà na stronach internetowych
poszczególnych jednostek lub bezpoÊrednio w nadleÊnictwie.

dr in˝. Robert Cierech
starszy specjalista ds. szkó∏karstwa
i hodowli lasu w RDLP w Bia∏ymstoku

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´pujàce rodzaje sadzonek:
1) sadzonki „z gruntu” z odkrytym systemem korzeniowym;
2) sadzonki „z bry∏kà”, tzw. kontenerowe produkowane w pojemnikach, a wi´c
z zakrytym systemem korzeniowym, dost´pne tylko w niektórych szkó∏kach leÊnych
z tzw. produkcjà specjalistycznà.
Sadzonki „z gruntu” mogà byç jednoroczne lub wieloletnie – najcz´Êciej dwulatki.
SpoÊród wielolatek nale˝y wyró˝niç sadzonki nieszkó∏kowane (nie poddawane
pikowaniu) oraz szkó∏kowane (pikowane
zazwyczaj po jednym roku).
Sadzonki „z bry∏kà” sà produkowane
w specjalistycznych pojemnikach w warunkach 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 traﬁç
sadzonki o dobrze rozbudowanym, d∏ugim
systemie korzeniowym u∏atwiajàcym za-

Upraw´ leÊnà lepiej zabezpieczyç, bo jej
w∏aÊciciel nie mo˝e liczyç na odszkodowanie.
Rolnicy, którym zwierz´ta ∏owne zniszczy∏y plony, mogà wystàpiç o odszkodowanie do dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu
∏owieckiego (ko∏o ∏owieckie bàdê nadleÊnictwo). W∏aÊcicielowi lasu, w którym szkody wyrzàdzi∏a zwierzyna, taka mo˝liwoÊç
nie przys∏uguje. Wynika to z ustawy Prawo
∏owieckie, które w art. 46 ustanawia odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone przez
dziki, ∏osie, jelenie, daniele i sarny, ale
tylko w uprawach i p∏odach rolnych.
rolnych Funkcjonuje nawet specjalne rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska dotyczàce szacowania szkód i wyp∏aty odszkodowaƒ.
Wyrok Sàdu Najwy˝szego, odwo∏ujàcy
si´ do przywo∏anego wy˝ej przepisu, zdecydował o odszkodowaniu w uprawach
leÊnych za∏o˝onych na gruntach rolnych,
ale tylko do momentu ich przeklasyﬁkowania na las (Ls) w ewidencji gruntów.
OdpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta chronione spoczywa
natomiast na Skarbie Paƒstwa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska, która
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szeroka, na etapie wycinania choinek warto pomyÊleç o tzw. szlaku zrywkowym.
Wycinajàc jeden pe∏ny rzàd, uzyskamy
drog´ do wywozu drewna w przysz∏oÊci.
Obecnie najwi´cej drzew pochodzi z celowo 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 klasyﬁkacji gruntu z rolnego na leÊny. Na za∏o˝enie plantacji choinkowej na gruncie rolnym nie przys∏ugujà
dop∏aty z PROW.
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To jak najbardziej mo˝liwe. Âwiàteczne
drzewko mo˝na Êciàç w ramach zaplanowanych zabiegów piel´gnacyjnych (czyszczeƒ).
Najpopularniejszym gatunkiem choinkowym jest Êwierk. W uprawie leÊnej sadzi
si´ ok. 3–5 tys. sadzonek Êwierkowych na
1 ha. Zak∏adajàc przeznaczenie cz´Êci drzewek 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 choinki 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 Êwierkowych powinni myÊleç w∏aÊciciele gruntów nieco wilgotniejszych i ˝yêniejszych.
Je˝eli uprawa z przysz∏ymi choinkami jest

zajmuje si´ szacowaniem szkód i wyp∏atà
odszkodowaƒ, na mocy ustawy o ochronie
przyrody jest zobowiàzana do uwzgl´dnienia szkód w gospodarstwie leÊnym spowodowanych przez ˝ubry i bobry.
Specyﬁczna sytuacja dotyczy ∏osia
∏osia, który 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 Paƒstwa, tà samà drogà postanowi∏a pójÊç
grupa rolników z okolic Moniek. Sprawa
jest w toku. Temat odszkodowaƒ zwiàzanych z ∏osiami traﬁ∏ nawet do poselskiej
interpelacji.

