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im. red. Andrzeja Zalewskiego

KONTAKT
Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku
Siczki 1a, 26-630 Jedlnia-Letnisko
tel. 48 322 16 00, 48 322 10 11 e-mail: jedlnia@radom.lasy.gov.pl

wypoczynek
spotkania integracyjne
szkolenia i konferencje

Egzemplarz bezpłatny

Leśnicy
zapraszają na
Święto Polskiej
Niezapominajki

MAGAZYN LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO PUSZCZA KOZIENICKA

• 15 km od Radomia, w sercu Puszczy Kozienickiej, na terenie Nadleśnictwa Radom
• szkolenia, konferencje, bankiety, przyjęcia okolicznościowe
• 100 miejsc hotelowych, sale wykładowe, uroczysko Darzbór z miejscem na ognisko, wiaty na 100 osób
• rezerwat przyrody Jedlnia, zalew w Siczkach, ścieżka dydaktyczna Królewskie
Źródła, Gościniec Królewski, piesze i rowerowe szlaki turystyczne

królewskie ślady
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świat owadów
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drewno jest z lasu 50
PROJEKTY PRZYRODNICZE• NOWE TECHNOLOGIE• INWESTYCJE

Ciekawe obiekty
historyczne na terenie
Lasów Państwowych

Edukacja, sport
i rekreacja w lesie. Las
miejscem wypoczynku

Ważne wydarzenia
w LKP Puszcza
Kozienicka

LKP Puszcza Kozienicka
OFERTA EDUKACYJNA
Nadleśnictwo Kozienice
ZAJĘCIA EDUKACYJNE mają charakter pogadanek, warsztatów, prelekcji oraz rajdów tematycznych. Większość z nich odbywa się na ścieżkach dydaktycznych – Królewskie Źródła,
Śródborze i Podgaje – oraz w szkółce leśnej Przejazd.
OFERTA EDUKACYJNA została ostatnio poszerzona o zajęcia poświęcone bartnictwu
w Puszczy Kozienickiej. Odbywają się one na polanie Bartny Kąt w leśnictwie Jaśce. Polanę wyposażono w infrastrukturę turystyczną (stół z ławkami, stojak na rowery), tablice
edukacyjne oraz barć dla pszczół. Zajęcia kameralne odbywają się w sali edukacyjno-konferencyjnej przy siedzibie nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Kozienice
ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, tel. (+48) 48 61 23 908
www.kozienice.radom.lasy.gov.pl, fanpage na Facebooku

Nadleśnictwo Radom
KONFERENCJE I SZKOLENIA odbywają się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. Ośrodek dysponuje bazą noclegową. Na jego terenie
istnieje możliwość organizacji imprez plenerowych, m.in. w uroczysku Darzbór, gdzie leśnicy
przygotowali miejsce na ognisko, ławki i stoły pod zadaszeniem oraz scenę.
TRZY ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: Jedlnia, Las Rajecki i Nad Pacynką przygotowano z myślą
o grupach z przewodnikiem (leśnikiem) oraz turystach indywidualnych. Wyposażono je
w infrastrukturę turystyczną, w tym wiaty, stoły, ławki i stojaki na rowery.
Nadleśnictwo Radom
ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom, tel. (+48) 48 345 17 22
www.radom.radom.lasy.gov.pl, fanpage na Facebooku
LOE im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku
Siczki 1A, 26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. (+48) 48 322 10 11
www.jedlnia.radom.lasy.gov.pl, fanpage na Facebooku

Nadleśnictwo Zwoleń
ZAJĘCIA w Izbie Edukacyjnej Miodne (sprzęt audiowizualny oraz eksponaty związane z leś
nictwem i historią regionu), a także na ścieżkach: Nasze Drzewa, Krępiec i Dąbrowa nad
Zagożdżonką umożliwiają edukację dzieci wszystkich grup wiekowych oraz osób dorosłych.
POGADANKI, PRELEKCJE są prowadzone w szkołach, przedszkolach oraz w leśnej wiacie
edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Zwoleń
Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwoleń, tel. (+48) 48 676 20 21
www.zwolen.radom.lasy.gov.pl
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(…) my musimy stąd, z tego miejsca, ponieść w Polskę
szacunek do lasów, szacunek do przyrody, bo jesteśmy jej cząstką!
red. Andrzej Zalewski
Szanowni Państwo!
Magazyn Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka, który trzymają Państwo w ręku, ma zachęcić do bliższego poznania lasu i korzystania z jego dobrodziejstw.
W obrębie lasów nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się Puszcza
Kozienicka, zwana też Puszczą Królewską. Jest wyjątkowa, gdyż stanowi zwarty kompleks leśny o cennych walorach
przyrodniczych, jeden z niewielu takich w środkowej Polsce. To rozległe lasy poprzecinane urokliwymi dolinami rzek, ze
źródliskami, z unikalnymi torfowiskami, a gdzieniegdzie ze śródleśnymi wydmami – dziś porośniętymi lasem.
Od początków polskiej państwowości Puszcza Kozienicka miała charakter dobra publicznego. Przez setki lat była własnością polskich królów i dostarczała królewskiemu dworowi licznych pożytków. Dziś pełni funkcje gospodarcze, ochronne i społeczne. 25 lat temu, decyzją dyrektora generalnego LP, utworzono tu obszar funkcjonalny – Leśny Kompleks Promocyjny
„Puszcza Kozienicka”. Przez ten okres działania leśników związane z promocją zrównoważonej gospodarki leśnej, edukacją
leśną i badaniami naukowymi były wyjątkowo intensywne. W tym roku Lasy Państwowe obchodzą jubileusz 95-lecia. Kontynuując pracę naszych poprzedników, śmiało patrzymy w przyszłość i nie zostajemy w tyle za rozwojem technologicznym.
Na terenie Puszczy gospodarują trzy nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń, które prowadząc zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną, godzą potrzeby społeczne z ochroną przyrody, rekreacją leśną i turystyką. Nie umniejszają
przy tym tutejszych zasobów przyrodniczych, a nawet je powiększają. Drewno to produkt ekologiczny i certyfikowany –
nabywca zaopatrujący się w tutejszych lasach ma gwarancję, że zostało wyprodukowane w oparciu o wielopokoleniowe
doświadczenie leśników, w poszanowaniu tradycji, a jednocześnie z respektowaniem obowiązującego prawa i przy wykorzystaniu zdobyczy nauki oraz nowych technologii.
Dziś wyzwaniem są zmiany klimatyczne, które wymagają uważnej obserwacji przyrody i szybkiego reagowania na
nie oraz realizowania działań łagodzących ich skutki, takich jak mała retencja nizinna czy projekt leśnych gospodarstw
węglowych. Nie mniej istotne są inwestowanie w sprawny system ochrony przeciwpożarowej i uważna obserwacja stanu lasu, chociażby ze względu na problemy z kornikiem ostrozębnym. Leśnicy wsłuchują się też w głos społeczny. Dziś
turystyce i rekreacji służą nie tylko Królewskie Źródła, lecz także nowo tworzone przez nas miejsca przyjazne turystom,
takie jak choćby Bartny Kąt.
W Puszczy Kozienickiej nie działamy sami. Naszymi partnerami, zwłaszcza w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki
i realizowanych przez nas projektów rozwojowych, są: szkoły, park krajobrazowy, harcerze, instytucje ochrony przyrody,
organizacje przyrodnicze i regionalne, pszczelarze oraz samorządy. Są z nami również podczas imprez edukacyjno-promocyjnych na terenie Puszczy Kozienickiej, m.in. uczestniczą w popularnym majowym Święcie Polskiej Niezapominajki.
Historia Puszczy Kozienickiej jest głęboko wpisana w tragiczne losy kraju i regionu, co także wpływa na jej wyjątkowość.
Warto o tym pamiętać, bo dzięki temu budujemy naszą tożsamość. Tworząc aplikacje mobilne, publikując materiały edukacyjne oraz włączając się we wspólne inicjatywy, staramy się, by pamięć o przeszłości wciąż była żywa.
Niech ten magazyn podczas krótkich i długich wypraw będzie zachętą do odkrywania niezwykłego miejsca na przyrodniczej mapie Polski – Puszczy Kozienickiej, i dostrzeżenia jej potencjału oraz korzyści, których jest wiele. Zachęcam do lektury.
								 Darz Bór!
							
