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Szanowni Państwo,
jest nam niezwykle miło gościć Was w pięknych wołowskich lasach. Zainteresowanie,
jakim je darzycie, jest najlepszą oceną naszej pracy.
Abyście wszyscy mogli się cieszyć bogactwem przyrodniczym lasów, znajdować
w nich odpoczynek po codziennych trudach, my, leśnicy, musimy wykonywać
określone prace... Prace pozwalające zachować lasy w pełnym dobrostanie,
dając Wam i Waszym potomnym możliwość niekończącego się ich odwiedzania.
O tej pracy leśników traktuje wydawnictwo, które oddajemy w Wasze ręce.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów

dr inż. Artur Dyrcz

L

as to złożony zespół wielu organizmów –
roślin i zwierząt, ale najważniejsze są w nim
drzewa. To one wyróżniają go w krajobrazie
i nadają mu charakter. Bez nich by go po prostu nie było. Każdy ich gatunek ma swoją specyfikę,
kształt, kolor, zapach.
W naszym klimacie drzewa liściaste zmieniają kolor liści a następnie zrzucają je, zanim przyjdzie zima.
Z kolei igły drzew iglastych wymieniane są przez cały
rok; wyjątkiem jest modrzew, który zrzuca je na zimę.
Inną charakterystyczną cechą drzew są ich pnie.
U gatunków iglastych są przeważnie smukłe i zbiegają
się u góry strzały. Za to u drzew gatunków liściastych
kłody rozgałęziają się na konary, tworząc koronę.
Las występuje w określonym klimacie i na określonej glebie, a nim dojrzeje, musi upłynąć wiele lat.
Sosna, jeden z najpopularniejszych gatunków tworzących nasze lasy, przestaje przyrastać na wysokość
w wieku 100–120 lat. Nie mówiąc już o słynnych
wiekowych dębach. W takim czasie jeden człowiek
nie jest w stanie się drzewem opiekować. Wymaga
to pracy wielu pokoleń ludzi – leśniczych. Leśnik to
osoba z wykształceniem leśnym, zaś leśniczy to leśnik
zajmujący się zawodowo lasem. Dlatego podczas naszych wizyt w lesie najczęściej spotykamy leśniczego.
Wielu ludzi wyobraża go sobie jako starszego pana
w kapeluszu z piórkiem, strzelbą na ramieniu i psem

u boku. Nic bardziej mylnego! Owszem, są dni, te
uroczyste, kiedy leśniczy zakłada piękny – choć bez
kapelusza z piórkiem – mundur galowy, mający swój
ciekawy rys historyczny. Ale w roku takich okazji jest
niewiele. Na co dzień noszony mundur, dostosowany
do wymogów poruszania się w terenie, przypomina
raczej ubiór wojskowy.
Tak się składa, że w potocznym mniemaniu wiążemy leśniczego z pracami związanymi wyłącznie z pozyskaniem drewna. Już po raz drugi nic bardziej mylnego!
Podstawowa praca leśniczego to tworzenie i ochrona
lasu: produkcja materiału szkółkarskiego, czyli nowych
drzew na szkółce, zbiór nasion drzew, działania chroniące las przed uszkodzeniami ze strony szkodliwych dla
niego owadów lub zwierzyny oraz zalesienie i opieka
nad nowymi powierzchniami powstającymi w miejsce
tych, które zostały wycięte, tudzież na nowo pozyskanych dla zalesień gruntach. Las wymaga też ochrony
przeciwpożarowej i przygotowania odpowiedniej infrastruktury dróg i parkingów umożliwiającej wykorzystywanie go do celów rekreacyjnych. Leśniczy chroni też
las przed kradzieżami i kłusownictwem. Dba o zwierzęta go zamieszkujące, zapewniając im ochronę prawną
i nadzorując gospodarkę łowiecką. W większości lasy
są dostępne dla wszystkich, ale nie wszyscy umieją się
w nich stosownie i kulturalnie zachować, co może wymagać interwencji ze strony leśniczego.
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Gdy drzewo staje się drewnem
Najczęściej las jest postrzegany jako miejsce rekreacji i odpoczynku, szukamy tu spokoju, potrzebnego nam po trudach dnia codziennego. Jest to dla
nas szczególnie ważne teraz, gdy żyjemy w tak dużym tempie, w natłoku zajęć i pod presją tworzonej
przez nas samych technologii. Wydzielane przez sosny, świerki i jodły olejki eteryczne działają bakteriobójczo i udrażniają układ oddechowy. Las wydatnie
pomaga w zwalczeniu stresu, skupieniu się i łagodzi
objawy depresji. Dzieje się to dzięki wydzielanym
przez rośliny fitoncydom. Ale las dostarcza też jednego z najcenniejszych surowców – drewna. To doskonały materiał budowlany, służący człowiekowi
do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku od najdawniejszych czasów. Drewno pozwalało
i pozwala nadal ogrzać się oraz ugotować strawę.
Teraz, w dobie mody na ekologię, jest szczególnie
cenionym surowcem. Doceniamy jego walory estetyczne, przyjazność dla naszego zdrowia i plastyczność, pozwalającą na szerokie stosowanie w użytkowaniu codziennym. Las jest swoistą ekofabryką
produkującą ten cenny materiał. Fabryką, która swoim działaniem nie tylko nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, ale je wspomaga. Rosnąc, „produkując się”, drzewa oczyszczają powietrze z gazów
i pyłów przez nas wytwarzanych i same wydzielają

