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RADOMSKO-KIELECKI

DĄB WOLNOŚCI
W RADOMIU

WSPÓLNE DZIAŁANIA
DLA LEŚNICTWA

HURAGAN W NADLEŚNICTWIE
RUDA MALENIECKA

NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Czytelnicy
W CZERWCU OBCHODZILIŚMY REGIONALNE ŚWIĘTO
LASU, podczas którego posadziliśmy
Dąb Wolności oraz otworzyliśmy Salę
Historii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego. Ta uroczystość w roku jubileuszu
90-lecia to dobra okazja do pokreślenia
osiągnięć i stawiania nowych wyzwań,
ale również do złożenia podziękowań
i najlepszych życzeń wszystkim pracownikom naszej dyrekcji i nadleśnictw
oraz organizacjom i instytucjom, które
współpracują z leśnikami.
Wydarzenia mijających miesięcy związane z efektami lub poszukiwaniem dróg współpracy z instytucjami
związanymi z leśnictwem i ochroną przyrody pokazały, że możliwe i pożądane są wspólne działania dla leśnictwa. W czasie Konferencji Środowiskowej
w Kielcach otworzyliśmy Ośrodek Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kielce,
sfinansowany ze źródeł zewnętrznych. Dzięki współpracy w Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych udało się zorganizować warsztaty dla edukatorów oraz ruszył projekt LIFE+ związany z ochroną
przyrody m.in. w Nadleśnictwie Pińczów. Aby rozwiązać problemy związane
z infrastrukturą turystyczną w regionie świętokrzyskim powstał zespół, którego głównym zadaniem jest opracowanie koncepcji wspólnego projektu, a następnie aplikowanie o środki zewnętrzne na jego realizację w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Aby zobaczyć
najlepsze praktyki członkowie zespołu odwiedzili Nadleśnictwo Kolbuszowa
wymieniając doświadczenia z podkarpackimi leśnikami.
Inwestycje realizowane są zgodnie z planem. 3 października zostanie
otwarta i oddana do użytku nowa siedziba Nadleśnictwa Chmielnik.
21 września zapraszam wszystkich leśników i ich rodziny na „Dary Świętokrzyskich Lasów” - wydarzenie organizowane przez RDLP w Radomiu
oraz nadleśnictwa LKP „Puszcza Świętokrzyska”.
Darz Bór!
Tomasz Sot
Dyrektor RDLP w Radomiu
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Uczestnicy Święta Lasu w Radomiu,
podczas którego posadzono Dąb Wolności
Fot. P. Godula
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Wiatrołomy
w Nadleśnictwie Ruda
Maleniecka

Ważniejsze imprezy
promocyjne na terenie RDLP
w Radomiu (wrzesień-grudzień)
• Dary Świętokrzyskich Lasów,
21 września, LKP „Puszcza
Świętokrzyska”, Kielce
• Jazda z miasta!, 21 września,
Nadleśnictwo Kozienice
• Urodziny Dęba Bartka,
27 września, Nadleśnictwo
Zagnańsk
• Włoszczowskie Targi Runa
Leśnego, 28 września,
Włoszczowa
• Grand Prix Pionek – Bieg
Papieski, 19 października,
Nadleśnictwo Kozienice
• Jazda z miasta!,
19 października, Nadleśnictwo
Radom
• Mikołajkowy Nordic Walking,
7 grudnia, Nadleśnictwo
Kozienice

MIGAWKI

Krajowa Narada
Leśników w Kielcach

17 czerwca na terenie Targów Kielce miała miejsce
Krajowa Narada Leśników. Dyrektor generalny LP
spotkał się tego dnia z dyrektorami regionalnymi,
nadleśniczymi oraz instytucjami i firmami
współpracujących z LP. Nasi leśnicy wsparli
organizację narady.