dr inż. Andrzej Matysiak
					
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
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W trosce
o LASY
Z posłem Dariuszem Bąkiem,
zastępcą przewodniczącego
sejmowej Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
rozmawia Dorota Włosowska
Jak Pan, jako zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, ocenia
obowiązujące prawo w zakresie leśnictwa
i ochrony przyrody?
Po przemianach ustrojowych w 1991
roku w polskim prawodawstwie zostały
przyjęte dwie bardzo ważne ustawy mające wpływ na polskie leśnictwo: ustawa
o lasach i ustawa o ochronie przyrody. Obie
wciąż są uznawane za bardzo nowoczesne
i uniwersalne w skali Europy i świata.
Ustawa o lasach istotnie przewartościowała rolę, jaką powinny odgrywać polskie
lasy. Wskazała na pełnienie przez lasy
równoważnych funkcji gospodarczych, społecznych i ochronnych. Z ustawowej zasady
powszechnej ochrony lasów wynika ochrona całego naszego zasobu przyrodniczego,
zwłaszcza tego bogactwa, które jest chronione międzynarodowym i polskim prawem.
Standardy wypracowane w 1991 roku są
aktualne i dzisiaj, mimo że w Polsce kilkakrotnie dochodziło do zmian rządów. Świadczy to
o uniwersalności przepisów ustawy o lasach
oraz ustawy o ochronie przyrody.
Jak postrzega Pan rolę leśnictwa i leśników w rozwoju kraju, zwłaszcza w kontekście godzenia różnych funkcji lasu?
Gospodarowanie w lesie to także przeznaczanie części zasobów drzewnych w postaci
drewna na zaspokajanie potrzeb gospodarki
narodowej. Ilość pozyskiwanego drewna jest

mniejsza niż coroczny przyrost, co sprawia,
że zasoby drzewne w Polsce się zwiększają. Obawy, że Lasy Państwowe pozyskują za
dużo drewna, są nieuzasadnione. Ważne jednak, żeby nowo zakładane lasy były w maksymalnym stopniu odciążone od ryzyka mo
gących wystąpić zagrożeń i szkód. A jak to
robić? To jest rola leśników, praktyków. Natomiast w ramach społecznych funkcji lasów
konieczna jest współpraca z samorządami.
Jaki jest Pana pogląd w kwestii wpływu
lasów na klimat?
Zasada powszechnej ochrony lasów ma
dzisiaj istotne znaczenie. Zmiany klimatycz-

“

Nie widzę dzisiaj pilnej potrzeby
ingerencji w prawodawstwo
leśne. Podstawy prawa leśnego,
stworzone dawniej, nie są obecnie
przez nikogo kwestionowane.

ne wpływają także na lasy. Obserwujemy
nowe niepokojące zjawiska. Lasy są atakowane przez owady będące szkodnikami
drzew; te ataki mają charakter gradacyjny.
Polscy leśnicy na szczęście radzą sobie
z tymi zjawiskami.
Inny problem. W Europie i na świecie corocznie słyszymy o pożarach, które objęły
setki tysięcy czy nawet miliony hektarów
lasów. Tymczasem u nas, choć pożary występują, to jednak działanie systemu zabezpieczenia obszarów leśnych i gaszenia
pożarów sprawia, że nie są to pożary duże.
Jak Pan ocenia Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka z perspektywy
25 lat jego funkcjonowania?
W 1994 roku wprowadzono w ustawie
o lasach definicję leśnych kompleksów promocyjnych i jednocześnie określono koncepcję ich funkcjonowania. Polskie leśnictwo stanęło wówczas przed nowymi wyzwaniami.
Kompleksy promocyjne z jednej strony miały
służyć promocji koncepcji wielofunkcyjnej

dla lasu, dla ludzi
i zrównoważonej gospodarki leśnej, z drugiej
zaś – przyczyniać się do wypracowywania
zasad ochrony polskich zasobów przyrodniczych. Na terenach LKP miały być prowadzone badania naukowe i doświadczalnictwo
leśne oraz tworzone zasady udostępniania
lasu i edukacji leśnej, aby na ich podstawie
można było wypracować wytyczne i zasady
dla całych Lasów Państwowych.
Jak na tym tle wygląda działalność LKP
Puszcza Kozienicka? To jeden z największych kompleksów leśnych Polski central-

KRZYŻ PAMIĄTKOWY DLA LEŚNIKA

lasach wartości przyrodniczych, o których
wcześniej nie mieliśmy pojęcia.
Dzisiaj Puszcza Kozienicka to także obiekt
odwiedzany przez różne gremia międzynarodowe i obszar prowadzonych przez nie badań
naukowych czy społecznych. To cieszy, a gospodarzom kompleksu daje pole do nowych
przemyśleń i działań służących rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.
Czy widzi Pan potrzebę zmian w prawodawstwie dotyczącym lasów?
Nie widzę dzisiaj pilnej potrzeby ingerencji
w prawodawstwo leśne. Drobne poprawki
są dokonywane na bieżąco, ale podstawy
prawa leśnego, stworzone dawniej, nie są
przez nikogo kwestionowane. Prawo doskonalimy tylko w takim zakresie, w jakim
wynika to z praktycznej obserwacji potrzeb.
Wszystkim Państwu życzę miłego korzystania z dobrodziejstw Puszczy Kozienickiej

“

Prowadzone w Puszczy
Kozienickiej badania
i obserwacje wskazują na
istnienie w tutejszych lasach
wartości przyrodniczych,
o których wcześniej nie
mieliśmy pojęcia.