przy tym tlen niezbędny do oddychania. Las pomaga naszemu środowisku naturalnemu w przetrwaniu w dobie naporu ludzkiej cywilizacji.
Jednym z elementów pracy leśnika jest pozyskanie drewna poprzez ścinkę drzew. W miejsce ściętych
sadzone są nowe, co pozwala na przebudowę gatunkową lasu prowadzącą do podniesienia jego zdrowotności, w tym odporności na zanieczyszczenia przemysłowe. Drogą tą wzmacniamy spójność nowego lasu
z warunkami środowiska naturalnego. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu w hodowli lasu wyników
najnowszych badań naukowych zmieniających na
bieżąco naszą wiedzę. Sama wycinka zaś staje się elementem hodowlanym pozytywnie kształtującym jego
przyszłość. Przestaje być tylko czynnością mającą zaspokoić potrzeby człowieka. Nowe nasadzenia bywają
bogatsze od lasu, który został wycięty, co pozwala na
ciągłe zwiększanie masy drzewnej i lesistości kraju.
W przeszłości las pokrywał niemal całą powierzchnię naszego kraju. W następstwie przemian społeczno-gospodarczych lesistość Polski ulegała znacznym
zmianom. Jeszcze pod koniec XVIII wieku zalesienie
Polski wynosiło około 40%, a już w roku 1945 zmalało
do niespełna 20,8%.
Obecnie według „Raportu o stanie lasów
w Polsce 2016” powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada 29,5% lesistości.

Ciągły wzrost jest możliwy dzięki Krajowemu Programowi Zwiększania Lesistości. Zgodnie z założeniami, w roku 2020 lasy w Polsce mają stanowić 30%
powierzchni, a w 2050 – 33%. Istotnym przemianom
uległa również struktura gatunkowa naszych lasów.
Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej powierzchnia drzewostanów liściastych wzrosła z 13%
do 23,8% w roku 2016.
Rocznie drzewa naszego globu produkują około
26 milionów ton tlenu, zaspokajając zapotrzebowanie blisko połowy ludzkiej populacji. Każde drzewo,
jak każda żywa istota, wcześniej czy później umiera.
Jego wycięcie następuje, gdy osiągnie ono dojrzałość. Jest to zbieżne z działaniem natury, choć przyśpieszone. Za to pozyskany surowiec służy nam, a nie
ulega wyłącznie biodegradacji, zaś las trwa dalej.
Leśniczego obowiązują określone przepisy i wypracowane przez stulecia zasady postępowania. Czuwa nad tym między innymi Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej, którego fachowcy zajmują się projektowaniem 10-letniego planu gospodarowania
lasem. Za nadmierne lub niedostateczne wycięcie
określonej liczby wybranych do tego drzew grożą leśniczemu srogie kary dyscyplinarne.
Ogromną rolę w hodowli polskich lasów odgrywa Leśny Bank Genów Kostrzyca. To właśnie tu podjęto próbę zachowania bogactwa genetycznego
flory naszych lasów. Oznacza to, że przechowywane
są tam specjalnie przygotowane nasiona zbierane
w obrębie całego kraju.
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Pogoda jest dobra albo bardzo dobra...
...Oczywiście do pracy dla leśniczego. Leśniczy
pracuje przede wszystkim w terenie i wiele jego obowiązków musi być wykonanych bez względu na aktualne warunki atmosferyczne. Mieszka w leśniczówce położonej blisko lasu, która jest nie tylko miejscem
jego zakwaterowania, ale i wykonywania prac biurowych związanych z zajęciami terenowymi. Czas pracy jest nienormowany i zależny od bieżącej potrzeby.
Tylko takie podejście do powierzonych obowiązków
umożliwia ich rzetelne wykonanie. Zegar biologiczny
wyznaczający czas poszczególnych procesów zachodzących w przyrodzie określa momenty wykonania
konkretnych prac. Przyjrzyjmy się zatem, jak to wygląda w kolejnych miesiącach roku.
Fot. 1. Praca leśnika to ciągłe szkolenie się i obserwacja przyrody
Fot. 2. Młodnik liściasty
Fot 3. Kępa starodrzewu pozostawiona do naturalnego rozpadu
Fot. 4. Lasy sosnowe zajmują około 65% powierzchni Nadleśnictwa Wołów
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Styczeń
Rozpoczynają się prace związane z przygotowaniem lasu na przyjęcie nowego pokolenia
drzew. Rozdrobnione gałęzie, pozostałe po wycince drzew, miesza się z ziemią, co przyśpiesza ich
rozkład i wzbogaca leśną glebę powracającymi do
niej substancjami. Pewną ilość ściętych drzew pozostawia się na miejscu. Pozwala to jeleniom zgryzać, czyli spałowywać, ich korę, odciągając je od
innych młodych drzewek. Jest to naturalny sposób
ochrony lasu przed szkodami w młodych drzewostanach powodowanymi przez zwierzynę płową,
czyli jelenie, daniele lub sarny.