P

odczas narady ponad
600 gości wysłuchało
wystąpień
Ministra
Środowiska Macieja Grabowskiego, Profesora Jerzego Hausnera oraz Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiaka.
Leśnicy, osoby oraz instytucje
zasłużone dla lasów zostali
Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Przysucha Czesław Korycki odbiera
uhonorowani odznaczeniami
Kordelas Leśnika Polskiego z rąk Dyrektora
Generalnego LP
państwowymi i Kordelasami
Leśnika Polskiego. Wśród
odznaczonych czterech nadleśniczych i zastępców nadleśniczego znalazł się
Czesław Korycki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha.
Uczestnicy narady obejrzeli także film „Dla lasu, dla ludzi”. Wydarzeniami towarzyszącymi były wystawa dotycząca jubileuszu 90-lecia LP oraz wystawa Urzędu Marszałkowskiego promująca region Województwa Świętokrzyskiego. Na zakończenie Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna Brać"
z nadleśnictw Spychowo i Strzałowo zagrał koncert nowoczesnej muzyki
myśliwskiej.
Organizatorami narady byli DGLP i CILP. RDLP w Radomiu wraz
z Nadleśnictwem Kielce i innymi nadleśnictwami LKP „Puszcza Świętokrzyska" wsparli jej organizację. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił
Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Elementem
oprawy uroczystości były także sztandary leśne niesione przez asystę honorową grupy reprezentacyjnej Służby Leśnej pod dowództwem Adama Jamki
z RDLP w Radomiu.
TEKST | EDYTA NOWICKA
ZDJĘCIE | ANDRZEJ ZAGNIEŃSKI

Biegacze na starcie

Biegacze
zdobyli
"Królewskie
Źródła"
W niedzielę 15 czerwca w Puszczy
Kozienickiej przy „Królewskich
Źródłach” odbył się II bieg z cyklu
Grand Prix Pionek 2014. W imprezie
uczestniczyło 150 osób, były trasy
i atrakcje dla najmłodszych. Świętowano także 90-lecie LP.
Tym razem leśnicy przygotowali i oznaczyli trasy biegowe na 5 i 10 km przy
„Królewskich Źródłach". Dla najmłodszych miały one także różną długość
w zależności od wieku uczestników.
Młodzi biegacze otrzymali medale
i upominki od leśników. W biegu dla
dorosłych na 5 km zwyciężył mieszkaniec Pionek Jakub Kobiałka (18 min
53 sek.) Trasę 10 km najszybciej (35
min i 12 sek.) pokonał Michał Jagieło
z Lubieni. Najlepiej wśród kobiet pobiegła Karolina Waśniewska z czasem
40 min i 25 sek. Zwycięzcom wręczono
okolicznościowe medale, które ufundowało Nadleśnictwo Kozienice z okazji 90-lecia LP. Nagrodę specjalną od
leśników otrzymał ksiądz Piotr Popis –
pomysłodawca biegów. Na wszystkich
uczestników biegów i wolontariuszy
czekała pyszna grochówka i bigos.
TEKST | LIDIA ZACZYŃSKA
ZDJĘCIE | LIDIA ZACZYŃSKA

Z wizytą u poznańskich leśników

Nowe zarządzenie o szacunkach brakarskich oraz prace nad planem pozyskania
drewna i ofertą sprzedaży na rok 2015 były pretekstem do narady wyjazdowej. Grupa
leśników z naszej dyrekcji 11 i 12 czerwca gościła na terenie RDLP w Poznaniu.

W

Nadleśnictwie Oborniki szczególne zainteresowanie wzbudził
wykład dr Józefa Grodeckiego, emerytowanego pracownika naukowego WL UP w Poznaniu, obecnie przedsiębiorcy leśnego
– od lat specjalizującego się w użytkowaniu lasu przy użyciu maszyn wysokowydajnych. Podczas objazdu terenowego uczestnicy zostali zapoznani
m.in. z praktycznymi aspektami udostępniania lasu szlakami operacyjnymi,
pozyskiwania drewna kłodowanego, jak również biomasy na cele energetyczne. W Nadleśnictwie Łopuchówko zastępca nadleśniczego Tomasz
Wymiana doświadczeń w Nadleśnictwie Oborniki
Sobolak, przedstawił m.in. osiągnięcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz gospodarowanie w warunkach sąsiedztwa poznańskiej aglomeracji. Atrakcją była także wizyta w Ośrodku
Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku będącym jednocześnie Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej.
TEKST | TOMASZ KRAWCZYK
ZDJĘCIE | JAROSŁAW BATOR
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Leśnicy kibicowali Rafałowi Majce
Przez tereny Nadleśnictwa Daleszyce
przejechał barwny peleton Tour de
Pologne. Leśnicy wraz z Rysiem
Dalesławem dopingowali zawodników
na trasie.

