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Bez klimatycznego
pełnomocnika?

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów wynika, że Rząd RP planuje usunąć urząd pełnomocnika ds. polityki klimatycznej.
Dział administracji zajmujący się tą kwestią został
wyodrębniony na podstawie nowelizacji ustawy
o działach administracji rządowej z 23 stycznia
2020 roku. Jak czytamy w wykazie: po dokonaniu
analizy zadań, które zostały przypisane dla (…)
działu administracji rządowej, należy stwierdzić,
że obejmują one zakres zadań wskazanych do
realizacji przez pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej. Potrzeba wprowadzania zmian wynika
z powyższych faktów i doświadczeń z dotychczasowej działalności oraz rekomendacji KPRM,
które wskazują na konieczność ograniczenia liczby
doradców i ministrów.

Klimatyczny Człowiek Roku

Konkurs Klimatyczny Człowiek Roku to projekt
pilotażowy, który został zorganizowany z inicjatywy Młodzieżowej Rady Klimatycznej działającej
przy MKiŚ. Przeprowadzony został przez ministerstwo przy udziale Krajowego Ośrodka Zmian
Klimatu (PIB-IOŚ). Konkurs przeznaczony jest
dla osób w wieku 16–30 lat, które angażują się
w prospołeczne, edukacyjne działania na rzecz
ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian
klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Tytuł
Klimatycznego Człowieka Roku 2021, dyplom,
statuetkę oraz czek na 13 tys. zł otrzymał Rafał
Maciaszek, który założył nieformalną organizację Łowca Obcych. W ramach inicjaty lokalizuje
i obejmuje monitoringiem gatunki roślin i zwierząt akwariowych uwolnionych do wód otwartych w Polsce

Miliard drzew w trzy lata?

Ukraina walczy z ociepleniem klimatu i zamierza
zasadzić miliard drzew w ciągu trzech lat. Kilka
dni po zakończeniu negocjacji klimatycznych podczas szczytu COP26 w Glasgow prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział ambitne
plany – w ciągu trzech lat Ukraina ma zasadzić
miliard drzew na terenie całego kraju. Unia Europejska zamierza pomóc i docelowo w ciągu dekady
nowych drzew ma być aż 3 miliardy.

Rozwój infrastruktury
„elektryków” dofinansowany

NFOŚiGW przeznaczy 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania „elektryków” i stacji tankowania wodoru: 1 mld zł zostanie skierowany na
rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby
ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł
wesprze inwestycje w ładowarki i stacje wodoru.
Już 7 stycznia 2022 r. NFOŚiGW rozpocznie nabór
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Fot. Emilia Waniewska

Współpraca w zakresie OZE
Lasy i Enea
Lasy Państwowe zawarły porozumienie ze
spółkami Enea S.A. i Enea Nowa Energia
Sp. z o.o. w zakresie rozwoju odnawialnych
źródeł energii. Umowę w siedzibie Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych podpisał
24 listopada 2021 r. p.o. dyrektor generalny
Lasów Państwowych Józef Kubica.
Umowa o potencjalnej współpracy z firmami z Grupy Kapitałowej ENEA otwiera wiele możliwości wspólnego działania
i realizacji nowatorskich projektów w zakresie produkcji energii elektrycznej.
Polska znajduje się w czołówce krajów
europejskich, jeśli chodzi o lesistość. W naszym kraju grunty leśne to ponad 9,46 mln ha,
z czego większość (76,9%) jest zarządzana
przez PGL Lasy Państwowe. Obecnie stosowane technologie umożliwiają budowanie
turbin wiatrowych o konstrukcji pozwalającej na pracę znacznie ponad koronami
drzew. Lasy Państwowe zarządzają również
gruntami rolnymi, które – w szczególności
te najsłabsze – mogą być wykorzystywane
do lokalizacji farm fotowoltaicznych. Nowe
źródła energii to kwestia zarówno ekologii,

Brak poparcia
Finlandia przeciw
jednolitej taksonomii
Jak informuje portal euractiv.pl, Finlandia
obawia się, że niejednoznaczne sformułowania
mogą sprawić, że unijna taksonomia nie obejmie leśnictwa. To z kolei może zagrozić inwestycjom w branży leśnej. Finom nie podoba się
również to, że techniczne kryteria kwalifikacji
traktują hydro- i bioenergię inaczej niż inne
niskoemisyjne formy energii.
Opinia w sprawie taksonomii UE stanie się
oficjalnym stanowiskiem państwa, jeśli zaakceptuje ją tzw. Wielka Komisja, organ parlamentu. Jednak niezależnie od niej Finlandia
zagłosuje przeciwko temu dokumentowi. Tak
samo zamierza postąpić Szwecja, gdzie leśnictwo również odgrywa ważną rolę w gospodarce.

jak i geopolitycznego bezpieczeństwa. Lasy
Państwowe pozostają otwarte na tego rodzaju inwestycje, które muszą być realizowane
z pełnym poszanowaniem przyrody.
W trakcie uroczystego podpisania umowy o współpracy w zakresie OZE w siedzibie DGLP spółkę ENEA Nowa Energia
reprezentował wiceprezes ds. operacyjnych
Stefan Traczyk, który w swojej karierze
zawodowej wiele lat pracował na różnych
szczeblach w strukturze LP.
– Umowa zapewnia wiele możliwości
współpracy, z korzyścią dla wszystkich stron.
Teraz będzie nam łatwiej działać w poszukiwaniu lokalizacji nowych projektów
w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – mówił prezes.

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. jest nową
spółką w Grupie Kapitałowej ENEA – została
utworzona w 2020 roku. Jej głównym celem
jest produkcja energii z OZE oraz realizacja
nowych inwestycji w tym zakresie. Obecnie
spółka Enea Nowa Energia w swej strukturze
ma 21 elektrowni wodnych, dwie biogazownie oraz 34 turbiny wiatrowe. Jednocześnie
spółka przygotowuje i w części realizuje kilkanaście projektów farm fotowoltaicznych.
Red.

Zmiana zakładająca, że użytkowanie lasów powinno być badane tylko na poziomie państw
członkowskich, może okazać się tylko krótkotrwałym zwycięstwem. Unijny akt trudno więc
określić jako satysfakcjonujący.
Rząd Sanny Marin, w którego skład wchodzą Socjaldemokratyczna Partia Finlandii, Partia Centrum, Liga Zielonych, Sojusz Lewicy
i Szwedzka Partia Ludowa były w tej sprawie
podzielone. Zieloni i Lewica byli przeciwni
wspomnianej poprawce. Określiły tę zmianę jako szkodliwą dla fińskich interesów oraz
kontrproduktywną z punktu widzenia celów
UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej. Z kolei Partia Koalicji Narodowej poparła decyzję o zagłosowaniu przeciwko aktowi
delegowanemu, ale oskarżyła rząd o niezdecydowanie i opieszałość w działaniach.
Red.

wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie
infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.
Dzięki niemu w całej Polsce powstanie sieć ponad
17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.
Fot. www.stock.adobe.com

Polskie sokolnictwo wpisane
na listę UNESCO
Kilka wieków tradycji
Wpis sokolnictwa na Reprezentatywną Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
Ludzkości został rozszerzony o sześć państw:
Polskę, Irlandię, Chorwację, Holandię,
Kirgistan i Słowację. Decyzję o rozszerzeniu wpisu podjął Międzyrządowy Komitet
ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego podczas 16. sesji w Paryżu.
Obecnie wpis obejmuje 24 państwa.
Sokolnictwo jako żywa tradycja zostało
wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości
w 2010 r. – wniosek złożyło 11 państw, inicjatorem były Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Dwa lata później nastąpiło pierwsze rozszerzenie wpisu o dwa państwa, a w 2016 r. drugie – o pięć następnych. Po dzisiejszym wpisie,
rozszerzającym listę po raz trzeci, sokolnictwo
obejmuje łącznie 24 państwa.
Nie ma dostatecznych źródeł, na podstawie
których można jednoznacznie określić miejsce,
z którego sokolnictwo się wywodzi. Najbardziej popularna teoria głosi, że powstało w Azji,
a wiele źródeł wskazuje na centralną i południowo-wschodnią część tego kontynentu.
Informacje źródłowe świadczą o wysoko rozwiniętym sokolnictwie już w początkach polskiej państwowości. Od wczesnego
średniowiecza ten rodzaj łowów należał do
regaliów królewskich, cieszył się wielkim
zainteresowaniem władców, o czym świadczy średniowieczne prawo falcatio, nakazują-

ce pod surową karą chronić gniazda sokołów.
Z czasem prawo polowania uzyskiwały szersze grupy społeczne: rycerstwo, kler i szlachta.
Największy rozwój sokolnictwa w Polsce
przypada na czasy Jagiellonów i XVI wiek.
Jego ponowny rozkwit to wynik działań
pasjonatów, którzy w latach 70. doprowadzili
do odrodzenia sokolnictwa w Polsce.
Lista reprezentatywna jest wykazem praktyk i zjawisk z całego świata, które pomagają
ukazać różnorodność dziedzictwa niematerialnego i podnieść świadomość społeczeństwa na temat jego znaczenia. Wpisu dokonuje Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
podczas corocznych obrad. Wnioski oceniane są pod kątem zgodności z kryteriami wpisu opracowanymi przez UNESCO na mocy
standardów Konwencji.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe
oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy,
wiedzę i umiejętności oraz związane z nimi
instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową, które wspólnoty, grupy
i (w niektórych przypadkach) jednostki uznają
za część własnego dziedzictwa kulturowego.
To niematerialne dziedzictwo kulturowe,
przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest
stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy
w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem
przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając
się w ten sposób do wzrostu poszanowania
dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej
kreatywności.
Red.

Hodowla Ogara Polskiego

Zgrane Muzykanty
przyjmuje zapisy na szczenięta planowane
na rok 2022.
Już od 15 lat, w oparciu o zdrowy i użytkowy
materiał rodzicielski, psy z tej hodowli
są pomocnikami myśliwych.
Sprawdzają się jako towarzysze dla osób
aktywnych, a z uwagi na przyjazny charakter
stają się często przyjaciółmi dzieci.

Zgrane Muzykanty

tel.: 503 728 496,
e-mail: arturfoto17@vp.pl

Wielka Brytania
z obowiązkowymi ładowarkami

Od początku tego roku we wszystkich nowo budowanych domach oraz budynkach komercyjnych
w Anglii mają być instalowane punkty ładowania samochodów elektrycznych. Wymóg ten ma
dotyczyć również budynków, które będą poddawane znaczącej renowacji, jeśli jest przy nich co
najmniej 10 miejsc parkingowych. Brytyjski rząd
liczy, że dzięki temu co roku powstanie nawet
145 tys. punktów ładowania. Wprowadzenie
obowiązku instalowania punktów ładowania jest
związane z promowanym zastąpieniem samochodów spalinowych pojazdami elektrycznymi,
co z kolei jest elementem planu osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050
roku. Sprzedaż nowych samochodów z silnikami benzynowymi i diesla ma zostać zakazana
w 2030 roku.

Słonie pod obstrzałem

Zagraniczni myśliwi po zniesieniu przez Botswanę
pięcioletniego zakazu polowań na słonie od
początku roku pozostawili w tym kraju 2,7 mln dolarów – informuje amerykańska rozgłośnia Voice
of America. W państwie położonym w południowej części Afryki żyje ⅓ światowej populacji
tych ssaków. Rząd Botswany wydał w tym roku
287 licencji na polowanie na słonie. Zagraniczni
myśliwi płacą do 43 tys. dolarów za odstrzelenie
jednego osobnika.

Polacy a inicjatywy
ekologiczne

70% badanych oczekuje wprowadzenia przepisów
wspierających ekologiczne inicjatywy, tj. farmy
wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne, oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną. Wynika to z badania „Wybory Polaków a zrównoważony rozwój”. Pandemia skłoniła
co drugiego Polaka do refleksji na temat wpływu
indywidualnych działań na środowisko. Co więcej,
aż 89% badanych jest zdania, że ma wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych
i środowiskowych. Prawie ¾ ankietowanych wskazało również, że stara się zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów spożywczych – taka postawa
częściej występuje wśród kobiet i osób starszych.
A ponad połowa (56%) jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaangażowana w segregowanie
opakowań po żywności.
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opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania i zmiany
tytułów. Warunkiem przyjęcia materiału do druku jest złożenie
wraz z wydrukiem artykułu oświadczenia o tym, że nie został
on złożony do opublikowania w innej redakcji.
Materiały publikowane w „Lesie Polskim” mogą być
wykorzystywane publicznie pod warunkiem podania źródła.
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Fot. Ewelina Baran

Żubry z Mucznego już mają imiona
Rozstrzygnięcie konkursu
Pumba i Pusianek to imiona żubrzyków, które
w tym roku urodziły się w zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem. Wybrano je spośród
ponad 2000 propozycji nadesłanych na konkurs organizowany przez leśników z Nadleśnictwa Stuposiany (RDLP w Krośnie).
– To było nie lada wyzwanie dla nas, bo
liczba zgłoszeń przeszła wszelkie oczekiwania – mówiła Kaja Hrabal z Nadleśnictwa
Stuposiany. – Po długich debatach i sprawdzeniu oryginalności imion, wybrano dwa:
Pumba i Pusianek. Imię Pumba to propozycja nadesłana przez panią Weronikę, zaś
Pusianek to imię zaproponowane przez
pana Grzegorza. Zaznaczam, że imiona te

Polowania na gruncie prywatnym
Raport o braku zgody
Prawo łowieckie pozwala myśliwym w ramach dzierżawionego przez nich obwodu
łowieckiego polować nawet na czyjejś prywatnej łące, polu czy w lesie. Do 2018 r.
właściciel nieruchomości nie miał żadnej
możliwości wyproszenia tych osób ze swojego terenu, o ile tylko byli to członkowie koła
łowieckiego. Myśliwi w takich sytuacjach
zazwyczaj każą się oddalić właścicielowi terenu, ostrzegając go przed konsekwencjami
prawnymi utrudniania polowania. Grozi za
to grzywna lub kara więzienia do roku, a nawet 5 lat (odstrzał sanitarny).
Ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka kilka razy stwierdził, że zmuszanie
właściciela nieruchomości do tolerowania
na swoim terenie polowań stanowi zarówno
nadmierną ingerencję w prawo własności, jak
i narusza jego prawa, jeśli z przyczyn moralnych nie godzi się on na zabijanie zwierząt na
swoim terenie. W 2018 r. Sejm wprowadził
do Prawa łowieckiego art. 27b, który umoż-

powtarzały się w nadesłanych zgłoszeniach,
ale jako pierwsze przesłali je właśnie pani
Weronika i pan Grzegorz. Bardzo dziękujemy wszystkim za ogromne zainteresowanie i czynny udział w naszym konkursie,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Warunkiem udziału w konkursie było
zaproponowanie imion „męskich”, rozpoczynających się od liter „Pu”, tak w księdze
rodowodowej żubrów przyjęto ewidencję
osobników linii białowiesko-kaukaskiej urodzonych w hodowlach zamkniętych, a żubry
z tej linii żyją właśnie w Bieszczadach.
W zagrodzie żyje obecnie 10 żubrów,
w tym trzy tegoroczne, natomiast ich liczebność w stanie dzikim w Bieszczadach przekracza 700 osobników.
Edward Marszałek

liwia właścicielowi nieruchomości złożenie
przed starostą oświadczenia o zakazie polowania na swoim terenie.
Organizacja ekologiczna „Źródła”, zajmująca się m.in. wsparciem prawnym i informacyjnym dla osób mających problemy
z myśliwymi, zbadała, ile takich oświadczeń
złożono do tej pory. Z odpowiedzi na zapytania, które rozesłano do wszystkich starostw powiatowych w kraju wynika, że do
tej pory złożono już 994 takie oświadczenia.
W wielu powiatach jest ich po kilkanaście,
ale są też takie, gdzie nie wpłynęło ani jedno. – Być może nie wszyscy jeszcze wiedzą o takiej możliwości – mówi Krzysztof
Wychowałek z Ośrodka „Źródła”. – Dzwoni do nas bardzo dużo osób zaniepokojonych
obecnością myśliwych na swojej posesji lub
w jej bezpośrednim pobliżu. Informujemy
ich o przysługujących im prawach. Warto
też sprawdzać, czy urząd gminy prawidłowo informuje na swojej stronie internetowej
o miejscach i terminach zaplanowanych polowań zbiorowych.
Red.

Powiedzieli nam
Zespół ds. edukacji ekologicznej
Pierwsze spotkanie
Przygotowanie scenariuszy lekcyjnych do realizacji w ramach godziny wychowawczej to
główny temat rozmów podczas pierwszego
posiedzenia zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. W spotkaniu,
które odbyło się 19 listopada 2021 r., udział
wziął wiceminister klimatu i środowiska
Adam Guibourgé-Czetwertyński.
Jak poinformował podczas spotkania wiceminister, 17 sierpnia minister edukacji i nauki
oraz minister klimatu i środowiska podpisali
list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. – Kilka miesięcy temu podpisaliśmy
list intencyjny wyrażający wolę współpracy
na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Jego następstwem jest powołanie zespołu
ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej,
i promocji ekologicznych warunków życia.

W prace zespołu zaangażowani są przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki,

„Bocian” z dofinansowaniem
Projekt ochrony
błotniaka łąkowego
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” uzyskało
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w ramach
programu: Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu) 660 tys. zł na „Realizację Krajowego
Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego”.
Umowa przekazania środków została
podpisana 9 listopada 2021 r. w Warszawie przez p.o. dyrektora Departamentu
Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW
Dianę Piotrowską oraz prezesa Zarządu
TP „Bocian” Dominika Krupińskiego.
Koszt całkowity wdrożenia programu sięgnie
ok. 860 tys. zł.
Celem inicjatywy będzie zwiększenie sukcesu lęgowego i produktywności populacji
ptaka na obszarach o wysokim zagęszczeniu
par lęgowych (gnieżdżących się w uprawach
rolnych) oraz zwiększenie wiedzy o potrzebie ochrony gatunku w społeczeństwie.
Błotniak łąkowy jest nielicznym ptakiem
drapieżnym (z rodziny jastrzębiowatych)
występującym w niemal całej Europie, w tym
także w Polsce. Ptak ten na „Czerwonej liście
ptaków Polski” został sklasyfikowany jako gatunek narażony ze względu na obserwowane
ostatnio silne zmniejszanie się jego populacji.

Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP,
Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentu Studentów RP oraz organizacji młodzieżowych
skupionych w Klimatycznym Dialogu Młodzieżowym. Niestety w tym gronie zabrakło
przedstawicieli LP.
W trakcie spotkania omówione zostało pierwsze z zadań zespołu – przygotowanie scenariuszy lekcyjnych na zajęcia
w ramach godziny wychowawczej. – To am-

Papież
pobłogosławił

bitne wyzwanie, jednak łącząc siły, wiedzę i doświadczenie, a także korzystając
ze wsparcia eksperckiego, zrealizujemy ten
projekt – zaznaczył wiceminister Guibourgé-

Sadzonki, które trafią do gruntu w sezonie wiosennym, stanowią dar leśników naszej dyrekcji dla społeczności regionu z okazji setnej rocznicy powrotu
Górnego Śląska do Macierzy. Zostały one zabrane
do Watykanu przez leśników pielgrzymujących do
grobu św. Jana Pawła II.
Wizyta naszej delegacji w Rzymie oprócz celu
religijnego miała przede wszystkim za zadanie
promocję polskiego leśnictwa. Liczne spotkania
z przedstawicielami kurii rzymskiej oraz biskupami
przebywającymi w Watykanie posłużyły prezentacji polskiego modelu zrównoważonej gospodarki
leśnej, realizowanego od trzech dziesięcioleci.
Kulminacyjnym punktem pobytu było spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Ojciec Święty został
zapoznany z wybranymi celami i problemami
gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Na zakończenie audiencji pobłogosławił
sadzonki Dębów Powstań Śląskich.
W ocenie naszego dyrektora, Damiana Siebera,
watykańska misja to liczący się krok w kierunku
prezentowania polskiej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej na arenie międzynarodowej. To także pokazanie dobrego wizerunku
polskiego leśnika. Zdaniem dyrektora należy konsekwentnie i sukcesywnie kontynuować promocję
polskiego modelu leśnictwa poza granicami kraju
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nasiennictwem leśnym i hodowlą lasu.
Mamy bowiem olbrzymie dokonania naukowe
i praktyczne, które w warunkach dużych zmian
klimatycznych pozwalają nam na prowadzenie kompleksów leśnych oraz ich przebudowę
w taki sposób, by osiągnąć nadrzędny cel, jakim
jest trwałość lasu także w trudnych warunkach siedliskowych i środowiskowych.
Przypomnę, że w Polsce, w każdej dyrekcji regionalnej LP rosną dęby ku czci św. Jana
Pawła II, bądź posadzono je w innych intencjach, lecz zostały poświęcone przez papieża-Polaka. Nasza dyrekcja postanowiła pójść
tą samą drogą, chcąc wnieść wkład leśników
w uczczenie stulecia Powstań Śląskich. To godny
dar stanowiący owoc śląskiej ziemi i pracy
ludzi lasu. 
C

-Czetwertyński.
Wiceminister wskazał także, że realizując to zadanie, MKiŚ traktuje młodzież jako
partnerów. – Chcemy, aby głos młodzieży
był słyszalny w tematach edukacji ekologicznej i klimatycznej. Jestem przekonany,
że uda nam się wypracować scenariusze
lekcyjne na zajęcia dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
Red.

Na skutek degradacji siedlisk błotniak
zaczął wyprowadzać lęgi z terenów podmokłych w uprawy zbóż i na zmeliorowane łąki.
Ponadto obok procesów przekształcania się
naturalnych siedlisk ptaka czynnikami zagrażającymi populacji stały się także: niszczenie
gniazd, które są założone na polach uprawnych przez maszyny rolnicze, stosowanie
toksycznych środków ochrony roślin, a także
aktywność drapieżników – głównie lisów.
Najskuteczniejszą metodą ochrony, stosowaną od wielu lat w różnych krajach Europy, jest zabezpieczanie lęgowisk za pomocą
ogrodzeń z różnego typu siatki. Ogrodzenie
chroni pisklęta w czasie żniw, nielotne młode pozostają bezpieczne i nie giną podczas
koszenia zboża.
Równolegle zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne, m.in.: kampanię
edukacyjną na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych, a także konferencje: otwierającą i zamykającą projekt.
Efektami bezpośrednimi projektu będzie objęcie ochroną czynną co najmniej
160 lęgów błotniaka łąkowego. Będzie ona
realizowana w regionach o kluczowym znaczeniu dla tego gatunku. Grupą docelową,
z którą beneficjent ma w planach nawiązać
współpracę, będzie społeczność wiejska,
głównie rolnicy.
Red.

We wszystkich dekanatach Archidiecezji Katowickiej zostaną posadzone Dęby Powstań Śląskich ofiarowane przez leśników z regionu
śląskiego. Mówi o tym Sławomir
Cichy z zespołu ds. komunikacji
społecznej RDLP w Katowicach.

Notował: Emilian Szczerbicki
Las Polski 1/2022
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Rząd uznał skargę KE
W celu zażegnania sporu z Komisją Europejską odnośnie brzmienia art. 14b
ustawy o lasach w świetle art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy
ptasiej, Rząd RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy
o ochronie przyrody. Jej pokłosiem stanie się nowy kodeks dobrych praktyk
w gospodarce leśnej.

W

połowie lipca 2021 r. Komisja Europejska wniosła skargę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, stawiając zarzut uchybienia zobowiązaniom określonym w art. 6
ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 lit. a–d, art. 13
ust. 1 lit. a oraz art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także
w art. 4 ust. 1, art. 5 lit. a, b, d oraz art. 9
ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa.