Fot. 5. Rębak to maszyna podczepiana do ciągnika o dużej mocy, służąca do
rozdrabniania gałęzi i nieprzydatnych pozostałości pozrębowych
Fot. 6. Bruzda pasa przeciwpożarowego zabezpiecza duże powierzchnie
leśne przed rozprzestrzenianiem się pożaru
Fot. 7. Kolimator to urządzenie optyczne, znajdujące się w kabinie wieży
obserwacyjnej. Służy do określania kierunku i lokalizacji pożarów leśnych
Fot. 8. Wieża obserwacyjna w Leśnictwie Wrzosy

fot. 6

Luty
Wraz z zejściem śniegu zaczyna się pojawiać
zagrożenie pożarowe. Zabezpieczając las przed
ogniem, leśnicy rozpoczynają remonty starych dróg
leśnych i budowę nowych. Wykonują orki zapobiegające przenoszeniu się ognia poprzez ściółkę,
odnawiają pasy przeciwpożarowe oddzielające las
od dróg, torów kolejowych lub zakładów przemysłowych. Budują i remontują specjalistyczne wieże
obserwacyjne umożliwiające obserwację lasu w promieniu wielu kilometrów. Najczęściej sprawcami pożarów są ludzie, dlatego nadleśniczy w określonych
sytuacjach wprowadza czasowy zakaz wstępu do
lasu. To leśnicy są pierwszymi, którzy pojawiają się
przy pożarze i rozpoczynają jego gaszenie.
W czasie leśnych wędrówek z końcem miesiąca
możemy zobaczyć ścięte sosny ułożone na podkładach tak, aby ich pnie nie stykały się z ziemią. Jest to
naturalna pułapka na małego chrząszcza – cetyńca.
Owad ten żeruje pomiędzy drewnem a korą. Drążone przez owady chodniki tworzą charakterystyczny
dla każdego gatunku obraz żerowania.
Zamieszkałe przez cetyńce drzewa pozbawia
się kory i wywozi z lasu, aby nie zasiedliły kolejnych drzew.
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Cetyniec większy (Tomicus piniperda)

Marzec
Wraz z wiosennym przebudzaniem się przyrody
do życia zaczynają się intensywne prace na leśnych
szkółkach produkujących materiał sadzeniowy. Tu
zaczyna się droga od małego nasionka do wielkiego
drzewa, które podobnie jak człowiek przechodzi cykl
życiowy od narodzin do śmierci. Szkółką opiekuje się
leśniczy szkółkarz. Do przygotowanej gleby wysiewane są nasiona różnych drzew. Część z nich po roku
jest wyjmowana z gruntu, a część pozostaje dłużej.
Niektóre z nich dla stworzenia im lepszych warunków rozwoju potrzebują więcej miejsca, są przesadzane, czyli szkółkowane. Sadzonki są odpowiednio
nawożone i podlewane. W zależności od gatunku po
dwóch, trzech latach są wysadzane do lasu, często
na ogrodzone powierzchnie, co zabezpiecza je przed
Fot. 9. Przygotowanie gleby pod siewy
Fot. 10. Sadzonki modrzewia
Fot. 11. Ręczne pielenie jodły
Fot. 12. Siewnik
Fot. 13. Sadzonki świerka
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Fot. 14, 16, 17, 18. Sadzenie lasu
Fot. 15. Sadzonki sosny z zakrytym systemem korzeniowym pochodzące
ze Szkółki Kontenerowej Nadleśnictwa Legnica

fot. 17

fot. 18

fot. 19

fot. 20

zgryzieniem przez zwierzynę płową. Przyzwyczajają
się tam do nowych, prawdziwie leśnych warunków.
Nie wszystkie powierzchnie przeznaczone dla
nowych „dzieci” lasu są grodzone. Część sadzonek rośnie w specjalnych osłonkach lub jest zabezpieczana
środkami chemicznymi, które zniechęcają zwierzynę
swoim zapachem lub smakiem do ich konsumpcji.
Bardzo ważny jest odpowiedni dobór gatunków sadzonek do jakości gleby i właściwy ich dobór genetyczny. W tym dziele budowy nowego lasu wspierają
leśniczego naturalne odnowienia. W sprzyjających
warunkach, na dobrych glebach pojawiają się samoistnie młodziutkie drzewka – samosiejki, zwane nalotem. Leśniczowie wspierają je. Pomyślny ich rozwój
wymaga coraz więcej światła i dlatego leśniczy systematycznie odsłania dno lasu, usuwając starsze po-