T

rzeci etap narodowego wyścigu Tour de Pologne
prowadził z Kielc do Rzeszowa, między innymi
przecinając lasy Nadleśnictwa Daleszyce. Organizatorzy zwrócili się do leśników o pomoc przy zabezpieczeniu wyjazdów z terenów leśnych na trasę wyścigu. Leśnicy
Leśnicy witali kolarzy z Rysiem Dalesławem
przygotowali sympatyczną niespodziankę – w samym sercu Lasów Cisowskich, przy Parkingu Leśnym Wymysłów przywitali barwny peleton, na czele z Rafałem Majką – najlepszym „góralem” Tour de France, transparentem i w towarzystwie maskotki Rysia Dalesława, który nawet próbował
dotrzymać zawodowcom tempa… Daleszyccy leśnicy podkreślają, że do takiego zabawnego sposobu dopingu zachęciły
ich relacje telewizyjne z największych światowych wyścigów, podczas których lokalne społeczności organizują specjalne
strefy kibica.
TEKST | PAWEŁ KOSIN
ZDJĘCIE | ROBERT SZCZYKUTOWICZ

Nasi na Biegu
Katorżnika
Dwóch pracowników nadleśnictw naszej dyrekcji reprezentowało Lasy Państwowe w jednym z najtrudniejszych
w Europie biegu - Biegu Katorżnika.

Katorżnicy z „medalami”

Kultowa impreza rozgrywana już po raz 10 w bagnistych
lasach koło śląskiego Lublińca, corocznie przyciąga setki
miłośników ekstremalnych wrażeń. Jezioro, trzcinowiska,
rowy melioracyjne, bagno, a na koniec piwnice ruin hotelu
i przeszkody z drutu kolczastego to arena zmagań prawdziwych twardzieli. Trasa i przeszkody na niej inspirowane są szkoleniami dla komandosów. Wymagają kondycji
i odporności, zarówno psychicznej jak i fizycznej. Najlepsi
pokonują ponad 10 kilometrową trasę w niecałe 2 godziny.
Mateusz Garbacz (Nadleśnictwo Ruda Maleniecka) i Paweł Kosin (Nadleśnictwo Daleszyce) weszli w skład dwóch
czteroosobowych zespołów reprezentujących LP, które
rywalizowały na trasie tego ekstremalnego wyścigu m. in.
z przedstawicielami innych służb mundurowych, surwiwalowców, czy doświadczonych biegaczy. Obaj ukończyli bieg
w bardzo dobrym czasie nieco ponad 2 godzin, zajmując
odpowiednio: Mateusz Garbacz – 64 miejsce (2:07), Paweł
Kosin – 75 miejsce (2:11) w międzynarodowej stawce ponad 200 uczestników. Na mecie nasi zawodnicy, otrzymali
godne „katorżnika” medale – żeliwne, trzykilogramowe
podkowy na stalowych łańcuchach.
TEKST | PAWEŁ KOSIN
ZDJĘCIE | MAGDALENA KOSIN
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Obiegli Bartka ponad
pół tysiąca razy
Niezwykły sposób na świętowanie 600 lat miejscowości
Zagnańsk znaleźli tamtejsi biegacze i samorządowcy.
Postanowili biegać wokół Dębu Bartka. Miało być 60 km
na 600-lecie, a wyszło 75 km, czyli ponad pięćset okrążeń. Wśród gości nie zabrakło również świętokrzyskich
leśników.
Przy ponad trzydziestostopniowym upale blisko 200
uczestników w ostatnią lipcową niedzielę biegało w swoistej sztafecie przez 6 godzin, 44 minuty i 16 sekund. Biegacze – liderzy sztafety zamiast pałeczki przekazywali sobie
szarfę z gałązką dębu, zmieniając się co kwadrans. W tym
czasie pokonali wielokrotnie 150 metrową pętlę wokół
Bartka. Każde setne okrążenie było świętowane wspólnym biegiem wszystkich uczestników rekordowego biegu.
Do zabawy włączyli się również licznie odwiedzający „staruszka” turyści. Impreza wymyślona spontanicznie okazała się strzałem w dziesiątkę i jej organizatorzy już planują
kolejną edycję. W przyszłym roku zamierzają pobić rekord
i okrążyć Bartka 1015 razy na jego 1015 urodziny!
TEKST | PAWEŁ KOSIN