Nieprawidłowa interpretacja

W uzasadnieniu zarzutu – dowiadujemy się
z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
– KE podnosi, że wprowadzenie w 2016 r. do
polskiej ustawy o lasach art. 14b. ust. 3, zgodnie z którym gospodarka leśna prowadzona
w oparciu o wymogi dobrej praktyki nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony
przyrody, stanowi nieprawidłową interpretację dyrektyw unijnych (siedliskowej i ptasiej).
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A to dlatego – argumentuje KE – że ignoruje
przewidziany w nich obowiązek ustanowienia
rygorystycznych systemów ochrony gatunków zwierząt i dzikiego ptactwa. Zdaniem
komisji brzmienie powyższego przepisu
w ustawie o lasach kreuje fikcję prawną z uwagi na brak jego zgodności z nakazami ochrony
gatunków ujętymi w art. 12 i 13 dyrektywy
siedliskowej oraz art. 5 i 9 dyrektywy ptasiej.
Ponadto artykuł 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej i art. 4 ust. 1 dyrektywy ptasiej wymagają
przyjęcia środków ochronnych dla konkretnych obszarów. Stosowanie zaś art. 14b ust. 3
ustawy o lasach zakłada, że w Polsce nie ma
już powierzchni leśnych mogących potrzebować ustalania i wdrażania takich środków,
z czym nie zgadza się KE.

Istotne zmiany

Jak już sygnalizowaliśmy w numerze 22/2021
„Lasu Polskiego”, Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz
ustawy o ochronie przyrody złożony przez

Fot. Marek Matyjaszczyk (2)

ministra klimatu i środowiska. Jest on nie tylko wynikiem resortowych analiz problemów
i praktycznych doświadczeń w stosowaniu
przepisów w zakresie ochrony przyrody, ale
także reakcją na wezwanie Komisji Europejskiej. Zmiany polegają na uchyleniu art. 14b
w ustawie o lasach, który mówi, że właściciele
lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej, opierając się na tzw. dobrych praktykach.
W ustawie o ochronie przyrody wprowadza
się kilka istotnych zmian.
Przypomnijmy, że art. 52, ust 2. pkt. 10
ustawy o ochronie przyrody mówi, że na obszarach bytowania gatunków zwierząt objętych
ochroną gatunkową mogą być wprowadzone,
pod pewnymi warunkami, odstępstwa od zakazów wykonywania niektórych czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
leśnej, jeśli ich technologia uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów. W tym kontekście
w art. 52 ust. 5 tejże ustawy zapisano – w ramach bieżącej nowelizacji – że odstępstwo od
zakazów, ujętych w ust. 2 pkt 10, nie dotyczy
gatunków wymienionych w załączniku IV
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także chronionych gatunków ptaków (dyrektywa ptasia).
Nadmieńmy, że załącznik IV określa gatunki
roślin i zwierząt wymagające ścisłej ochrony
i będące w kręgu zainteresowania wspólnoty.

Na czasie
Polska przyroda leśna jest wciąż naszym
największym bogactwem wartym kompromisu z Komisją Europejską

Doprecyzowane wymagania

Po art. 52a w ustawie o ochronie przyrody dodano art. 52b, w którym ustalono, że właściciel
lasu będzie stosował wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, określające
sposób postępowania podczas przygotowywania i realizacji działań gospodarczych. Praktykę
tę opublikuje minister klimatu i środowiska
w formie rozporządzenia, co ma zapewnić
ochronę gatunków, będących w szczególności przedmiotem zainteresowania wspólnoty
europejskiej, z uwzględnieniem celów i zasad
gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.
Czy w projekcie ustawy określono, czemu mają przeciwdziałać wymagania dobrej praktyki? W odniesieniu do gatunków
wymienionych w załączniku IV dyrektywy
Rady 92/43/EWG jest mowa o zapobieganiu
celowemu:
a) chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących okazów tych gatunków i ich niepokojeniu, w szczególności w okresie rozrodu,
wychowu młodych, snu zimowego i migracji;
b) niszczeniu lub wybieraniu jaj oraz pogarszaniu stanu lub niszczeniu terenów rozrodu
okazów lub ich odpoczynku;

c) zrywaniu, zbieraniu, ścinaniu, wyrywaniu lub niszczeniu dziko występujących roślin
w ich naturalnym zasięgu.
Wobec chronionych gatunków ptaków na
mocy dyrektywy ptasiej zapobieganie odnosi
się do umyślnego zabijania osobników, niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj oraz
umyślnego płoszenia ptaków, w szczególności
w okresie lęgowym i wychowu młodych, jeżeli mogłoby to wpłynąć na zachowanie właściwego stanu ochrony tych ptaków.

Konkrety w rozporządzeniu

Wprowadzenie dobrej praktyki ma zapobiegać
występowaniu potencjalnych kolizji prac z zakresu gospodarki leśnej z wymogami ochrony
środowiska. Resort już zapowiada, że praktyka
ta zostanie podzielona na dwa zbiory zadań – na
etapie przygotowawczym i w momencie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej. Należy
się liczyć z ustanowieniem wymogu przeglądu
dostępnych danych w celu sprawdzenia bytności gatunków chronionych lub potencjalnych
miejsc ich występowania. Doprecyzowany zostanie sposób oznakowania tych miejsc. Z innych możliwych zapisów wymieńmy zakaz
cięć zupełnych w odległości co najmniej 25 m
od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz
– wg dokonanej oceny – od miejsc pamięci
narodowej i kultu religijnego. Zostaną również określone zasady pozostawiania fragmentów drzewostanów do naturalnego obumarcia

oraz średni poziom liczby martwych drzew
na 1 ha powierzchni leśnej.

Zachowanie wielofunkcyjności

Z opinii, jaką otrzymaliśmy z Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji MKiŚ, dowiadujemy się,
że resort jest przekonany, iż zastosowanie
nowych przepisów pozwoli zachować różnorodność biologiczną przy jednoczesnym
utrzymaniu produkcji drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania
lasu. Pozwoli to utrzymać zatrudnienie
w sektorze leśnym, co jest bardzo ważne
w regionach, w których gospodarka leśna
stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów miejscowej ludności.
Przyjęte rozwiązania przyczynią się też do
zwiększenia świadomości wartości przyrodniczej lasów, niezależnie od ich własności.
A kładąc większy nacisk na troskę o środowisko przyrodnicze podczas pozyskania drewna,
wzmocnią ochronę przyrody, tym samym
podwyższając atrakcyjność obszarów leśnych.
Gospodarka leśna stanie się jeszcze bardziej
przyjazna środowisku, co w przyszłości może
zaowocować ograniczeniem lokalnych konfliktów na tle sposobu gospodarowania lasami.
Zakłada się utrzymanie ciągłego dostępu do
całej gamy usług ekosystemowych. 
C
Emilian Szczerbicki

O stanie lasów oprócz zapisów prawnych decyduje mądrość polskich leśników i ich historycznie utrwalone poczucie odpowiedzialności
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Obiektywna i szybka odbiórka
Możliwości wdrożenia do praktyki leśnej innowacyjnych metod pomiaru
drewna były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w Poznaniu
w drugiej połowie listopada 2021 roku. W centrum zainteresowania znalazły
się systemy fotooptyczne.
Konferencja odbyła się z inicjatywy Katedry
Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. Jej główną
ideą było podsumowanie tematu badawczo-wdrożeniowego, realizowanego w LZD,
w ramach którego porównano ze sobą kilka
systemów fotooptycznego pomiaru drewna
okrągłego w stosach. Analizowane były trzy istniejące na rynku produkty: iFovea, Timbeter
oraz LogStackPro. O projekcie tym pisaliśmy już w numerze 18/2021 „Lasu Polskiego”.
Swój udział w konferencji zarejestrowało
w sumie blisko 250 osób, przy czym ponad
100 uczestniczyło w niej stacjonarnie, a niemal 150 zadeklarowało udział online. W zamyśle organizatorów konferencja miała stanowić
praktyczne i naukowe forum wymiany wiedzy
i doświadczeń z zakresu optymalizacji procesów odbioru i pomiaru surowca drzewnego,
a także wdrażania najnowszych rozwiązań.
Cel ten udało się zrealizować, jako że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich interesariuszy tego aspektu pozyskania
drewna: leśnicy, przedsiębiorcy leśni, drzewiarze, naukowcy i producenci stosownych
rozwiązań pomiarowych.
Pierwszy, stacjonarny dzień konferencji podzielony był na cztery sesje, w trakcie których
wygłoszono 17 referatów. Dla każdego prelegenta przewidziano dziesięć minut na prezentację i pięć na dyskusję. Godna pochwały była
dyscyplina czasowa, którą udało się organiza-

torom zachować. Ze względu na liczny udział
gości z zagranicy, konferencję prowadzono symultanicznie w języku polskim i angielskim.
Po dniu referatowym nastąpił dzień terenowy
w lasach LZD w Murowanej Goślinie, w trakcie którego uczestnicy mogli własnoręcznie
przetestować i porównać fotooptyczny pomiar
drewna za pomocą aplikacji iFovea, Timbeter
i LogStackPro na specjalnie w tym celu przygotowanych stosach.

Tablet zamiast taśmy

Rozmiar pozyskania drewna w Polsce w ostatnich latach osiągnął poziom ok. 40 mln m3,
z czego szacunkowo 40% pozyskano harwesterami. Mimo że na świecie stosowane są
różnorodne szybkie i dokładne metody pomiaru drewna (np. laserowy pomiar drewna
na samochodach wywozowych czy też pomiar
masy drewna w oparciu o tensometry wagowe
bądź tensometryczne czujniki osiowe), w Polsce odbiórka i pomiar stosów prowadzone są
nadal w tradycyjny sposób, z zastosowaniem
linijki i taśmy, co wiąże się ze znaczną czasochłonnością. Na podstawie badań Katedry
Użytkowania Lasu w Poznaniu oszacowano,
że zadania związane z pozyskaniem, odbiórką
i sprzedażą drewna stanowią obecnie największy udział w rocznej strukturze czasu pracy
na stanowiskach pracowników administracji
terenowej LP. Zawierają się one w przedziale
27–33%, podczas gdy zadania hodowlano-ochroniarskie stanowią 18–21%. W związku

W konferencji, której tematyka koncentrowała się na fotooptycznych metodach pomiaru drewna, udział wzięło szerokie grono interesariuszy

10 Las Polski 1/2022

z tym zauważalna jest potrzeba przebadania
i wdrożenia lepszych oraz wydajniejszych
rozwiązań organizacji tego aspektu procesu
pozyskiwania drewna. Jedną z możliwości
w tym zakresie jest zastosowanie metod fotooptycznych przy pomiarze surowca drzewnego. Rynek oferuje wiele produktów w tym
zakresie, m.in. AFoRS, Fovea, HD Silva,
Logsize, LogStackPro, mScale, sScale, Timbeter czy Trestima Stack. Na wydziałach
leśnych prowadzono różnorodne badania mające na celu określenie dokładności
oszacowania miąższości przy pomocy wybranych metod fotooptycznego pomiaru
drewna oraz określenie ich czasochłonności
w stosunku do pomiaru tradycyjnego. Wyniki tych badań zaprezentowali prof. Piotr
Mederski (UP w Poznaniu), prof. Tadeusz
Moskalik (SGGW w Warszawie), dr hab.
Arkadiusz Stańczykiewicz (UR w Krakowie) oraz prof. Arkadiusz Tomczak
(UP w Poznaniu). W ramach swoich analiz
naukowcy poddawali testom aplikacje iFovea,
LogStackPro oraz Timbeter. Badania prowadzone przez różne ośrodki naukowe na
różnych sortymentach, gatunkach i w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
zgodnie wykazywały, że fotooptyczny pomiar
drewna jest szybką metodą uzyskiwania informacji o miąższości drewna układanego
w stosach. Dokładność pomiaru zależy jednak
od wielu czynników. Wpływ na dokładność
oszacowania miąższości zarówno metodą fotooptyczną, jak i tradycyjną, mają m.in. czynniki osobowe o charakterze subiektywnym (np.
doświadczenie, skrupulatność osoby mierzącej,
pośpiech), czynniki o charakterze technicznym
(np. jakość, stan techniczny „przyrządów” pomiarowych), a także czynniki bezpośredniego
otoczenia (np. warunki świetlne, widoczność
lub dostęp do mierzonych elementów). Co
jednak najważniejsze, wnioski wskazują, że

nie występują różnice istotne statystycznie
(co w praktycznym ujęciu oznacza, że ich nie
ma) między miąższością drewna obliczoną
metodami fotooptycznymi i sposobem tradycyjnym. Następuje natomiast istotne skrócenie czasu pomiaru z zastosowaniem tabletu
i stosownej aplikacji.
Doświadczenia z pomiarami stosów drewna z zastosowaniem technologii LiDAR
(Light Detection And Ranging), bazującej na
obrazowaniu wykonywanym światłem lasera, zaprezentował prof. Piotr Wężyk z UR
w Krakowie. Metodyka ta mimo szybkości
pomiaru nie jest jednak obecnie tak rozpowszechniona w codziennym zastosowaniu jak
technologie fotooptyczne. Niemniej skaning
laserowy od co najmniej dekady zyskał w wielu krajach rozwiniętych miano referencyjnej
metody pomiarowej drzew i drzewostanów.
W trakcie dyskusji wypłynęła kwestia
pewnej niedoskonałości metodycznej badań porównawczych metod pomiarowych,
w których punktem odniesienia jest pomiar
tradycyjny, z zastosowaniem taśmy, obarczony
pewną subiektywnością. – Nie można stosować taśmy i klupy jako referencji – zaznaczył
prof. Krzysztof Stereńczak, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa ds.
naukowo-badawczych. Wiesław Krzewina,
dyrektor LZD w Murowanej Goślinie, podkreślił: – Nie znamy rzeczywistej dokładności
pomiaru metodą tradycyjną (taśmą). Z tego
też względu, badając dokładność metod fotooptycznych, należy mówić nie tyle o błędach, co raczej o rozbieżnościach w stosunku
do klasycznej, obowiązującej póki co w PGL
LP metody odbiórki. Różnice w stosunku
do pomiaru standardowego (które tak czy
inaczej są statystycznie nieistotne) mogą wynikać również z niedoskonałości współczynników przeliczeniowych z mp na m3. Z tego
względu na poziom rozbieżności pomiędzy
pomiarem tradycyjnym a fotooptycznym,
jak zauważył prof. Tobias Cremer z Uniwersytetu w Eberswalde, wpływ ma także
jakość ułożenia stosów – im gorsza jakość,

tym większa rozbieżność. Wynikać to może
z faktu, że w metodzie tradycyjnej stosowane
są uśrednione współczynniki przeliczeniowe
z mp na m3 dla danego sortymentu, natomiast aplikacje fotooptyczne mogą stosować
współczynniki dynamiczne, określone dla
danego stosu (na podstawie różnicy wynikającej z powierzchni obrysu stosu i sumarycznej powierzchni czół wałków w stosie). Nie
można wykluczyć zatem, że dokładniejszy
jest właśnie pomiar fotooptyczny. W ramach
podobnych badań prowadzonych w Finlandii, które zaprezentował prof. Kalle Kärhä
(Univeristy of Eastern Finland), referencyjną
miąższość stosów drewna określano metodą
ważenia hydrostatycznego.

Doświadczenia praktyczne

Historia testów i prób wdrożenia w Polsce
fotooptycznych metod pomiaru i odbiórki
surowca drzewnego ma już niemal dziesięcioletnią historię. Urządzenia tego typu były
testowane przez leśniczych już w 2013 r.
w Nadleśnictwie Świeradów, którym wówczas kierował Wiesław Krzewina. W roku
2015, gdy Wiesław Krzewina piastował stanowisko zastępcy dyrektora generalnego LP
ds. rozwoju, miał miejsce pierwszy ogólnokrajowy test trzech fotooptycznych systemów,
bazujący na wcześniejszych doświadczeniach
ORWLP w Bedoniu (wyniki Bedoń prezentował w 2015 r. podczas targów leśnych
w Rogowie). We wnioskach płynących z badań, obejmujących pomiar blisko 45 tys. m3
drewna, stwierdzono m.in., że szacunkowy
błąd pomiarowy mieści się w granicach błędu
statystycznego, pomiar fotooptyczny miąższości stosu jest znacznie mniej pracochłonny
niż pomiar „ręczny” (przy czym im stos ma
więcej kubików, tym większa korzyść czasowa pomiaru fotooptycznego) oraz wydano
rekomendacje dla systemu usprawniającego
pomiar podczas odbioru surowca pozyskanego w konsekwencji klęsk żywiołowych. Dlatego też w roku 2017, po huraganie w Borach
Tucholskich, tak szybko udało się wdrożyć

do praktyki system sScale firmy Dralle A/S,
co wymagało m.in. integracji z SILP. Na
powierzchniach poklęskowych zmierzono
w efekcie ponad 1,6 mln m3 drewna w stosach. Zastosowanie fotooptycznej metody
pomiaru spotkało się wówczas z pozytywnym odbiorem zarówno administracji Lasów,
jak i firm leśnych oraz odbiorców drewna.
W 2020 r. opracowano w Bedoniu standard
wymiany danych zapewniający bezpośrednią
integrację aplikacji Leśnik+ z zewnętrznym
systemem pomiarowym. Po prezentacji Jakuba Sarzyńskiego (ORWLP w Bedoniu)
i Wojciecha Szmyry (RDLP w Pile), przybliżającej historię testów fotooptycznych w PGL
LP, od jednego z obecnych na sali leśników-praktyków padło konkretne pytanie: – Jakie
jest zaawansowanie decyzyjne w PGL LP?
Kiedy któraś z tych metod fotooptycznych może
wejść w drodze zarządzenia do stosowania
w Lasach? Bo bylibyśmy zainteresowani takim
ułatwieniem. Jakub Sarzyński odpowiedział:
– Lasy zakończyły konsultacje rynkowe niezbędne do opisania przedmiotu zamówienia.
Co będzie dalej, trudno powiedzieć.

O badaniach wdrożeniowych na terenie
LZD w Murowanej Goślinie („Las Polski”
18/2021) szczegółowo mówili Wiesław Krzewina oraz Maciej Piotrowski. Przedmiotem
realizowanego w LZD projektu jest m.in.
analiza wpływu warunków na ergonomię
pomiaru na poziomie wykonawcy. Testy
realizowano w trzech leśnictwach przez
ośmiu pracowników. W trakcie prac gospodarczych pomierzono ponad 4000 m3 drewna
stosowego, kłodowanego wielko- i średniowymiarowego, przy czym w każdym przypadku pomiar odbywał się z zastosowaniem
metody tradycyjnej oraz trzech metod fotooptycznych (iFovea, Timbeter i LogStackPro).
W efekcie badań wyodrębniono najważniejsze
rekomendacje, określając optymalne warunki
organizacyjne i pogodowe dla pomiaru fotooptycznego, zidentyfikowano listę błędów
typowych oraz oceniono ergonomię poszczególnych rozwiązań i pożądanych waFot. Marek Bodył (3)
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LogStackPro współpracuje wyłącznie z dedykowanym urządzeniem, wyposażonym w dwie kamery tworzące stereoskopowy obraz stosu. Dzięki temu pomiar referencyjny nie jest potrzebny
runków pomiaru. Ten etap projektu wykazał,
jak istotny wpływ mają warunki pogodowe
utrudniające odczyt i interpretację obrazu
przez urządzenia, w tym szczególnie opady,
kierunek i natężenie oświetlenia (niekorzystne jest silne światło kontrowe, czyli sytuacja,
gdy słońce znajduje się nisko ponad stosem,
na wprost osoby wykonującej pomiar). Istotne
znaczenie ma również kompromis pomiędzy
ręczną korektą automatycznego określenia
obrysu stosów, a niezbędnym czasem do poprawy i uszczegółowienia rzutu czoła stosu
w ramach ręcznych poprawek. W rekomendacjach LZD znalazły się m.in. takie aspekty praktyczne, jak stosowanie tabletów jako
urządzeń pomiarowych (smartfon ma zbyt
mały ekran, by wygodnie nanosić poprawki
ręczne obrysu stosu), opieranie łokci o biodra
podczas wykonywania zdjęć czy wybieranie
kadrów tak, by stos zajmował jak największą
powierzchnię zdjęcia. Co najistotniejsze, zdaniem kadry kierowniczej LZD już teraz możliwe jest zastosowanie istniejących rozwiązań
do skutecznego wsparcia pracowników wykonujących obmiar w procesie pomiaru stosów
drewna bez konieczności realizacji istotnych
zmian i dostosowań. Z resztą LZD w Murowanej Goślinie na swoje potrzeby niebawem
przechodzi całkowicie z odbiórki wykonywanej taśmą na rzecz metody fotooptycznej.

Różnice i podobieństwa

Podczas konferencji, zarówno w części referatowej, jak i terenowej, przedstawiciele dostawców trzech testowanych w LZD w Murowanej
Goślinie systemów fotooptycznego pomiaru
drewna prezentowali szczegółowe rozwiązania funkcjonalne zastosowane w swoich
produktach. Każda z aplikacji pomiarowych
ma swoje plusy i minusy. Na tle konkurencji najwięcej różnic wykazuje duński system
LogStackPro, oferowany przez HD LogSystems. Aplikacja ta współpracuje wyłącznie
ze specjalnym urządzeniem wyposażonym
w dwie kamery, które tworzą stereoskopowy
obraz stosu. Dzięki temu nie ma konieczno-
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ści dokonywania pomiaru referencyjnego,
stanowiącego punkt odniesienia dla aplikacji.
Przy długich stosach obraz w tym systemie
powstaje w efekcie nagrania filmu rejestrowanego w trakcie przechodzenia wzdłuż stosu.
W przeciwieństwie do LogStackPro, aplikacje iFovea i Timbeter można wgrać w zasadzie na dowolny standardowy tablet bądź
smartfon (zalecane co najmniej 4GB pamięci
RAM, aby sprawnie przetwarzać powstające
w trakcie pomiaru zdjęcia, matryca aparatu
min. 8 Mpx). Obraz długiego stosu powstaje
w przypadku tych dwóch aplikacji po „sklejeniu” w panoramę kolejno wykonanych
zdjęć. W obu przypadkach konieczne jest też
wykonanie referencji, czyli pomiaru długości części stosu i zaznaczenie na stosie zmierzonego odcinka farbą. System LogStackPro
gwarantuje dokładność pomiaru specjalnym
certyfikatem, jeżeli pomiar został dokonany zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad.
Oznacza to m.in. zdjęcie odpowiedzialności za
dokładność pomiaru z administracji terenowej,
mniej pracy dla inżynierów nadzoru i mniej
problemów z ewentualnymi reklamacjami
odbiorców drewna. Niemniej w przypadku
pozostałych dwóch systemów zawsze można
kameralnie sprawdzić poprawność wykonania pomiaru, analizując zarchiwizowane dane
wraz ze zdjęciem stosu. LogStackPro ze względów bezpieczeństwa oparty jest na systemie
Linux. Estoński Timbeter działa na Androidzie lub iOS, zaś niemiecki iFovea na systemach: Android, iOS i Windows. Co ciekawe,
aplikacja iFovea jest produktem SDP Digitale
Produkte GmbH, spółki w stu procentach
zależnej od marki Stihl. W przypadku każdej
z analizowanych aplikacji dane można wyeksportować z urządzenia, którym dokonano pomiaru, do biura jednostki zarządzającej
lasem. Dane te obejmują wszystkie istotne
informacje dotyczące stosu drewna, m.in. gatunek, sortyment, miąższość w mp i m3, datę
pomiaru, rozkład klas grubości wałków,
zdjęcie stosu w wysokiej rozdzielczości wraz
z obrysem, współrzędne stosu i lokalizacja

na mapie. Prezentowane aplikacje różnią się
w detalach funkcjonalnościami, ale, co istotne, w przypadku tak dużego odbiorcy jak PGL
LP, dostawcy rozwiązań bez problemu mogą
wdrożyć praktycznie każdy specyficzny wymóg klienta. Producenci cały czas pracują też
nad rozwojem swoich aplikacji. Przykładowo
na pokazie terenowym w Murowanej Goślinie Timbeter po raz pierwszy zaprezentował
dołączaną do tabletu zewnętrzną kamerę,
dzięki której nie ma potrzeby wykonywania
pomiaru referencyjnego. Kamera ta nie robi
zdjęcia, służy tylko do ustalenia odległości,
jednak tylko wtedy, gdy można na tyle się odsunąć od stosu, by cały zmieścił się na jednym
zdjęciu. Jeżeli musimy przechodzić koło stosu
i robić kilka zdjęć, które utworzą panoramiczny obraz, to pomiar referencyjny trzeba jednak wykonać, gdyż ta kamera takiej opcji nie
ma. Ale jak widać – jeszcze nie ma.