A las nam roÊnie III
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Opinie z terenu

Jak to jest z prywatnymi lasami?
Dla pe∏nego obrazu problematyki
warto przedstawiç bardziej ogólnà
sytuacj´ lasów niepaƒstwowych
w Polsce. Te problemy identyﬁkowano podczas seminarium w NadleÊnictwie Krynki (29 listopada).
Przede wszystkim rozdrobnienie w∏asnoÊci,
w Polsce rzeczywiÊcie wyjàtkowe. Choç rozdrobnienie gruntów nie jest wy∏àcznie naszà
specyﬁkà, ale to w naszym kraju spotyka si´
dzia∏ki o szerokoÊci nawet kilkudziesi´ciu
centymetrów. Na prywatnego w∏aÊciciela przypada u nas ok. 1 ha lasu, nierzadko jeszcze
w postaci kilku skrawków lasu.
T´ sytuacj´ dodatkowo komplikujà wspó∏w∏asnoÊci, nieza∏atwione od d∏u˝szego czasu
sprawy spadkowe, skutkujàce np. niemo˝liwoÊcià ustalenia nazwiska osoby ˝yjàcej, odpowiedzialnej za las. Na wsi mo˝na us∏yszeç,
˝e o tym, do kogo nale˝y dzia∏ka leÊna, wiedzieli najstarsi mieszkaƒcy. Ta wiedza zanika,
a wraz z nià – mo˝liwoÊç gospodarowania.
Dzia∏ki bywajà tak drobne, ˝e niekiedy nawet
geodeci nie sà w stanie podjàç si´ wiarygodnego ustalenia punktów granicznych.

Dlaczego brakuje planów?
NadleÊniczy z Krynek Waldemar Sieradzki
jest zdania, ˝e podstawowym problemem jest
Plusy stowarzyszenia
Wspó∏decydowanie – stowarzyszenie to strona
w rozmaitych procedurach prawnych, konsultacjach spo∏ecznych, stanowieniu prawa. G∏os
organizacji ma na ogó∏ wi´kszà moc sprawczà
ni˝ g∏os pojedynczej osoby.
Wy˝sze ceny drewna – nie jest tajemnicà,
˝e ﬁrmy kupujàce surowiec nierzadko wykorzystujà niewiedz´ pojedynczych w∏aÊcicieli,
oferujàc zani˝one ceny. Stowarzyszenie mog∏oby wyszukiwaç i negocjowaç lepsze stawki,
oferujàc wi´ksze iloÊci drewna pochodzàce od
grupy w∏aÊcicieli.
Ni˝sze koszty – wi´kszy front robót – z zakresu zagospodarowania lasu, ale tak˝e geodezyjnych, transportowych, to korzystniejsze
stawki i u∏atwienie dla cz∏onków stowarzyszenia, którzy nie muszà osobiÊcie zajmowaç si´
organizacjà prac.
Doﬁnansowanie – oprócz wniosków w konkursach na realizacj´ projektów, mo˝liwe, ˝e
stowarzyszenia w∏aÊcicieli lasów b´dà mog∏y
uzyskiwaç wsparcie z funduszu leÊnego (takie
rozwiàzanie jest obecne w projekcie nowelizacji
ustawy o lasach).

brak uproszczonych planów urzàdzenia lasu.

Du˝y mo˝e wi´cej

Sytuacja dotyczy nie tylko Podlasia (np. z prawie 29 tys. ha lasów prywatnych w powiecie
bia∏ostockim, dokumenty urzàdzeniowe istniejà dla ok. 8 tys. ha), ale ca∏ego kraju. Planowaniem obj´tych jest jedynie 50% lasów.
Brak planów to efekt s∏abej kondycji ﬁnansowej starostw powiatowych. Jolanta Den,
bia∏ostocki wicestarosta, twierdzi, ˝e koszty
uzupe∏nienia dokumentacji przekroczy∏yby
milion z∏otych. Dodatkowe kilkaset tysi´cy
kosztowa∏aby prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko, wymagana, gdy urzàdzaniem obj´te
sà lasy po∏o˝one w ostoi Natura 2000 (jest
nià Puszcza Knyszyƒska). No i planów nie
ma, bo powiat ma do sp∏acenia d∏ugi szpitali,
utrzymuje szko∏y, drogi...
Ta sytuacja w ocenie nadleÊniczego NadleÊnictwa ˚ednia Miros∏awa Sienkiewicza to
efekt niespójnego rozwiàzania, które polega
na tym, ˝e wp∏ywy z podatku od lasów traﬁajà do gmin, zaÊ za nadzór nad lasami prywatnymi odpowiada powiat.
Tymczasem aktualne plany urzàdzeniowe
to u∏atwienie dla w∏aÊciciela lasu. Z góry
na kolejne 10 lat otrzymuje on wskazania
gospodarcze i wie, w jaki sposób mo˝e gospodarowaç. Brak planów to sytuacja niejasna prawnie, a w∏aÊciciel, by legalnie
u˝ytkowaç w∏asnoÊç, najcz´Êciej musi ka˝dorazowo zwracaç si´ o wydanie decyzji przez
starost´.