ZDARZYŁO SIĘ

Dąb Wolności
w Radomiu

kiego, Tomasza Sota – Dyrektora
RDLP w Radomiu oraz Andrzeja
Kosztowniaka – Prezydenta Miasta
Radomia. Po sadzeniu Dariusz Młotkiewicz odczytał list Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Następnie złożono kwiaty przy miejscu pamięci nieopodal siedziby RDLP oraz
wręczono odznaczenia i wyróżnienia.

ZDJĘCIE | ZBIGNIEW STANISZEWSKI

SALA HISTORII LEŚNICTWA RADOMSKO-KIELECKIEGO

Sadzenie Dębu
Wolności przy siedzibie
RDLP w Radomiu

24 czerwca w Radomiu leśnicy
obchodzili regionalne Święto Lasu.
Wspólnie z przedstawicielem Kancelarii
Prezydenta RP posadzili Dąb Wolności
przy budynku RDLP oraz otworzyli Salę
Historii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego.
ŚWIĘTO LASU

DĄB WOLNOŚCI

Uroczystość ze względu na posadzenie
Dębu Wolności wpisała się w Obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu pod
Honorowym Patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego przypadające w roku jubileuszu 90-lecia
LP. Święto Lasu rozpoczęło się Mszą
Świętą w radomskiej Katedrze w intencji leśników i ich rodzin celebrowaną
przez JE Ks. Bp. Henryka Tomasika.

Miejsce sadzenia Dębu Wolności
przy siedzibie RDLP wybrano ze
względu na historię budynku związaną z Radomskim Czerwcem 76 r.
Drzewo zostało posadzone przez:
Dariusza Młotkiewicza – Zastępcę
Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego LP, Dariusza Piątka – Wicewojewodę Województwa Mazowiec-

Sadzenie Dębu Wolności to wspólna inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP
oraz PGL LP dla upamiętnienia odzyskania przed 25 laty suwerenności
przez nasz naród w historycznych, czerwcowych wyborach 1989 roku.
Pomysł sadzenia Dębów Wolności odwoływał się do sadzenia „Dębów
Niepodległości” w latach 1918-1928, kiedy to leśnicy i mieszkańcy
spontanicznie sadzili dęby, wyrażając radość z odzyskanej wolności.
- „Taki dąb był posadzony w 1918 roku w Radomiu przy Resursie
Obywatelskiej, gdzie rośnie do dziś. Sadząc dzisiaj Dąb Wolności stworzymy
ciągłość tradycji i damy wyraz zadowolenia z niepodległości i wolności
Polski. Niech to również będzie symbol udziału leśników w przemianach,
jakie dokonały się w naszym kraju w ciągu ostatnich 25 lat” – powiedział
dyrektor Tomasz Sot zapowiadając sadzenie Dębu Wolności.

