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W

roku 2014 obchodzimy
jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych. Jest
to również rok 20-lecia istnienia LKP
„Puszcza Kozienicka” oraz 10-lecia LKP
„Puszcza Świętokrzyska”.
To czas podsumowań i refleksji nad
tym, co się udało, ale także nad tym, co
należy dopracować, jak również zmienić.
Bądźmy dumni z osiągnięć leśników, z prowadzonej przez nas
zrównoważonej gospodarki leśnej, wysiłku włożonego w ochronę
przyrody, edukację leśną i turystykę. Podkreślajmy, że praca leśnika
jest trudna i wymagająca, ale pełna satysfakcji i dająca możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
W roku jubileuszowym imprezy promocyjno-edukacyjne organizowane na terenie RDLP w Radomiu będą wpisywały się w obchody
90-lecia. Włączmy się w te wydarzenia, podkreślając i propagując
znaczenie lasów i gospodarki leśnej dla rozwoju regionu i lokalnych
społeczności.
Niniejszy dodatek lokalny do Głosu Lasu – po raz pierwszy wydany
dla naszej RDLP ma za zadanie dotarcie do wszystkich pracowników
z aktualną informacją, tworzenie sposobności wyrażania opinii przez
pracowników oraz umożliwienie im dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do uczestniczenia w jego tworzeniu.
Darz Bór!

Tomasz Sot
Dyrektor RDLP w Radomiu
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Ważniejsze imprezy promocyjne na
terenie RDLP w Radomiu
(kwiecień-czerwiec)
W roku jubileuszu 90-lecia LP odbędą się:
• Piknik – sadzenie lasu z leśnikami,
24 kwietnia, Nadleśnictwo Radom – Las
Kapturski

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Radomiu
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OKŁADKA

Sygnaliści podczas wystawy LP na
targach Las-Expo
Fot. E. Nowicka

• Piknik majowy w Puszczy Iłżeckiej,
3-4 maja, Nadleśnictwo Marcule –
Centrum Edukacji Przyrodniczej
im. ks. bp Jana Chrapka
• XIII Obchody Święta Polskiej
Niezapominajki, 18 maja, Nadleśnictwo
Radom – Leśny Ośrodek Edukacyjny
im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko
• Piknik LKP "Puszcza Świętokrzyska",
29 maja, Nadleśnictwo Kielce
• Warsztaty „Zrównoważony rozwój
lasów w województwie świętokrzyskim”
połączone z otwarciem Ośrodka Edukacji
Leśnej, 6 czerwca, Nadleśnictwo Kielce
• Regionalne obchody Dni Lasu,
24 czerwca, RDLP w Radomiu

MIGAWKI

Zwoleńscy leśnicy w lutym wspólnie
z Gminą Garbatka-Letnisko oraz
Towarzystwem Narciarskim „Biegówki”
otworzyli w sąsiedztwie rezerwatu
przyrody „Krępiec” pierwszą trasę
narciarstwa biegowego w Puszczy
Kozienickiej.

T

rasa narciarska „Biegówki’’ ma 4100 m. Przygotowała ją Gmina Garbatka-Letnisko na terenie
udostępnionym przez Nadleśnictwo Zwoleń
pod fachowym nadzorem Towarzystwa Narciarskiego
„Biegówki”. Została poprowadzona przez zróżnicowany teren Puszczy Kozienickiej, pasmem wzgórz w
sąsiedztwie urokliwych zakątków rezerwatu przyrody
„Krępiec”. Prócz poziomych odcinków, są także zjazdy
i podbiegi, którymi można się zmęczyć, ale na pewno

ZDJĘCIE | GRZEGORZ RUTKOWSKI

Do Garbatki
na biegówki

Narciarze tuż przed otwarciem trasy

nie znudzić. Obcowanie z przyrodą wokół rezerwatu
„Krępiec” potęguje doznania sportowe, dając również
okazję do wyciszenia i relaksu. Jest to idealna trasa zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy oraz dzieci. Poza sezonem będzie trasą nordic
walking.
TEKST | PAULINA GODULA
PAULINA.GODULA@RADOM.LASY.GOV.PL

Już szósty raz w RDLP w Radomiu odbyły się Szachowe Mistrzostwa Leśników – po raz pierwszy im. Jana Przygodzkiego. Okazało się, że leśnicy są mocni w tej dyscyplinie,
a rozgrywki wzbudziły prawdziwie sportowe emocje.