Okiem kontrahentów
biznesowych

Duże przedsiębiorstwa drzewne we własnym
zakresie stosują pomiar surowca przyjmowanego na zakład, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne,
dające porównywalne wyniki pomiarów,
nieobarczone ludzkimi błędami. Przykładowo w Swiss Krono w Żarach jest to laserowy
pomiar objętości drewna na samochodzie,
dokonywany przez trzy głowice laserowe
podczas przejazdu pojazdu przez bramownicę. Jak zauważył reprezentujący Swiss Krono
dr Jędrzej Kasprzak, pomiar ten służy
głównie do weryfikacji kwitów wywozowych
wystawionych przez leśniczego. Również
w zakładach Steico na bramie wjazdowej tworzony jest przez specjalny skaner obraz 3D
przyjmowanego surowca. Dokładność skanerów (na długości i średnicy) to 1 mm. – Nas
nie interesuje, jak mierzy leśniczy – stwierdził
Hubert Durczak ze Steico. – Dla nas referencją jest nasz skaner 3D.

Swoje doświadczenia praktyczne z fotooptycznym pomiarem drewna i podejście do
ewentualnego upowszechnienia tej metody w Lasach zaprezentowali na konferencji
także przedstawiciele sektora usług leśnych.
Reprezentujący Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych Wojciech Szczotka ma
doświadczenia z systemem sScale na terenach
poklęskowych w Rytlu i z aplikacją Timbeter
w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra. Do pozytywów zaliczył szybkość i przede wszystkim
powtarzalność pomiaru, czyli uniezależnienie
się od czynnika ludzkiego, który, jak pokazuje praktyka, skutkuje dość dużą zmiennością
w przypadku pomiaru tradycyjnego. W swo-

jej pracy za punkt odniesienia dokładności
odbioru drewna przyjmuje pomiar wykonany przez głowicę harwestera. – Jako zulowcy
jesteśmy za wprowadzeniem fotooptycznych
metod odbioru drewna – mówił Wojciech
Szczotka. – Nam oszczędzi to pieniędzy,
nie będziemy musieli kwestionować odbioru
drewna metodą tradycyjną. Pomiar aplikacją sami możemy też wykonywać po zrywce.
Mam nadzieję, że pomiary fotooptyczne wejdą
w życie jak najszybciej. Na niekorzystny dla

firm leśnych czynnik ludzki przy obowiązującym w Lasach pomiarze tradycyjnym nacisk
położył również Wojciech Wójtowicz z Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, który
stosował aplikację do fotooptycznego pomiaru dla celów porównawczych z odbiorem
wykonanym przez leśniczego. W przypadku
wystąpienia znacznych różnic w pomierzonej
masie pozyskanego surowca stanowiło to podstawę do odwołań. – Jak miał przyjechać ktoś
z RDLP na kontrolę zasadności naszych zarzutów, to różnica do fotooptyki nie wynosiła
-10 czy -15%, tylko -2% – stwierdził Wójtowicz. – Dla nas nie tyle jest ważne, w jaki sposób mierzone będą stosy, najważniejsze, żeby
pomiary były powtarzalne. Skrytykował też

konieczność stosowania nadmiaru, który uznał
za zaszłość z czasów, gdy drewno przelegiwało w lesie. Odniósł się też krytycznie do obowiązujących wskaźników przeliczeniowych.
– Dla S2B wskaźnik wynosi 0,62. A jak dla
zrobiliśmy próbę zanurzeniową jednego stosu,
to nam wyszło, że powinno być 0,8.

Szacunkowo blisko 40% drewna w Polsce pozyskiwane jest obecnie harwesterami.
Głowica harwesterowa wykonuje bardzo dokładny pomiar wyrabianego surowca. Szczegóły ich funkcjonowania omówił Witold
Urbaniak z firmy CDN Ergo, polski przedstawiciel Ponsse. Współczesne harwestery
w porównaniu do swoich protoplastów z początku lat 70. zmieniły się przede wszystkim

w aspekcie stosowanych technologii informatycznych. Dokładność pierwszych systemów
pomiarowych pozostawiała wiele do życzenia,
a brak możliwości zagospodarowania powstałych danych powodowała, że ich zastosowanie
było ograniczone. Obecne głowice harwesterowe mierzą drewno z dokładnością do 1 mm
w przypadku średnicy oraz do 1 cm w przypadku długości. Miąższość obliczana jako objętość stożka ściętego lub cylindra. Średnica
mierzona jest co 1 cm – czyli de facto jest to
pomiar sekcyjny, gdzie długość sekcji to 1 cm.
Z tych sekcji obliczana jest miąższość kłody
(kłoda 4,6 m – 460 pomiarów średnic). Moce
obliczeniowe jednostek sterujących pozwalają
na prawie nieograniczone możliwości zbierania, przetwarzania, interpretacji oraz analiz
zgromadzonych danych. – Mając takie narzędzie w swoich rękach, wciąż wykorzystujemy
harwestery tylko jako automatyczną pilarkę
na wysięgniku – mówił Witold Urbaniak.
– Dlaczego pomiar harwesterowy jest w Polsce
wciąż pomijany? Lasy Państwowe mogłyby to
zmienić, jednak niewielu leśników wie, jak
ten system funkcjonuje, chociaż tyle lat już
w naszym kraju harwestery pracują. Na przeszkodzie stoi m.in. „polska” specyfika – nieufność leśniczego do operatora i przekonanie,
że sam taśmą zmierzy lepiej. Na brak zaufa-

nia administracji ma też wpływ wysoki średni
wiek maszyn, często ich słaby stan techniczny, a także złe doświadczenia sprzed 20 lat.
Z drugiej strony Urbaniak wskazał na stosunkowo niski poziom wyszkolenia operatorów,
w wyniku czego wielu z nich kalibrację robi
nierzetelnie. Niemniej to się zmienia na lepsze. Zgodnie ze sztuką kalibrację należy przeprowadzać zawsze, gdy harwester wjeżdża na
nową powierzchnię. Ponadto później co jakiś
czas kontrolnie, także osobno dla każdego
gatunku, przy istotnej zmianie temperatury,
po regulacji głowicy lub gdy tak podpowiada
system (np. co założony interwał). Z kalibra-

W przypadku aplikacji iFovea jako referencja zalecana jest cała szerokość stosu

cji powstają raporty, można do nich sięgnąć
w dowolnym momencie i skontrolować ich
poprawność. Z plików harwesterowych z pomiarami surowca mogliby korzystać także
odbiorcy drewna, używając odpowiedniego
oprogramowania.

Bez zarządzenia ani rusz

Rynek oferuje liczne metody pomiaru surowca
drzewnego, które są szybsze i przede wszystkim obiektywniejsze od obowiązującej póki co
w Lasach Państwowych metody tradycyjnej,
bazującej na taśmie. W konferencji dyskutowali
różni interesariusze, którzy w swojej działalności korzystają z informacji o masie pozyskanego
drewna. Ze strony administracji leśnej można
mówić o pewnej obawie, że wprowadzenie
mniej pracochłonnych metod odbiórki może
skutkować „optymalizacją zatrudnienia”. Pomiar pozbawiony subiektywizmu spowodowałby, że ewentualne zarzuty firm leśnych
o zaniżaniu przez kadrę terenową nadleśnictw
miąższości pozyskanych stosów, czy zawyżaniu
(w przypadku odbiorców) stałyby się bezpodstawne. Może tej możliwości wpływu na „korzystniejszy” odbiór na rzecz czy to zuli, czy
drzewiarzy nie chce się administracja do końca pozbywać. W obecnej sytuacji drewno jest
mierzone często trzykrotnie: najpierw przez
głowicę harwestera, potem przez leśniczego,
a na końcu na bramie zakładu drzewnego.
– Fakt, że my się tego drewna tyle razy dotykamy, tyle razy mierzymy, sprawia, że staje się
najkosztowniejsze na świecie – mówił Witold

Urbaniak. W obecnej praktyce procesu technologicznego pozyskiwania drewna system fotooptyczny mógłby być stosowany nawet tylko
w celach kontrolnych, z czasochłonnych prac
odbiórkowych administracja leśna mogłaby nawet zrezygnować. Ale taki system wymagałby
wzajemnego zaufania wszystkich kontrahentów w łańcuchu od drzewostanu do tartaku.
– Dlatego tak ważne jest by przyjęta metoda
pomiaru była akceptowana przez wszystkie
strony procesu – podkreślił prof. Piotr Wężyk.

Decyzja ostateczna o ewentualnym wdrożeniu fotooptycznych metod do powszechnego
stosowania w Lasach Państwowych pozostaje
jednak w gestii dyrektora generalnego LP. Narzędzia stosowne ku temu są. Czy będzie wola
decydentów? – Powinniśmy być konsekwentni
w naszych działaniach – zaznaczył w podsumowaniu konferencji Wiesław Krzewina. C
Marek Bodył
Autor jest redaktorem naczelnym miesięcznika
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Na świecie
Fot. www.stock.adobe.com

Najmniej najgorszy wynik

Alok Sharma, przewodniczący COP26,
starał się powstrzymać łzy rozczarowania po
tym, jak w ostatniej chwili ogłoszono zmianę w pakcie, która złagodziła brzmienie jego
podstawowego zapisu. W ostatecznie przyjętej wersji dokumentu „stopniowe odejście”
zastąpiono „stopniowym odchodzeniem” od
węgla. Tę formalnie niewielką, ale znaczeniowo istotną zmianę przeforsowały Chiny
i Indie. Jednak inne zapisy w szerokim zestawie decyzji i deklaracji składających się na
wynik COP26 wzywają rządy do skrócenia
terminów realizacji ich planów redukcji emisji. Co się tyczy finansowego wspierania przez
kraje rozwinięte działań proklimatycznych
w krajach rozwijających się, to pakt podkreśla
potrzebę mobilizacji środków finansowych
ze wszystkich źródeł, tak aby wsparcie to
miało wolumen, przekraczający 100 mld
dolarów rocznie, jaki jest niezbędny do
osiągnięcia celów porozumienia paryskiego
z 2015 roku.
Zdaniem przewodniczącego COP26 delegacje uczestniczące w szczycie mogą wiarygodnie stwierdzić, że udało im się utrzymać
1,5-stopniowy cel klimatyczny, by tak rzec,
przy życiu. – Ale jego puls jest słaby. Cel ten

Podsumowanie COP26
Wyniki 26. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26), która miała miejsce od 31 października
do 13 listopada 2021 roku w Glasgow w Szkocji, są oceniane niejednoznacznie
nawet przez samych organizatorów szczytu klimatycznego.

P

o zakończeniu negocjacji klimatycznych
COP26, przedłużonych o jeden dzień,
reprezentanci blisko 200 krajów przyjęli dokument końcowy – pakt klimatyczny
z Glasgow – który wg sekretarza generalnego
ONZ, Antónia Guterresa, odzwierciedla

interesy, sprzeczności i stan woli politycznej
w dzisiejszym świecie. W oświadczeniu wi-

deo opublikowanym na zakończenie szczytu
António Guterres powiedział: To krok ważny, ale niewystarczający. Musimy przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu,
aby osiągnięcie celu, którym jest ograniczenie
zakresu globalnego wzrostu temperatury do
1,5°C, pozostało realne. Szef ONZ dodał,

że nadszedł czas, aby włączyć „tryb stanu wyjątkowego”: zaprzestać subsydiowania paliw
kopalnych, stopniowo odejść od spalania wę-
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gla kopalnego, wprowadzić opłaty za emisję
węgla do atmosfery, objąć ochroną wrażliwe
społeczności i podjąć zobowiązania finansowe na rzecz ochrony klimatu w wysokości
100 mld dolarów. – Tych celów nie osiągnęliśmy na tej konferencji, ale stworzyliśmy przesłanki postępu – zaznaczył António Guterres.

Sekretarz generalny ONZ miał również
przesłanie do ludzi młodych, społeczności tubylczych, liderek ruchów kobiecych i wszystkich osób kierujących działaniami na rzecz
ochrony klimatu. – Wiem, że jesteście rozczarowani. Ale droga postępu nie zawsze jest
prosta. Raz trafiają się objazdy, innym razem
wyboje. Wiem jednak, że możemy dotrzeć do
celu. Toczymy walkę o nasze życie i tę walkę
trzeba wygrać. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy się nie cofajcie. Przyjcie dalej do przodu.

przeżyje tylko, jeśli dotrzymamy obietnic, gdy
zobowiązania przekujemy w szybkie działanie – powiedział Alok Sharma.

Na końcowej sesji plenarnej podsumowującej szczyt przedstawiciele wielu krajów
ubolewali, że pakiet uzgodnionych decyzji jest
niewystarczający. Niektórzy nazywali wyniki
COP26 rozczarowującymi. Ogólnie jednak
uznano je za wyważone, wziąwszy pod uwagę
to, co można było w danym czasie uzgodnić,
oraz różnice występujące między delegacjami.
– Ten tekst to „najmniej najgorszy” wynik –
stwierdził w konkluzji czołowy negocjator
Nowej Zelandii.

Deklaracje dające nadzieję

Szczyt COP26 zgromadził online i na miejscu ok. 50 tys. uczestników, którzy dzielili się
innowacyjnymi rozwiązaniami, brali udział
w wydarzeniach kulturalnych i nawiązywali
współpracę. Na konferencji ogłoszono wiele dających nadzieję deklaracji. Jedną z najważniejszych było zobowiązanie się przez
przywódców przeszło 120 krajów, które
obejmują ok. 90% światowych lasów, do powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania
do 2030 roku. Na osiągnięcie tego celu ma
zostać przeznaczonych do 2025 r. w sumie
19,2 mld dolarów. Co ważne, wśród sygnatariuszy tego porozumienia są Brazylia, Chiny,

Demokratyczna Republika Konga, Indonezja,
Kolumbia i Rosja.
W deklaracji metanowej, sporządzonej pod
przewodnictwem Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej, ponad 100 krajów zgodziło się na ograniczenie emisji tego gazu cieplarnianego do 2030 roku. W innej deklaracji
przeszło 40 krajów – w tym główni użytkownicy węgla, tacy jak Polska, Wietnam i Chile
– zobowiązało się do odejścia od energetycznego użytkowania węgla, które jest jednym
z największych źródeł emisji CO2, najpóźniej
w latach 40., a w przypadku bogatych krajów
w latach 30. obecnego wieku.
Aktywny był również sektor prywatny.
Blisko 500 firm świadczących usługi finansowe w różnych częściach świata obiecało,
że podporządkuje fundusze o wolumenie
130 bln dolarów (ok. 40% światowych aktywów finansowych) celom określonym w porozumieniu paryskim, w tym ograniczeniu
globalnego ocieplenia do 1,5°C.
Stany Zjednoczone i Chiny zobowiązały się, co było dla wielu zaskoczeniem, do
ściślejszej współpracy w dziedzinie ochrony
klimatu w ciągu najbliższego dziesięciolecia.
We wspólnej deklaracji zapowiedziały podjęcie szeregu działań w takich zakresach, jak
np. ograniczenie emisji metanu, przejście na
czystą energię i dekarbonizacja. Potwierdziły również swoje zobowiązanie do pracy nad
tym, aby nieprzekroczenie 1,5-stopniowego
limitu ocieplenia pozostało możliwe.

Zeroemisyjne samochody

Ponad 100 państw (w tym Polska), regionów
i miast oraz dużych firm samochodowych

podpisało deklarację ws. przyspieszenia przejścia na samochody o zerowej emisji. Sygnatariusze tej deklaracji zamierzają zakończyć
sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi do 2035 r. na
największych rynkach i do 2040 r. na całym
świecie. Ponadto przeszło 13 krajów zobowiązało się do zakończenia sprzedaży pojazdów
ciężarowych napędzanych paliwami kopalnymi do 2040 roku.
Niestety, deklaracji samochodowej nie
podpisały rządy takich krajów, jak Stany Zjednoczone i Chiny (dwa największe na świecie
rynki samochodowe) oraz Niemcy (największy rynek samochodowy w Unii). Na liście
sygnatariuszy zabrakło również czterech spośród największych światowych producentów
samochodów – firm Volkswagen, Toyota,
Renault-Nissan i Hyundai-Kia.

Przełom w przyszłym roku?

Zobowiązania złożone na COP26 nie idą
wystarczająco daleko, aby zachować możliwość ograniczenia zakresu wzrostu temperatury do 1,5°C (por. ryc.). Jednak częścią
szkockiego porozumienia jest uzgodnienie, że na przyszłorocznym szczycie kraje podejmą zobowiązania do takich cięć
w emisji CO2, które umożliwią osiągnięcie
tego celu.
Zobowiązania z Glasgow ograniczą – o ile
zostaną wykonane – globalne ocieplenie jedynie do 2,4°C. Naukowcy ostrzegają, że jeśli
temperatura na świecie wzrośnie o więcej niż
1,5°C, kolejne miliony ludzi na Ziemi zostaną
narażone na ekstremalne upały i inne zjawiska
klęskowe. Shauna Aminath, minister środo-

Ryc. 1

Ograniczenie ocieplenia do 1,5°C wymaga jeszcze dużych cięć w emisji gazów
cieplarnianych
Prognozowana emisja (w gigatonach) w 2030 r. – scenariusze wg zobowiązań podjętych:

przed COP26

52,4 Gt
na COP26

41,9 Gt

Poziom, do którego
trzeba zredukować
emisję, aby móc
osiągnąć cel klimatyczny

26,6 Gt

wiska nisko położonych Malediwów, powiedziała: Mamy 98 miesięcy na zmniejszenie
o połowę globalnej emisji. Różnica między
1,5 a 2°C oznacza dla nas wyrok śmierci.

Mimo wszystko część obserwatorów postrzega pakt z Glasgow jako zwycięstwo,
podkreślając, że po raz pierwszy w tego typu
dokumentach ONZ pojawiła się wyraźna
wzmianka o odchodzeniu od węgla. Węgiel
odpowiada za blisko 40% rocznej emisji
CO2. Ma więc kluczowe znaczenie dla nieprzekroczenia 1,5-stopniowego limitu ocieplenia. Aby osiągnąć ten cel, uzgodniony
w Paryżu w 2015 r., globalna emisja musi zostać zredukowana o 45% do 2030 r. i niemal
do zera do połowy stulecia.

Historia szczytów
klimatycznych

W 1992 r. ONZ zorganizowała w Rio
de Janeiro tzw. szczyt Ziemi, na którym
przyjęto „Ramową konwencję Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”
(UNFCCC). W traktacie tym, mającym
obecnie 197 sygnatariuszy, narody zgodziły
się ustabilizować stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, chcąc zapobiec niebezpiecznej ingerencji człowieka w system
klimatyczny. Od 1994 r., kiedy traktat wszedł
w życie, odbywają się zasadniczo corocznie
szczyty klimatyczne (sesje konferencji stron,
ang. Conference of the Parties, w skr. COP),
które gromadzą przedstawicieli niemal
wszystkich krajów świata.
Gospodarzem szczytu COP24, który miał
miejsce w grudniu 2018 r., były Katowice.
Główny przedmiot toczonych wówczas
dyskusji stanowiły lasy. Polska prezydencja
przygotowała dwie deklaracje, które zostały przyjęte na wysokim szczeblu. Pierwsza
– katowicka deklaracja leśna – stanowiła, że
lasy są zasadniczym czynnikiem ograniczenia zakresu wzrostu średniej temperatury do
1,5°C. Druga – śląska deklaracja solidarnej
i sprawiedliwej transformacji – podkreślała
niezbędność przechodzenia do niskoemisyjnej, cechującej się rezyliencją klimatyczną
gospodarki w sposób, który zapewnia sprawiedliwą transformację siły roboczej, tworzącą warunki do godnej pracy i stymulującą
powstawanie miejsc zatrudnienia odznaczających się dobrą jakością. 
C

Opr. A.S.
Źródło: www.news.un.org; www.bbc.com
www.news.un.org/en/story/2021/11/1105792;
www.bbc.com/news/world-59277788
Źródło: Energy Transitions Commission, BBC
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Zdrowotność drzew

Bucz olszowiec i warstwiak zwęglony
przyczyną śmiertelności brzóz
Sprowadzanie materiału szkółkarskiego z różnych krajów niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania chorób i szkodników drzew. Należą do
nich m.in. bucz olszowiec i warstwiak zwęglony.

B

rzoza użyteczna (himalajska) jest egzotycznym gatunkiem górskim, który
w Polsce cierpi od późnych przymrozków.
Podobnie jak większość brzóz reaguje na
zranienia płaczem wiosennym. System korzeniowy tego gatunku jest bardzo wrażliwy
i wymaga szczególnej troski przy szkółkowaniu, formowaniu bryły korzeniowej i sadzeniu. Konieczne jest więc przestrzeganie
właściwej pory sadzenia; w przypadku tego
drzewa zaleca się sadzenie w kontenerach.
W przeprowadzonym przez nas badaniu brzozy użyteczne odmiany Doorenbos
(123 drzewa, O1,0 14–18 cm, wys. 5 m) wysadzono dwukrotnie – w roku 2018 i 2020,
jednak wszystkie chorowały. Wiosną 2021 r.
na brzozach pojawiły się nieliczne, drobne
listki, które wkrótce zamarły (fot. 1).

Symptomy

Wszystkie brzozy (zarówno te posadzone
w roku 2018, jak i te wymienione w roku
2020) zostały zasiedlone przez warstwiaka
zwęglonego Daldinia concentrica (fot. 2).
Owocniki grzyba są wieloletnie i co roku
powstają koncentrycznie ułożone przyrosty
(fot. 3). Grzyb powoduje intensywną białą
zgniliznę drewna, które szybko traci ciężar
i wytrzymałość mechaniczną, pnie i gałęzie
łamią się pod własnym ciężarem. Rozkładana jest zarówno celuloza, jak i lignina,

jednocześnie zabijane jest łyko i miazga,
w wyniku czego drzewa zamierają. Warstwiak zwęglony jest zarówno saprotrofem, jak i pasożytem polifagicznym i może
infekować inne gatunki drzew liściastych
w różnym wieku. Wektorem symbiotycznego grzyba jest bucz olszowy (Xiphydria
camelus).
Na wielu pniach brzóz użytecznych są
okrągłe otwory wylotowe bucza olszowca
o średnicy od 3 do 7 mm. Nie znaleziono
żadnego ze stadiów rozwojowych owada. Bucz olszowiec żeruje w drewnie wielu
gatunków liściastych (spotkamy go poza olszami także m.in. na brzozach, wiązach,
dębach czy topolach), preferuje drzewa
osłabione. Rozwój owada trwa od roku do
trzech (lub czterech) lat.
Bucz olszowiec żyje w symbiozie z grzybem Daldinia concentrica, wykorzystując go
do przygotowania drewna dla swoich larw.
Oba organizmy powodują wspólnie przyspieszenie całkowitego zniszczenia drewna
drzew. Posadzone brzozy prawdopodobnie
zostały zaatakowane przez bucza olszowca
i zainfekowane przez warstwiaka zwęglonego
kilka lat temu – świadczy o tym drewno, które uległo całkowicie białej zgniliźnie, a łyko
i miazga są martwe (czarne, „zwęglone”).
Biała korowina odpada, pozostają jedynie
z daleka widoczne czarne, martwe pnie.

Martwe brzozy użyteczne zaatakowane przez szkodliwe owady i grzyby
Fot. 1

Fot. Marek Siewniak (2)

Fot. 2

Stare owocniki warstwiaka zwęglonego
na pniu brzozy
Fot. 3

Fot. Cezary Bystrowski

Owocnik grzyba w powiększeniu binokularu
z widocznymi koncentrycznymi przyrostami

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych badań, zespół
wyciągnął kilka wniosków:
• wraz z materiałem szkółkarskim sprowadzanym z różnych krajów rozprzestrzeniane są choroby i grzyby;
• brzozy osłabione przez niewłaściwe i niestaranne sadzenie zostały błyskawicznie
uszkodzone przez bucza olszowca;
• drewnożerny bucz olszowiec wprowadził
do drewna warstwiaka zwęglonego.
Należy kontrolować w kolejnych latach
w najbliższej i dalszej okolicy drzewa liściaste, które mogą być zaatakowane przez bucza
olszowca i warstwiaka zwęglonego. Oprócz
drzew zieleni miejskiej i przydrożnej zagrożone są drzewa leśne wielu gatunków liściastych.