fot. 21

kolenia drzew. Wycinane są drzewa chore, obumierające i suche. Daje to lepszy wzrost pozostałych
i zwiększa odporność lasu na takie czynniki środowiskowe, jak huragany, zanieczyszczenia przemysłowe,
szkodliwe owady czy mokry śnieg.
Dla lepszego zobrazowania skali pracy nasadzeń
spójrzmy na pewne dane. Na jeden hektar lasu wysadzamy około 2–8 tys. sztuk sadzonek. Po 20 latach,
kiedy uprawa ma już formę młodnika, zostaje ich
tam 1–4 tys. sztuk. Pozostałe wypadły wskutek działalności szkodliwych owadów, zwierzyny lub cięć
pielęgnacyjnych. Po kolejnych 20 latach z podobnych przyczyn oraz częściowo wskutek zabiegów
hodowlanych pozostaje ich już tylko 1–2 tys. sztuk.
Po dojściu do stanu dojrzałego na tej powierzchni
pozostaje około 400–600 drzew.

Fot. 19. Grodzenia są podstawową formą ochrony nasadzeń liściastych
Fot. 20. Osłonki indywidualne stosuje się do ochrony cennych domieszek poza powierzchniami grodzonymi
Fot. 21. Krzewy kaliny koralowej będącej rośliną żywicielską chronionego motyla przeplatki maturny zabezpieczono
na niewielkiej powierzchni ażurową siatką

Kwiecień
To okres, w którym przyroda budzi się do życia.
Pełne smakowitych i odżywczych soków pędy młodych drzewek to przysmak zwierzyny płowej. Dlatego w tym czasie część nowych powierzchni leśnych
jest grodzona. Zaczyna się wabienie owadów do specjalnych pułapek feromonowych. Owady są do nich
wabione substancjami zapachowymi – feromonami.

Mają różne kształty i są zakończone zbiornikiem na
owady. Liczba złapanych owadów pozwala oszacować wielkość ich populacji i przewidzieć stopień zagrożenia dla drzew.
Do wiosennych czynności chroniących las zalicza
się obserwację młodych drzewek pod kątem uszkodzeń spowodowanych przez chrząszcza smolika znaczonego. W sytuacjach masowego występowania
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Fot. 22. Sośnina z warstwą podszytu
Fot. 23. Przeciwko inwazji kornika pomocna jest siatka, nasączona specjalną
substancją chemiczną
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Fot. 24, 25, 26. Pułapka Theysona do odłowu kornika
Fot. 27, 28. Naturalne odnowienie sosny

fot. 27
fot. 28

fot. 29

Smolik znaczony (Pissodes castaneus)

fot. 30

Zwójka zieloneczka (Tortrix viridana) – samica

zwójki zieloneczki (żerującej zwykle na liściach dębu)
skuteczna ochrona lasu wymaga wykorzystania najnowocześniejszej technologii. Oprysk agrolotniczy
wykonuje się w drzewostanach liściastych, koniecznie przed rozwojem liści.
Pod koniec kwietnia zaczyna się bardzo ważna
dla lasu praca: planowanie ilościowej i gatunkowej
wycinki drzew, która nastąpi w przyszłym roku. Wymaga to dużej rozwagi i doświadczenia. Leśniczy
dokonuje pomiarów drzew. Ta odpowiedzialna pra-

ca pozwala określić nie tylko ilość, ale i jakość przewidywanego do pozyskania drewna. Szacunki należy wykonać jak najdokładniej, aby nie zmarnować
pracy trzech pokoleń leśników.
Środki uzyskane ze sprzedaży drewna będą
wykorzystane m.in. na utrzymanie parków narodowych, zakup lub produkcję nowych sadzonek,
prace związane z pielęgnacją i ochroną lasu, budowę dróg, parkingów, wiat turystycznych i innej
leśnej infrastruktury.

Fot. 29. Pułapka feromonowa IBL-2, ekranowa, trójkątna do odłowu rytownika oraz cetyńca
Fot. 30. Pułapka feromonowa IBL-3, segmentowa do odłowu kornika oraz cetyńca
Fot. 31. Leśniczy Leśnictwa Dębno – Zbigniew Czeryba

fot. 31

fot. 32

fot. 33

Maj
Jest to miesiąc intensywnych kontroli entomologicznych. Leśniczy zwraca szczególną uwagę na
nasady pni drzew – oczywiście w miejscach, gdzie
istnieje wysokie zagrożenie ze strony szkodników
wtórnych. Obecność rdzawego pyłku świadczy
o występowaniu szkodliwych chrząszczy z rodziny
kornikowatych, w szczególności kornika drukarza.
Pyłek ten to nic innego jak trocinki, które powstają
w wyniku drążenia chodników przez osobniki dorosłe. Odpowiednia diagnoza i idące za nią usunięcie
takich drzew daje gwarancję dobrej kondycji lasu.
Sosny rosnące na powierzchniach porolnych
często są atakowane przez grzyby chorobotwórcze
niszczące ich system korzeniowy, co prowadzi do obumierania drzew. Największe zagrożenie istnieje ze
strony huby korzeni, powodowanej przez korzeniowca wieloletniego. Nie są one powszechnie spotykane, a już na pewno nie przypominają smakowitych
borowików czy kolorowych muchomorów. Zabezpiecza się sosny, smarując pniaki ściętych drzew preparatem zawierającym w składzie inny gatunek grzyba. Jest to niezwykła metoda, gdzie jeden gatunek
grzyba chroni drzewa przed innym – szkodliwym.
Fot. 32, 33. Pomiar „pierśnicy”, czyli grubości drzew na wysokości 1,3 m
wykonuje stażystka – Klaudia Skibniewska. Dane do rejestratora
wprowadza leśniczy Leśnictwa Orzeszków – Adam Posacki
Fot. 34, 35. Planowanie cięć pielęgnacyjnych w Leśnictwie Prawików.
Pomiary wykonuje leśniczy – Krzysztof Żygadło
Fot. 36. Pomiaru wysokości drzew dokonuje Mirosław Bułka – podleśniczy
Leśnictwa Orzeszków