Natura 2000 stwarza nowe wyzwania dla
w∏aÊcicieli. WÊród zadaƒ ochronnych dla ostoi
naturowych mo˝na natraﬁç na takie, które
ograniczajà, czasem nawet ca∏kowicie, mo˝liwoÊç korzystania z lasu. Na razie nie zosta∏y
przewidziane rekompensaty za takie ograniczenia. Z pewnoÊcià ∏atwiej by∏oby o nie
zawalczyç nie pojedynczym osobom, ale organizacjom, jak np. stowarzyszenia w∏aÊcicieli
(wi´cej o po˝ytkach ze zrzeszania si´ w ramce).
Takich stowarzyszeƒ mamy w kraju zaledwie kilka. Najm∏odsze to Podlaskie Stowarzyszenie LeÊne z siedzibà w Orli. Mo˝na
powiedzieç, ˝e ruch stowarzyszeniowy jest
w powijakach, a w∏aÊcicielom lasów brakuje
przekonania do zalet zrzeszania si´ wokó∏
tematyki leÊnej. Zast´pca nadleÊniczego z NadleÊnictwa Rudka Sylwester Kowalczuk uwa˝a,
˝e ten stan to wynik historycznych zasz∏oÊci
i stosunkowo m∏odej demokracji w naszym
kraju. Warto stale wracaç do tematu, bo w krajach zachodniej Europy takie stowarzyszenia
to silne organizacje.

Zalesianie – nie dla ka˝dego
Powi´kszanie area∏u lasów prywatnych jest
mo˝liwe dzi´ki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dwa dzia∏ania
dost´pne dla rolników umo˝liwiajà p∏atnoÊci
z tytu∏u zalesiania gruntów rolnych i innych
ni˝ rolne (uznawanie za lasy naturalnie powsta∏ych samosiewów). Aby jednak uzyskaç
refundacj´ i coroczne p∏atnoÊci, najpierw trzeba
zainwestowaç niema∏e Êrodki, aby posadziç
i ewentualnie ogrodziç las. Wojciech Sadkowski z Wojnowiec twierdzi, ˝e to ok. 5 tys. z∏/ha,
nie liczàc w∏asnej pracy i swoich s∏upów
ogrodzeniowych. Nawet jeÊli gospodarstwo
ma grunty s∏abej jakoÊci, nie ka˝dego staç na
taki wydatek.
Rolnicy z gminy Szudzia∏owo zg∏aszajà te˝
inny problem – niedost´pnoÊç Êrodków PROW
w obszarze Natura 2000, gdzie zalesianie
traktuje si´ jako przedsi´wzi´cie mogàce istotnie wp∏ywaç na Êrodowisko. Osobom, które
chcia∏yby zalesiç fragmenty gruntu VI klasy,
nie udaje si´ uzyskaç stosownej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska.

Wiedza o lesie – to si´ op∏aca
LeÊniczy Adam Zadykowicz z Szudzia∏owa
chwali jednego z sàsiadów, Jerzego Stasiewicza, ˝e ten gospodaruje w swoim lesie
zupe∏nie tak, jak on sam w swoim leÊnictwie.
To wyjàtek. Wi´kszoÊç w∏aÊcicieli lasów ma
do nich inny stosunek – drzewa wycina nie
wtedy, gdy by∏oby to korzystne dla dalszej
hodowli drzewostanu, ale wtedy, gdy pojawia
si´ doraêna potrzeba. To zrozumia∏e, przecie˝ prywatny w∏aÊciciel nie ma mo˝liwoÊci
systematycznego u˝ytkowania cz´Êci drzewostanów, tak jak robi to leÊniczy.
Ale choç rolnik ma w∏asny las, nie zawsze
najlepiej zrobi, przeznaczajàc je na w∏asny
u˝ytek. Nierzadko w∏asne drewno op∏aca si´
sprzedaç jako tartaczne i kupiç np. taƒszy opa∏.
Rozbie˝ne priorytety lasu i potrzeb gospodarstwa warto godziç. Przede wszystkim ho∏dujàc zasadzie, ˝e ka˝de pozyskanie drewna
to element dalszej hodowli drzewostanu.
Âcinajàc drzewo, myÊlmy o tym, jak wp∏ynie
to na drzewa pozostajàce w lesie i te, które
wyrosnà w jego miejsce.

Rafa∏ Zubkowicz
Prywatni właÊciciele lasów
od 2010 r. majà swojà
reprezentacj´ ogólnopolskà.
To Polski Zwiàzek Zrzeszeƒ
LeÊnych. Odwiedê stron´
organizacji: www.pzzl.pl .

Wszystkie cz´Êci poradnika „A las nam roÊnie...” sà dost´pne na stronie www.laspolski.net.pl/lasyprywatne .

IV A las nam roÊnie

0_Poradnik dla wlascicieli lasów_6)sprostowanie.indd 20

12/11/12 10:05 AM