nej, wybijający się w skali kraju dorobkiem
w zakresie zasad prowadzenia gospodarki
leśnej. Tutaj powstawały pierwsze opisy
lasów i plany urządzenia oraz pierwsze instrukcje urządzeniowe. Tutaj je testowano,
by w przyszłości doskonalić gospodarowanie innymi lasami.
A współcześnie?
Kiedy w mediach mówi się o Puszczy
Kozienickiej, to najczęściej o Królewskich
Źródłach, rajdach, nordic walkingu, obszarach Natura 2000, a także, choć w mniejszym stopniu, o gospodarce leśnej. Las żyje
i funkcjonuje, a leśnicy rozwiązują zagadnienia jego udostępniania, rekreacji i ochrony
przyrody w postaci kilkunastu rezerwatów,
obszarów Natura 2000 czy parku krajobrazowego na styku z racjonalną gospodarką
leśną. Prowadzone w Puszczy badania i obserwacje wskazują na istnienie w tutejszych

Spotkanie leśników samorządowców
z Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP
w Radomiu, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym.
Jedlnia-Letnisko. Styczeń 2019 r.
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NA RZECZ SAMORZĄDU

D. WŁOSOWSKA

Poseł Dariusz Bąk wręcza Krzyż Pamiątkowy
150-lecia urodzin marszałka Józefa
Piłsudskiego Janowi Ch. Czachowskiemu,
emerytowanemu nadleśniczemu
Nadleśnictwa Dobieszyn. Maj 2018 r.

“

Standardy wypracowane
w 1991 roku są aktualne i dzisiaj,
mimo że w Polsce kilkakrotnie
dochodziło do zmian rządów.
Świadczy to o uniwersalności
przepisów ustawy o lasach.
i dobrej współpracy z miejscowymi leśnikami, a leśnikom – wychodzenia naprzeciw
rysującym się problemom i ewentualnym
konfliktom.
Dziękuję za rozmowę.
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LKP Puszcza Kozienicka
– 25 lat istnienia
Ćwierć wieku promowania zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrony
przyrody i edukacji. Społeczny udział
w zarządzaniu kompleksem lasów
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Królewskie ślady
w Puszczy Kozienickiej
Za Władysława Jagiełły Puszcza była
łowiskiem i ośrodkiem bartniczym,
za Stanisława Augusta Poniatowskiego – pierwszym nadleśnictwem

Fascynujący świat owadów
Owady to wskaźniki stanu środowiska i wartości przyrodniczych,
a nawet zmian klimatu. Każdy może je obserwować i poszerzać swoją
wiedzę
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Sosna naturalnie! Odnowienia naturalne
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Dzień Niezapominajki – święto polskiej przyrody

w Nadleśnictwie Zwoleń

Samo zdrowie – doświadczanie lasu
spacerem i biegiem
Pobyt w lesie, zwłaszcza aktywny,
to najlepsze, dostępne przez cały
rok lekarstwo na deficyt kontaktu
z naturą i wspaniała lekcja przyrody

36
Drony w leśnictwie – coraz więcej
zastosowań
Wygodne narzędzia do tworzenia
ortofotomap, inwentaryzacji szkód
i badania miejsc dostępnych jedynie
z powietrza
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Święto Lasu – wspólne sadzenie drzew
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Chronić lasy i otworzyć je dla ludzi –
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Drewno jest z lasu
Surowiec kluczowy w gospodarce,
o kilkudziesięciu tysiącach zastosowań. Wycinanie drzew – jedną
z metod odnawiania i pielęgnowania drzewostanów
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LKP Puszcza Kozienicka

25 LAT ISTNIENIA

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka
powstał w 1994 roku jako jeden z pierwszych
w Polsce. Obejmuje teren o powierzchni 30 520 ha
leżący w widłach Wisły i Radomki. Gospodarują
na nim trzy nadleśnictwa: Kozienice (15 073 ha),
Zwoleń (10 693 ha) i Radom (4754 ha).
LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE
Położenie LKP Puszcza Kozienicka i LKP Puszcza
Świętokrzyska na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu.

Zmiany ustrojowe po 1989 roku, uchwalenie nowego prawa leśnego i prawa ochrony przyrody, a także uwarunkowania prawa
międzynarodowego spowodowały konieczność poszukiwania nowych dróg prowadzenia gospodarki leśnej. Jedną z nich było powołanie leśnych kompleksów promocyjnych
(LKP) na wzór lasów modelowych funkcjonujących w innych krajach.

Priorytety w działalności LKP Puszcza Kozienicka:
• przebudowa drzewostanów,
• retencja wodna,
• edukacja przyrodnicza i leśna,
• ochrona przyrody,
• pszczelarstwo i bartnictwo.

E. NOWICKA
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LKP W USTAWIE O LASACH
Koncepcja LKP otrzymała podstawy
prawne w ustawie o lasach, gdzie zapisano,
że w celu promocji trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów
przyrody w lasach dyrektor generalny Lasów Państwowych może, w drodze zarządzenia, ustanawiać leśne kompleksy
promocyjne. Postanowiono też, że w skład
LKP mogą wejść lasy będące w zarządzie LP
oraz inne, za zgodą właścicieli.
Ustawa określiła, że LKP są obszarami
funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym,

dla lasu, dla ludzi
edukacyjnym i społecznym, które działają
na podstawie jednolitego programu gospodarczo-ochronnego opracowanego przez
dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Inicjowanie działań w LKP i ocena ich realizacji należy
do rady naukowo-społecznej, powoływanej
przez dyrektora generalnego LP.
Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka został utworzony na mocy Zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku.
W 1995 roku opracowano dla kompleksu
program gospodarczo-ochronny, w którym
wskazano priorytetowe zadania zgodne
z aktualnym prawodawstwem, potrzebami ochrony przyrody i wymogami lokalnej
społeczności. Następny program wdrożono
w 2005 roku. W kolejnych latach był on uzupełniany i aktualizowany.
GOSPODARKA LEŚNA
Program dla LKP Puszcza Kozienicka
zawiera ogólne kierunki działań gospodarczo-ochronnych. Zgodnie z nimi zadania gospodarcze realizują nadleśnictwa wchodzące w skład LKP, a ich zakres jest określony
w planie urządzenia lasu, zatwierdzonym
przez ministra środowiska.
Ośrodki naukowe mogą prowadzić w LKP
badania i doświadczenia z zakresu gospodarki leśnej i ochrony różnorodności biologicznej. Stosuje się tu eksperymentalne
i pilotażowe metody hodowlano-ochronne,
LKP jest bowiem obszarem promowania
postępu naukowo-technicznego. Ewidencję
badań prowadzą nadleśnictwa, a działania
koordynuje dyrektor RDLP w Radomiu.
Kierunki działań gospodarczo-ochronnych prowadzonych w LKP Puszcza Kozienicka są wykorzystywane przy opracowywaniu projektów planu urządzenia lasu dla
nadleśnictw wchodzących w skład LKP.
OCHRONA PRZYRODY
Ogólne kierunki działań z zakresu ochrony zasobów przyrody zostały określone
następująco:
• Ochronę wartości przyrodniczych w rezerwatach prowadzi się według wskazań
planów ochrony rezerwatów, w Kozienickim Parku Krajobrazowym – według zadań