C
Marek Siewniak
Centrum Dendrologiczne w Wolicy

Tomasz Oszako

Zakład Ochrony Lasu IBL

Stanisław Styczyński

Dendro-Geo-Service, Łódź
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Amerykanka
w naszych lasach
Daglezja zielona, nazywana również jedlicą, wielu z nas jawi się jako ten „młodszy, daleki kuzyn” świerka, jodły,
modrzewia i sosny. Coraz częściej zaczyna być też przez leśników zauważana, warto więc ponownie się jej przyjrzeć.
Fot. www.stock.adobe.com

M

imo pewnego zdystansowania do wspomnianych gatunków należy pamiętać,
że daglezja jest uznana za gatunek rodzimy
i widnieje w typach drzewostanów i przykładowych składach odnowieniowych zawartych
w Zasadach Hodowli Lasu. W Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej jest np. jednym z gatunków domieszkowych na siedliskach Lśw
oraz LMśw.
Daglezja została odkryta przez szkockiego
badacza roślin, Archibalda Menziesa. Było to
w 1792 r. podczas morskiej wyprawy kapitana George’a Vancouvera na wody północnej
Ameryki. Jednak na początku nie wszystko
było tak proste i oczywiste, bowiem daglezję
błędnie klasyfikowano jako gatunek świerka lub jodły. Kolejny Szkot, David Douglas
zainteresował się daglezją tak bardzo, że
sprowadził ją w 1827 r. do Anglii. Tak oto
na stałe zagościła na naszym kontynencie.

Jaka ona jest?

Czytając „daglezjową” literaturę i porównując
ją z opisami biologii innych gatunków, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wymagania daglezji
zbliżone są do wymagań świerka pospolitego.
Rozpatrując najkorzystniejsze siedlisko dla
tego gatunku, najlepszymi wyborami są Lśw,
LMśw. W naszym kraju na tych siedliskach
daglezja występuje jako domieszka uszlachetniająca, choć niewykluczone, że nie mniej dobrze poradziłaby sobie na BMśw. Jeśli chodzi
o glebę, to dla daglezji najbardziej odpowiednie
są te umiarkowanie kwaśne i bogate w próchnicę. Najkorzystniejszym pH dla tego gatunku jest przedział od 3–5 do 6,8. Gleby mokre,
gliniaste i ciężkie to nie najlepsza część biotopu
dla daglezji. W przypadku zapotrzebowania na

składniki mineralne w glebie daglezja nie ma
wygórowanych wymagań. Najbardziej podobna jest tu do świerka, czego przykładem może
być choćby zapotrzebowanie na potas, którego
stężenie jest dla niej wystarczające na prawie
wszystkich glebach. Biorąc za kryterium wilgotność, daglezji wystarczy umiarkowany poziom opadów i jest w tym względzie „bardziej
wyrozumiała” niż świerk. Daglezja wykazuje
znacznie większą tolerancję na coraz częściej
występujące letnie susze. Niedobór opadów
w tym okresie nie działa destrukcyjnie na opisywane drzewa... oczywiście do pewnego stopnia. Niemniej biorąc pod uwagę ostatnie suche
lata, jest to jej zdecydowana zaleta. Nie jest nią
jednak na pewno wrażliwość na przymrozki, która u bohaterki niniejszego artykułu jest
duża, szczególnie w fazie uprawy. Daglezja wykształca typowo sercowaty system korzeniowy
z bogatym wypełnieniem korzeniami mniejszych rzędów. Budowa korzenia daglezji zielonej jest zdecydowanie bardziej wytrzymała na
czynniki abiotyczne niż np. budowa gatunku,
do którego jest ona najczęściej porównywana,
czyli świerka. Na glebach ciężkich i gliniastych
daglezja rozwija płytki system korzeniowy, co
zmniejsza jej odporność na wiatr. Dodatkowym
aspektem przemawiającym na niekorzyść daglezji w starciu z wiatrem są osiągane przez nią
rozmiary. Trzeba otwarcie przyznać, że spośród
iglastych drzew w Polsce to właśnie daglezja
należy do czołówki pod tym względem – konkurować może z nią jedynie modrzew. Jednak
patrząc na osiąganą wysokość, już z modrzewiem wygrywa. W Polsce osiąga maksymalnie
45 m wysokości, choć najczęściej jest to ok.
30 m. Za to w swoim mateczniku – zachodniej
części Ameryki Północnej, może to być i ponad

100 m wysokości oraz nawet do 4 m pierśnicy.
Mimo że podane wymiary nie są regułą, a skrajnym wyjątkiem, to i tak wystarczająco obrazują,
z jakim gatunkiem drzewa mamy do czynienia.

Jak ją chronić, jak odnawiać?

Pędy daglezji są swoistym przysmakiem jeleniowatych. Intensywne zgryzanie może doprowadzić do sporych szkód w uprawach.
Jedynym skutecznym sposobem na ochronę
tego gatunku jest jego grodzenie i utrzymywanie tego stanu nawet przez 30 lat. Takie kilkumetrowe daglezje powinny już poradzić sobie
nawet z intensywnym ogryzaniem pędów.
Wspomniane 30 lat to górna granica wieku,
w którym daglezja osiąga dojrzałość i zaczyna obsiewać. W porównaniu ze świerkiem tu
również wypada ona lepiej, ten bowiem obradza w wieku od 30 do nawet 60 lat (w zależności od proweniencji i warunków). Sam
fakt wcześniejszego osiągnięcia dojrzałości
w porównaniu do świerka nasuwa kwestię odnowień naturalnych daglezji. Takowe odnowienie, nawet jeśli występuje w naszym kraju,
potrzebuje w pierwszych latach nieznacznego ocienienia. Nie ma jednak co się łudzić
– w Polsce, jeśli już odnawia się daglezję, to
robi się to sztucznie poprzez sadzenie. Odnowienie sztuczne daglezji, podobnie jak naturalne tego gatunku, potrzebuje skromnego
ocienienia. Sposobów na zapewnienie go jest
kilka. Pierwszym pomysłem przychodzącym
na myśl jest po prostu pozostawienie na zrębie
drzew stanowiących osłonę dla wprowadzonych sadzonek. Skoro ten sposób nie jest zły,
to dlaczego nie spróbować wprowadzić daglezji jako drugiego piętra w prześwietlonych,
odpowiednio przygotowanych drzewostanach
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Zespół Sygnalistów Myśliwskich

sosnowych? Ażurowe korony sosny zapewnią daglezji ocienienie, jednocześnie nie zabierając całego promieniowania słonecznego. Kolejnym, chyba najbardziej popularnym sposobem wprowadzania daglezji,
są grupy o powierzchni od 2 do 5 arów lub kępy mające ok. 10 arów.
Mimo wielu podobieństw do świerka, należy pamiętać, że daglezja
rośnie od niego szybciej i jest mniej cienioznośna.

Co ma w środku?

Drewno daglezji jest bardzo dobrym materiałem wykorzystywanym
w przemyśle. Zawdzięcza to m.in. łatwości i szybkości suszenia bez
skłonności do paczenia się, a jego obróbka jest dość prosta. Łatwo się
je skrawa zarówno obwodowo, jak i płasko, łatwo poddaje się struganiu, piłowaniu, frezowaniu czy wierceniu. Oczywiście daglezja
daglezji nierówna i im szersze przyrosty roczne, tym trudniejsza
późniejsza obróbka takiego drewna. To wszystko pozwala wykorzystywać ten gatunek w wielu gałęziach przemysłu. O same przykłady
również nietrudno: opakowania, palety, podkłady kolejowe, a nawet
beczki. W budownictwie znajduje zastosowanie jako materiał konstrukcyjny domów, deski elewacyjne, deski podłogowe, boazerie. Ceniona jest również w meblarstwie i w szkutnictwie jako elementy
jachtów i łodzi. Wszystkie te zastosowania mają miejsce w USA oraz
w Kanadzie. Jednak być może niebawem doczekamy się wykorzystania drewna daglezji zielonej w Europie. By do tego doszło, ten
gatunek musi uzyskać o wiele większą rangę niż pozycję gatunku
domieszkowego. Ważnymi kryteriami definiującymi przydatność
drewna daglezjowego są wady drewna typowe dla rodzimych gatunków iglastych: zgnilizna, krzywizny, pęknięcia, a w największym stopniu sęki. Inną charakterystyczną cechą opisywanego
gatunku jest udział drewna twardzielowego, który porównywalny
jest z modrzewiem, a większy od sosny. Nie wspomniałem jeszcze o jednym zastosowaniu drewna daglezjowego. Dzięki swojej
naturalnej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne
wykorzystuje się je w budownictwie wodnym jako np. pale mostów. Czy tak szeroki wachlarz zastosowań nie jest sam w sobie
argumentem za nadaniem temu gatunkowi ważniejszej roli?

Bliska ideału?

Mogłoby się wydawać, że daglezja jest gatunkiem bliskim ideału...
Choć jest to odważne stwierdzenie, to warto się zastanowić, czy
faktycznie nie nastał czas, by dać temu drzewu poważną szansę.
Co jednak gdyby spróbować zwiększyć udział gatunkowy daglezji na pewnych siedliskach? Mimo że pochodzi zza oceanu i faktycznie jest gatunkiem obcym, to formalnie posiada status gatunku
rodzimego – przecież widnieje w składach gatunkowych w ZHL.
Widzimy, co dzieje się ze świerkiem – jest go coraz mniej. Z jednej strony osłabia go niedobór wody, z drugiej kornik. Może
warto rozważyć ideę zastępowania świerka właśnie daglezją? Dla
samej estetyki lasu jest to z pewnością lepsze rozwiązanie niż np.
wprowadzanie w miejsce wypadającego świerka naszej pospolitej
i wszędobylskiej sosny. Daglezja i świerk są do siebie pod wieloma względami bardzo podobne, choćby pod kątem cech fizycznych,
a nawet pewnych elementów prowadzenia i hodowli. To wszystko
przywodzi na myśl pewien wniosek – skoro z jednym z tych gatunków mamy już teraz poważne problemy, to dlaczego nie skorzystać
z rozwiązania, które podsuwa nam sama natura, i nie podjąć prób
zastąpienia go tym drugim? 
C
Łukasz Specjał
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Sygnaliści
z Nawojowej
Leśnicy z Nadleśnictwa Nawojowa (RDLP w Krakowie)
z początkiem obecnego stulecia zapragnęli utworzyć
(i z sukcesem utworzyli) Zespół Sygnalistów Myśliwskich.
Jakie koleje losu towarzyszyły temu przedsięwzięciu?

O

utworzenie zespołu zabiegał ówczesny nadleśniczy Zbigniew
Gryzło. Pierwszymi grającymi na rogach leśnikami w Nadleśnictwie Nawojowa byli Bartłomiej Sołtys, który swoje umiejętności
kształtował w ZSM „Hagard” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
oraz leśniczy szkółkarz Mariusz Kotlarski. Grali oni sygnały myśliwskie wieńczące polowania w nawojowskim Kole Łowieckim „Głuszec”
oraz w OHZ Nadleśnictwa Nawojowa. Do tego muzycznego duetu
z czasem dołączył ochoczo Wojciech Kurzeja. Pod kierownictwem
Bartłomieja Sołtysa ten niewielki zespół zaczynał się powoli rozrastać.
W czasach, kiedy funkcję nadleśniczego pełnił Tomasz Romanowski
(2016–20), zespół liczył okresowo nawet 12 członków. Obecnie w podstawowym składzie występuje osiem osób, dwie powoli przyuczają się
kunsztu sygnalistyki myśliwskiej.
Wojciech Kurzeja, który jest jednym z pierwszych członków zespołu,
pełni funkcję nadleśniczego od 28 stycznia 2021 roku. Pomimo wielu
obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska nadal jest czynnym członkiem zespołu.

Wróćmy jednak kilka lat wstecz…

Pojawienie się przed kilku laty Lidii Steczowicz, posiadającej wykształcenie muzyczne, i objęcie przez nią funkcji kierownika zespołu znacząco wzmocniło sygnalistów. Funkcja ta nakłada jednak
pewne obowiązki – należy ustalić harmonogram, dobrać repertuar,
zadbać o należyte wykonanie utworów pod względem zapisu rytmicznego, artykulacji, dynamiki oraz intonacji. Zakres tych zadań
może być dobrze realizowany, jeżeli chęci łączą się z wiedzą i wrażliwością artystyczną. Chcąc doskonalić grę i podnosić kunszt muzyczny, konieczne jest systematyczne i konsekwentne ćwiczenie
w zespole. Próby prowadzone są raz w tygodniu. Jeżeli pojawiają się
nowe opracowania muzyczne, nowe prezentacje konkursowe, wówczas zachodzi konieczność organizacji prób dwa razy w tygodniu. Wydaje się, że zajęcia, podczas których kobieta chce podporządkować sobie
męski zespół, mogą być niełatwe, jest jednak inaczej – świadomość
muzyczna wraz z kobiecym wdziękiem tworzą zgodne, pełne przychylności nastroje. – Zespół z Nawojowej wykonuje utwory wyłącznie
na rogach myśliwskich typu parforce-lesnica, tj. dużych rogach myśliwskich. Odmiana lesnica to czeski róg, mniejszy od typowego parforce’a.
Instrument charakteryzuje się niskim brzmieniem oraz głęboką i nasyconą barwą dźwięków, która szczególnie przypadła do gustu nawojowskim sygnalistom. Wyróżnia to ich na tle innych zespołów krajowych

– mówi Lidia Steczowicz.
W malowniczej scenerii uroczyska Feleczyn Nadleśnictwo Nawojowa przydzieliło odpowiednie pomieszczenia na potrzeby organizacji prób i spotkań sygnalistów oraz wyposażyło zespół w instrumenty
muzyczne. Praca zawodowa jest codziennością, jednakże w wolnym

czasie to grono muzyczne chce rozwijać
swoje zainteresowania i pasje. Podczas rozmów z członkami zespołu daje się zauważyć
ich koleżeńską więź, u podstaw której leży
muzyka.

Wspierać chętnych!

Wyższe uczelnie i technika leśne prowadzą
zajęcia z gry na instrumentach myśliwskich,
dzięki czemu absolwenci mogą wspierać propagowanie myśliwskiej muzyki i sygnałów.
Jeżeli pracownik nadleśnictwa z muzycznymi zdolnościami, pełen chęci i wytrwałości,
a niemający przygotowania do gry na rogu,

zyczne. Prowadzeniem zajęć podczas warsztatów zajmują się uznani muzycy, jurorzy Klubu
Sygnalistów Myśliwskich PZŁ: Artur Garus
– nauczyciel szkoły muzycznej w Bytomiu,
Artur Kanawka – opiekun ZSM Technikum
Leśnego w Brynku, Adam Migurski – kilkukrotny Mistrz Polski w kategorii sygnały myśliwskie z RDLP w Katowicach, prof. Tomasz
Ślusarczyk reprezentujący Akademię Muzyczną w Krakowie.
Zespół Sygnalistów Myśliwskich od lat bierze udział w najważniejszych wydarzeniach
kulturalnych związanych z tradycją muzyki
myśliwskiej. Na koncie ma występy podFot. Maciej Kucharski

Zdobyte podczas tych wydarzeń muzycznych lokaty, otrzymane nagrody i wyróżnienia podnoszą renomę zespołu. Dwukrotne
wicemistrzostwo Polski w klasie A sygnałów
świadczy o poziomie artystycznym oraz zobowiązuje do utrzymania odpowiedniej formy
muzycznej zespołu.
Oczywiście muzyka kniei, grana przez nawojowskich leśników, często uświetnia ważne wydarzenia organizowane przez RDLP
w Krakowie.

Pamięć o hrabim

W latach 1799–1945 właścicielem dużej części
Sądecczyzny był arystokratyczny ród Stadnickich herbu Szreniawa. W swoich dobrach
prowadził on racjonalną gospodarkę leśną.
W ówczesnych czasach było to nowatorskie
podejście szczególnie wobec wcześniejszego
stosowania monokultur. Ostatnim właścicielem Nawojowej był hr. Adam Stadnicki,
absolwent leśnictwa w Monachium, który dbał, aby na znacznym leśnym obszarze
swoich dóbr zachować piękne dorodne drzewostany, eksponując ich pierwotny charakter.
Był on pionierem prowadzenia gospodarki
leśnej opartej na naśladowaniu przyrody oraz
założycielem rezerwatów Łabowiec, Barnowiec i Uhryń, które na terenie Nadleśnictwa Nawojowa istnieją do dziś. Krzysztof
Kadlec – przewodniczący Komisji Muzycznej
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, skomponował utwór „Na cześć Adama hrabiego
Stadnickiego”. Jako utwór obowiązkowy był
on wykonywany podczas Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Nowym
Sączu. – Kompozycja ta ze względu na lokalnie związany z zespołem wydźwięk patriotyczny, a także swą urodę, energię i podniosły
charakter, stała się jednym z ulubionych utworów ZSM Nadleśnictwa Nawojowa, granym często przy różnych okazjach – mówi

Fragment kolekcji trofeów z dedykacjami dla ZSM Nadleśnictwa Nawojowa
chciałby zostać członkiem zespołu, to także
może być z powodzeniem przyuczany przez
nawojowskich sygnalistów.
RDLP w Krakowie każdego roku organizuje kilkudniowe warsztaty dla sygnalistów
myśliwskich w Jaszczurówce w Zakopanem.
Dzięki zaangażowaniu Hanny Kaczmarskiej, głównego specjalisty ds. łowiectwa w dyrekcji, tradycja ta trwa już ponad 10 lat. Dla
członków zespołu jest to doskonała okazja,
aby korygować pewne błędy lub niepoprawne
nawyki i podnosić swoje kompetencje mu-

czas takich imprez jak: Małopolski konkurs
Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”
(Kraków–Niepołomice), Konkurs Sygnalistów Myśliwskich Sudeckiej Krainy Łowieckiej „O Kryształowy Róg” (Lądek Zdrój),
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej
(Brodnica, Nowy Sącz, Goraj, Pszczyna),
Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej
i Łowieckiej (Gołuchów), Mistrzostwa Europy Sygnalistów Myśliwskich (Levoća),
Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Księcia Pszczyńskego” (Pszczyna).

Lidia Steczowicz.
W swoim repertuarze, oprócz sygnałów
myśliwskich, zespół sięga po muzykę myśliwską, głównie polskich twórców, ale także
czeską i słowacką. Wykonywanie tych utworów pozwala na swobodniejszą ich interpretację. Przy zachowaniu linii melodycznej
można usłyszeć frazy myśli muzycznej
charakterystycznej dla jej wykonawców.
Występy nawojowskich sygnalistów podczas lokalnych uroczystości czy spotkań
leśno-myśliwskich ukazują szerokiemu
społeczeństwu bogate walory kulturowe
leśnictwa i łowiectwa. 
C
Maciej Kucharski
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Quo vadis Europo?

www.stock.adobe.com

Autorzy Unijnej Strategii Bioróżnorodności chcą chronić nasz klimat
m.in. poprzez zwiększoną akumulację węgla w ekosystemach leśnych.
Pomysł świetny, choć metoda działania, według mojej oceny, pozostawia
wiele do życzenia.

G

łównym celem Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. jest odbudowa
różnorodności biologicznej Europy dla dobra
ludzi, klimatu i planety. Ma ona doprowadzić do zwiększenia obszarów chronionych
na lądzie i na morzu w całej UE.
W myśl proponowanej Strategii należałoby wyłączyć z użytkowania 1/3 powierzchni
wszystkich polskich lasów, a w samych LP
jeszcze więcej. Nie wierzę, że ktoś w Europie
mógł wpaść na tak szalony pomysł i w dodatku
przekonać do niego innych, gdyż wyłączenie
tak dużej części naszych lasów z użytkowania
niesie ze sobą ogromne ryzyko (graniczące ze
100% pewnością) ujemnego oddziaływania na
klimat. Wiadomo przecież, że to lasy zagospodarowane stawiają zdecydowanie większy
opór zmianom klimatycznym, a człowiek jest
tą częścią egzystencjalnej układanki, od której
zależy już niemalże wszystko. Żyjemy w czasach, w których natura pozostawiona sama
sobie nas nie ochroni, może co najwyżej sprowadzić wszystko do naturalnego początku,
ale jak sądzę, nie o to idzie gra, tym bardziej
w obliczu ciągle rosnących potrzeb gospodarczych i społecznych. Chociaż z drugiej strony
drewno można przywieźć z USA, Rosji, Kanady, Brazylii, a społeczeństwu tłumaczyć, że
to taka ekstremalna propozycja nowej formy
wypoczynku dla odważnych, spragnionych
wrażeń, coś w rodzaju wyprawy do dżungli.
Przepraszam za mój prymitywny sarkazm, ale
jakoś nie potrafiłem sobie odmówić. A poza
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tym skoro wszystkie fabryki europejskie ,,wyjechały” do Chin, to dlaczego też nie te ,,robiące” w drewnie. Świat funkcjonuje na zasadzie
naczyń połączonych, dlatego braki drewna
spowodowane ograniczeniami europejskimi
szybko wypełnią kraje spoza Europy, a w globalnym ujęciu zmieni się jedynie zarabiający.

Polityka uśmierci
drzewostany

Jako jeden z wielu leśniczych w naszym kraju
stykam się na co dzień z tzw. bioróżnorodnością i może dlatego propozycja europejskiej
Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r.
nie robi na mnie aż tak wielkiego wrażenia.
Wiadomo, jak to się skończy – pewnego rodzaju kompromisem. To, co proponuje UE,
jest nie do przyjęcia, śmierdzi utopią na kilometr, ale tak jak jest dzisiaj, jutro z pewnością
już nie będzie – to jedno jest pewne. Nasuwa
się tylko pytanie, jakie będą tego konsekwencje? Na obecnym etapie, kiedy nie znamy
jeszcze ostatecznego kształtu tej strategii ,,nie
wiadomo co”, trudno o nich mówić. Ale czuję, że stanie się coś, czego po latach wszyscy
będą żałować. Nie wiem dokładnie, jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych krajach
europejskich, ale wiem, jak sprawy mają się
w naszym kraju. Polskie lasy pomimo wielu
trudności podobnych do tych, z którymi boryka się cała Europa, radzą sobie całkiem nieźle,
żeby nie powiedzieć – doskonale. Jakieś zmiany są z pewnością nieodzowne i konieczne, ale

powinny być one raczej kosmetyczne. Kultura prowadzonej przez nas gospodarki leśnej
budzi podziw i wprawia w zachwyt, niesie ze
sobą korzyści na wszystkich płaszczyznach
i w każdym kształcie. Eksploatacja polskich
lasów ma charakter proekologiczny, oddziałujący na klimat w pozytywny sposób. Najlepszym dowodem, że leśnictwo wielofunkcyjne
sprawdziło się w naszym kraju, jest wdrożenie
sieci Natura 2000, która obejmuje aż 38% jego
powierzchni. Wszystko działa jak w zegarku. Zgoda – prawie wszystko, ale działa. Jak
będzie po wyłączeniu z użytkowania 1/3 ich
powierzchni? Nietrudno przewidzieć: będzie
gorzej i to pod wieloma względami. Nie będę
się na ten temat rozpisywał, napisało o tym
już tylu przede mną, i to w dodatku o wiele
bardziej znających się na rzeczy niż ja. Jednego zdania jednak nie potrafię sobie odmówić:
puszczańskich obrazków ciąg dalszy nastąpi. Unijna polityka środowiskowa uśmierci
wiele drzewostanów.
Ochrona ścisła spowoduje rodzące się jak
grzyby po deszczu nowe ogniska rozwoju
szkodliwych owadów, które nie zatrzymają się w obrębie ochrony ścisłej, ich zasięg
rozleje się na sąsiednie drzewostany, a w następnym roku na kolejne itd.
Biorąc pod uwagę fakt, że pozyskujemy
w polskich lasach znacznie mniej drewna, niż
go przyrasta (ok. 60%), i z każdym rokiem
zasobność lasów wzrasta o ok. 30 mln m³,
bez większych problemów moglibyśmy sobie pozwolić na wyłączenie z użytkowania
10, a nawet 20% powierzchni naszych lasów.
Nie wpłynęłoby to w jakiś szczególny sposób na nasze gospodarcze potrzeby. W końcu
pozyskanie w użytkach przedrębnych można
byłoby zacząć realizować z właściwą inten-

List do Redakcji
sywnością. Wiem, nie o to w tym wszystkim
chodzi, chociaż to coraz większy problem,
z którym lasy (nie tylko polskie) będą musiały
się jakoś uporać.