Pamiątkowe zdjęcie emerytów i pracowników
RDLP w Radomiu

Spotkanie emerytów
Jak co roku emeryci i renciści RDLP
i ZSLP w Radomiu zebrali się w biurze
Dyrekcji, żeby wspólnie spędzić czas oraz
powspominać przepracowane razem lata.

N

oworoczne spotkanie odbyło się 6 lutego. Po
krótkim sygnale na wejście, zagranym przez
Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP
w Radomiu, Piotr Kacprzak - zastępca dyrektora
ds. gospodarki leśnej w imieniu dyrektora Tomasza
Sota przywitał gości i złożył życzenia noworoczne.
Wspólnie obejrzano relacje z najważniejszych wydarzeń edukacyjno-promocyjnych minionego roku
na terenie RDLP oraz zdjęcia, przedstawiające pracowników radomskiej dyrekcji pracujących w okresie od lat międzywojennych do dziś. Towarzyszyły
temu chwile wzruszeń. Po posiłku, który był okazją
do miłych wspomnień Piotr Kacprzak podsumował
spotkanie i w imieniu dyrektora wyraził nadzieję na
ponowne spotkanie za rok.

VI Mistrzostwa o puchar dyrektora RDLP w Radomiu zostały zorganizowane wspólnie przez RDLP oraz Region
Radomski Związku Leśników Polskich w RP. Mistrzostwa
przeprowadzono systemem szwajcarskim. Zwycięzcą okazał się Andrzej Kania z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku. Ranking zawodników - pracowników
LP przedstawia się następująco: I miejsce: Marek Dziurzyński z Nadleśnictwa Łagów, II miejsce: Sebastian Rodkiewicz z Nadleśnictwa Daleszyce, III miejsce: Mateusz Janus
z Nadleśnictwa Łagów, IV miejsce: Michał Farys z Nadleśnictwa Skarżysko. W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zajęli pracownicy Nadleśnictwa Łagów - Marek
Dziurzyński i Mateusz Janus. Normy na kategorie szachowe
wypełniło sześciu zawodników. W wyniku przeprowadzonych Mistrzostw została wyłoniona grupa szachistów, którzy będą reprezentowali RDLP w Radomiu na XXII Międzynarodowych Mistrzostwach Szachowych Polski Leśników.

Skupieni zawodnicy walczyli o puchar Dyrektora RDLP w Radomiu

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

Leśne szachy
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„Ferie z Arką” w Marculach

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

Nadleśnictwo Marcule i RDLP wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży
„Arka” zorganizowali dla dzieci i młodzieży z Radomia akcję „Ferie z Arką”.
W zajęciach w Nadleśnictwie Marcule uczestniczyli dzieci i młodzież z Radomia,
którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości wyjazdu na
zimowy wypoczynek. Na uczestników czekało wiele atrakcji. W Centrum Edukacji
Przyrodniczej leśnicy opowiadali o lesie oraz pracy leśnika, historii nadleśnictwa
i Puszczy Iłżeckiej, a także zwyczajach zwierząt łownych. Były również atrakcje na
świeżym powietrzu. W arboretum dzieci poznawały drzewa i krzewy posadzone tu
w celach naukowych i edukacyjnych oraz zobaczyły zegar słoneczny. Jednak najwięcej emocji wzbudził przejazd po lesie furmankami. Ciągnęły je prawdziwe konie! Na
zakończenie wszystkie dzieci z całych sił i z głębi serca wykrzyczały „Dziękujemy!”.
Mamy nadzieję, że pobyt w lesie i spotkanie z leśnikami będą długo wspominać!

Ferie w Nadleśnictwie Marcule okazały się
niezapomnianą przygodą

Na XIV Targach Przemysłu Drzewnego
i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO Lasy Państwowe prezentowały
stoisko wystawowe z wieloma atrakcjami.
Szczególnie podkreślono jubileusz
90-lecia LP.
Budynek został wzniesiony w 1938 r.
w stylistyce modernistycznej

Siedziba RDLP
w Radomiu zabytkiem
Decyzją z dnia 26 lutego Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie budynek RDLP w Radomiu ze
względu na wysokie wartości historyczne
i architektoniczne został wpisany do rejestru
zabytków.