fot. 34

fot. 36

fot. 35

fot. 38

fot. 37

Czerwiec
W miesiącu tym nadal trwają obserwacje owadów mogących uszkadzać drzewa. Wykonywane
są pierwsze koszenia zachwaszczonych upraw. Ten
czasochłonny i wymagający dużej uwagi zabieg pielęgnacyjny pomaga sadzonkom drzew przebić się
wśród innej „zielonej konkurencji”. Zwiększony dostęp światła pozwala im na lepszy przyrost. Aby koszenie było skuteczne, trzeba przeprowadzić je przed
kwitnieniem traw.
Przełom czerwca i lipca to dla leśniczych czas
zbioru nasion brzozy i czereśni. Niezbyt często, ale
może się nam zdarzyć spotkać osobę w specjalnej uprzęży zawieszoną na drzewie – to arborysta
przy pracy. Nie mylmy go z alpinistą, choć mają coś
wspólnego – wspinają się. Tyle że arborysta wdrapuje się na drzewa w celu zbioru nasion lub usunięcia
niebezpiecznej gałęzi.
Bez wody nie byłoby życia, a las ma ogromne
możliwości jej gromadzenia. Odtwarzanie i troska
o śródleśne zbiorniki retencyjne, tamy, rowy, zapory
czy wały przeciwpowodziowe sprzyja poprawie jakości gleby. Tworzy to swoisty i niepowtarzalny mikroklimat kształtujący korzystne dla zwierząt i roślin
warunki do życia.
Na następnych stronach przykłady infrastruktury
wodnej występującej w lasach nadleśnictwa.

fot. 39

fot. 40

Fot. 37. Zwalczanie chwastów na leśnych uprawach jest ważnym
zabiegiem pielęgnacyjnym
Fot. 38. Smarowanie pniaków preparatem zawierającym
Phlebiopsis gigantea
Fot. 39. W korony wysokich drzew można się wspinać za pomocą
specjalnej uprzęży i lin. Na zdjęciu podleśniczy Leśnictwa Prawików
Mariusz Janocha
Fot. 40, 41. Leśniczy Leśnictwa Tarchalice – Dariusz Gała do pracy
wykorzystuje drzewołazy i pas asekurujący z linami

fot. 41

fot. 43

fot. 44

fot. 42

fot. 45

fot. 46

Fot. 42. Śródleśne mokradło
Fot. 43. Prawidłowo utrzymany rów
Fot. 44. Przepust drogowy
Fot. 45. Przepust w wale przeciwpowodziowym Odry pozwala zapełnić
wodą starorzecza i zatrzymać ją na okres suszy
Fot. 46. Salwinia pływająca – nasza jedyna paproć wodna
(fot. Jacek Czepnik)
Fot. 47, 48. Rezerwat „Uroczysko Wrzosy”

fot. 47

fot. 48

Brudnica mniszka (Lymantria monacha)
– samiec, forma jasna

Lipiec
Z początkiem lipca leśniczy zawiesza na drzewach
plastikowe urządzenia w kształcie lejka z workiem
u dołu. To pułapka na groźnego motyla brudnicę
mniszkę. Gąsienice tego motyla powodują znaczne
uszkodzenia w drzewostanach sosnowych, a w skrajnych wypadkach pozostawiają gołożery – (drzewa
pozbawione całkowicie igieł). Pan brudnica wabiony
zapachem pani brudnicy wpada do tej pułapki feromonowej. Nie należy tego urządzenia dotykać, a tym
bardziej zabierać z lasu.
Las to nie tylko drzewa, to dom wielu roślin i zwierząt. W Nadleśnictwie Wołów prowadzonych jest
szereg działań dążących do poprawy warunków ich
bytowania, ze szczególnym uwzględnieniem tych
rzadkich. Mamy tu dwa rezerwaty: „Uroczysko Wrzosy” i „Odrzysko”. Wśród licznych osobliwości przyrodniczych Nadleśnictwa Wołów znajdziemy takie rzadkości jak wawrzynka wilczełyko, śnieżycę wiosenną,
długosza królewskiego, podejźrzona marunowego,
kosaćca syberyjskiego czy mieczyka błotnego.
Pewną specyfiką Nadleśnictwa jest wielość gatunków nietoperzy, z których najliczniejsze to nocek
rudy, nocek duży i borowiec wielki.
Lasy naszego nadleśnictwa są prawdziwą gratką dla miłośników ptaków drapieżnych. Spotkać tu
można króla polskich ptaków bielika, kanię rudą lub
kanię czarną. Nasze liczne starorzecza, zabagnione
łąki oraz lasy grądowe i łęgowe to ptasie eldorado.
W starszych, wilgotnych i bagiennych lasach natkniemy się na bociana czarnego. Wyznaczone całoroczne
strefy ochronne oraz okresowe związane z lęgami
podnoszą komfort ptasiego bytowania. Czas leśnych
prac pielęgnacyjnych jest kształtowany tak, aby nie
zakłócał spokoju niezbędnego dla udanych lęgów.