„Sztach świeżej naturki”
w nagrodę

Wracając do tematu, nie zapominajmy, że świat
staje się coraz mniejszy. Jest jak jeden ogród. Co
z tego, że w twoim będzie pięknie jak w raju
(cudowna flora i fauna z niezliczoną ilością jej
gatunków, powietrze, którym chce się oddychać), jeśli po jednej stronie będzie mieszkał
sąsiad zajmujący się hodowlą świń, a po drugiej taki, który pali w piecu plastikiem, tak że
u ciebie śmierdzi jak na gnojowniku albo pod
spalarnią, w zależności skąd zawieje wiatr. Co
z tego, że zamienimy Europę w jeden wielki eden-park, kiedy wszyscy dookoła będą
nas truć, dostając za to w nagrodę ,,sztacha
świeżej naturki”.
Bez globalnej polityki to, co proponuje
europejska strategia w obliczu takich trucicieli jak Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Rosja czy Japonia, a wśród członków
Unii Europejskiej także Niemcy, nadaje się
jedynie do kosza.

A poza tym nie wszystkie decyzje, które
zapadają na europejskich salonach, muszą
zaraz urastać do rangi dogmatu. W Europie
nie brakuje krajów z gospodarką leśną na
zbliżonym do naszego poziomie. Nie po to
całymi latami budowały one strategię prowadzonych przez siebie gospodarek, żeby
teraz zawracać z obranej drogi tylko dlatego, że grupa nawiedzonych pseudoekologów tak sobie wymyśliła. Wierzę, że im na
to nie pozwolą.
Niekorzystne zmiany klimatyczne spowodowane są przede wszystkim ciągłym wzrostem ludności na świecie i związanym z tym
rosnącym zapotrzebowaniem na energię i pożywienie. Lasy trudno za to winić.
Roczna emisja dwutlenku węgla z rozpadu materiału organicznego w lasach i obszarach trawiastych wynosi 220 mld ton, ale
nie stanowi to dla środowiska najmniejszego zagrożenia, ponieważ podobna ilość jest
absorbowana przez inne procesy naturalne,
m.in. fotosyntezę. Problem stwarza jedynie
emisja dodatkowych 27 mld ton powstałych
w wyniku działalności człowieka. I niestety tak niewielkiej (mogłoby się wydawać)
nadwyżki zanieczyszczenia atmosferyczne-

go sama Europa nie zbilansuje. Przy odpowiedniej gospodarce lasy europejskie (w tym
polskie) mogą jedynie ten bilans poprawić,
ale musimy pamiętać, że jedynie zdrowe
ekosystemy, tętniące życiem, są odbiorcami CO2 pracującymi pełną parą w procesie
fotosyntezy. Czy w obliczu proponowanych
zmian byłoby to możliwe?
Fajnie jest być kimś, komu nie zależy
aż tak bardzo na prestiżu, ponieważ może
pisać to, co myśli naprawdę. Nasuwa się
tylko pytanie: czy znajdzie się ktoś, kto zechce to opublikować? Biorąc jednak pod
uwagę fakt, że jestem leśniczym (a każdy
z nas sprawuje mandat ambasadora LP),
mam chyba prawo, a może przede wszystkim obowiązek pytać – np. dokąd zmierzasz
Europo? – i zgłaszać wątpliwości.
Na zakończenie, żeby nie było już tak bardzo pesymistycznie, pragnę przytoczyć jedno zdanie marszałka Piłsudskiego. Jak on to
ładnie ujął: Z traktatami, moi panowie, jest
tak samo, jak z kwiatami i dziewictwem.
To trwa tyle, ile trwa. Myślę, że podobny los

czeka i ten pomysł. 

C
Bogusław Magac

Z wydawnictw

Święta pana Misia

Karma Wilson, Jane Chapman
Wydawnictwo Tekturka
40 s.
Nie śpij, bo umkną Ci tegoroczne święta! Cóż, święta zapewne nam wszystkim

minęły niesamowicie szybko, ale pozostając jeszcze pod ich urokiem, warto zwrócić uwagę na nowości od Wydawnictwa
Tekturka – w tym numerze powiemy Wam
kilka słów o „Świętach pana Misia”.
Ta przeurocza książka od razu wpada
w oko. Jej twarda i pięknie ilustrowana oprawa wyróżnia się na księgarnianych półkach
i przywodzi na myśl wspomnienia świąt

z dzieciństwa. Karma Wilson
stworzyła niesamowitą rymowaną
historyjkę o leśnych zwierzętach
przygotowujących się do świąt,
którą po mistrzowsku przetłumaczyła Barbara Supeł. Tekst jest
płynny, lekki i naturalny – trzeba przyznać, że czyta się go
fantastycznie. To ogromna zaleta, gdyż tłumaczenia rymowanych wierszyków zazwyczaj należą do najtrudniejszych zadań.
Bajeczny zimowy las i sympatyczne postacie
zwierzęcych bohaterów w formie barwnych
ilustracji, bez których ta historia nie byłaby taka
sama, stworzyła znakomita Jane Chapman.
Każda strona emanuje ciepłem i przyjazną
atmosferą. To zdecydowanie książka do aktywnej lektury, rysunki są jej nierozerwalną
częścią, a całość prezentuje się naprawdę imponująco. Zaletą jest również to, że dzięki
dużym literom możemy zachęcić dziecko do
samodzielnego czytania tej rymowanej historyjki na głos – sprawi mu to na pewno wiele
frajdy, a rodzicom dużo satysfakcji.
O czym opowiada ta książka? Przede
wszystkim o sile przyjaźni i o tym, co

w Boże Narodzenie jest najważniejsze
– o radości czerpanej ze świąt spędzonych
w gronie najbliższych nam osób, pamięci
o sobie nawzajem i poczuciu bezpieczeństwa. Zbliżają się święta w śniegowej piżamie. Miś zwinięty w kłębek chrapie w swojej
jamie... Kiedy przyjaciele Misia przybywają

do jego jamy, by go obudzić na święta, główny bohater na początku nie jest zbyt entuzjastyczny. Chciałby dalej spać, ale w miarę
starań jego leśnych przyjaciół i on zaczyna
rozumieć, że zależy mu na spędzeniu z nimi
tego niezwykłego czasu i bardzo stara się nie
zasnąć. Kiedy zmęczeni towarzysze ucinają
sobie drzemkę, on przygotowuje dla nich
niezwykłą niespodziankę... Jesteście ciekawi
jaką? W takim razie nie pozostaje nic innego, jak sięgnąć po „Święta pana Misia” i spędzić uroczy wieczór z jego sympatycznymi
bohaterami. Ale ostrzegamy... Na jednym
czytaniu może się nie skończyć! 
C
PK
Książka jest również do zdobycia
w naszej krzyżówce
(nr 24/2021 „Lasu Polskiego”).
Zachęcamy do zabawy!
Las Polski 1/2022

21

Sygnaliści w nadleśnictwie
Fot. www.stock.adobe.com

Zespoły sygnalistów myśliwskich od połowy grudnia posiadają kolegów…
i to bardzo wątpliwych. Wszystko za sprawą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony
osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Z

anim zostaną wskazane przepisy, warto przytoczyć dwa przykłady aktualnych
i prawdziwych sygnalistów, o których mówi
się w USA, a które wskazują, w czym rzecz.

Kim jest sygnalista?

Kim Gwang-ho ujawnił, że Hyundai oraz
Kia wiedziały o wadach w silnikach Theta II.
Wada ta sprawiała, że były podatne na przegrzewanie, a w konsekwencji na zatarcie.
W trakcie użytkowania mogło się to skończyć
pożarem pojazdu. Koncerny o tym wiedziały
i im bardziej znały problem, tym skrupulatniej go ukrywały. Dla dobra konsumentów
Kim Gwang-ho poszedł do agencji rządowej
Amerykańskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego (NHTSA) z odpowiednimi dokumentami. Można więc wskazać, że
stanął po stronie konsumentów, a dodatkowo
za zgłoszenie otrzymał gratyfikację w wysokości 24 mln dolarów.
Francis Haugen przedstawiła z kolei
wewnętrzne dokumenty na temat szkodli-
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wych działań byłej firmy Facebooka: pokazała dane, które wskazują, że zarząd firmy
wie o wielu bardzo niepokojących (i jest to
znaczny eufemizm) zjawiskach na portalu
i nic z tym nie robi.
Patrząc przychylnie, można wskazać: doskonale, te osoby ostrzegły konsumentów.
Jako klienci i jako społeczeństwo wyszliśmy in plus. Jako konsumenci nie kupimy
świadomie wadliwego auta, które zagraża
kieszeni, a może nawet zdrowiu lub życiu, w dodatku z dużą rezerwą będziemy
korzystać z mediów społecznościowych.
Druga strona medalu jest jednak następująca: osoby nieprzychylne wskażą, że
był to donos na kolegów i pracodawcę…
Zostawiając moralną ocenę na bok, należy wskazać, że oboje są sygnalistami:
w dobrej wierze ujawniają przestępstwa
lub nieuczciwe praktyki.
Analogiczne przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej, w tym Polsce,
17 grudnia 2021 roku.

Źródła prawa

Jak wskazano, najważniejszym aktem prawnym jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia
23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Unii. Co istotne, Dyrektywa weszła w życie
17 grudnia 2021 r. i wymagała implementacji,
czyli przepisów, które ją wprowadzą. Jest to
o tyle ważne, że Dyrektywa wskazuje w art. 9,
że państwa członkowskie zapewniają, by
podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym ustanowiły kanały i procedury na
potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych,
po konsultacji i w porozumieniu z partnerami społecznymi, jeżeli tak przewiduje prawo
krajowe. Istotniejsze jest to, że w ust. 9 wskazano, że Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
gminy liczące mniej niż 10 tys. mieszkańców
lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników
lub inne podmioty, o których mowa w akapicie
pierwszym niniejszego ustępu, zatrudniające
mniej niż 50 pracowników.

Powyższe oznacza, że obowiązki ustanawiania zgłoszeń wewnętrznych dotyczą
nadleśnictw, które zatrudniają co najmniej
50 pracowników. Nie zostaną z tego wy-

łączone podmioty zajmujące się ochroną
środowiska. Jednakże, czytając załącznik do
Dyrektywy, wyraźnie widać, że nadleśnictwa nie zajmują się ustawowo ochroną środowiska (załącznik do Dyrektywy wskazuje
natomiast zagadnienia takie jak odnawialne
źródła energii etc.).

Czego dotyczą zgłoszenia?

W projekcie ustawy (w ślad za dyrektywą)
wskazano, czego dotyczą powyższe obowiązki. Tak więc w projektowanym art. 3 zawarto
długą listę naruszeń, których dotyczy ustawa. Wg autora najistotniejsze to: naruszenia
prawa związane z działaniem lub zaniechaniem niezgodne z prawem albo mające na
celu obejście prawa dotyczące: zamówień
publicznych; ochrony środowiska, ochrony
prywatności i danych osobowych (RODO).
Dalej w projekcie wskazano, że pracodawca
może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w zakładzie pracy innych naruszeń niż tych wskazanych w ustawie. Autor spotkał się z taką
sytuacją raz, gdy pracodawca postanowił
włączyć w procedurę naruszenia prawa pracy.
Wydaje się jednak, że najistotniejszym aspektem będzie tutaj korupcja.

Kto może zostać sygnalistą?

Przede wszystkim sygnalistą może być pracownik lub, stosownie do art. 4, osoba
ubiegająca się o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek
pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem
wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
stażysta lub wolontariusz.
Przede wszystkim należy wskazać, że procedura nie dotyczy konstytucyjnego prawa do
składania skarg – jest to zupełnie oddzielna instytucja. A dlaczego warto być sygnalistą?
Ustawodawca stara się ośmielać pracowników do dokonywania zgłoszeń, wskazując
zakaz działań odwetowych (art. 10 i następne). Za niekorzystne traktowanie uważa się
w szczególności: odmowę nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie
bez wypowiedzenia stosunku pracy, obniżenie
wynagrodzenia, wstrzymanie awansu albo
pominięcie przy awansowaniu, pominięcie
przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko

pracy, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
niekorzystną zmianę miejsca wykonywania
pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną
ocenę wyników pracy lub negatywną opinię
o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka
dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub
środka o podobnym charakterze i wiele innych.
Innymi słowy pracodawca powinien się
mieć na baczności – pojęcie jest na tyle szerokie, że w razie konfliktu między pracownikiem-sygnalistą a pracodawcą łatwo będzie
pracownikowi wykazać środki odwetowe
stosowane przez pracodawcę.

Obowiązkowa procedura

Jak wskazano, nadleśnictwa zatrudniające
pow. 50 pracowników muszą przyjąć kilka
dokumentów. Przede wszystkim będzie to:
regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Przepisy
wskazują, że powinien on być konsultowany
z załogą. Stosownie do art. 29 powinien on
obowiązkowo zawierać następujące elementy:
• informację o podmiocie wewnętrznym
upoważnionym przez pracodawcę do
przyjmowania zgłoszeń;
•określenie sposobu przekazywania zgłoszeń;
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Prawo
• informację, czy wewnętrzna procedura
obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych;
• wskazanie niezależnego organizacyjnie
podmiotu, upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to
weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie
o dodatkowe informacje i przekazywanie
zgłaszającemu informacji zwrotnej;
• określenie obowiązku potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
• informację o obowiązku podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań
następczych przez upoważniony podmiot,
• wskazanie działań następczych podejmowanych przez pracodawcę w celu
zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środków, jakie mogą
zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
• określenie maksymalnego terminu na
przekazanie informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub w przypadku
nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu 3 miesięce liczone po upływie 7 dni
od dokonania zgłoszenia;
• zrozumiałe i jednoznaczne informacje
na temat trybu dokonywania zgłoszeń
zewnętrznych do organów publicznych
oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
Ustawa wskazuje, że pracodawca może rozszerzyć tę listę o kolejne elementy. Zapewne
jednak mało który nadleśniczy będzie to rozszerzał. Podsumowując, trzeba będzie znaleźć
ochotnika (ochotników), którzy będą z jednej
strony to przyjmowali, a z drugiej realizowali
(umiarkowanie skomplikowaną procedurę).
Należy pomyśleć nad numerem telefonu (zapewne do pracownika przyjmującego zgłoszenia), sposobem przyjmowania zgłoszeń
(skrzynka podpisana „sygnalista”, program
internetowy – nie jest obowiązkowy).

Procedura

Skomplikowanie samej procedury zależy
już od pracodawcy: czy będzie to pojedynczy pracownik czy cała komisja. Istotne jest,
aby odpowiednio czynności rejestrować,
dbać o anonimowość (w stosunku do pozostałej załogi) pracownika-sygnalisty. Przede
wszystkim jednak pracodawca będzie zobli-
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gowany do realizacji działań naprawczych,
tak aby w przypadku wykrycia naruszenia
je realizować. W tym miejscu autor pragnie
uwypuklić, że jest to dość poważne wyzwanie dla Inspektora Ochrony Danych.
Zdecydowanie powinien być on włączony
w projektowanie całej tej procedury (Privacy by design), gdyż jest odpowiedzialny
za jej funkcjonowanie (by default). Ustawa
pewnie w zakresie ochrony danych będzie
się różniła od projektu: stowarzyszenia IOD
złożyły sporo uwag – nie sposób przewidzieć, czy ustawodawca je uwzględni, ale,
co można powiedzieć z pewnością, to IOD
powinien opracować następujące dokumenty: analizę ryzyka z powyższej czynności
oraz ocenę skutków dla ochrony danych.
Konieczność opracowania i wdrożenia tego
ostatniego dokumentu wynika z obwieszczenia Prezesa UODO jeszcze z 2019 r.,
w którym wskazano, że systemy zgłaszania
naruszeń (tj. whistleblowing) będą objęte
całym tym systemem.
Zupełnie na marginesie warto wskazać,
że ustawa wskazuje zarówno zgłoszenie
wewnętrzne (wskazane powyżej), jak i zewnętrzne, tj. sytuację, gdy pracownik niedowierzający własnym procedurom (etc.)
zdecyduje się donieść o nieprawidłowości
podmiotowi zewnętrznemu. W Polsce tę
funkcje pełni Rzecznik Praw Obywatelskich. Trzeba pamiętać, że po dokonaniu
zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego,
o ile będzie to potwierdzone (itd.), pracownik, który uzyska status sygnalisty, dostaje ochronę na dwa lata. Co więcej, w tym
momencie sygnalista może zupełnie bezkarnie dokonać ujawnienienia publicznego.
Procedura ujawnienia opisana została dokładnie w art. 52 ustawy.

Polityka kija

Jak wskazano, sygnaliście prawodawca dał
marchewkę. Tutaj jest jednak jedno „ale”:
kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia
publicznego nieprawdziwych informacji
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

(art. 59).
W mojej opinii odpowiedzialność pracodawcy jest wobec tego nieproporcjonalnie wysoka. Oddając głos ustawodawcy: kto wbrew
przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej
procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29
ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Trudno mi sobie wyobrazić, aby z powodu
zaniedbania nadleśniczy trafił pod sąd, ale
projekt ustawy na to wskazuje. O ile więc nadleśniczy, który świadomie tego nie wprowadzi,
do więzienia zapewne nie trafi, o tyle będzie
figurował w rejestrze skazanych…
Odpowiedzialność karna w pozostałym
zakresie przewiduje, że kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3. Kara więzienia przewidziana jest również m.in. za działania odwetowe, ujawnienie poufności tożsamości.
Trzeba przyznać, że przynajmniej ustawodawca jest bardzo jednolity w karaniu: za
wszystko można dostać grzywnę, ograniczenie wolności lub karę więzienia do lat 3.
Oczywiście skazuje sąd, ale mimo wszystko
zdecydowanie uważam, że wymiar kary jest
nieproporcjonalnie wysoki.
Projekt zakłada również edukację nowych
pracowników. Art. 28 ust. 5 projektu ustawy
zakłada, że pracodawca jest obowiązany
zapoznać pracownika z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed
dopuszczeniem go do pracy. Regulamin
zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie
po upływie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników w sposób przyjęty
u danego pracodawcy. W styczniu spóźniona
ustawa ma zostać uchwalona, warto więc, by
procedury były gotowe

Podsumowanie

Granica 50 pracowników staje się swoistym
Rubikonem. Pracodawca, w omawianym
przypadku nadleśniczy, musi liczyć się z tym,
że przekraczając tę granice, nie będzie miał
odwrotu. Spadną na niego ciekawe obowiązki.
Ostatecznie autor podzieli się wątpliwościami: z jednej strony przykłady przytoczone na
początku wskazują, że jest to szczytne działanie, że jako społeczeństwo jesteśmy na plus,
że walka z korupcją i innymi nieprawidłowościami jest działaniem ze wszech miar pożądanym. Jednak z drugiej strony dojście do tego
celu i sama droga są dość wątpliwe. Dlatego
życzę pracodawcom, aby ustalili procedurę, wyznaczyli osoby do kontaktu, spisali to
w odpowiednich dokumentach i zamknęli w teczce „sygnaliści”, a potem do tego nie
wracali. Niech samo słowo „sygnalista” cały
czas kojarzy się wyłącznie z osobą grającą na
instrumentach dętych podczas uroczystości
okolicznościowych. 
C
Bartosz Mendyk
IOD

Leśni kolekcjonerzy

Oznaki gajowych cz. I
Bór, gaj, las – od tych nazw obszarów leśnych pochodzą nazwy: borowiec,
borowy, gajewnik, gajny, gajownik, gajowy, lasowy, leszy, leśnik i inne. Był
jeszcze i dziad leśny – w wierzeniach słowiańskich to demon lasu, jego pan
i władca żyjących w nim zwierząt. Przetrwał on w polskich wierzeniach ludowych aż do końca XIX wieku...

J

ego charakter można określić jako neutralny, a usposobienie wobec ludzi w dużym stopniu zależało od tego, jaki był ich
stosunek do lasu. Mógł zaprowadzić wędrowców w głąb lasu bądź bezpiecznie
z niego wyprowadzić, uchronić ich przed
atakiem zbójców lub nie, wydać na pastwę
dzikich zwierząt lub ochronić przed nimi,
wysypać dzieciom zebrane runo leśne z koszyka lub pomóc je zbierać. Zdarzało się
też, że po prostu wypędzał ludzi z lasu. Pojawiał się najczęściej jako człowiek ubrany
w zielony strój.

Początki jednolitych odznaczeń

Niby legenda, ale wszystkie te czynności
można przypisać rzeczywistej osobie, która
została powołana lub wyznaczona do funkcji związanych z pracą w lesie i jego ochroną.
W średniowiecznych dokumentach parafialnych występuje łacińska nazwa funkcji
custos sylvarum (custos silvae) – strażnik
leśny, czyli gajowy, borowy, stróż lasu, dozorca leśny. Jednak już od końca XVIII w.
nazwa gajowy była najczęściej używana jako
najniższy oficjalista terenowej służby leśnej,
którego zadaniem była opieka nad określoną
częścią lasu. Chociaż regionalnie używano
też i innych nazw, bardzo ciekawą jest np.
pobereżnik. Według Encyklopedii Powszechnej z 1865 r.: Pobereżnik to na Rusi
tak zwany strażnik leśny, strzelec lub gajowy po brzegach lasów pilnujący. Nazwa ta
znana jest na Podlasiu i w całym Nadbużu.
W Galicji wyraz ten oznacza gajowego.

Wiek XIX charakteryzuje się powoływaniem coraz to nowych urzędów zarządzających lasami jako administracja leśna,
ustanawianiem jednolitego umundurowania
dla zatrudnionego personelu i prowadzeniem uporządkowanej gospodarki leśnej.
W tym też wieku wprowadzono pierwsze
na byłych ziemiach polskich oznaki, zwane blachami (oznaka to po rosyjsku бляха),
noszone na piersi przez osoby funkcyjne na
najniższych stanowiskach, związanych z pra-

cą w terenie i bezpośrednią ochroną lasów
przed wyrębem i kłusownictwem.
Wszystkie lasy w Królestwie Polskim,
autonomicznej prowincji w ramach Imperium Rosyjskiego, pod względem własności,
czyli posiadania, były podzielone na: lasy rządowe, dawniej zwane koronnymi, narodo-

wymi lub stołowymi, które były własnością
skarbu państwa, lasy prywatne, których było
najwięcej, i lasy pozostałe o różnej przynależności. Przyjmuje się, że lasy rządowe zajmowały 23%, lasy prywatne – 72,5%, a lasy
innych kategorii własności – 4,5% całkowitej
powierzchni leśnej.
Lasy rządowe we wszystkich guberniach
dzieliły się na leśnictwa. W każdym leśnictwie administrował nadleśniczy (Лѣсничій,
Förster). Do pomocy dodany był podleśny
(Подлѣсничiй, Unterförster). Leśnictwa
dzieliły się na objazdy (Oбъѣздъ), czyli straże dozorowane przez strażników leśnych
(Коннолѣсный Oбъѣздчикъ). Na koniec

Leśni kolekcjonerzy
Rusza nowy cykl artykułów poświęconych leśnym kolekcjonerom i ich zbiorom. Będziemy w nim prezentować
nie tylko leśników, których pasją jest kolekcjonowanie
artefaktów związanych z leśnictwem, ale także pasjonatów zauroczonych naszym zawodem. Przedstawimy sylwetki kolekcjonerów, powody dla których zbierają ślady
leśnej przeszłości (i teraźniejszości), a także szczegóły ich
kolekcji. Rozpoczynamy od niezwykle bogatych zbiorów
Wojciecha Boczkowskiego.
Nie jest on ani myśliwym, ani leśnikiem, ale jego pasją
jest zbieranie guzów i guzików oraz oznak funkcyjnych, jakie otrzymywały osoby
wybierane lub wyznaczone do pełnienia funkcji urzędowych. Są to oznaki: samorządu
wiejskiego (sołtys, wójt, naczelnik gminy) i służb ochrony przyrody (straż lasowa,
straż łowiecka, straż polowa i straż rybacka oraz gajowy, strażnik leśny lub łowiecki,
dozorca łowiecki).
Bogaty zbiór uzupełniają orzełki, patki, naszywki i zdjęcia leśników. Swoją kolekcję Wojciech Boczkowski prezentował na okolicznościowych prelekcjach i wystawach. Dzięki pasji i zaangażowaniu w pozyskiwaniu nowych eksponatów udało mu
się uratować od zapomnienia i zniszczenia wiele ciekawych oznak. Swoją fachową
wiedzą dzieli się jako autor nie tylko artykułów, ale także książki „Guziki – Przewodnik
dla kolekcjonerów”.