Podczas Święta została otworzona
Sala Historii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego. Po uroczystym przecięciu wstęgi miało miejsce zwiedzanie.
Obiekt ten stanowi dorobek wszystkich pokoleń leśników, którzy w tym
regionie pracowali na rzecz polskich
lasów. Ekspozycja poświęcona jest historii leśnictwa radomsko-kieleckiego
oraz unikalnej historii siedziby RDLP.
WYSTĄPIENIE TRZECH SĄSIADÓW,
CZYLI LEŚNICY, MUZYCY I SAMOCHODY

W części artystycznej wystąpiło
trzech sąsiadów z ulicy 25 Czerwca.
Zespół Szkół Samochodowych przygotował program związany z lasem
oraz wystawę zabytkowych aut i motocykli. Wśród nich był Fiat 126p Cabrio stylizowany przez Nadleśnictwo
Marcule na auto, którym w 1933 roku
studenci SGGW kolportowali ulotki
propagujące Święto Lasu. Następnie
miał miejsce koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga oraz Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.
DZIEŃ OTWARTY

Wystawy leśne, Dąb Wolności, Salę
Historii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego oraz leśne auto można było
oglądać także dzień później w czasie
Dnia Otwartego w siedzibie RDLP
w Radomiu. W ten sposób leśnicy
włączyli się w obchody wydarzeń
38. rocznicy Radomskiego Czerwca
’76. Atrakcją były również wystawy
i konkursy wiedzy leśnej z nagrodami przygotowane przez nadleśnictwa
Dobieszyn i Kozienice.

TEKST | EDYTA NOWICKA
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Uczestnicy konferencji
środowiskowej przy
Ośrodku Edukacji
Leśnej

ZDJĘCIE | PAULINA GODULA

Wiele ostatnich
wydarzeń na
terenie RDLP
w Radomiu
miało związek
z podejmowaniem
wspólnych działań
leśników i instytucji
zainteresowanych
leśnictwem,
ochroną przyrody,
turystyką oraz
edukacją. Ich
celem jest
realizacja działań
na rzecz leśnictwa
finansowanych
ze środków
zewnętrznych.
Przegląd tych
wydarzeń
uświadamia
nam, że praca
leśników związana
z poszukiwaniem,
aplikowaniem
i rozliczaniem
projektów
z zewnętrznych
źródeł
finansowania jest
nieunikniona,
a współpraca
z instytucjami
związanymi
z leśnictwem
i ochroną przyrody
daje korzyści dla
wszystkich stron
i społeczeństwa.

Wspólne działania
dla leśnictwa
KONFERENCJA ŚRODOWISKOWA
I OŚRODEK EDUKACJI LEŚNEJ PRZY
NADLEŚNICTWIE KIELCE - WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, NFOŚIGW I WFOŚIGW

Znaczenie lasów w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka,
konieczność adaptacji lasów do warunków zmieniającego się klimatu,
prowadzenie trwałej i zrównoważonej
gospodarki leśnej - te zagadnienia
były tematem konferencji środowiskowej, zorganizowanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, RDLP w Radomiu
i Nadleśnictwo Kielce. Jej finałem
było otwarcie Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kielce.
Konferencja pod nazwą „Zrównoważony rozwój lasów w województwie świętokrzyskim” miała miejsce
6 czerwca w WDK im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz na terenie
Nadleśnictwa Kielce. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, władz samorządowych
i miejskich z terenu województwa
świętokrzyskiego,
WFOŚiGW
w Kielcach i innych instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami
oraz pracownicy LP. W części referatowej prof. dr hab. Kazimierz Rykowski z IBL przybliżył Narodowy
Program Leśny. O adaptacji lasów do
warunków zmieniającego się klimatu
mówił Szymon Tumielewicz z Ministerstwa Środowiska. Elżbieta Budka

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi omówiła inwestycje w obszary
leśne, programy rolno-środowiskowe
i wyznaczanie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Tomasz Sot, dyrektor RDLP w Radomiu, Edyta Nowicka, kierownik
zespołu ds. promocji i mediów oraz
Mariusz Turczyk, dyrektor CILP
przedstawili znaczenie gospodarki leśnej dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. W drugiej części konferencji
odbyło się uroczyste otwarcie i prezentacja Ośrodka Edukacji Leśnej
przy Nadleśnictwie Kielce. Jego budowa dofinansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Wyposażenie sfinansowane było
z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
w Kielcach.
WARSZTATY DLA EDUKATORÓW WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