fot. 55

Fot. 49. Pułapka feromonowa IBL-1 typu „abażur” do odłowu brudnicy
mniszki oraz strzygonii choinówki
Fot. 50. Leśniczy Leśnictwa Wrzosy – Krzysztof Kusy

fot. 49

fot. 50

fot. 51

fot . 52

Fot. 51. Leśniczy Leśnictwa Mojęcice – Zbigniew Szela
Fot. 52. Drwal operator, czyli pilarz, przerzyna dąb
Fot. 53, 54. Maszyna wielooperacyjna, czyli harwester, wykonuje cięcia
pielęgnacyjne – trzebieże w starszym drzewostanie sosnowym
Fot. 55. W trzebieżach wycinane są także drzewa chore

fot. 53

fot. 54

fot. 55

Sierpień
Na przełomie sierpnia i września leśniczy zabiera z lasu pułapki zapachowe i liczy ich „plon”. Jak już
wspomniano, pozwala to przewidywać przyszłoroczne zagrożenie ze strony tych owadów.
Lato to czas prac pielęgnacyjnych. Są wykonywane czyszczenia wczesne w młodych uprawach oraz
czyszczenia późne w młodnikach iglastych. Polegają one na usuwaniu drzew chorych lub wadliwie
rozwijających się. W przypadku czyszczeń późnych
usuwane są słabsze drzewa stykające się gałęziami.
Wszystko to poprawia warunki rozwoju pozostałym.
Prace te wymagają rozwagi i dużej staranności. Cięcia pielęgnacyjne prowadzone są także w starszych
drzewostanach, a zwiemy je trzebieżami.

fot. 57

fot. 56
Kornik drukarz (Ips typographus)

Znaczna część martwego drewna jest obecnie pozostawiana w lesie. Rozkładające się drewno tworzy
dogodne warunki bytowania dla wielu pożytecznych
zwierząt i użyźnia glebę. Próchniejące pnie drzew
wykorzystywane są przez zwierzęta. Rozkładające się
drewno to nie tylko schronienie dla gadów i płazów,
ale także spiżarnia dla małych gryzoni. Pozostawione
drzewa dziuplaste to wspaniałe miejsca gniazdowania
dla ptactwa, a wśród nich dzięcioła zielonego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, dzięcioła zielonosiwego czy dudków.
We fragmentach lasu o szczególnych walorach
przyrodniczych, zwanych przez leśników „drzewostanami zachowawczymi”, procesy zachodzące
w przyrodzie odbywają się bez ludzkiej ingerencji
i nie ma tu pozyskania drewna. W Nadleśnictwie
Wołów drzewostany zachowawcze zajmują powierzchnię 983,69 ha, co stanowi 5% powierzchni
całego Nadleśnictwa.

Fot. 56. Blok upraw pochodnych w Leśnictwie Prawików.
Uprawa założona w 2001 roku z sadzonek wyprodukowanych z nasion
pochodzących z wyłączonego drzewostanu nasiennego
Fot. 57. Czyszczenia wczesne
Fot. 58, 59. Trzebieże – prace pielęgnacyjne w starszych drzewostanach
wykonują pilarze. Drzewa do usunięcia są wyznaczane i oznakowane przez
leśniczego i podleśniczego

fot. 58

fot. 59

fot. 60

fot. 61

fot. 62

fot. 63

Fot. 60, 62, 64. Usuwanie szkód po huraganie przy pomocy pilarki
i harwestera
Fot. 61. Leśniczy Leśnictwa Głębowice – Daniel Rabura
Fot. 63. Leśniczy Leśnictwa Smogorzów – Dariusz Olej

fot. 64

fot. 65

Wrzesień
Trwają prace związane z utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego lasu. W pierwszej kolejności
usuwa się drzewa zasiedlone przez szkodliwe owady i jak najszybciej wywozi się je z lasu. Wymaga to
od leśniczego wcześniejszego przygotowania planu
tych prac, określającego też ich technologię. Z tym
związane jest przygotowanie dróg dojazdowych,
szlaków zrywkowych, miejsc składowania i załadunku na sprzęt wywożący drewno. Leśniczy planując te
prace, myśli nie tylko o wrześniu, ale o całym okresie,
kiedy będzie pozyskiwał drewno.
Jednogatunkowy i na dodatek jednowiekowy las
jest szczególnie wrażliwy na szkodliwe oddziaływa-