II Rzeczpospolita Polska 1918–39

Królestwo Polskie – zabór rosyjski
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Leśni kolekcjonerzy
straże składały się z obchodów (Обходъ),
czyli obrębów, których strzegli strzelcy.
Strzelec leśny (Лѣсный Стрѣлокъ) był
ostatnim umundurowanym stałym oficjalistą strzegącym jednego obrębu. Strzelców
mogli zastępować wybierani na okres 3 lat
gajowi jako najniżsi funkcjonariusze leśni,
ale tylko w przypadku, kiedy nie wyznaczono jeszcze strzelca, lub gdy obręb był bardzo
duży – wtedy jako pomocnika, albo kiedy był
bardzo mały – wówczas na samodzielne stanowisko. Gajowy (Полѣсовщикъ) nie dostawał munduru ani broni, ale nosił na lewej
piersi przypięty do odzieży wierzchniej znak
blaszany z herbem państwowym i napisem „ПОЛѢСОВЩИКЪ”. Dozorował lasy
z własną fuzją lub z siekierą za pasem dla własnego bezpieczeństwa (powyższa informacja
pochodzi z książki Aleksandra Połujańskiego pt. „Opisanie lasów Królestwa Polskiego
i guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego”
z 1854 roku). Jak wyglądała opisana powyżej
oznaka – nie wiadomo, natomiast prezentowane oznaki, znane z rosyjskich kolekcji, są opisywane jako „ПОЛЕСОВЩИК
КАЗЕННЫХ ЛЕСОВ” – Gajowy Lasów
Rządowych. Były w użyciu w II poł. XIX w.
i najczęściej w azjatyckiej części Imperium
Rosyjskiego.
Pierwsza oznaka (fot. 1) to okrągła obraFot. 1

mowana plakieta o płaskiej, gładkiej tarczy
z dużym herbem Cesarstwa Rosyjskiego
nad wytłoczonymi literami „Л П”, wykonana z blachy mosiężnej, ma średnicę 80 mm
i otwory po bokach do przyszycia.
Druga oznaka (fot. 2) ma kształt owalnej, płaskiej tarczy z podwójnym obramowaniem, w centrum na gładkim tle jest
dwugłowy orzeł, godło Imperium Rosyjskiego, poniżej prostokątny flankowany
kartusz z wytłoczonymi literami „Л. П.”.
Oznaka, tłoczona w blasze mosiężnej, ma wymiary 85×105 mm. Wyko-
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Fot. 2

nano w niej po bokach otwory służące
do przyszycia.

Gajowy zamiast strzelca

Zasadnicza zmiana w strukturze służb ochrony lasów rządowych nastąpiła w pierwszej
połowie lat 90. XIX wieku. Zlikwidowano
ostatecznie stanowisko strzelca leśnego i zastąpiono je gajowym. Zmieniono także nazwę
„Полѣсовщикъ”, jako przestarzałe słowo oznaczające „gajowego”, na „Лѣсникъ”. W Ustawie leśnej z 1893 r., opublikowanej w „Zbiorze praw Cesarstwa Rosyjskiego”, tom VIII,
część I, dział IV „O państwowej straży leśnej”
w art. 56, podano: Dla ochrony lasów skarbu

Musiał też monitorować i przestrzegać zasad
polowania.
Kolejna oznaka (fot. 3) ma kształt owalnej, płaskiej tarczy z podwójnym obramowaniem, w którym u góry umieszczono
napis „КАЗЕННЫЙ” (rządowy), a u dołu
„ЛѢСНИКЪ” (gajowy). W centrum, u góry,
na gładkim tle jest dwugłowy orzeł, godło
Cesarstwa Rosyjskiego, poniżej prostokątny flankowany kartusz z wyrytą cyfrą „31”.
Oznaka tłoczona jest w blasze mosiężnej srebrzonej, ma wymiary 86×108 mm. Wykonano
w niej po bokach otwory służące do przyszycia, a była używana aż do 1917 roku.
Ta historyczna fotografia z XIX w.
(fot. 4) przedstawia zasłużonego gajowego z Hajnówki z regulaminową oznaką
Fot. 4

państwa tworzona jest państwowa straż leśna
składająca się z strażników (объѣздчикobъ)
i gajowych (лѣсникobъ). Następnie w art. 71

określono, że gajowym (лђсникамъ) nadawane będą oznaki napierśne z białego mosiądzu z godłem państwowym i napisem:
„КАЗЕННЫЙ ЛѢСНИКЪ” (rządowy gajowy), wytwarzane na koszt skarbu państwa. Ponadto gajowy miał naszyty jeden pasek z białej
taśmy na lewym rękawie.
Zakres obowiązków gajowego był następujący: strzegł powierzonego mu obchodu,
musiał znać jego granice, starannie chronić
go przed kłusownictwem, pożarem, pozwalać
na wyręb lasu tylko za asygnatą od leśniczego, ściśle przestrzegać procedury korzystania
z lasu, zapobiegać nielegalnym wypasom bydła, wyrębu i łowiectwa, itp. O naruszeniach
miał informować strażnika lub leśniczego.
Fot. 3

„КАЗЕННЫЙ ЛѢСНИКЪ”. Kartonik ma
wymiary 67×108 mm.

Odznaki po reformie ziemskiej

Reforma ziemska w Rosji z 1861 r. zrodziła
nowy system oznak służbowych. Rozprzestrzeniły się one na całe imperium i wszystkie
kraje podbite. Powstał cały szereg nowych
oznak związanych z reformą administracyjną
i sądowniczą oraz pojawiły się oznaki miejskie
i resortowe. Od lat 60. XIX w. aż do I wojny
światowej były używane oznaki określane
w dokumentach z tego okresu jako oznaki
gajowego. Były one już bez godła, przeznaczone dla służb leśnych w lasach niepaństwowych, czyli w prywatnych i pozostałych.
Ukaz o urządzeniu Gmin Wiejskich w Królestwie Polskim z dn. 19 lutego/2 marca 1864 r.
w artykule 11 „O składzie Administracji”
określa, że: Gminy mogą mieć osobnych
gajowych (stróżów leśnych) i stróżów pól
gminnych (лeсныхъ и полевыхъ сторожей).

Fot. Zbiory Wojciecha Boczkowskiego (11)

Natomiast w art. 86 podano, że urzędujący
w czasie odbywania obowiązków służbowych
przywdziewają oznaki ich urzędu, jakie im
zwierzchność dostarczy. Zatwierdzone przez
Radę Najwyższą rysunki nowych oznak wraz
z okólnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych
zostały przesłane do realizacji gubernatorom
prowincji i podległym im urzędom. Wyrób
powyższych oznak zlecano miejscowym wytwórcom i dlatego obecnie spotyka się ich
różnorodne wykonanie. Dla gajowych były
przeznaczone dwie różne oznaki z napisami:
„лесной сторожъ” i „полѣсовщикъ”. Pierwsza była powszechnie używana w Królestwie
Polskim, a druga w zasadzie na dawnych ziemiach polskich wcielonych do Rosji. Obie
wyróżniają się wyglądem oraz kształtem. Były
to duże, widoczne z daleka plakiety, a ściślej,
dziwnego kształtu, romboidalne, ażurowe
oznaki z wytłoczonym napisem: „ЛЕСНОЙ
СТОРОЖЪ” (stróż leśny – gajowy) oraz
„ПОЛѢСОВЩИКЪ” (gajowy).
Oznaki (fot. 5 i 6) mają kształt romboidalnej, lekko wypukłej, ażurowej plakiety. W centrum na gładkim tle wytłoczony
jest napis „ЛЕСНОЙ СТОРОЖЪ” lub
„ПОЛѢСОВЩИКЪ”. Były tłoczone, odleFot. 5

Fot. 6

wane lub ryte w mosiądzu, są o wymiarach
ok. 115×115 mm, posiadają ażurowe
otwory służące do przyszycia. Oznaka
„Полесовщикa” znana jest tylko z bardzo
zniszczonego egzemplarza wykopanego na
Białorusi, dlatego przedstawiona została jej
rekonstrukcja (środek oryginalny), potwierdzając, że taka istniała.

Fot. 7

Fot. 8

Jednak bardzo często chłopi-włościanie,
powoływani lub wybierani do pełnienia obowiązków gajowego, nie otrzymywali lub też
nie nosili oznak funkcyjnych, co zostało udokumentowane na znanym obrazie (fot. 7).
W Galerii Tretiakowskiej w Moskwie jest obraz
zatytułowany „Полесовщик” z 1874 r. (autor: Iwan Nikołajewicz Kramskoj). Na płótnie
przedstawiony jest brodaty włościanin na ciemnozielonym tle przypominającym część lasu,
a potężna pała za jego plecami podkreśla powagę funkcji (służyła też do obrony). O jego
uczciwej służbie świadczy wymownie przestrzelona w kilku miejscach filcowa czapka.
Niestety na sukmanie nie ma oznaki. Malarz
po mistrzowsku oddaje nastrój – w gajowym
dojrzewa gorzka niechęć wobec tych, którzy
sprawiają, że często musi służyć przeciwko kłusownikom, w przeważającej części swoim kolegom, którzy np. potrzebują wtargnąć do lasu
z siekierą po drewno opałowe.
To, jak bardzo niebezpieczna była praca
gajowego, najlepiej przedstawia drugi obraz
(fot. 8), na którym jest brodaty mężczyzna
przywiązany do drzewa w puszczy. W pobliżu widać porzuconą broń, czapkę, rękawicę
i zabitego psa, a w oddali wóz z odjeżdżającymi ludźmi. Co się tutaj mogło wydarzyć?
Obraz z 1893 r. autorstwa Wasilija Maksimowa (1844–1911) nosi tytuł „Strażnik leśny”,
co oznacza, że przywiązany mężczyzna był
gajowym – stróżem leśnym. Sądząc po czerwonej opasce, był na służbie i robił obchód
lasu. Słysząc odgłos siekiery, gajowy wszedł
w zarośla, gdzie natknął się na chłopów rąbiących drzewa. Przy pomocy swojej prostej
broni i wiernego psa próbował powstrzymać
drwali, ale ci nie chcieli go słuchać i polubownie odejść. Chłopów było chyba więcej,
więc udało im się obezwładnić gajowego

i przywiązać go do drzewa. Intruzi zastrzelili psa – widać go wyraźnie pod drzewem.
Samego gajowego nie zabili – może go trochę żałowali. Jednak los tego człowieka był
całkowicie nie do pozazdroszczenia, ponieważ mógł zamarznąć przywiązany do drzewa
podczas ostrej zimy. Możliwe, że podobne
sytuacje już mu się przytrafiły, bo praca gajowego obejmowała m.in. łapanie kłusowników
i złodziei drewna. W obrazie „Strażnik leśny”
artysta przedstawia niejednoznaczną sytuację,
trudno jest tu odróżnić dobro od zła. Chłopi są zmuszeni wycinać las ze względu na
potrzebę, a gajowy musi dobrze wykonywać
swoją pracę i chronić drzewa.

Gajowi w wieku XX

Przepisy dla prywatnej straży leśnej, zatwierdzone przez Jego Cesarską Mość 8 czerwca
1903 r., nakazywały właścicielom majątków
ziemskich i gromadom włościańskim zgłaszanie wybranych kandydatów na stróży
leśnych (czy też gajowych) do naczelników
powiatów. Po zatwierdzeniu otrzymywali
oni stosowne oznaki do noszenia na piersiach podczas pełnienia obowiązków. Były
one często noszone wraz z oznaką prywatną
ustanowioną przez właściciela dóbr. Po zakończeni służby oznaki podlegały zwrotowi
do wydającego je urzędu.
Po I wojnie światowej, zakończonej
klęską wszystkich trzech państw zaborczych, 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Ministerstwo Rolnictwa
i Dóbr Koronnych Państwa Polskiego już
16 listopada 1918 r. opublikowało Rozporządzenie w dziedzinie zarządu Lasów
Państwowych. 
C
Wojciech Boczkowski
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Dendrologia

Czarna czy biała?
Topole – obok dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, lipy szerokolistnej,
egzotycznego dla naszego kraju platana klonolistnego oraz (bardzo sporadycznie) wiązu szypułkowego – należą do gatunków drzew osiągających najokazalsze obwody pni w Polsce. W sprzyjających okolicznościach z łatwością przekraczają 800 cm obwodu, a prawdziwe rekordzistki są o wiele, wiele grubsze!

K

tóra topola jest najgrubsza w Polsce?
Do niedawna odpowiedź na to pytanie nie
nastręczała większych trudności – bez wahania
jako rekordzistkę wskazywano topolę białą rosnącą w Lesznie niedaleko Warszawy, w starym parku podworskim o nazwie Karpinek.

Historyczna rekordzistka

Ten legendarny już okaz był uznawany za „najgrubsze drzewo Polski” (niesłusznie) i opisywano go nawet w szkolnych podręcznikach. Autorzy niniejszego artykułu w latach
2001–11 wielokrotnie dokonywali skrupulatnych pomiarów obwodu jego pnia. Było
to dość skomplikowane, bowiem drzewo
składało się z trzech potężnych, zrośniętych
Fot. Paweł Zarzyński (3)

ze sobą pni. Dodatkowo pomiar utrudniały ogromne tumorowate narośla znajdujące
się u podstawy topoli. Ich kształt i liczba się
zmieniały, dlatego podawany w różnych źródłach obwód przyjmował odmienne wartości.
Według autorów rekordowy obwód tego drzewa (mierzony zgodnie z wytycznymi dendrometrii w najcieńszym miejscu pnia między poziomem gruntu a wysokością 1,3 m)
wynosił 991 cm (2011). Natomiast obwód
pnia mierzony tuż nad gruntem (ok. 50 cm od
najwyższego wzniesienia terenu) wynosił aż
1335 cm. Drzewo miało ok. 25 m wysokości. Jeszcze w 2005 r. jego stan zdrowotny
był zadowalający, ale później (mimo przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich)
znacznie się pogorszył i topola częściowo
obumarła. Przewróciła się z przyczyn naturalnych w trakcie gwałtownej burzy w nocy
z 4 na 5 maja 2012 roku. Drzewo zostało uprzątnięte, ale pozostał po nim potężny
„pniak” o wysokości ok. 3 m. Warto dodać, że
wiek tego okazu był szacowany na 329 lat (wg
badań przeprowadzonych przez znanego poznańskiego dendrologa Cezarego Pacyniaka),
co jak na topolę jest wartością imponującą.
Skoro słynna topola z Leszna już nie istnieje, to które drzewo z rodzaju Populus jest
obecnie najgrubsze w Polsce? Odpowiedź na
to pytanie nie była łatwa, bowiem wg literatury i wiedzy autorów istnieją co najmniej
dwa okazy mogące pretendować do tego tytułu – co więcej, należą one do dwóch różnych
gatunków. Aby rozwikłać tę zagadkę, postanowiliśmy odwiedzić je osobiście i dokonać
szczegółowych pomiarów pni. Było to ułatwione, gdyż drzewa rosną stosunkowo blisko
siebie – w odległości zaledwie ok. 150 km.

Topola czarna z Ostromecka

Topola czarna z Ostromecka, rok 2020
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W odwiedziny do obu drzew udaliśmy się
6 sierpnia 2020 roku. Najpierw odwiedziliśmy leżącą niedaleko od prawego brzegu
Wisły miejscowość Ostromecko (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski, woj.
kujawsko-pomorskie). Skręciwszy w bocz-

ną polną drogę w kierunku widocznego
z daleka wysokiego, ceglanego komina, po
przejechaniu ok. 400 m dotarliśmy do imponującej topoli czarnej zwanej Topolą
Mariańską – nazwa pochodzi od imienia
Marty Matyldy Marii Alvensleben-Schönborn (1854–1915), niegdysiejszej spadkobierczyni tych ziem (w pobliżu znajduje się
wiele obiektów nazwanych jej imieniem).
Drzewo rośnie na terenie Wielkiej Kępy
Ostromeckiej na środku pola uprawnego,
w odległości ok. 150 m od drogi. Co ciekawe, dość łatwo je przeoczyć, bowiem – choć
jest doskonale widoczne – z daleka wcale
nie robi wrażenia szczególnie okazałego.
Dopiero w miarę zbliżania się do niego dosłownie „rośnie w oczach” i ukazuje swoje
prawdziwe rozmiary. Aby rozwiać wszelkie
wątpliwości, podajemy jego koordynaty:
N 53.153617, E 18.205283.
Topolę Mariańską poprzednio mierzyliśmy w 2013 roku. Obwód jej pnia wynosił
wówczas 903 cm, a wysokość 33 m. Ponowny pomiar pnia wymagał sporo samozaparcia
bowiem gęsto obrosły go krzewy i odrośla.
Okazało się, że w ciągu ostatnich siedmiu
lat znacznie powiększył on swoje gabaryty.
Na wysokości 0,7 m (najcieńsze miejsce
między powierzchnią gruntu a wysokością
1,3 m) jego obwód wynosi 927 cm (a na
wys. 1,3 m – 952 cm). Uśredniony pomiar
wysokości drzewa (przeprowadzony z kilku
stanowisk) dał wynik 33,5 m. Drzewo z pozoru odznacza się dobrym stanem zdrowia,
choć należy przypuszczać, że wnętrze jego
pnia musi być w znacznym stopniu uszkodzone przez grzyby. Szacunkowy wiek tego
wspaniałego okazu wynosi ok. 200 lat.
Odwiedzając Topolę Mariańską, warto
pamiętać, że w okolicy znajduje się sporo
innych atrakcji turystycznych. Ostromecko
odznacza się bowiem starożytnym rodowodem. Podobno ta miejscowość istniała już
w czasach rzymskich, stanowiąc przystanek
na trasie słynnego bursztynowego szlaku,
którym podróżowali nad morze rzymscy
poszukiwacze „złota Bałtyku”. Jej ozdobą
jest piękny kompleks pałacowo-parkowy
o powierzchni ponad 40 ha. W jego skład
wchodzi rozległy park w stylu angielskim,
z licznymi pomnikowymi grabami, dębami,
kasztanowcami i modrzewiami, projektu
słynnego pruskiego ogrodnika królewskiego
Petera Josepha Lennégo oraz renesansowy

Topola biała z Królewa, rok 2020
ogród włoski stanowiący unikat w skali całego kraju.

Topola biała z Królewa

Nie ulega wątpliwości, że topola z Ostromecka jest najgrubszą znaną przedstawicielką swego gatunku w Polsce. Ale czy
jest ona jednocześnie najgrubszą krajową
topolą? Aby się o tym przekonać, z Ostromecka skierowaliśmy się do Królewa
(gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie). W miejscowości tej, na terenie
prywatnym, tuż obok lokalnego parku,
rośnie potężna topola biała. Drzewa tego
wcześniej osobiście nie odwiedzaliśmy,
szkopuł polegał jednak na tym, że wg litera-

tury (K. Borkowski, „Polskie drzewa”, 2014)
w 2013 r. legitymowało się ono dokładnie takim samym obwodem pnia jak Topola Mariańska. Okazało się jednak, że
w ciągu kolejnych siedmiu lat drzewo
nie „próżnowało” i bardzo powiększyło obwód swojego pnia. Po dokonaniu
(za zgodą właściciela posesji) pomiarów
stwierdziliśmy, że na wys. 1,3 m liczy sobie obecnie aż 942 cm (pomiary przeprowadzane niżej dały większe wartości). Tym
samym drzewo jest znacząco grubsze od
„konkurentki” z Ostromecka i – najprawdopodobniej – należy uznać je za najgrubszą polską topolę bez podziału na gatunki.
Jego wysokość wynosi ok. 35 m (uśredniony pomiar z kilku stanowisk), a wiek należy
szacować również na ok. 200 lat. Drzewo
wydaje się okazem zdrowia, ale część jego
korony jakiś czas temu uległa obłamaniu,
co może wskazywać na zaawansowaną
zgniliznę we wnętrzu jego pnia i konarów.
Współrzędne geograficzne tego okazu to:
N 54.045886, E 19.138114.

Zagadka rozwiązana?

Wygląda na to, że zagadka najgrubszej topoli w Polsce została rozwiązana. Skąd zatem
użyty kilka zdań wcześniej wyraz „najprawdopodobniej”? Otóż wynika on z faktu,
że na terenie naszego kraju rośnie bardzo
wiele okazałych topoli, również w miejscach stosunkowo trudno dostępnych, jak
łęgi rzeczne, kępy i rozlewiska. Nie jest
więc wykluczone, że wśród nich znajduje
się nikomu dotąd nieznany okaz, który cierpliwie czeka na swojego odkrywcę...  C
Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak
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wydanie
poradnika
dla myśliwych!

Całkiem nowy rozdział
o udzielaniu pierwszej
pomocy psom
Prosty język, przejrzysty układ,
obrazowe ryciny
Sposoby ratowania życia
i niesienia pomocy
poszkodowanym
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Jak zamówić poradnik?
Do ceny książki należy doliczyć
koszt przesyłki 12 zł.

Topola biała z Leszna, rok 2013
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Płonie ognisko
w lesie

Tytułowa, znana i swego czasu bardzo lubiana pieśń obozowa niesie w swej treści dwa zasadnicze tematy, którymi
w poniższym tekście chcielibyśmy się zająć – są to ogień i las. Bynajmniej nie zamierzamy skupiać się na ochronie
przeciwpożarowej.

L

eśników ogień w lesie przeraża, bo zwykle
nie wróży nic dobrego. Ale dla całej rzeszy
włóczykijów bywa nieodzownym elementem
wypraw w leśne ostępy. I to z bardzo wielu,
racjonalnych powodów.

Ogień w paragrafie
vs. ogień w życiu

Zacznijmy jednak od podstaw. Czy można
w lesie palić ogień od tak sobie? Nie! Sporo
w tym temacie pisaliśmy na naszym blogu
[„(Nie)biwak i ogień zamknięty w paragrafach”], więc powtarzać się za bardzo tu nie
zamierzamy, jednak wskazujemy choćby na
ustawę o lasach (art. 30, pkt. 3) i Kodeks
wykroczeń (art. 82 §3), gdzie jest to tak wyraźnie zabronione, że wyraźniej się już nie da.
Oczywiście jak to w życiu bywa, od reguł są
i wyjątki. Palić ogień możemy w miejscach
do tego wyznaczonych, ewentualnie za zgodą
nadleśniczego (w konkretnym punkcie). Jest
jeszcze jeden wyjątek dotyczący tzw. epigazów,
czyli kuchenek gazowych, z których można
korzystać na kilkunastu obszarach (dawnych
pilotażowych) programu Zanocuj w lesie.
I w zasadzie tyle w tej kwestii.
Nadszedł jednak ten moment, w którym
należy się naiwnie zapytać: „Dlaczego?”. Odpowiedź jest prosta: „Żeby nie spalić lasu, co
wiąże się ze stratami finansowymi, gospodarczymi i przyrodniczymi”. Czy jednak od razu
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ten las musi spłonąć? Odpowiedź już tak prosta nie jest.
Typowy włóczykij używa ognia zasadniczo
w dwóch i …pół sytuacjach: aby coś upitrasić
do jedzenia, aby się ogrzać i wysuszyć, i aby
klimacik sobie zrobić. Zacznijmy więc od opcji
pierwszej. Teoretycznie można oblecieć wypad
do lasu na suchym prowiancie, ewentualnie
z nieco cieplejszym posiłkiem w termosie, nie
wspominając o gotowych daniach z własnym
systemem podgrzewającym. Ja korzystam
przy jednodniówkach z typowych kanapek,
ewentualnie z termosu na jedzenie (patent bardzo popularny). Opcja druga przydaje się, gdy
pogoda nie dopisuje i człek się wychładza ponad miarę. Można też użyć kuchenki gazowej,
by szybko coś upichcić, co jest wciąż z prawem
niezgodne, ale bezpieczniejsze od ogniska.
Opcją ostateczną, choć czasem jedyną, jest
tzw. żywy ogień. Po pierwsze wbrew pozorom
na ogniu gotuje się ciężko, bo trudno regulować temperaturę, po drugie jest to gotowanie
brudne, co przy braku wody lub jej racjonowaniu zmusza nas do taszczenia ubrudzonych
naczyń, a to nie jest fajne. Ja niekiedy używam
kuchenek typu „samotny wilk” (kilka blaszek
tworzących komin do gotowania), a dzięki
chłopakom ze Szkoły Surwiwalu wiem, jak
gotować tym sprzętem bez szkody dla gleby.
Jest to patent fajny, w miarę bezpieczny (łatwo
kontrolować) i wydajny.