B

udynek został wybudowany w 1938 r. w stylistyce modernistycznej, z przeznaczeniem na siedzibę Dyrekcji Lasów Państwowych ze środków
tej organizacji. W okresie II wojny światowej pełnił
funkcję niemieckiego Urzędu Leśnego. W latach 19751989 był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Od 1990 r. ponownie mieści się w nim Dyrekcja Lasów
Państwowych w Radomiu. Wnętrze budynku zmieniło się od 1938 r. Największe zmiany miały miejsce
po 1976 roku, kiedy podczas protestów robotniczych
została spalona część budynku. Warto podkreślić, że
przeprowadzone remonty i inwestycje nie wpłynęły
negatywnie na jego wygląd zewnętrzny. Ważnym elementem jest zachowane oryginalne godło państwowe
z okresu II Rzeczypospolitej z napisem „Lasy Państwowe”. Budynek biura RDLP świadczy o długich
dziejach i rozwoju instytucji LP w Radomiu.
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H

onorowy patronat nad wystawą objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam
Wasiak oraz Dyrektor RDLP w Radomiu
Tomasz Sot. W tym roku leśnicy RDLP w Radomiu
wraz z Nadleśnictwem Kielce i pozostałymi nadleśnictwami LKP „Puszcza Świętokrzyska” promowali
działalność gospodarczą LP oraz funkcje społeczne,
edukacyjne i ekonomiczne lasów, jak również jubileusz 90-lecia LP. Zwiedzający otrzymali od leśników
materiały informacyjne: foldery, mapy i przewodniki
opisujące najciekawsze miejsca w lasach radomskiej
dyrekcji. Były konkursy dotyczące leśnictwa, walorów przyrodniczych lasów regionu radomsko-kieleckiego oraz jubileuszu 90-lecia LP. Szczególną atrakcją był Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP
w Radomiu oraz sokolnicy.

Dyrektor Tomasz Sot w przemówieniu
na otwarciu targów podkreślił znaczenie
lasów dla regionu oraz nawiązał do
jubileuszu 90-lecia LP

ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

XIV Targi Las-Expo

LEŚNIK Z PASJĄ

Grają nam na rogach
myśliwskich
Od września poprzedniego roku przy RDLP w Radomiu działa zespół
sygnalistów myśliwskich. Jego członkowie to leśnicy – pasjonaci
muzyki myśliwskiej. Od chwili powstania zespół uświetnił swoją
obecnością wiele imprez regionalnych nadając im swoistą atmosferę.

Liczba leśników oraz myśliwych,
którzy grają sygnały myśliwskie stale się
zwiększa, choć jeszcze 30 lat temu były
znane tylko nielicznym. Zespoły sygnalistów myśliwskich działają przy technikach leśnych, w kołach łowieckich, przy
wydziałach leśnych szkół wyższych,
przy zarządach PZŁ, nadleśnictwach
oraz RDLP.
Aby zostać sygnalistą należy posiadać
kilka bardzo ważnych cech: po pierwsze – trzeba mieć predyspozycje do gry

Występ zespołu na „Darach
Świętokrzyskich Lasów” w Kielcach

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

Reprezentuje naszą dyrekcję podczas
uroczystości związanych z leśnictwem.
Poprzez grę na rogach krzewi i kultywuje tradycje i zwyczaje łowieckie w regionie.
Kierownikiem zespołu został grający na rogu parforce Roman Noworycki
z Nadleśnictwa Stąporków. Reszta
muzyków gra na rogach pless. Są to:
Dariusz Hołuj z Nadleśnictwa Dobieszyn, Radosław Sulczyński z Nadleśnictwa Przysucha (pasjonujący się
także sokolnictwem), Grzegorz Kubik
z Nadleśnictwa Staszów, Jarosław
Bujak i Andrzej Kusa z Nadleśnictwa Włoszczowa, Krzysztof Kaczor
z Nadleśnictwa Zagnańsk, Tomasz
Molenda z Nadleśnictwa Zwoleń. Ten
skład uzupełniają Dawid Żak (stażysta z Nadleśnictwa Suchedniów) oraz
Dorota Zięba. Muzykami opiekuje się
Zespół ds. Promocji i Mediów RDLP
w Radomiu.
Sygnalistyka łowiecka znana była już
od tysięcy lat. Sygnały rozbrzmiewające podczas polowań służyły myśliwym
do porozumiewania się. Na terenach
dzisiejszej Polski sygnalistyka łowiecka
zaczęła funkcjonować podczas wielkich polowań organizowanych przez
królów i magnaterię. W użyciu było
wówczas około sto sygnałów granych
na zwierzęcych rogach. Obecnie używa się niewielkich, metalowych rogów
myśliwskich tzw. plesówek, których
rozpowszechnienie
zawdzięczamy
księciu pszczyńskiemu Janowi Henrykowi XI oraz większych rogów francuskich „parforce” (czyt. parfors).