fot. 66

nie owadów. Dlatego ta wycinka jest wykorzystywana do przebudowy gatunkowej i wiekowej lasu, co
go wydatnie wzmacnia. Następuje urozmaicenie lasu
przez wprowadzenie dolnego piętra. W lasach iglastych w miejsce wyciętych drzew sadzone są młode
buki, dęby czy graby lub lipy. Las, w którym sztucznie
wprowadzamy dolne piętro, musi być wcześniej na
to przygotowany. W poprzednim roku z takiej powierzchni zostały usunięte chore drzewa, co nie tylko
uczyniło miejsce dla nowych sadzonek, ale zapewniło im odpowiednią dla ich wzrostu ilość światła.
Uprawę taką nazywamy „pod dachem lasu” i chroni
ona leśną glebę przed wysychaniem, a zwierzętom
zapewnia schronienie.

fot. 67
Fot. 65. Czyszczenia późne
Fot. 66. Usuwanie drzew chorych, zaatakowanych przez kornika drukarza

Fot. 67. Młodnik liściasty po czyszczeniu późnym
Fot. 68. Próchniejące drewno jest siedliskiem specyficznej fauny i flory

fot. 68

fot. 69

Jesienią uwaga leśniczego skupia się też na poszukiwaniu szkodliwych owadów w glebie i ściółce.
Zebrane poczwarki, larwy, kokony czy gąsienice trafiają do Zakładu Ochrony Lasu, gdzie są dokładnie
przebadane.
Również jesienią trwa ochrona drzewek przed
zgryzaniem przez zwierzynę. Wykonywane są kolejne grodzenia, zabezpiecza się drzewka specjalnymi
osłonkami. W tych specyficznych ubrankach rosną
tak długo, aż – jak to mówią leśnicy – „wyjdą zwierzynie spod pyska”, czyli wysokość rośliny uniemożliwi
zgryzienie jej pędu wierzchołkowego.
Jeśli mają być prowadzone zalesienia na gruntach wcześniej użytkowanych rolniczo, to wymagają one przebadania pod kątem występowania
szkodliwych chrząszczy. Leśniczy prowadzący te
prace wykopuje doły, w których poszukuje larw.
Rozpoczynane są również nasadzenia sadzonkami
z zakrytym systemem korzeniowym pochodzącymi
ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Legnica.

Fot. 69. Warunki na drogach leśnych bywają ekstremalne
Fot. 70 . Dojazd pożarowy, który pełni również funkcję drogi leśnej
Fot. 71. Leśniczy Leśnictwa Wińsko – Kazimierz Maziarz (w środku)
z pracownikami wykonuje jesienne poszukiwania owadów w ściole

fot. 70

fot. 71

fot. 73

fot. 74

Fot. 72. Chemiczne zabezpieczanie świerka
Fot. 73, 74. Chemiczne zabezpieczenie sosny
Fot. 75, 76. ,,Sosna Matka” to potężnych rozmiarów stare drzewo
w Leśnictwie Rudno

fot. 72

Październik
To czas zbioru nasion różnych drzew. Posłużą
one później do produkcji sadzonek w szkółce leśnej.
Część z nich może być wysiana zaraz po zbiorze, ale
większość do skiełkowania wymaga odpowiedniego
przygotowania. Trzeba stworzyć im odpowiednie
warunki. Lipa drobnolistna wymaga dołowania w piasku przez czas pierwszej zimy. Inne nasiona potrzebują oddziaływania na nie innych czynników, takich
jak ciepło, wilgoć lub dostęp powietrza, na przykład
cis pospolity. Wszystkie te zabiegi, którym poddajemy nasiona, nazywamy ich stratyfikacją. Jej czas jest
różny dla różnych gatunków drzew. Przed wysiewem
nasiona muszą być sprawdzone w zakresie swojej
zdrowotności i zdolności kiełkowania. Nasiona nieużyte do wysiewu są przechowywane w chłodniach,
w specjalnych zamkniętych pojemnikach.
Gleba w szkółkach leśnych wymaga przygotowania pod jesienny i wiosenny wysiew nasion. Również
w lesie prowadzone są orki przygotowujące ziemię
na przyjęcie sadzonek lub nasion wiosną przyszłego
roku. Przewidziane do zalesienia powierzchnie muszą być sprawdzone, czy nie ma w nich szkodliwych
pędraków, które będą podgryzały korzonki sadzonek,
powodując ich obumieranie. Pozostałości po wycince są rozdrobnione i użyźniają glebę. Trwa zaplanowane pozyskanie, które przebiega pod bacznym
nadzorem leśniczego. Musi on odpowiednio oznakować pozyskane drewno, obliczyć jego ilość i dopilnować załadunku. W jego gestii jest wybór sprzętu
wykonującego te prace i ich rozliczenie. Październik
jest też miesiącem, kiedy prowadzone jest zabezpieczenie chemiczne sadzonek poprzez ich smarowanie
odpowiednimi preparatami odstraszającymi swoim
smakiem jelenie, daniele i sarny.
Nie wyklucza to jednak działań mających na celu
ochronę różnorodności biologicznej. Systematycznie
prowadzone są prace związane z poprawą warunków bytowania zwierzyny płowej poprzez wprowadzanie odpowiedniej ilości i jakości roślinności, wody
oraz poletek łowieckich.