Drugi przypadek, gdy ogień się przydaje,
to ten, kiedy zmokniemy lub się wyziębimy.
Wierzcie mi na słowo – nie ma nic gorszego niż mokre ciuchy i utrata temperatury.
Owszem, można temu zaradzić, zmieniając je
na suche, ale najpierw trzeba je mieć (rzadko
Fot. Marek Bodył (4)

Bushandbiwak
kiedy człek z całą szafą na plecach na włóczęgę
rusza), a nawet jeśli się ma, są sytuacje, gdy sama
zmiana ubrania nie wystarczy. Hipotermia to
nie tylko trudny wyraz, ale zjawisko dość często spotykane podczas wędrówek w warunkach
trudnych. W takiej sytuacji ogień jest niestety
jedynym sensownym ratunkiem. Rzecz jasna,
można stosować sztuczne ogrzewacze, ja sam
fanem termoforów jestem, ale po pierwsze są
one dodatkowym ciężarem, a po drugie sporo
z nich jednak wymaga pomocy ognia w działaniu (choćby wspomniany termofor).
Ostatni przypadek jest dość kontrowersyjną
formą wykorzystania ognia, która nawet w środowisku tułaczy wszelakich budzi opór. Bo
o ile fajnie jest ze znajomymi posiedzieć przy
ognisku nad jeziorkiem, o tyle rozpalanie ognia
tylko po to, żeby „klimat” w lesie łapać, wydaje
się mocno naciągane. I ja tego nie pochwalam,
choć fanem wielkim ognisk jestem.
Czujny czytelnik zauważy, że nic o świetle
w przypadku ognia nie było. To jest jednak łatwe do wyjaśnienia – ogień w naszych czasach
jest ostatnim źródłem światła, po jakie sięgamy.
Prym wiodą czołówki. Choć sam mam lampę
naftową i bardzo ją za „klimacik” lubię, to do
lasu bym jej nie zabrał, a i do oświecania czegokolwiek sprzęt ten najlepszy nie jest, choć fajnie
się sprawdza na biwaku jako punkt orientacyjny.

Fot. Bartosz Szpojda

Światełko (sic!) w tunelu?

Po co cały powyższy wywód? Trochę po to,
by uzmysłowić leśnej braci, że ogień w lesie
nie oznacza bandy pijanych jegomości, którzy
rozniecili go w celach towarzysko-konsumpcyjnych. Co więcej, nie musi on oznaczać
z marszu zagrożenia, jeśli rozniecił go człowiek
odpowiedzialny. Oczywiście kwestia odpowiedzialności jest sprawą dyskusyjną, ale czasem
warto dać ludziom szansę. Pewnym udogodnieniem jest fakt, że dzięki portalowi „Czas
w las” możemy znaleźć już miejsca, w których
rozpalanie ognia jest możliwe, i tak zaplanować marszrutę, by o nie zahaczyć. Ciągle jest
ich jednak, jak na wielkość naszego kraju, za
mało. Być może wraz z wynikami testu kuchenek gazowych na terenach udostępnionych
do nocowania coś się i w tej kwestii zmieni, ale
jest to raczej pieśń przyszłości. Ja tylko, ze swej
strony, pragnę zapewnić, że ci, którzy włóczą
się po lasach (i świecie), nie potrzebują ognisk
rozniecanych aż po korony, a jeśli już z nich korzystają, to robią to odpowiedzialnie, choć po
kryjomu (bo zakaz jest zakazem), i w celu wyjątkowym. 
C
Bushandbiwak.pl
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Auto do lasu

Rozrząd w aucie –
co warto o nim wiedzieć
Rozrząd (układ rozrządu) to kluczowy i skomplikowany element każdego silnika spalinowego – zarówno benzynowego, jak i wysokoprężnego. Wymaga
on odpowiedniego serwisowania i pamiętania o interwałach wymiany
poszczególnych elementów, gdyż niesprawny może doprowadzić do kosztownych remontów.

U

kład rozrządu to zespół elementów, które umożliwiają ściśle określony dopływ
powietrza do cylindrów silnika, umożliwiając
dodatkowo usuwanie efektów spalania paliwa. Jego praca jest ściśle zsynchronizowana
z układem wtryskowym, a także z położeniem
wału korbowego i współpracującym z nim
układem korbowo-tłokowym. Najmniejsze
problemy z rozrządem powodują szereg niekorzystnych zaburzeń pracy jednostki napędowej, a w skrajnych wypadkach całkowicie
uniemożliwiają właściwą pracę silnika.

Rodzaje rozrządu

W dzisiejszych silnikach czterosuwowych wyróżniamy trzy rodzaje rozrządu ze względu na
rodzaj konstrukcji:
• OHV (overhead valve) – rozrząd górnozaworowy popychaczowy umieszczony
w bloku silnika, steruje przez popychacze

zaworami znajdującymi się w głowicy cylindrów. Jest to rozrząd z „zaworami wiszącymi”. Obecnie układ ten jest rzadziej
stosowany i występuje głównie w pojazdach produkowanych w USA.
•S
 OHC (single overhead camshaft) – rozrząd górnozaworowy, w którym wałek
rozrządu służący do napędzania zaworów
znajduje się w głowicy silnika. Napędzany
jest za pomocą koła zębatego, elastycznego
paska rozrządu lub łańcucha. Zaletą jest
brak pośrednich elementów rozrządu (popychaczy, dźwigni zaworowych)
oraz dobra szybkobieżność silnika, do
wad należy zaliczyć złożoną konstrukcję
głowicy silnika.
•D
 OHC (double overhead camshaft) – rozrząd górnozaworowy z podwójnym wałkiem. W głowicy znajdują się dwa wałki
rozrządu do sterowania pracą zaworów.

Jeden z nich steruje zaworami ssącymi,
a drugi – wydechowymi. Zawory umieszczone są pod kątem, naprzeciw siebie.
Silnik DOHC umożliwia zastosowanie
większej liczby zaworów na cylinder,
co wpływa na powiększenie sprawności
napełniania i opróżniania cylindra oraz
umożliwia osiągnięcie wyższego stopnia
sprężania i zmniejszenie oporów przepływu. Konstrukcja umożliwia zastosowanie
zmiennych faz rozrządu (pod wpływem
wzrostu prędkości obrotowej i obciążenia
silnika).
Obecnie większość silników wykorzystuje
rozrząd DOHC, wynika to głównie z wprowadzania downsizing’u i uzyskiwania coraz
większych mocy z litra pojemności.

Sposób przenoszenia napędu

Istnieją różne sposoby przenoszenia napędu
rozrządu SOHC/DOHC. Najczęściej spotykane w naszych autach to:
1. pasek rozrządu,
2. łańcuch rozrządu,
3. koła zębate.
Paski rozrządu gwarantują synchroniczne przeniesienie mocy, ponieważ właściwe
połączenie pomiędzy kołami napędowymi

Fot. www.autokult.pl (2)

Rozrząd napędzany za pośrednictwem paska
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Rozrząd silnika V6 z łańcuchowym napędem

a paskiem jest realizowane za pomocą zębów.
Pasek rozrządu składa się z czterech podstawowych elementów: tkaniny poliamidowej,
korpusu z elastomeru, włókna kordu, tkaniny na grzbiecie. Występują paski jednostronnie użebrowane (głównie), dwustronnie
użebrowane (rzadziej) i z użebrowaniem
grzbietu do napędu elementów pomocniczych. W pierwszych paskach rozrządu stosowany był trapezowy kształt zębów. Wraz
ze wzrostem wymagań dotyczących hałasu
i obciążeń w napędzie wprowadzono zęby
o kształcie zaokrąglonym (profile HTD
i STD). W układzie przenoszenia napędu
dodatkowo występują koła zębate wałków
rozrządu, koło zębate wału korbowego, rolka
napinająca, rolka prowadząca i często rolka
pompy wodnej.
Łańcuchy rozrządu realizują dokładnie te
same zadania co paski, łączą w sposób bezślizgowy koła napędowe wału korbowego
(czasem też wałków pośrednich) z kołami
napędzanymi wałków rozrządu, wykorzystując często koła pośrednie i wyrównujące oraz
napędzające osprzęt. Łańcuch przesuwa się po
prowadnicach, co eliminuje drgania i wycisza
jego pracę. W czasie pracy łańcuch ulega rozciąganiu, a jego napięcie jest regulowane siłą
napinacza przenoszoną poprzez prowadnicę
napinającą. Zazwyczaj stosowany jest napinacz hydrauliczny zasilany z układu smarowania silnika, który dodatkowo redukuje drgania
skrętne wału.
Koła zębate – występuje tu tzw. wałek królewski, głównym elementem przekazującym napęd jest wałek połączony
przekładniami stożkowymi z wałem korbowym i wałkiem rozrządu. To rozwiązanie mimo trwałości i niezawodności nie jest
obecnie stosowane powszechnie w samochodach osobowych ze względu na wysoką cenę.
Występuje sporadycznie w klasycznych autach
i motocyklach.

Wady i zalety

Trudno jednoznacznie wskazać wyższość łańcucha rozrządu nad paskiem. Łańcuch rozrządu jest bardzo trwały i powszechnie krąży
opinia, że taki układ jest bezobsługowy. Nie
zawsze jest to prawdą, zdarzały się wpadki producentów (nowe wysilone jednostki),
gdzie już po kilkudziesięciu tys. km. łańcuchy wymagały wymiany. Warto nadmienić,
że żywotność łańcucha w dużym stopniu
zależy od sposobu użytkowania, jakości oleju
i dbałości o dotrzymanie interwału wymiany
oleju. Zaletą będzie fakt, że łańcuch daje znać
o narastającym zużyciu i jego wymianę moż-

na spokojnie zaplanować, nie narażając silnika
na poważną awarię. Niemniej będzie to czynność znacznie droższa niż w wypadku wymiany paska rozrządu, który jest tańszy, cichszy,
lżejszy, ale oczywiście nie tak długowieczny
jak łańcuch. Ma też podstawową wadę, w razie zerwania większość obecnych silników
dosłownie „staje” w miejscu. Uszkodzeniu
ulegają zawory, często głowica i tłoki, a należy pamiętać, że oprócz zużycia wynikającego
z przebiegu lub wieku paska pod pokrywę
może się dostać mały kamyk i po prostu go
przeciąć. Oprócz tego wiele zależy również od
stylu jazdy, tak jak w przypadku łańcucha.

Interwał wymiany

W przypadku paska rozrządu producent podaje interwał w książce pojazdu, podany w
niej przebieg należy traktować jako maksymalny. Użytkowanie auta tylko w mieście lub
w warunkach leśnych przyśpiesza zużycie paska i warto o 20% obniżyć podany interwał.
Ponadto zakłada się, że pasek rozrządu należy
wymieniać po zakupie używanego samochodu, po osiągnięciu odpowiedniego przebiegu
i/lub po 5 latach od ostatniej wymiany (niezależnie od przebiegu), a dodatkowo, gdy pasek
jest uszkodzony mechanicznie, popękany lub
ubrudzony olejem.
Łańcuch rozrządu ma zazwyczaj wytrzymałość określoną się na ok. 200–300 tys. km
przebiegu. Po przekroczeniu 100 tys. km warto kontrolować stan łańcucha średnio co drugą
wymianę oleju. Pierwszym negatywnym sygnałem o jego stanie jest zbyt głośne i wyraziste dzwonienie, szumy lub cykliczne stuki
(czasami to efekt zużycia napinaczy). Innym
niepokojącym symptomem może być również pogarszająca się kultura pracy jednostki
napędowej, spadek mocy, a także zapalenie
się kontrolki Check engine, co może znaczyć, że ustawienie wałków rozrządu wykracza poza dopuszczalne kąty (rozciągnięcie
łańcucha).

Wymiana napędu rozrządu

O ile w starszych silnikach z jednym wałkiem rozrządu wymiana była stosunkowo
prosta, o tyle dziś wykracza to poza możliwości amatora zarówno z powodów „manualnych”, jak i sprzętowych. Coraz częściej
koła zębate nie posiadają klinów, wymagają
sprzętu do blokowania zarówno wałków
rozrządu, jak i wału. Zestawy te z reguły
przeznaczone są do poszczególnych modeli
silników, co czyni je bezużytecznymi przy
np. kolejnym nabytym aucie innej marki.
Dotyczy to zarówno paska, jak i łańcucha.

W związku w powyższym zasadne jest oddanie auta do warsztatu, w którym dodatkowo zostanie zweryfikowany stan wszystkich
rolek i napinaczy, a także np. pompy wody,
co umożliwi kompleksową wymianę gwarantującą bezstresowe użytkowanie auta.
Pamiętajmy, że mechanik, wykonując tę
usługę, jest też jej gwarantem.

Ceny

To, ile będzie kosztować cała usługa, zależy
przede wszystkim od tego, jak skomplikowany jest dostęp do rozrządu. W starszych
modelach samochodów wymiana jest zwykle
najprostsza i najszybsza, robocizna powinna
kosztować ok. 100–200 zł, a cały proces nie
będzie trwał dłużej niż godzinę. Jeżeli trzeba
stosować specjalistyczne blokady lub wykonywać dodatkowe czynności, by dostać się
do rozrządu, wtedy jej cena może wzrosnąć
nawet do 300–500 zł. Koszt będzie znacznie
wyższy w przypadku nowszych modeli aut,
gdzie konieczne jest dostanie się do tylnych,
bardziej ukrytych części silnika i często trzeba zdemontować elementy przedniego pasa.
Nie tylko znacznie zwiększa to poziom
skomplikowania zmiany paska i czasochłonność pracy (nawet 8–10 h), ale też wprowadza
konieczność korzystania ze specjalistycznych
narzędzi, a w takiej sytuacji robocizna może
przekroczyć 1000 zł…
Koszt części to druga sprawa, na rynku
znajdziemy zarówno pojedyncze paski rozrządu, jak i całe zestawy z rolkami, śrubami
i napinaczami. Ceny są zależne od producenta i naprawdę nie warto decydować się
na najtańsze oferty… W wypadku łańcucha
rozrządu zazwyczaj oferowane są całe zestawy z napinaczami, prowadnicami itp., są
one oczywiście znacznie droższe od pasków,
jednak ich wymiany dokonujemy rzadziej.
Oczywiście tu również mamy wybór różnych producentów.

Podsumowanie

Bezwzględnie należy dbać o układ rozrządu,
gdyż jego nieprawidłowe działanie ma wpływ
na ekonomię, sprawność i długowieczność silnika. Zaniedbanie w skrajnych wypadkach powoduje konieczność wymiany całej jednostki
napędowej. Diagnozujmy, jeźdźmy ekonomicznie (szczególnie przy obecnych cenach
paliw) i cieszmy się długą bezawaryjną jazdą.
Pozdrawiam terenowo. 
C
Sebastian Kołacz
Uwagi, sugestie lub zapotrzebowanie na tematy
proszę kierować na adres: seba4x4@o2.pl.
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Felieton

Dualizm sposobów kreowania poglądów społeczeństwa
Dualizm to pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwóch odrębnych, niezależnych od
siebie pierwiastków, zasad, tendencji bądź zjawisk – np. ciało i dusza u człowieka; dobro i zło;
postępowe i wsteczne lub lewicowe i prawicowe poglądy o charakterze politycznym, społeczno-gospodarczym albo prawnym; niebo i piekło; piękno i brzydota; prawda i fałsz; dzieło
sztuki i kicz; ekocentryzm i antropocentryzm w rozumieniu stosunku do przyrody, w tym do roli
i funkcji obszarów leśnych.
W niektórych mediach i środowiskach lansowany jest w ostatnim czasie nowy dychotomiczny podział na konserwatywnych, tradycjonalistycznych leśników i nowoczesnych,
postępowych aktywistów ekologicznych.
Należy zwrócić uwagę, że w dyskusjach
np. o metodach leczenia lub o postępowaniu
profilaktycznym i terapeutycznym w licznych
chorobach argumenty i przykłady kładzie się
po stronie metod naukowych i współczesnych
osiągnięć medycyny, a nie znachorstwa czy
sposobów stosowanych przez różnego typu
uzdrowicieli, szeptunki i „baby”. Gdy zachęca się ludzi do szczepienia przeciw infekcji
wirusowej, groźnemu Covid-19, to wówczas
opiera się swoje wypowiedzi na wiedzy medycznej, na obserwacjach i statystykach, a nie
na poglądach „antyszczepionkowców”. Podobnie jest w dyskusjach z grupami społecznymi, np. „płaskoziemcami”, wojującymi
feministami, osobami nieprzestrzegającymi
zasad zdrowego odżywiania i sposobu życia,
nadużywającymi alkoholu, nikotyny, hazardu itd. Tam dominują argumenty oparte na
wiedzy i współczesnych badaniach naukowych. Niestety dość często w dyskusjach prowadzonych o lasach, leśnictwie i sposobach
ochrony różnorodności biologicznej w tzw.
środowiskach postępowych nie stosuje się
na ogół argumentów wypracowanych przez
nauki leśne, nie prosi o opinie pracowników
naukowych leśnych uczelni, Instytutu Badawczego Leśnictwa, doświadczonych praktyków leśnictwa. Wywiady i wypowiedzi są
zwykle zarezerwowane dla aktywistów ekologicznych lub celebrytów, mających często
„dobre chęci”, ale nieposiadających wiedzy
i praktycznego doświadczenia przyrodniczego. To do nich, a nie do leśników, zwracają się
dziennikarze z prośbą o wypowiedzi na temat
Puszczy Białowieskiej, Puszczy Karpackiej
(Nadl. Bircza), Lasów Trójmiejskich (Nadl.
Gdańsk, Nadl. Wejherowo) i innych, o sposobach i metodach ochrony ścisłej i częściowej
(biernej i czynnej) czy wielkości pozyskania
drewna w Lasach Państwowych. W takich
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wypowiedziach są często emocje, modne
„frazesy”, ogólne wyobrażenia bez przywołania konkretnych faktów, proste zalecenia.
To taka „droga na skróty”, a nie szczegółowy
sposób widzenia funkcji gospodarczych,
ochronnych i społecznych lasów, w tym
aspektów ekonomicznych. Łatwo powiedzieć

„Stop wycince drewna w lasach” bez komentowania, co dalej. Należałoby zapytać, czy
opinie i zalecenia osób niezwiązanych np. ze
środowiskiem służby zdrowia w stylu: najlepiej byłoby pacjentów nie badać, nie szczepić,
zakazać przyjmowania lekarstw, nic nie robić
z chorobami i dolegliwościami ludzi, byłyby

dobrze przyjmowane i akceptowane przez
społeczeństwo. Dlaczego więc niektórzy uważają, że dla dobra lasów oraz prawidłowego
stanu zdrowotnego drzewostanów najlepiej
nie wykonywać żadnych zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych, ignorować występują-

ce choroby i szkodniki drzew, pozostawiać jak
największe obszary puszcz i borów pod tzw.
ochroną ścisłą, nie użytkować drewna i płodów runa lasu, nie gasić powstających w lasach
pożarów... Lecz skąd zapewnić przemysłowi
drzewnemu surowiec do produkcji tarcicy,
mebli, konstrukcji drewnianych, papieru,
kartonu, tektury. Nie są znane wypowiedzi
pełne argumentów popartych wynikami długoletnich badań prowadzonych przez placówki nauk leśnych w naszym kraju i w państwach
europejskich. Wydaje się, że nie tylko można, ale także należy porównywać relacje, jakie
zaistniały w sposobach kreowania poglądów
naszego społeczeństwa pomiędzy współcze-

sną medycyną a znachorstwem, na równi
z wynikami badań nauk leśnych i przyrodniczych, jakimi posługuje się gospodarka leśna, w stosunku do poglądów wyrażonych
przez niektórych aktywistów ruchów i organizacji ekologicznych. Bardzo ciekawe byłoby prześledzenie przez nauki socjologiczne
i psychologiczne, jak i dlaczego powstał ten
zaskakujący dualizm, nierówność w sposobach kreowania poglądów społeczeństwa
w zakresie medycyny i leśnictwa przez środowiska opiniotwórcze.
C

AG

Z praktyki edukatora

Edukacja leśna
w praktyce
Fot. www.stock.adobe.com

Tym razem podejmiemy temat arcyważny, czyli: od czego zależy dobra realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i lasu? Co należy zrobić, gdy do nadleśnictwa wpłynie prośba o spotkanie w ramach zajęć przyrodniczo-leśnych,
i jak się do tego zabrać?
Oprócz załatwienia wszystkich kwestii formalnych zawsze chwytam wtedy za telefon
i chcę dowiedzieć się czegoś więcej... Pierwsze
pytania, które zadaję nauczycielowi mającemu przyjechać na zajęcia do lasu ze swoimi
uczniami, dotyczą liczby uczestników, ich
wieku i preferowanych tematów. Często pytam też, czy pedagog chciałby zrealizować tzw.
ścieżkę międzyprzedmiotową – łączącą lekcje
biologii, geografii, przyrody, matematyki. Jeśli
tak, to proponuję konkretne zadania, w zależności od poziomu nauczania.

Jaką mamy grupę?

Od grupy i liczby opiekunów, którzy
z uczniami przyjeżdżają do lasu, zależy możliwość podziału uczestników na mniejsze
zespoły. To bardzo ważne – im mniejsza
grupa, tym łatwiej zaangażować w działanie więcej młodych osób. A to jest przecież
dla nas najważniejsze.
Pojawia się jednak problem, gdy do lasu
przyjeżdża pełny autobus dzieci. Co wtedy? Warto zaplanować kilka wariantów. Praca w zespole przynosi rewelacyjne efekty,
powoduje większą integrację i pozwala na
pobudzenie różnych umiejętności dzieci – każdy z uczniów ma przecież swoje zainteresowania, mocne strony, coś, w czym
może się sprawdzić lepiej lub gorzej. Stąd
uwielbiana przeze mnie ścieżka międzyprzedmiotowa, która uruchamia aktywności
w różnych dziedzinach i powoduje, że zaangażowanie w grupie może być naprawdę
wysokie. Gdy dodamy element rywalizacji, to
trzeba przyznać, że w większości przypadków
skutecznie zmotywujemy młodzież do działania – czyli nasz efekt zostanie osiągnięty.

Określmy cele!

Kiedy planujemy zajęcia, powinniśmy określić cele ogólne i szczegółowe. Cele ogólne

wskazują to, co chcemy osiągnąć podczas
określonych zajęć, a szczegółowe charakteryzują dokładnie to, co powinien przyswoić
odbiorca, czyli uczeń, w procesie edukacji
przyrodniczo-leśnej.
Treści, które mamy przekazać, powinny
być dostosowane do wieku i możliwości intelektualnych uczestników, ich zainteresowań
i rozwoju psychofizycznego. Nie jest to proste, ale w miarę zdobywanego doświadczenia
staje się coraz łatwiejsze do osiągnięcia.
Najczęściej aktywizuje się młodzież podczas lekcji terenowych. To właśnie dzięki nim
można poznawać świat wszystkimi zmysłami, szukać rozwiązań przy pomocy własnej
wiedzy i rozumu, przeżywać czas spędzony
w lesie w sposób wyjątkowy i podejmować
tematy, które zmuszają do szerszego spojrzenia na przyrodę. Niezwykłe jest to, że uczeń
w trakcie lekcji sam dokonuje obserwacji,
rozwija twórcze myślenie, chętnie podejmuje
nowe zadania, by móc poznawać świat z perspektywy aktywnego uczestnika świata przyrody. Niezwykle ważne jest wyegzekwowanie od
swoich podopiecznych poprawnych zachowań,
gdy są gośćmi w lesie.
Ponad wszystkim postawmy jednak na
możliwość przebywania na świeżym powietrzu, a nie w salach lekcyjnych. Sam fakt, że
uczeń pokona jakieś odległości w lesie, skorzysta z możliwości posłuchania, powąchania,
dotykania lasu w sposób, który nie zdarzył się
nigdy wcześniej, jest niezwykły.