„Edukacja ekologiczna naszym wspólnym celem...” – pod takim hasłem
odbyły się warsztaty dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną. Ich uczestnicy 26 i 27 czerwca
wymieniali doświadczenia w niezwykłej scenerii Ponidzia – w Krzyżanowicach Średnich k/Pińczowa oraz na
terenie Nadleśnictwa Pińczów.
Warsztaty zorganizował ZŚiNPK
udostępniając bazę terenową, przy
współpracy RDLP w Radomiu. Cele,

Uczestnicy wyjazdu
obejrzeli infrastrukturę
turystyczno-edukacyjną
w Nadleśnictwie
Kolbuszowa

Przed owcami dużo
pracy w lasach i na
murawach

metody i formy edukacji przyrodniczo-leśnej były główną tematyką spotkania. W warsztatach wzięli udział
przedstawiciele RDLP w Radomiu,
ZŚiNPK, pracownicy nadleśnictw
zajmujący się edukacją, ŚPN oraz
właściciel zagrody edukacyjnej Ostoja Dworska. Zagadnienia dotyczące
edukacji przyrodniczej w ZŚiNPK
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Sprawdzano praktyczne
wykorzystanie w
edukacji ekologicznej
narzędzi GIS na
smartfonach i tabletach
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Uroczyste przecięcie
wstęgi podczas otwarcia
Ośrodka Edukacji Leśnej
przy Nadleśnictwie
Kielce

oraz LKP „Puszcza Kozienicka”
i „Puszcza Świętokrzyska” przedstawili: Magdalena Michalik z ZŚiNPK,
Paulina Godula z RDLP w Radomiu
oraz Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. Niezwykle ciekawe tematy
poruszyli zaproszeni przedstawiciele
firm Esri Polska Sp. z o. o. oraz Amistat Sp. z o. o. W terenie testowano
przydatność narzędzi GIS w edukacji
przyrodniczej oraz nowych technologii w promocji turystycznej regionu.
Edukatorzy pod przewodnictwem
pracowników ZŚiNPK oraz Nadleśnictwa Pińczów poznali niezwykłą
przyrodę i atrakcje turystyczne regionu.
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
W ŚWIĘTOKRZYSKIM – WSPÓŁPRACA DLA WSPÓLNEGO PROJEKTU

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko od maja trwają
prace nad wspólnym projektem z zakresu turystyki, edukacji ekologicznej
i ochrony przyrody w województwie
świętokrzyskim.
W toku spotkań zainicjowanych
przez kielecki WFOŚiGW powstał
zespół, którego głównym zadaniem
jest opracowanie koncepcji wspólnego projektu, a następnie aplikowanie
o środki zewnętrzne. Zainteresowane projektem strony to: nadleśnictwa
z terenu RDLP w Radomiu, ŚPN,
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta
Kielce, ZŚiNPK oraz gminy. 29 lipca
w czasie wyjazdu studyjnego leśnicy
z naszej dyrekcji wymienili doświadczenia z pracownikami Nadleśnictwa
Kolbuszowa. Przedmiotem zainteresowania uczestników wyjazdu były
osiągnięcia w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych, współpraca
LP z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,
samorządami i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji
ekologicznej. Swoje doświadczenia
w procedowaniu o środki unijne, osiągnięcia w tej dziedzinie i problemy
przedstawili: Bartłomiej Peret – nadleśniczy, Krystyna Jasińska – główny
księgowy oraz Kazimierz Samojedny
– inżynier nadzoru. Uczestnicy wyjazdu zobaczyli ważniejsze obiekty

turystyczne i edukacyjne: szkółkę
leśną wraz z Zieloną Klasą, ścieżkę
dydaktyczną „Białkówka", ścieżkę
dydaktyczną „Dymarka", obiekt małej
retencji w leśnictwie Lipnica, ścieżkę
dydaktyczną „Maziarnia".
OCHRONA ŚWIETLISTYCH DĄBRÓW
NA PONIDZIU – PROJEKT LIFE+