SPOŁECZNY UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU LKP
Leśny kompleks promocyjny to obszar
o dużym znaczeniu ekologicznym,
edukacyjnym i społecznym, dlatego
podejmowanie decyzji dotyczących
gospodarki leśnej oraz innych działań
wymaga partycypacji społecznej.
Zapewnia to Rada Naukowo-Społeczna LKP, której członkowie są związani
nie tylko z gospodarką leśną, lecz
także z turystyką, rekreacją, ochroną
przyrody, działalnością edukacyjną,
samorządami i mediami.
W obszarze zainteresowania Rady
Naukowo-Społecznej LKP Puszcza
Kozienicka znajdują się zagadnienia m.in. z zakresu doświadczalnictwa
leśnego, badań naukowych i rozwiązań eksperymentalnych, takich jak
gospodarstwa węglowe czy możliwości zastosowania dronów w leśnictwie. Omawiane są też problemy
turystyki poznawczej, polegającej
na poznawaniu walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych w połączeniu z czynnym wypoczynkiem.
Rada współpracuje i wymienia

doświadczenia z radami naukowo-społecznymi innych kompleksów promocyjnych. Odbyło się m.in. spotkanie
trzech rad: LKP Bory Tucholskie, LKP
Puszcza Kozienicka i LKP Puszcza
Świętokrzyska, służące wymianie doświadczeń z zakresu zagospodarowania
lasów dla przyjaznej turystyki. Kolejne
spotkanie, w którym wzięły udział
rady LKP Puszcza Świętokrzyska i LKP
Puszcza Kozienicka, dotyczyło szkółkarstwa i projektów rozwojowych Lasów
Państwowych. Planowana jest również
współpraca z innymi radami.
Okres 25 lat funkcjonowania LKP Puszcza Kozienicka jest zbyt krótki, by ocenić długoterminowe działania w środowisku leśnym, ale wystarczający, by
stwierdzić, że przyjęte kierunki działań
na rzecz promowania zrównoważonej
gospodarki leśnej oraz integrowania jej
celów z udostępnianiem lasów społeczeństwu sprawdzają się w praktyce.
dr inż. Marek Krzemiński
Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Kozienicka

Rada Naukowo-Społeczna LKP Puszcza Kozienicka.

ochronnych dla niego ustanowionych, a na
obszarach Natura 2000 według planu zatwierdzonego przez dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
lub przez ministra środowiska.
• Obiektem szczególnego zainteresowania są siedliska przyrodnicze.
• Środki chemiczne stosuje się tylko
w sytuacjach zagrażających trwałości lasu

i w uzgodnieniu z Zespołem Ochrony Lasu
lub placówkami badawczymi.
• Zachowuje się, a w razie potrzeby odtwarza śródleśne zbiorniki, cieki, torfowiska
i bagna, zwłaszcza w rezerwatach przyrody i na użytkach ekologicznych. Nie należy
regulować przepływających przez obszar
LKP Puszcza Kozienicka rzek i strumyków
ani prowadzić prac odwadniających.
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Piotr Kacprzak

Królewskie ślady
w Puszczy Kozienickiej

Za Władysława Jagiełły
Jedlnia. Na mocy królewskiego przywileju
z 1387 roku stała się jedną z najbardziej znaczących miejscowości w Puszczy, głównym
ośrodkiem bartniczym oraz miejscem wypoczynku króla i jego świty. Jagiełło wybudował
tu modrzewiowy kościół, poświęcony w 1391
roku, i dwór, by spędzać w nim zapusty. Odwiedzał Jedlnię aż do śmierci w 1434 roku.
W 1430 roku właśnie tutaj wydał przywilej zwany jedlnieńskim, spełniający żądania rycerstwa oraz potwierdzający nadanie

praw i przywilejów szlachcie, w zamian za
co otrzymał gwarancję prawa do korony dla
jednego ze swych synów.
Kozienice. W 1394 roku król ufundował
tu pierwszy kościół, a w 1429 uczynił Kozienice wsią królewską. Pełniła ona funkcję bazy, z której dokonywano eksploatacji
Puszczy Radomskiej. Pozyskiwano głównie
drewno; spławiano je Wisłą do Warszawy
lub Gdańska.
Monarcha przyjeżdżał do Kozienic na kilkudniowe łowy w Puszczy. Orszak mieszkał

P. KACPRZAK

Puszcza Radomska, a od 1607 roku w znacznej części Puszcza Kozienicka, stanowiły własność książęcą lub królewską. Spośród królów
największe zainteresowanie tymi dobrami okazywali Władysław
Jagiełło i Stanisław August Poniatowski.

W HOŁDZIE WŁADCY
Pomnik króla Władysława Jagiełły ufundowany przez społeczeństwo Jedlni-Poświętnych.

Za panowania Władysława Jagiełły
zbudowano pod Kozienicami most
pontonowy (łyżwowy), służący do
przeprawy wojska w czasie wielkiej
wojny krzyżackiej. Budowa, którą
kierował Władysław Dobrogost
Czarny z Odrzywołu, trwała pięć
miesięcy. Zaangażowano ok. 2 tys.
cieśli i szkutników. Użyto ok. 500 m³
drewna, z którego zrobiono blisko
200 łodzi i wiele innych elementów
konstrukcyjnych. Części dostarczono Wisłą do Czerwińska. Zestawienie półkilometrowego mostu
zajęło tylko osiem godzin. W końcu
czerwca 1410 roku – w czasie trzydniowej przeprawy wojsk polskich,
litewskich i innych sprzymierzonych – most przekroczyły 4 tys.
piechoty, przejechało także 18 tys.
jazdy konnej, 300 dział, ok. 8 tys.
wozów z zaopatrzeniem.
NARODZINY MIASTA

P. KACPRZAK
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Fresk w kościele parafialnym w Zwoleniu
przedstawiający nadanie lokacji
Zwoleniowi przez króla Władysława Jagiełłę.