Pamiętajmy o podstawie

Realizowane zajęcia powinny być zgodne
z wymogami podstawy programowej – wspomagamy wtedy nauczyciela. Jednak najważniejszy jest aspekt pokazania dziecku, dlaczego chodzimy do lasu i co niezwykłego ma
do zaoferowania las o różnych porach roku.
Prowadząc takie zajęcia, możemy kształtować

pozytywne postawy, podkreślać, jakie zachowania wobec przyrody są pożądane, a jakie jej
szkodzą. Możemy mieć też wpływ na aspekty
wychowawcze, bo edukator ma często nieco
większą „siłę przebicia” niż nauczyciel, który
jest z podopiecznymi na co dzień. Coraz bardziej skłaniamy się ku spędzaniu czasu w lesie.
W dobie pandemii zauważyliśmy, jakim schronieniem był dla nas las. Uciekaliśmy do niego,
bo do niewielu miejsc mogliśmy pójść, i korzystaliśmy ze świeżego powietrza, z wolności od
maseczek i braku tłumów. Pobądźmy z młodzieżą w lesie, pokażmy, co najpiękniejszego,
najbardziej niezwykłego oferuje nam przyroda.
Skorzystajmy też z jakichś banalnych ruchowych aktywności, które mogą nie tylko znacząco podnieść atrakcyjność naszych zajęć, ale także
będą znakomitą odskocznią od codzienności.
Pozwólmy dzieciom biegać, gdy jest taka możliwość, podskakiwać lub nawet rzucać szyszkami
(byle nie w siebie nawzajem!).

Co jest najważniejsze?

Pamiętajcie, że jeśli będziemy potrafili aktywizować i zachęcać dzieci i młodzież do czynnego udziału w naszych zajęciach, będziemy
mieć pewność, że zapamiętali oni jak najwięcej. Nie od dziś wiadomo, że najlepsze rezultaty w nauczaniu osiąga się przez działanie.
Metody aktywizujące wymagają od ucznia
zaangażowania. Dzięki swojej atrakcyjności
motywują do twórczej pracy i intensywnego
działania, dążenia do poznawania, przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności.
Każdy z nas powinien znać najważniejsze metody i jak najwięcej z nich korzystać.
Niegdyś od studentów pedagogiki i wszelkich kierunków nauczycielskich wymagano
praktyk w szkole, podczas których tworzyli
masę scenariuszy lekcji. Po co? By zrozumieć,
że każda lekcja ma swój cel, każde zajęcia mają
mieć konkretne treści i zadania do przekazania. Nikt w ferworze obowiązków nie każe
tego robić edukatorom, lecz na pewno dobre przygotowanie odgrywa kluczową rolę
w powodzeniu naszych zajęć. 
C
Joanna Oleszyńska-Niżniowska
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Z zagranicy

Szwecja

Nadal dużo posuszu świerkowego

W krainach Svealand i Götaland kornik drukarz wyrządził bardzo duże szkody także
w 2021 roku. Niemniej w większości miejsc
rozmiar strat był mniejszy niż w 2020 roku.
Zgodnie z wynikami wstępnej inwentaryzacji łupem szkodnika padło blisko 5 mln m3
świerkowych zasobów drzewnych (co najmniej 3 mln m3 w krainie Svealand i ok.
1,7 mln m3 w krainie Götaland). Wg danych
z przełomu sierpnia i września 2021 r. jedynie mniej niż połowa świerków zasiedlonych
przez kornika została ścięta, wyrobiona i wywieziona z lasu. Reszta pozostała na pniu.
Wstępną inwentaryzację szkód przeprowadziła Agencja Leśna (jednostka nadzorująca
gospodarkę leśną w Szwecji) we współpracy z firmami leśno-drzewnymi i organizacją niezarobkową Skogssällskapet (fundacja
na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów
i innych użytków).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Dalszy spadek rentowności
leśnictwa prywatnego

Zgodnie z informacjami fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke) przeciętny zysk operacyjny notowany w całej
Finlandii przez nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne zmniejszył się
ze 128 euro/ha w 2019 r. do 114 euro/ha
w 2020 roku. Było to spowodowane przede
wszystkim spadkiem rozmiaru pozyskania
drewna (-10%). Zysk zmniejszył się drugi

rok z rzędu. Występowały znaczne różnice między regionami: na południu Finlandii przeciętny zysk operacyjny wyniósł
w 2020 r. 145 euro/ha (-11%), a na północy – jedynie 53 euro/ha (-6%). W kalkulacji
uwzględnione zostały subsydia dla lasów
niepaństwowych. Przez nieprzemysłowe
prywatne gospodarstwa leśne są w Finlandii rozumiane gospodarstwa, które nie
posiadają własnych zakładów przerobu
drewna.
Źródło: www.luke.fi
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Wyniki konkursu na dyrektora
lasów państwowych

Resort rolnictwa, któremu na Słowacji podlega gospodarka leśna, ogłosił 8 października 2021 r. wyniki konkursu na stanowisko
dyrektora generalnego Lasów Republiki
Słowackiej (LSR), zarządzających słowackimi lasami państwowymi. W konkursie
uczestniczyło dwóch kandydatów: Tibor
Kőszeghy, p.o. dyrektor generalny LSR,
i inż. Jaroslav Lupták. Komisja konkursowa zweryfikowała wiedzę zawodową, umiejętności menedżerskie oraz umiejętności
interpersonalne kandydatów, przeprowadzając z nimi rozmowę. Zwycięzcą konkursu
został Tibor Kőszeghy, któremu przyznano
łącznie 112 punktów na 125 możliwych.
W związku z tym komisja konkursowa rekomendowała jego kandydaturę na stanowisko
dyrektora generalnego LSR.
Przed ostatnim konkursem LSR miały już
czterech dyrektorów generalnych w ciągu
zaledwie dwóch lat. W 2020 r. to stanowisko zajmowały trzy osoby: Marian Stanik
(do 24 marca), Matej Vigoda (od 25 marca do
27 listopada) i Tomaš Čuka (od 28 listopada).
Tego ostatniego odwołano w lipcu 2021 roku.
Od tego czasu stanowisko p.o. dyrektora generalnego LSR zajmował Tibor Köszeghy, który
w odróżnieniu od swoich poprzedników nie
jest leśnikiem z wykształcenia głównego.
Źródło: www.lesmedium.sk
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Litwa

Zezwolenie na odstrzał 190 wilków

Litewskie Ministerstwo Środowiska ustaliło limit odstrzału wilków w roku łowieckim 2021/22 na poziomie 190 osobników.
Taki pułap został określony na podstawie
kilku kluczowych kryteriów: wyników
monitoringu stanu populacji wilka, potrzeb ochronnych gatunku, oszacowanej na
podstawie badań liczby watah oraz szkód
wyrządzonych przez tego drapieżnika w pogłowiu zwierząt gospodarskich w ostatnich
latach. Ministerstwo zaproponowało również
gruntowny przegląd sposobu zarządzania
populacją wilka.
Na podstawie wyników badań z lat
2020–21 naukowcy szacują, że na Litwie
bytują co najmniej 63 watahy rodzinne.
– Ochrona przyrody to nie sucha arytmetyka, a badania genetyczne nie służą jedynie
do wyliczenia limitu – zaznaczył Marius

Čepulis, doradca ministra środowiska. Jego
zdaniem jesienno-zimowe polowanie na

cała Finlandia

północ Finlandii

wilki tylko częściowo rozwiązuje problem
szkód wyrządzanych rolnikom. Na wilki często poluje się bowiem na obszarach, na których drapieżniki wcale nie opuszczają lasu.
Regulacja liczebności populacji powinna
mieć również aktywniejszy charakter i odbywać się już na przełomie lata i jesieni.
– Przyspieszymy proces wydawania pozwoleń, umożliwiając organom kontrolnym
i gminom wydawanie instrukcji myśliwym
lub w określonych przypadkach zatrudnianie
specjalistów. Zasadniczo przejdziemy do innego sposobu zarządzania populacją – zapo-

wiedział Marius Čepulis.
Obecnie litewski okres polowań na wilki
trwa od 15 października do 31 marca następnego roku. W razie wyczerpania limitu
sezon kończy się odpowiednio wcześniej.
Ministerstwo Środowiska wstępnie proponuje przesunąć termin wykonywania odstrzału na okres wcześniejszy: od 15 września
do 28 lutego.
Źródło: www.am.lrv.lt

Rynek drzewny

Litwa

Spory między władzami a przyrodnikami
W ostatnich czasach jednymi z głównych
przedmiotów sporów między władzami
a przyrodnikami na Litwie są dwie kwestie: objęcie Borów Punijskich ochroną
rezerwatową i rozmiar etatu cięć w lasach
państwowych. Bory Punijskie to nieduży
kompleks leśny (2,7 tys. ha) położony w zakolu Niemna, w całości będący własnością
państwa. W świetle wyników inwentaryzacji bioróżnorodności Bory Punijskie należą
do najwartościowszych lasów w Europie.
Ekolodzy i przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego postulowali objęcie całego
kompleksu ochroną ścisłą. Litewski minister
środowiska chce jednak pozostawić w rękach
państwowych leśników drzewostany o łącznej
powierzchni 300 ha jako użytkowane rębnie
obiekty leśnych zasobów genowych. Litewskie kontrowersje wokół ustanowienia Borów
Punijskich rezerwatem przypominają w dużym stopniu polskie spory o ochronę Puszczy
Białowieskiej, w której starodrzewach cięcia
uzasadniano koniecznością zwalczania szkodników owadzich takich jak korniki.
Zimą 2020/21 litewskie lasy zostały dotknięte bodaj największą w historii klęską
śniegołomów, a później, latem – spustoszone przez dwie nawałnice. Mimo to litewskie
władze nie zmniejszyły rozmiaru etatu normalnych cięć w lasach państwowych. Mają
nawet planować jego zwiększenie, głównie
kosztem sosnowych zasobów drzewnych. Wg
przyrodników może to w praktyce oznaczać,
że intensywność pozyskiwania drewna wzrośnie w największym stopniu w lasach o dużym
znaczeniu rekreacyjnym, takich jak np. Puszcza Łabonarska. Plany zwiększenia etatu cięć
władze tłumaczą dążeniem do redukcji cen
biopaliw i tym samym do obniżenia kosztów
ogrzewania w okresie zimowym. Ten sam argument przytaczano w 2018 r., kiedy etat cięć
zwiększono o 6%. Koszty ogrzewania jednak
nie zmalały, ponieważ zwiększeniu pozyskania
towarzyszył wzrost eksportu drewna głównie
do Chin (poprzez pośredników z siedzibami
na Łotwie). Litewscy politycy wielokrotnie już
próbowali ograniczyć eksport drewna, ale próby te kończyły się fiaskiem, ponieważ unijne
przepisy nie dopuszczają restrykcji w transgranicznym obrocie towarami. Tym sposobem
najwartościowszy przyrodniczo i rekreacyjnie
litewski kompleks leśny – Puszcza Łabonarska – podlega użytkowaniu, z którego korzyści
czerpią Chiny. 
C

Źródło: Labanoro klubas
Opr. A.S.

Fot. www.stock.adobe.com

Eksport krajowy
A jednak regulacje?

Rząd, po latach apeli ze strony branży drzewnej, chce przygotować regulacje, które ograniczą eksport nieprzetworzonego drewna
z Polski. Według ustaleń „Rzeczpospolitej”
trwają przygotowania do uruchomienia międzyresortowego eksperckiego zespołu, który
dokonałby niezbędnych analiz i zaproponował rozwiązania, których celem będzie

ograniczenie wywozu z Polski nieprzetworzonego drewna. Informację potwierdził
wiceminister środowiska Edward Siarka
podczas spotkania z leśnikami.
Problem, choć narastał od wielu lat, stał
się poważnym wyzwaniem w okresie wychodzenia z pandemicznych obostrzeń, gdy ceny
drewna wystrzeliły na tyle mocno, że zagro-

Eksport światowy

Koniec taniego drewna z Rosji

Rosyjski rząd wprowadza zakaz eksportu surowca drzewnego oraz zaporowe cła na eksport nieprzetworzonej tarcicy. Celem jest
ukierunkowanie przemysłu drzewnego na
eksport wyrobów o wyższej wartości dodanej.
Od 2006 r. Rosja konsekwentnie działa na
rzecz rozwoju krajowego przemysłu drzewnego, a od 2007 r. systematycznie ograniczany jest eksport drewna okragłego głównie
przez rosnące stawki cła eksportowego lub
całkowity zakaz wywozu nieprzetworzonych
kłód. Jednocześnie rosyjski rząd ogromnymi
sumami wspiera inwestycje ukierunkowane
na rozwój przedsiębiorstw zajmujących się
przetwórstwem drewna.
Teraz przyszedł czas na ograniczenie wywozu niskoprzetworzonej tarcicy. Głównym celem wdrożonych 1 lipca 2021 r.
opłat celnych dotyczących eksportu tarci-

Budownictwo

Ceny płyt OSB wyższe o ponad 100%

Ceny w październiku 2021 r., w stosunku
do października 2020 r., wzrosły średnio
o 20,5%. Odnotowano wzrosty we wszystkich 20 grupach towarowych, wśród nich
wyszczególniono te związane z drewnem:
płyty OSB (+101%), stolarka (+13%).

ziły stabilności niektórych branż przemysłu.
Według danych eksport nieprzetworzonego
drewna z Polski to nawet 4 mln m3 rocznie,
a w dodatku część trafiała do Chin, gdzie
kupcy oferowali ceny o kilkadziesiąt procent
wyższe niż konkurencja.
– Albo zawodzi nas racjonalne myślenie,
albo to sabotaż. Przecież okrągłego drewna
nie pozwala wywozić nie tylko europejski Zachód, ale też Białoruś czy Ukraina.
W przyszłym roku zakaz zapowiedziała
już Rosja – mówi prezydent Polskiej Izby

Gospodarczej Przemysłu Drzewnego Marek
Kubiak. – Zagraniczna wyprzedaż nieprzetworzonego drewna osłabia nas gospodarczo,
odbiera chleb rodzimym drzewiarzom i nie
tworzy nowych miejsc pracy.
Źródło: buisnessinsider.com.pl; rp.pl

cy o wilgotności ponad 22% oraz grubości
i szerokości ponad 10 cm jest ograniczenie
eksportu drewna zgrubnie obrobionego pod
pozorem wysyłki tarcicy. Od 2 stycznia do
31 grudnia 2022 r. stawki cła wywozowego
dla takiej tarcicy wzrosną odpowiednio do:
tarcica iglasta – 200 euro/m3; tarcica dębowa
– 370 euro/m3; tarcica bukowa – 250 euro/m3;
tarcica jesionowa – 300 euro/m3.
Jednocześnie z początkiem 2022 r. w życie wchodzi zakaz wywozu z Rosji drewna
nieobrobionego oraz zgrubnie obrobionego
z gatunków iglastych i cennych gatunków
liściastych. Zakaz ten całkowicie likwiduje możliwość eksportu surowca drzewnego
przeznaczonego do przerobu w tartakach
oraz produkcji sklejki i fornirów.
Zaporowe cła eksportowe mają skłonić
firmy do inwestycji w produkty drzewne
o wyższym stopniu przetworzenia.
Źródło: drewno.pl

Ceny w okresie styczeń–październik 2021 r.,
w porównaniu z analogicznym okresem
2020 r., wzrosły średnio o 10,6%. Odnotowane wzrosty wynoszą: płyty OSB (+55%),
stolarka (+6%). Badania te cyklicznie prowadzi Grupa PSB. 
C


Źródło: www.drewno.pl
Opr. BaszA
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Leśna kolęda
Nadleśniczy Rajmund Jelonek był człowiekiem ze wszech miar przeświadczonym
o tym, że terenowa Służba Leśna poradzi sobie z każdym wyzwaniem i w każdych okolicznościach, w jakich zostanie postawiona.
Nawet najgorszy choinkowy łupieżca, przyjeżdżający do lasu celem dokonania kradzieży
wiadomego drzewka, nawet tak zdesperowany osobnik, który, aby zdobyć upragnionego
świerczka, mógłby gołymi rękami udusić
pierwszego napotkanego strażnika leśnego,
nawet i on nie byłby w stanie złamać hartu
ducha leśników.
Toteż wiedział, że kolejne zadanie, jakie
wyznaczyła mu dyrekcja, zupełnie nie wystraszy żadnego leśniczego czy podleśniczego. Nie był pewien stażystów, albowiem
z racji kategorii zaszeregowania nie dysponują oni jeszcze dostateczną odwagą, ale przecież i stażyści po odpowiednim instruktażu
powinni podołać niecodziennemu zadaniu.
– Otóż będziemy kolędować! – oznajmił. – Dyrekcja postanowiła, że w związku z sytuacją na świecie i w kraju, będzie
wspaniałym pomysłem, aby w okresie szeroko pojętego karnawału pracownicy nadleśnictwa, przebrani za kolędników, poszli
od wsi do wsi, sprawiając ludziom radość
kolędowaniem.
Mina Bolesława Kolano jednoznacznie
wskazywała, co podleśniczy sądzi o najnowszym pomyśle dyrekcji.

– Wsadzą nas – powiedział głucho.
– Nie będziemy przecież łamać żadnych
przepisów! – odparł nieco zaskoczony Rajmund Jelonek.
– Wsadzą nas do szpitala dla osób o wiadomych schorzeniach głowy. – Podleśniczy
wzruszył ramionami. – Oczywiście, że pójdę
tam, gdzie i szef pójdzie, albowiem nie wypada, żeby nadleśniczy siedział sam w lecznicy
dla obłąkanych, ale mówię tu od razu, wszem
i wobec, że to się źle skończy i jak dyrekcja
taka mądra, to niech sama lata po wsiach
przebrana za jakieś diabelstwo!
– À propos przebrań... – kontynuował
nadleśniczy z uśmiechem. – Byłoby świetnie,
gdybyśmy się tu zaraz podzielili rolami. Żeby
każdy wybrał wcielenie, w którym będzie się
najlepiej czuł...
– Bardzo to będzie ciężkie zadanie... –
Podrapał się po uszance Bolesław Kolano.
– Nie ma bowiem wśród kolędników ani
jednej postaci, która pasowałaby do polskiego
modelu leśnictwa.
– Jak to?! – zapytał zaskoczony Jelonek.
– A tak to! – odpowiedział podleśniczy.
– Nie możemy się przebrać ani za Kacpra, ani
za Melchiora, ani tym bardziej Baltazara. Zaraz społeczeństwo powie, że nam woda sodowa do głowy uderzyła, że nie starcza nam
dodatków funkcyjnych ani deputatu opałowego, że już mienimy się królami i wynosimy ponad innych.

– Ma pan nieco racji. – Pogładził się po
brodzie zakłopotany nadleśniczy.
– Za Heroda również nikt z nas nie może
się przebrać – ciągnął niewzruszony Kolano. – Jeszcze tego brakowało, żeby jakiś
sprytny przeciwnik trwałej, zrównoważonej
i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na stałe
powiązał polskiego leśnika z tym nieszczęsnym królem judejskim, co to wymordował
niewiniątka... Zaraz by było, że my, leśnicy,
właściwie robimy to samo... Wizerunkowa
katastrofa!
– No tak... – wymamrotał Rajmund Jelonek.
– Z tego samego powodu żaden polski leśnik nie powinien przywdziewać stroju diabła
– stanowczo mówił podleśniczy. – I bez tego
całkiem nie mała część społeczeństwa uważa nas za wysłanników piekieł, zesłanych tu
po to, żeby zetrzeć z powierzchni kraju jakikolwiek ślad po prawdziwym lesie. Gdyby
kto nas przyłapał na paradowaniu po wsiach
w czarcim przebraniu, od razu pojawiłoby
się: „A nie mówiłem?! Oto kim naprawdę są
leśnicy!!!”. Zwłaszcza stary Wasilewski, który przy najgorętszych sporach nazywa mnie
Belzebubem!
– Zostaje nam jedynie turoń... – Na twarzy
nadleśniczego pojawił się smutny uśmiech. –
Turoń jest chyba politycznie i wizerunkowo
niegroźny...
– Oczywiście, teoretycznie... – westchnął
podleśniczy Bolesław Kolano. – Niech pan
sobie wyobrazi, panie nadleśniczy, co się stanie, kiedy czereda leśników przebranych za
jakiegoś koślawego stwora, kłapiąca drewnianymi szczękami i pośpiewująca rozmaite
kolędy i pastorałki pojawi się w nowoczesnej
wiosce, gdzie każdy ma telewizor, komputer,
internet i po dwa samochody! Każdy mieszkaniec takiej nawiedzonej przez nas wsi nie
pomyśli nic innego, jak: „Leśnikom całkiem
już odbiło od tej rabunkowej gospodarki leśnej!”. I to będzie kolejna rzecz obciążająca
nasze wizerunkowe konto!
– To co pan radzi? – zapytał niepewnie nadleśniczy. – Dyrekcja jest dosyć zdeterminowana, żeby akcję kolędowania przeprowadzić...
– Cóż radzę?! Oto zamiast za wszystkich
tych turoniów, Kacprów i innych diabłów
przebierzemy się za pracowników dyrekcji!
Wtedy wszystko ujdzie nam płazem, bo przecież wszyscy doskonale wiedzą, że po nich
wszystkiego można się spodziewać! 
C
Michał Westfal
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POLECAMY NASZE PUBLIKACJE
Kalendarz myśliwych i sympatyków
łowiectwa na 2022 r.
• Polskie łowiska okiem polskich fotografów
• Wschody i zachody Słońca i Księżyca oraz fazy Księżyca
• Kalendarium na poprzedni i przyszły miesiąc
• Czytelne znowelizowane okresy polowań
• Niezbędne informacje dla każdego leśnika i myśliwego
• Miejsce na notatki
• Numeracja tygodni
zł
• Wymiary 42 x 50 cm
Dla prenumeratorów LP
(po rozłożeniu)

29

36 zł

Cena regularna

Zestaw dwóch tomów „Ornitologii”

autorstwa miłośników i znawców ptaków
dr. Andrzeja G. Kruszewicza oraz dr Agnieszki Czujkowskiej
Pokaźna porcja wiedzy o kaczkowatych, kormoranach, czaplowatych, bocianach, a także szponiastych i sokołach. Opisy przeszło 60 gatunków poprzedził
wstęp zawierający ogólne wiadomości o ptakach i o tym, jak im pomagać. Całość
została zilustrowana wieloma fotografiami i rysunkami.

Tom I

Format: 24,8 x 30 cm
Liczba stron: 484
Oprawa: twarda

149 zł

Tom II

Format: 24,8 x 30 cm
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda

Dla prenumeratorów LP

213 zł
Cena regularna

Zestaw książek „Hipokryzja”
i „Histeria urbanogenes”

58 zł

Dla prenumeratorów LP

dr. Andrzeja G. Kruszewicza
Obie publikacje stanowią mocny głos w dyskusji na tematy współcześnie budzące
spory, takie jak: jedzenie mięsa i wegetarianizm, dobrostan zwierząt, łowiectwo, rybołówstwo i leśnictwo czy funkcjonowanie ogrodów zoologicznych. Autor przytacza
interesujące, a nieraz szokujące dane, nie stroni także od kontrowersyjnych tez. Dowodzi, że w naszych postawach wobec świata natury łatwo o hipokryzję. Wskazuje
też, które zachowania ludzi według niego są potępiane niesłusznie, wyłącznie w ramach swoistej histerii. Obie książki skłaniają do refleksji nad tym, co tak naprawdę
oznacza bycie w porządku wobec przyrody.

Zamówienia:
www.sklep-oikos.pl • ksw@oikos.net.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 659 77 80

98 zł

Cena regularna