Sygnały myśliwskie
W obecnych czasach
funkcjonuje około 60
sygnałów posiadających
zapis nutowy. Są to sygnały
informacyjne, obrzędowe
i uroczyste. Oto przykłady
sygnałów granych podczas
polowania i uroczystości
leśnych: „Powitanie”, „Zbiórka
myśliwych”, „Apel na łowy”,
„Naganka naprzód”, „Zakaz
strzału w miot”, „Rozładuj
broń”, „Na posiłek”. Najczęściej
grane sygnały pokotowe to:
„Jeleń na rozkładzie”, „Sarna
na rozkładzie”, „Dzik na
rozkładzie”, „Lis na rozkładzie”,
„Zając na rozkładzie”, „Pióro
na rozkładzie”, „Bażant na
rozkładzie”. W razie potrzeby na
polowaniach i uroczystościach
leśnych odgrywane są takie
sygnały jak: „Pasowanie
myśliwskie”, „Król polowania”,
„Koniec polowania”, „Halali”,
„Pożegnanie”, „Capstrzyk”, oraz
prawdziwy hymn „Darz Bór”.
Ponadto na wszelkiego rodzaju
uroczystościach odgrywane są
Marsze Myśliwskie.

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

Z

ESPÓŁ ZOSTAŁ POWOŁANY
DECYZJĄ
DYREKTORA
RDLP
W RADOMIU TOMASZA SOTA.

Nagranie w Programie 1 Polskiego
Radia w ramach pasma „Cztery Pory
Roku” w Nadleśnictwie Kielce

na rogu myśliwskim (instrumencie dętym), po drugie – należy interesować się
muzyką i sygnalistyką myśliwską i po
trzecie – trzeba bardzo lubić i szanować
tematykę leśną i myśliwską. Kiedy już
posiadamy takie cechy przechodzimy
do kolejnego etapu. Są to długotrwałe
ćwiczenia, podczas których zdobywamy doświadczenie w grze i doskonalimy
swe umiejętności.
Wszyscy nasi sygnaliści posiadają te
cechy i wciąż je rozwijają. Zespół będzie doskonalił swoje umiejętności pod
okiem instruktora. Ma także w planach
uczestnictwo w konkursach muzyki
myśliwskiej.
TEKST | ROMAN NOWORYCKI
roman.noworycki@radom.lasy.gov.pl
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O TYM SIĘ MÓWI
coraz częstszymi wypadkami komunikacyjnymi, czy niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Gdzie w takim razie
tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy? Na
to pytanie właśnie próbowano znaleźć
odpowiedź w trakcie spotkań w gronie
zainteresowanych myśliwych i leśników.
W trakcie prezentacji kameralnej leśnicy przedstawili najważniejsze problemy
związane z nadmiernym stanem zwierzyny, m.in. w Puszczy Iłżeckiej oraz
sposoby i koszty zabezpieczania przed
nią upraw i młodników. Podczas sesji
terenowej w Nadleśnictwie Starachowice myśliwi mieli okazję zapoznać się
w praktyce z przedstawionymi rozwiązaniami w tym zakresie, a także ocenić
stopień uszkodzenia przez zwierzynę
niektórych upraw i młodników.

ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

Zgryziona jodła

Co dalej z rosnącą
liczebnością
jeleniowatych?
Priorytetem prowadzenia nowoczesnej
gospodarki łowieckiej jest utrzymanie
właściwej struktury płciowej i wiekowej oraz
liczebności zwierzyny. Bez tego zachowanie
równowagi ekosystemów i realizowanie
głównych celów gospodarczych w leśnictwie
nie jest możliwe.

J

EDNO JEST PEWNE: LICZEBNOŚĆ
JELENIOWATYCH W ZASIĘGU
DZIAŁANIA RDLP RADOM
SYSTEMATYCZNIE ROŚNIE.

Wskazuje na to rosnąca powierzchnia
uszkodzonych upraw i młodników w lesie oraz coraz większe szkody na polach.
W 2013 roku zinwentaryzowana powierzchnia istotnych uszkodzeń w lasach
dyrekcji radomskiej wyniosła prawie
1800 ha. W porównaniu do roku 2010 to
wzrost o ponad 500 ha. Koszty ponoszo6 | GŁOS LASU | MARZEC 2014

ne przez nadleśnictwa dyrekcji regionalnej na ochronę upraw i młodników przed
zwierzyną wyniosły w roku 2012 ponad
7 mln zł, a w 2013 – 5 mln zł.
JAKA JEST PRZYCZYNA ROSNĄCEJ
LICZEBNOŚCI JELENIOWATYCH?