fot. 75

fot. 76

fot. 77

fot. 79

fot. 80

fot. 78

fot. 82

Fot. 77. Drzewa mateczne to wyłączone z użytkowania drzewa najlepszej jakości. Służą do zakładania plantacji nasiennych
Fot. 78. Wyłączone drzewostany nasienne to wyłączone z użytkowania
drzewostany przeznaczone do zbioru bardzo dobrej jakości nasion
Fot. 79. Gospodarcze drzewostany nasienne to drzewostany
użytkowane rębnie w latach dobrego urodzaju, przeznaczone do zbioru
dobrej jakości nasion
Fot. 80. Dzik – leśny sanitariusz (fot. Fotolia)
Fot. 81. Jeleń europejski (fot. Fotolia)
Fot. 82. Przykład uszkodzenia zwanego spałowaniem poprzez
zgryzienie kory drzewka przez zwierzynę płową
fot. 81

fot. 83

fot. 85

Listopad
Przed pierwszymi przymrozkami kontroluje się
stan grodzeń założonych upraw i wykonuje ich
ewentualne naprawy. To żmudne, ale konieczne zajęcie niepozwalające na zamienienie dotychczasowego trudu tylko w posiłek zwierzyny. Ścinka drzew jest
w punkcie kulminacyjnym. Panujące wtedy temperatury wpływają konserwująco na pozyskane drewno.

fot. 84

Grudzień
Przełom listopada i grudnia to czas przygotowywania nowych i konserwacji starych budek lęgowych
dla ptaków, które są wielkim sprzymierzeńcem leśniczego w hodowli lasu. Zjadając szkodliwe owady, przyczyniają się do poprawy stanu sanitarnego
drzew. Pomaga im w tym dzik, który pożera larwy i poczwarki, buchtując leśną glebę, dodatkowo jeszcze ją
spulchnia i natlenia. Miejsca buchtowania wskazują
leśnikom, gdzie należy spodziewać się występowania
szkodliwych owadów. Pozostawione świeżo ścięte
drzewa zastępują płowemu zwierzowi soczyste pędy
młodych drzew. Dzięki temu jeleniowate są syte,
a młode pokolenie lasu spokojnie dorasta.
W momencie pojawienia się pierwszych dużych
mrozów leśnicy wykładają karmę dla ptaków. Pamiętając przy tym, że dokarmianie ma ułatwić ptakom
przeżycie jedynie najcięższych warunków.

Fot. 83, 84, 85. Usuwanie skutków huraganowych wiatrów
Fot. 86, 87. Budki dla ptaków i nietoperzy

fot. 87

fot. 86

fot. 88

fot. 89

fot. 90

fot. 92

Fot. 88, 89. Leśniczy Krzysztof Żygadło oraz podleśniczy Mariusz Janocha
wykonują odbiórkę drewna
Fot. 90. Wprowadzanie wymiarów drewna do rejestratora
Fot. 91. Podleśniczy Leśnictwa Mojęcice Tomasz Łukaszów
sporządza kwit wywozowy
Fot. 92, 93. Załadunek drewna tartacznego na samochody wywozowe

fot. 91

fot. 93

Odwiedzający mają okazję zobaczyć na własne
oczy, jak wygląda produkcja młodych drzewek. Poznają specyfikę pracy leśnika na szkółce. Propagujemy ideę lasu otwartego dla społeczeństwa.
Nasi edukatorzy zachęcają dzieci oraz młodzież
do poznawania lasu poprzez udział w edukacyjnych
grach i zabawach. Organizujemy lekcje terenowe –
wycieczki z leśnymi przewodnikami. Przy siedzibie
Centrum znajduje się zadaszona drewniana wiata ze
stołami i ławkami umożliwiająca przeprowadzenie
zajęć na świeżym powietrzu.

Na stronach 2 i 48 zdjęcia Jacek Zygmunt

Leśnicy prowadzą zajęcia terenowe podczas których przekazują swoją leśną wiedzę. W związku z tym
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Centrum
Edukacji Leśnej w Tarchalicach. Zajęcia przez nas
prowadzone mają charakter kompleksowy. Stanowią
połączenie spotkań w siedzibie Centrum oraz aktywnych zajęć przeprowadzanych w lesie i na terenie
szkółki leśniej w Tarchalicach. Przedstawiamy wiele
dróg poznania lasu. Zajęcia łączą w sobie zabawę
i naukę, co pokazują zdjęcia na poprzednich stronach. Rozwijają wrażliwość na piękno przyrody.

Nadleśnictwo Wołów zachęca wszystkie przedszkolaki
oraz uczniów szkół podstawowych
do wzięcia udziału w naszych „Przyrodniczych warsztatach”.
Przekonacie się, jak ciekawe są spotkania z przyrodą!
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