W Nadleśnictwie Pińczów w świetlistych dąbrowach będą wypasane
owce. 7 sierpnia na konferencji prasowej przyrodnicy z ZŚiNPK wraz z leśnikami przedstawili działania w ramach projektu LIFE+. Na Ponidziu
zostaną odtworzone murawy kserotermiczne i świetliste dąbrowy. Będzie
też plantacja nasienna rzadkich roślin,
działania związane z edukacją i turystyką oraz monitoring przyrodniczy.
W Krzyżanowicach Średnich k.
Pińczowa Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor ZŚiNPK oraz Piotr Kacprzak
– zastępca dyrektora ds. gospodarki
leśnej RDLP w Radomiu zaprezentowali projekt LIFE+ „Ochrona
cennych siedlisk przyrodniczych na
Ponidziu”. Projekt jest realizowany
na terenie 3 obszarów Natura 2000,
w tym na terenie Nadleśnictwa Pińczów w okresie czerwiec 2014 - grudzień 2018. 200 owiec i 10 kóz będzie
pomagać w ochronie cennych siedlisk.
Wypas jest najlepszą i tradycyjną formą ochrony muraw kserotermicznych.
Także świetliste dąbrowy nie mogą
istnieć bez gospodarki rolnej i leśnej. Owce będą się pasły na 53,8 ha
muraw i 7,7 ha dąbrów. W projekcie
przewidziano również grodzenie lasu
siatką. Aby światła było więcej leśnicy przerzedzą drzewostan wycinając
część drzew oraz podszytu. Przewidziano także uprzątnięcie terenu muraw ze śmieci, usuwanie podrostów
drzew i krzewów, monitoring siedlisk
przyrodniczych, działania związane
z kanalizacją ruchu turystycznego
oraz prowadzenie kampanii informacyjnej. Beneficjentem koordynującym
Projekt LIFE+ jest Województwo
Świętokrzyskie - ZŚiNPK, natomiast
współbeneficjentem
Nadleśnictwo
Pińczów. Partnerami projektu są liczne instytucje i organizacje z regionu.
TEKST | PAULINA GODULA,
EDYTA NOWICKA
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W tak ciężkich warunkach sprawdziły się
harwestery

Wśród szkód przeważały złomy
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Drewno pohuraganowe
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Szkody w dużej części miały charakter
wielkopowierzchniowy

ZDJĘCIE | TOMASZ PAKUŁA

4 SIERPNIA ok. godz. 16 na terenie
Nadleśnictwa Ruda Maleniecka huraganowy wiatr towarzyszący gwałtownej nawałnicy w lasach położonych
w okolicach miejscowości Radoszyce,
Salachowy Bór i Podlesie spowodował
wielkopowierzchniowe wiatrołomy.
Nawałnica przyszła z południa ze
strony Nadleśnictwa Kielce, wytraciła
siłę powodując rozległe wiatrołomy
w drzewostanach Nadleśnictwa Ruda
Maleniecka, a następnie wyhamowała
na zbiorniku Sielpia. Całkowicie zostało zniszczonych 27 ha lasu. Na ponad
900 ha zanotowano szkody pojedyncze.
W leśnictwie Radoszyce w kompleksie
„Białkowa Góra” wiatr zniszczył całkowicie 18,5 ha, a w kompleksie „Pakulska Góra” – 8,5 ha. Łączne straty
oszacowano na 13 tys. m3 połamanych
i wywróconych z korzeniami drzew.
Trwają prace związane z uprzątaniem
powierzchni pohuraganowych. Ze
względu na zagrożenie ludzi i trwające
prace został wprowadzony okresowy
zakaz wstępu do lasu. Wiatr spowodował szkody także w Nadleśnictwie Barycz w leśnictwie Gatniki, ale o znacznie mniejszym rozmiarze.
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Wiatrołomy w Nadleśnictwie
Ruda Maleniecka
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