To pytanie zadaje sobie każdy leśnik
i myśliwy. Przecież poziom użytkowania łowieckiego rośnie corocznie. Do
tego dochodzą jeszcze upadki zwierzyny związane z drapieżnictwem, kłusownictwem, pracami agrotechnicznymi,

WNIOSKI

W późniejszej dyskusji zgodnie wysunięto następujące wnioski:
1. Nie jest znana rzeczywista liczebność zwierzyny. Wykorzystywane
dotychczas metody jej inwentaryzacji
(głównie tzw. całoroczna obserwacja)
nie dają rzetelnych informacji na ten
temat.
2. Poziom użytkowania łowieckiego
w stosunku do przyrostu zrealizowanego w populacjach jeleniowatych jest
za mały. Z przyrostu zrealizowanego
myśliwi „zabierają” jedynie około 5060%, pozostała jego część powiększa
stan populacji. Jest to ogólna tendencja, pomimo iż tylko w niektórych
obwodach łowieckich wg Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego celowo dążymy do uzyskania
większych zagęszczeń osobników na
1000 ha.
3. Struktura płci i wieku w populacjach
jeleniowatych jest nieprawidłowa.
Występuje znaczna przewaga samic
nad samcami, wg obserwacji i danych
z terenu jest to już ponad 2:1 na korzyść samic (łań/kóz). Do tego wniosku skłaniają również dane z realizacji
odstrzałów z ostatnich lat:
Struktura odstrzału zwierzyny płowej
na terenie RDLP Radom – łącznie
lata 2009-2012:
Jelenie: byki - 706 szt., łanie - 684 szt.
Sarny: kozły - 7491 szt., kozy - 4992 szt.
Takie proporcje w odstrzale prowadzą
do wzrostu liczebności, a tym samym
pogorszenia jakości osobniczej popu-

1: 1,5 to lepszy wynik?
Priorytetem prowadzenia
nowoczesnej gospodarki
łowieckiej populacjami zwierząt
łownych jest konieczność
utrzymania właściwej struktury
płciowej i wiekowej oraz
liczebności zwierzyny. Bez
tego zachowanie równowagi
ekosystemów i realizowanie
głównych celów gospodarczych
w leśnictwie nie jest możliwe.
W ciągu ostatnich niespełna 4 lat
na terenie RDLP w Radomiu
liczebność sarny wzrosła o
prawie 9 tys. szt., jelenia o ponad
1 tys. szt.

lacji, zwiększonej migracji osobników
w poszukiwaniu nowych terenów (np.
sarna) i wzrostu jednostkowych szkód
na uprawach (większe chmary).
STANY ZWIERZYNY ROSNĄ

Należy sobie zdać sprawę z tego, iż
przytoczone w artykule dane dotyczące
liczebności zwierzyny na terenie lasów
dyrekcji radomskiej, potwierdzają pewien ogólny trend, obserwowany już
od kilku lat w Polsce. Stany zwierzyny
rosną. Wiadomo, że należy być bardzo
ostrożnym w podejmowaniu konkretnych działań, bowiem są obwody łowieckie, gdzie długo jeszcze zwierzyna
nie będzie zagrażać trwałości lasu, są
też takie, gdzie nie udaje się już - bez
ponoszenia ogromnych kosztów finansowych - wyprowadzić dobrych upraw
leśnych i młodników. Tam właśnie jest
do wykonania wspólna praca leśników
i myśliwych.
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Nadleśniczy Ryszard Bis podzielił się
doświadczeniami związanymi z pędzeniami
próbnymi w Puszczy Iłżeckiej

W ciągu ostatnich niespełna 4
lat na terenie RDLP w Radomiu
liczebność sarny wzrosła o prawie 9
tys. szt., a jelenia o ponad 1 tys. szt.
Dynamika liczebności i pozyskania
zwierzyny płowej w latach 20092013 w RDLP w Radomiu
sarna
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„Rosnące stany jeleniowatych
na terenie RDLP w Radomiu –
co dalej?”
Pod takim tytułem odbył się cykl
narad łowieckich skupiających
przedstawicieli zarządów
okręgowych PZŁ, kół łowieckich
i pracowników administracji
Lasów Państwowych dyrekcji
radomskiej. Wszystkich
połączyła troska o dobro
lasu: naturalnego środowiska
bytowania zwierzyny, ale
również miejsca realizacji
ustawowych celów
gospodarki leśnej. Inicjatorem
i koordynatorem spotkań był
dyrektor RDLP w Radomiu
– Tomasz Sot.
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* dane dot. odstrzału za sezon 2013/2014
planowane