P. KACPRZAK

las – dobrelas
sąsiedztwo
i historia

KRÓLOWI W PODZIĘCE
Pomnik Władysława Jagiełły ufundowany przez mieszkańców Kozienic. Przedstawia króla
przyjmującego z rąk starosty radomskiego plany budowy mostu łyżwowego.

wówczas we dworze i w zabudowaniach folwarcznych.
Ryczywół. W 1388 roku król obdarzył miasto przywilejami, a w 1409 nadał mu prawo
niemieckie oraz grunty, w tym leśne, i zezwolił na wolny wyrąb drzewa na opał i budowle,
zaś w 1432 – na organizowanie dwóch jarmarków oraz targów tygodniowych.
Zwoleń. W 1425 roku Jagiełło zezwolił na założenie miasta w miejscu wioski
Gotardowa Wola, którą otrzymał od niego
łożniczy Jan Czelatko. Z woli króla miasto
zostało nazwane Zwoleniem, otrzymało
prawo niemieckie, a jego właściciel został
pierwszym wójtem.
Za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Kozienice. Miasto ma temu królowi najwięcej do zawdzięczenia, m.in. w 1764 roku
stało się głównym składem soli, a w 1779
otrzymało prawo do 12 jarmarków. Kiedy
w 1782 roku pożar strawił prawie 200 domów, król wsparł odbudowę.
W latach 1776–1781 Stanisław August
Poniatowski wybudował tu pałac, do które-

go w 1785 roku przewieziono z Warszawy
172 obrazy z kolekcji króla i część królewskiego księgozbioru.
W 1788 roku za sprawą króla w Kozienicach powstały hamernia i fabryka broni
palnej, czynne do maja 1794 roku, kiedy to
oddziały rosyjskie, idąc przeciw Kościuszce,
zrujnowały zakłady i zatopiły broń.
Jedlnia. Król zapoczątkował w 1790 roku
budowę kościoła parafialnego. Prace przerwano po trzech latach – w roku II rozbioru
Polski – a zakończono w 1819 roku.
Stanisławice i Augustów. Na cześć króla na terenie Puszczy założono dwie wsie,
których nazwy wzięto od jego imion. Stanisławice (pierwotna nazwa Stanisławowice)
zostały lokowane w 1772 roku, a Augustów
– w 1777 na miejscu osady Półbór.

MECENAS I REFORMATOR
Król Stanisław August Poniatowski, znany jako
mecenas sztuki, to także reformator gospodarki
leśnej w Puszczy Kozienickiej.

Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego był bardzo
ważny dla funkcjonowania gospodarki leśnej. W 1784 roku oddzielono grunty leśne od gruntów rolnych
Ekonomii Kozienickiej, co dało początek odrębnej administracji leśnej
i stanowiło pierwsze tego typu rozwiązanie w Rzeczypospolitej. Wydzieloną administracją leśną kierował nadleśniczy, mający do pomocy
leśniczych i gajowych. Pierwszym
nadleśniczym mianowano w 1785
roku M. Sewerynowicza.
W latach 1793 i 1794 przeprowadzono pierwszą na ówczesnych ziemiach Polski taksację lasów i na jej
podstawie opracowano wytyczne do
prowadzenia zorganizowanej gospodarki leśnej. Lustrator, którym był Generalny Oberleśniczy Królewski Adolf
Mehlig, stwierdził, że połowa lasów
była niemal ogołocona z drzew,
drzewostany w czwartej części były
dość liche, natomiast w części pozostałej – piękne i bogate.
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dla lasu, dla ludzi

Historia gospodarki leśnej
w Puszczy Kozienickiej

Artur Mazur

Puszcza Kozienicka w przeszłości była częścią Puszczy Radomskiej – wielkiego kompleksu leśnego leżącego
w widłach Wisły i Pilicy. W 1607 roku, wraz z utworzeniem Ekonomii Królewskiej, tereny po zachodniej stronie
Radomki nazwano Puszczą Stromiecką, a na wschód od rzeki – Puszczą Kozienicką.

DOBRA KRÓLEWSKIE
Od zarania państwa polskiego kompleks
ten należał do dóbr królewskich i stanowił przede wszystkim łowisko, skąd zaopatrywano w dziczyznę dwór i wojsko
(np. przed bitwą pod Grunwaldem). Był także ośrodkiem bartniczym. W wyniku utworzenia Ekonomii Królewskiej w Kozienicach
Puszczę włączono do dóbr stołowych, czyli
przeznaczonych na potrzeby dworu i rodzi-

cy Komisji Skarbu Królewskiego w Warszawie. Ówczesne leśnictwo obejmowało teren
obecnego nadleśnictwa Kozienice i część terenu nadleśnictw Zwoleń i Radom.
W 1795 roku Puszcza znalazła się w zaborze austriackim. Dobra królewskie przejął
rząd okupacyjny. W następstwie powstań
listopadowego i styczniowego – już w zaborze rosyjskim – lasy rozdawano oficerom
i urzędnikom carskim za zasługi w tłumieniu
buntu. Skutkowało to licznymi wylesieniami
i stratami w drzewostanach.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Puszcza została przejęta przez Skarb
Państwa, a w 1924 roku przekazana pod
zarząd Lasów Państwowych.

ny królewskiej. Z upływem lat na pierwsze
miejsce zaczęły się wysuwać produkcja i pozyskanie drewna. Rozwój rolnictwa i wzrost
zaludnienia przyczyniły się do intensyfikowania eksploatacji drewna i zmniejszania się
powierzchni leśnej.
W 1784 roku na mocy dekretu oddzielającego gospodarkę leśną od folwarcznej
powstało Leśnictwo Kozienice. Kierował
nim nadleśniczy (oberleśniczy), podlegają-

PLANOWA GOSPODARKA
Od połowy XVI wieku w Puszczy wykonywano lustracje majątków królewskich
dotyczące stanu lasów, w tym gospodarki
prowadzonej przez bartników, smolarzy
i łowców. Szczególnie intensywne były one
w latach 1709–1784 (12 lustracji). W 1785
roku pierwszy oberleśniczy M. Sewerynowicz dokonał pomiarów gruntów dworskich
i chłopskich. Opracował też prowizoryczną
taksację lasów, m.in. zarządził wydawanie

DOKUMENTY LEŚNE Z XIX WIEKU
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W RADOMIU
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Od lewej: strona z dokumentu „Akta Komissyi
Województwa Sandomierskiego tyczące się
Kozienickie Leśnictwo Lustracja Borów 1810 r.”
oraz strona z dziennika czynności komisarza
leśnego „Akta tyczące się Urządzenia Leśnictwa
Kozienice w Guberni Sandomierskiej 1827 r.”.

las i historia
drewna za asygnatami, oszacował skład gatunkowy drzewostanów i ich zasobność oraz
naszkicował mapy planowanych wyrębów.
Ważnym opracowaniem urządzeniowym był sporządzony przez oberleśniczego
Adolfa Karola Mehliga „Opis stanu aktualnego Lasów Królewskich w Kozienicach
zlustrowany od 14 do 27 stycznia 1794 r.”.
Zawierał on m.in. opis składu gatunkowego poszczególnych kniei, inwentaryzację
zwierzyny oraz ustalenie etatu (wielkości
pozyskania drewna) i zlokalizowanie go na
określonej powierzchni zrębów. Opisy do
operatu sporządzono w formie tabelarycznej (w zmodyfikowanej postaci stosuje się
je również obecnie). W ocenie prof. Ryszarda
Zaręby opracowanie Mehliga było pierwszym
planem urządzenia lasu na ziemiach polskich.
W 1805 roku przeprowadzono urządzanie
lasu metodą austriackiej taksy kameralnej.
Wyznaczono obręby leśne i ustalono wiek
rębności dla gatunków głównych. Zasadniczy
kierunek wówczas zaprojektowanych linii gospodarczych i oddziałowych został utrzymany do dzisiaj. W rewizji w latach 1810 i 1811
do obliczania zasobności drzewostanów zastosowano metodę powierzchni próbnych
oraz określono plan przychodów i kosztów
administracyjnych.
W wyniku prowizorycznego urządzania
lasu w 1819 roku dokonano nowego podziału
na straże, obręby i okręgi oraz ustalono wiek
rębności. Opracowanie to, sporządzone pod
kierownictwem barona Juliusza Karola von
den Brinckena, było nowatorskie i zawierało wskazówki gospodarcze adekwatne
dla racjonalnej, planowej gospodarki leśnej.
W 1835 roku sporządzono definitywne urządzanie, jednak zdezaktualizowało się ono
przed wprowadzeniem w życie na skutek
utworzenia w Puszczy majątków donacyjnych. Następne urządzanie, według polskiej
metody okresowo-powierzchniowej, opracowano w 1849 roku. Leśnictwo Kozienice
podzielono na 25 obrębów (24,5 tys. ha gruntów leśnych i prawie 860 ha gruntów nieleśnych). Po powstaniu styczniowym wprowadzono administrację rosyjską. Rozpoczęła się
intensywna eksploatacja lasu. W 1885 roku
przeprowadzono urządzanie na podstawie
rosyjskiej instrukcji z 1884 roku.

Rozwój gospodarki
leśnej był ściśle związany z wydarzeniami
historycznymi. Puszcza, jako łowisko królewskie, a także ośrodek bartnictwa,
stała się źródłem pożytków drzewnych i rolnych. Dlatego już w XVIII
wieku dostrzeżono potrzebę większej
ochrony lasów stanowiących dobra
królewskie i konieczność uregulowania spraw gospodarki leśnej.

W wyniku reorganizacji w latach 1901
i 1902, w celu unowocześnienia i intensyfikacji gospodarki leśnej, dotychczasowe leśnictwo – bardzo duże i w związku z tym trudne
do zarządzania – podzielono na leśnictwa
Kozienice, Garbatka i Radom.

PIĘTNA PRZESZŁOŚCI
W okresie donacyjnym duże połacie
Puszczy wylesiano i karczowano. Okresowo użytkowano je rolniczo, a następnie zakładano tam drzewostany sosnowe, często
z wykorzystaniem sadzonek niewiadomego
pochodzenia i praktycznie bez uwzględniania potencjału siedlisk. Przebudowa tych
drzewostanów (obecnie w wieku 120–160
lat) stanowi dziś trzon działalności hodowlanej puszczańskich nadleśnictw.
Największe piętno na Puszczy odcisnęły
wojny. W czasie I wojny światowej dwukrotnie biegła tędy linia frontu. Masowo wyrąbywano lasy na potrzeby wojska, ponadto
wiele drzewostanów zostało ostrzelanych.
Również w czasie II wojny światowej okupant prowadził gospodarkę rabunkową –
etaty użytkowania zostały znacznie przekroczone, nie dbano przy tym o odnowienie
drzewostanów. Znaczne szkody wyrządziły
też masowe defraudacje drewna (wykorzystywanego do odbudowy spalonych wsi)
oraz nielegalne wypasy bydła, zwłaszcza
w uprawach.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości utrzymano podział Puszczy na trzy
jednostki; powstały nadleśnictwa Kozienice, Garbatka i Jedlnia. W latach 1927–1929

sporządzono dla nich pierwsze definitywne plany urządzenia gospodarstwa leśnego, utworzono także czwarte nadleśnictwo
– Zagożdżon.
Po II wojnie światowej Puszcza przechodziła kolejne zmiany związane z reorganizacjami w Lasach Państwowych. Ostatnią było
przyłączenie w 1992 roku kozienickiego
obrębu Garbatka do Nadleśnictwa Zwoleń.

235 LAT
NADLEŚNICTWA
KOZIENICE

Nadleśnictwo Kozienice jest jedną
z najstarszych struktur zarządzania
gospodarką leśną na ziemiach polskich. Za datę jego powstania przyjmuje się 28 lutego 1784 roku, kiedy to
utworzono Leśnictwo Kozienice.
Z okazji przypadającej w tym roku
235. rocznicy utworzenia nadleśnictwa wydano publikację „O początkach
regulacji gospodarki leśnej w Puszczy
Kozienickiej, czyli jak powstało pierwsze urządzanie lasu w Polsce” autorstwa Krzysztofa Okły.
Publikacja jest dostępna na stronie
internetowej nadleśnictwa w zakładce Aktualności.
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dla lasu, dla ludzi

ZŁOTY MEDAL
Złoty Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej za
opiekę nad miejscami walk
i męczeństwa przyznany
RDLP w Radomiu w 2006 r.

Edyta Nowicka

Las historii
Czy wiesz, że...?
Taką nazwę nosi strona
internetowa i aplikacja mobilna
poświęcone miejscom pamięci
narodowej na terenie RDLP
w Radomiu. Oprócz treści
historycznych zawierają
one informacje o obiektach
oraz trasach turystycznych
i edukacyjnych, a także
przyrodniczych i kulturowych.
Pomysł na stronę i aplikację wziął się stąd,
że teren radomskiej RDLP – między Wisłą
a Pilicą – leży w historycznych granicach Królestwa Polskiego. Tutaj rozgrywała się większość walk powstań listopadowego i styczniowego, tu również prowadzono główne
działania wojenne wojsk rosyjskich i koalicji
niemiecko-austrowęgierskiej w 1914 roku.
Liczne są miejsca pamięci z okresu II wojny

światowej i reżimu komunistycznego. Przykładowo, I wojnę światową dokumentują
cmentarze w północnej części RDLP (nadleśnictwa Dobieszyn, Kozienice i Zwoleń) oraz
południowej (nadleśnictwa Kielce i Jędrzejów). Obeliski i pomniki upamiętniające powstanie styczniowe znajdują się we wszystkich 23 nadleśnictwach radomskiej RDLP. To
samo dotyczy okresu II wojny światowej.
Leśnicy otaczają te miejsca troskliwą
opieką. W 2006 roku Rada Pamięci i Męczeństwa przyznała RDLP w Radomiu złoty
medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
a w 2018 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał jej
medal Pro Patria. Leśnicy zostali wyróżnieni
za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, za coroczną współorganizację
uroczystości na Wykusie, wspieranie środowisk kombatanckich, a także popularyzowanie wiedzy o polskim państwie podziemnym.

Strona „Las historii. Czy wiesz, że...?” jest dostępna pod adresem
rdlpradom.treespot.pl.
Darmową aplikację na telefon można pobrać z Google Play (dla systemu Android)
lub App Store (dla systemu iOS) po wpisaniu „RDLP w Radomiu” lub „Las historii”,
albo przez linki na stronie rdlpradom.treespot.pl.