POROZUMIENIE

Owocem cyklu spotkań roboczych pomiędzy pracownikami Lasów Państwowych dyrekcji radomskiej, a myśliwymi

reprezentowanymi przez okręgowe władze Polskiego Związku Łowieckiego
i koła łowieckie jest podpisanie w grudniu 2013 roku wspólnego Porozumienia
w sprawie gospodarowania populacjami
zwierzyny. Główne płaszczyzny Porozumienia to: stałe zwiększanie udziału
metod bezpośrednich w inwentaryzacji zwierzyny (pędzenia próbne),
stały wzrost użytkowania łowieckiego
jeleniowatych w niektórych lokalnych
populacjach w kolejnych sezonach łowieckich, dążenie do uzyskania ustabilizowanych populacji zwierzyny, cechujących się właściwą strukturą wiekową
i płciową. Zadania są trudne, wymagające konkretnych działań, niekiedy bardzo
radykalnych. Nie mniej wola współpracy
i dostrzeganie problemu przez myśliwych jest nieoceniona. Kilka lat, które
pozostały do końca obowiązujących
Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych to czas na działania, czas na
stworzenie stałego monitoringu gospodarowania zwierzyną i jej jakości osobniczej, to tworzenie podstaw do rzetelnych i świadomych prac przy tworzeniu
nowych wieloletnich planów łowieckich
na kolejną dekadę.
TEKST | KONRAD LACH
konrad.lach@radom.lasy.gov.pl
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W TERENIE

Styczniowa gołoledź dała się we znaki
leśnikom. W wielu miejscach konary
i gałęzie oraz drzewa, głównie brzozy
i sosny zostały połamane i przygięte do
ziemi ciężarem lodu. Uszkodzone zostały
drzewostany - zinwentaryzowano 17 tys.
m3 złomów i wywrotów. Z powodu ataku
zimy ucierpiało także blisko 400 ha młodych
nasadzeń – upraw i młodników.
Najbardziej ucierpiały brzozy
(Nadleśnictwo Skarżysko)

O
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Szkody od styczniowej
gołoledzi
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Lód na gałęziach spowodował przygięcie
młodych brzóz do ziemi (Nadleśnictwo
Ostrowiec Świętokrzyski)

Gałęzie złamanej brzozy pokryte były
kilkucentymetrową warstwą lodu
(Nadleśnictwo Skarżysko)

Oblodzona gałąź sosny (Nadleśnictwo
Suchedniów)
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TEKST | EDYTA NOWICKA
edyta.nowicka@radom.lasy.gov.pl
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wającego korony i pnie
drzew, jakie wystąpiły w końcu stycznia
są przyczyną szkód w lasach. Warstwa
lodu była tak gruba, że powodowała łamanie gałęzi i drzew lub ich przygięcie
do ziemi. Szczególnie ucierpiały brzozy. Z uwagi na zagrożenie, jakim były
łamiące się pod ciężarem lodu i śniegu
drzewa, w części nadleśnictw czasowo
wstrzymano wówczas prace gospodarcze. Leśnicy wstępnie oszacowali szkody
w drzewostanach na masę drewna ponad
17 tys. m3. Największe zniszczenia wystąpiły w nadleśnictwach położonych
w regionie świętokrzyskim, gdzie zima
zaatakowała szczególnie silnie.
Najbardziej ucierpiały lasy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski
i Suchedniów. Straty w drzewostanach
oszacowano tu na blisko 5 tys. m3
drewna w każdym z tych nadleśnictw.
Bilans strat w Nadleśnictwach Skarżysko i Starachowice to odpowiednio: 3,5
i 2,5 tys. m3 masy uszkodzonych drzew.
Gołoledź w wielu nadleśnictwach
spowodowała także uszkodzenia upraw
i młodników. Na terenie RDLP w Radomiu uszkodzeniu uległo ich blisko
400 ha, najwięcej w Nadleśnictwie
Ostrowiec, Marcule i Skarżysko. Faktyczne straty będzie można oszacować
dopiero wiosną.
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PADY MARZNĄCEGO DESZCZU pokry-