„Las historii. Czy wiesz, że…?” oprócz
wskazania ponad 400 miejsc pamięci, wraz
z ich opisem i historiami, jakie się z nimi
wiążą, nie pomija walorów przyrodniczych
i kulturowych lasów w zarządzie radomskiej
RDLP. Uwzględnia też infrastrukturę turystyczną i dotyczącą edukacji leśnej. Aby ułatwić odnalezienie konkretnych miejsc, bazę
obiektów podzielono na kategorie, a miejsca
pamięci dodatkowo na kategorie czasowe.
Pełną bazę punktów i tras można zobaczyć
na mapie. Z poziomu mapy można przejść do
szczegółów wybranego obiektu. Podkłady
OpenStreetMap są dostępne off-line.
Mobilny przewodnik pełni też funkcję komunikatora między turystami a leśnikami – użytkownik może zgłosić np. nielegalne wysypisko
śmieci czy pożar oraz jest informowany o najważniejszych wydarzeniach w okolicy.
Aplikacja została sfinansowana ze środków
własnych Lasów Państwowych.

KU CZCI LEŚNIKÓW
Leśnikom – ofiarom Zbrodni Katyńskiej
poświęcono obelisk przy Leśnym Ośrodku
Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku na terenie
Nadleśnictwa Radom.

E. NOWICKA
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las-–dobre
dobresąsiedztwo
sąsiedztwo
las

R. JELONKIEWICZ

Edyta Nowicka

Zygmunt
August
Dąb Zygmunt August jest najokazalszym
dębem szypułkowym w Puszczy Kozienickiej ze
statusem pomnika przyrody. Rośnie w rezerwacie
przyrody Zagożdżon. Ma potężny pień, którego
obwód mierzony na wysokości pierśnicy wynosi
3,86 m, a wysokość 30 m. Ma około 300 lat i nosi imię
jednego z Jagiellonów, aby upamiętnić władanie tej dynastii w Puszczy Kozienickiej. Do
drzewa prowadzi turystyczny szlak
pieszy wyznaczony przez Nadleśnictwo Kozienice.

96
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Las, w którym rośnie dąb Zygmunt August, to grąd – wielogatunkowy, wielopiętrowy, zwarty drzewostan z dębem, grabem, jodłą
i sosną, a także domieszką lipy, klonu, jaworu i innych gatunków.
Gdzie nie spojrzeć, widać martwe powalone drzewa, celowo
pozostawione przez leśników do naturalnego rozkładu. Bardzo
ciekawe są gatunki występujące w runie grądu – geofity. Rośliny
te kwitną wiosną, gdy na drzewach nie ma jeszcze liści i światło
bez przeszkód dociera do dna lasu. Jednym z geofitów jest łanowo
występujący czosnek niedźwiedzi, pięknie kwitnący na przełomie
kwietnia i maja. To gatunek częściowo chroniony ze względu na
częste wykopywanie i zrywanie przez ludzi.

dla lasu, dla ludzi

Puszczańskie
miejsca pamięci

ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE

Lidia Zaczyńska

Lasy polskie kryją jeszcze wiele tajemnic.
Chrońmy je od zapomnienia…
Leśnicy mają chronić od zapomnienia mogiły leśne,
a lasy polskie są największym cmentarzem świata.

ŚWIERŻE GÓRNE
Cmentarz z okresu I wojny światowej.

św. Jan Paweł II

Puszcza Kozienicka przez ostatnich kilkaset lat była miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych, przede wszystkim
związanych z walką o wolność i niepodległość. W historii Puszczy nie brakuje żadnego ze znaczących momentów dziejowych
Polski. W średniowieczu była świadkiem
napadów tatarskich i terenem polowań Jagiellonów. Doświadczała rozkwitu złotego
wieku opiewanego przez Jana z Czarnolasu,
a potem zniszczeń podczas potopu szwedzkiego i witała zwycięskie pochody Stefana
Czarnieckiego. Głośnym echem odbiło się
tu również każde z powstań narodowych.
W czasie I wojny światowej w Puszczy walczyła I Brygada Legionów, a podczas kam-

panii wrześniowej 1939 roku – Armia Prusy.
W latach okupacji hitlerowskiej tutejsze lasy
były schronieniem licznych oddziałów partyzanckich.
Zdarzenia z odległej przeszłości znamy
z legend i przekazów historycznych. W przypadku niektórych potrafimy wskazać tylko ich
przybliżone miejsca. Te nowsze pozostawiły
ślady, które napotykamy, wędrując puszczańskimi ścieżkami. Świadomość znaczenia

BEZIMIENNY KRZYŻ
Mogiła z okresu I wojny światowej na terenie
leśnictwa Augustów.

ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE
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las i historia

Opisy miejsc historycznych w „Vademecum” pochodzą z dostępnych
opracowań historycznych, zostały
także oparte na gromadzonych przez
nadleśnictwo informacjach (m.in.
miejscowych podaniach) zebranych
od okolicznej ludności. Przewodnik zawiera mapę miejsc pamięci;
podaje również współrzędne GPS
ułatwiające odnalezienie ich w terenie. Zamierzeniem wydawcy było,
aby publikacja ta stała się zarówno
inspiracją do historycznych podróży
leśnymi szlakami, jak i lekcją patriotyzmu.

ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE

tych zdarzeń i miejsc motywuje leśników do
ich dokumentowania. W 2018 roku Nadleśnictwo Kozienice dokonało inwentaryzacji
miejsc pamięci, szlaków bojowych i miejsc
potyczek, a efektem tych prac było wydanie
„Vademecum miejsc pamięci i obiektów kulturowych na terenie Nadleśnictwa Kozienice”.
Publikacja zawiera opisy i lokalizację miejsc
pamięci narodowej, których zidentyfikowano ponad 50, a także innych obiektów o zna-

LEŚNA KAPLICZKA
Kapliczka św. Tekli w leśnictwie Karpówka.

czeniu historyczno-kulturowym. Wydanie
przewodnika było również odpowiedzią na
wzrost społecznego zainteresowania historią regionu.

Elektroniczna wersja „Vademecum”
jest dostępna na stronie internetowej
Nadleśnictwa Kozienice w zakładce
Turystyka.

ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE

Na terenie radomskiej RDLP znajduje się ponad
400 obiektów upamiętniających wydarzenia,
których świadkami były lasy. Wśród nich są
cmentarze, mogiły, pomniki i krzyże.

ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE

WOJENNE ŚLADY
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las – dobre sąsiedztwo

Zasłużeni dla
Puszczy
P. KACPRZAK

Piotr Kacprzak

Puszcza Kozienicka miała szczęście do ludzi pełnych pasji,
którzy dbali o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego
tego terenu. Do najbardziej zasłużonych należą ks. Józef Gacki
i prof. dr hab. Ryszard Zaręba.

PAMIĘĆ PRZETRWA

oraz wikariat w Międzyrzeczu. W 1837 roku
przeniósł się do Jedlni, gdzie najpierw był
wikarym, a potem (do śmierci) proboszczem.
W kolejnych latach awansował w hierarchii
kościelnej; w 1862 roku wszedł do kapituły
sandomierskiej.
Wziął udział w powstaniu styczniowym,
za co został aresztowany, a w 1867 roku
pozbawiony beneficjum i godności kanonika sandomierskiego. Zmarł w Jedlni w 1876
roku i zgodnie ze swoją wolą został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym obok zbiorowej mogiły powstańców
1863 roku, poległych podczas bitwy pod
Jaścami. Jego nagrobek przeniesiono później na jedlnieński cmentarz przykościelny.
W okresie probostwa w Jedlni ksiądz Gacki
poświęcił się badaniom dziejów ojczystych,
głównie historii Kościoła na Sandomierszczyźnie. Opublikował kilka wartościowych
opracowań dotyczących regionu, w tym
Puszczy Kozienickiej.

Nagrobek ks. Józefa Gackiego na cmentarzu
przykościelnym kościoła parafialnego w Jedlni.

Ksiądz, historyk i powstaniec
Józef Gacki urodził się w 1805 roku we
wsi Pęsy w powiecie łomżyńskim. W 1821
roku wstąpił do zgromadzenia księży pijarów w Łukowie i w 1822 roku złożył śluby
zakonne. W latach 1824–1827 studiował
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Po otrzymaniu w 1828
roku święceń kapłańskich był nauczycielem języków starożytnych i historii w Szkole Wojewódzkiej księży pijarów w Piotrkowie Trybunalskim. W 1831 roku uzupełniał
studia historyczne w Berlinie, a po powrocie
objął profesurę w seminarium duchownym

fot. ze zbiorów dr. inż. Romana Zielonego
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NAUKOWIEC I SPOŁECZNIK
Profesor Ryszard Zaręba poświęcił Puszczy
Kozienickiej znaczną część swojej pracy
badawczej.

Naukowiec, pasjonat i społecznik
Ryszard Zaręba urodził się w 1924 roku
w Radomiu. W czasie II wojny światowej
pracował i uczył się na tajnych kompletach, a w latach 1945–1950 studiował
na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po
ukończeniu studiów poświecił się nauce.
Doktoryzował się w SGGW w 1963 roku;
w 1982 roku otrzymał tytuł profesora. Jego
dorobek twórczy obejmuje 185 publikacji i ponad 200 innych opracowań: dokumentacji, planów urządzania lasu, recenzji
i opinii. Ponad 100 prac dokumentacyjnych

dotyczy projektowanych rezerwatów przyrody, w tym niemal wszystkich rezerwatów
Puszczy Kozienickiej.
Profesor Zaręba zasłużył się zwłaszcza
na polu dokumentowania historii Puszczy
Kozienickiej. Prace poświęcone jego ukochanej Puszczy to – oprócz pracy doktorskiej
pt. „Historia Puszczy Kozienickiej do połowy
XIX wieku” – „Tartaki Puszczy Kozienickiej
w XVIII wieku“ (1961), „Historia Puszczy
Kozienickiej w XVIII wieku“ (1963), „Puszcza
Kozienicka w okresie powstania styczniowego“ (1963), „Gospodarka leśna Puszczy
Kozienickiej od drugiej połowy XIX wieku
do I wojny światowej“ (1965), „Gospodarka
leśna Puszczy Kozienickiej w okresie międzywojennym“ (1967) i „Uroczyska leśne
Puszczy Kozienickiej“ (1970).
Odznaczał się dużą aktywnością w pracy
zarówno zawodowej, jak i społecznej. Był
m.in. członkiem Komitetu Nauk Leśnych
PAN, Polskiego Towarzystwa Leśnego,
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Rady Naukowej
Ligi Ochrony Przyrody i Państwowej Rady
Ochrony Przyrody. Za swoją działalność został uhonorowany licznymi odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i społecznymi.
Zmarł w 1994 roku. W uznaniu jego zasług dla Puszczy od 2004 roku Kozienicki
Park Krajobrazowy nosi jego imię. Z inicjatywy Nadleśnictwa Dobieszyn i Radomskiego
Oddziału PTL jego imieniem nazwano także
jeden z pomnikowych dębów w Puszczy Stromieckiej, a w 2013 roku Rada Gminy Stromiec
przyznała mu honorowe obywatelstwo.

las i historia

Z HISTORIĄ W TLE
Uczestnicy obozu harcerskiego na terenie
Nadleśnictwa Kozienice.

Dorota Włosowska

Leśny Przystanek

Historia
M. WIERZBICKA

STAŁE WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU PRZYSTANEK HISTORIA IPN – ZHR:
• piknik historyczny Noc Wyklętych – marzec,
• spotkanie w ramach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Godzina W – sierpień,
• obóz historyczny Burza ’44 – sierpień.
Częstym gościem Przystanku jest reżyser filmów o tematyce historycznej i rekonstrukcji historycznych Przemysław Bednarczyk.

Do gajówki pod Augustowem, która w czasie II wojny światowej była bazą
partyzantów, co roku przybywa kilkuset harcerzy i turystów. W Puszczy
Kozienickiej oddziały partyzanckie AK walczyły aż do lat 50.
prowadzi działalność statutową, edukacyjną
i wychowawczą. Obiekt przeszedł remont,
służący m.in. zachowaniu dawnego charakteru pomieszczeń. Jeden pokój wygląda jak gabinet partyzanckiego dowódcy. Pełni podwójną
funkcję: jest namiastką izby oficerskiej oraz
miejscem, gdzie uczestnicy spotkania poznają
fakty z historii Polski, rozwiązując zagadki historyczne i łamiąc szyfry. W drugim pokoju zachowała się kuchnia węglowa, wciąż czynna.
Trzeci pokój, wyposażony w kominek i drewniane ławy, stanowi miejsce spotkań harcerskich. Rozległe poddasze przeznaczono na
salę audiowizualną, w której można obejrzeć
filmy i wystawy poświęcone historii polskiego

NOC WYKLĘTYCH
Podczas pikniku historycznego
o niełatwej wojennej historii ciekawie
opowiada prof. Marek Wierzbicki z IPN.

D. WŁOSOWSKA

Od 2017 roku w kozienickim leśnictwie
Kociołki niedaleko wsi Augustów działa
Przystanek Historia Centrum Edukacyjnego
IPN – ZHR. W całym kraju istnieje wiele takich miejsc, ale Przystanek Historia w Puszczy Kozienickiej jest wyjątkowy ze względu
na otoczenie i zajęcia terenowe. To wspólny
projekt edukacyjno-historyczny Instytutu
Pamięci Narodowej i Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, realizowany przy wsparciu
Nadleśnictwa Kozienice oraz Fundacji Enea.
Ma upowszechniać wiedzę o udziale Polaków
i ich formacjach wojskowych na frontach walk
o niepodległość oraz umacniać patriotyzm.
W gajówce odbywają się lekcje historii połączone z warsztatami medycznymi, strzeleckimi, kulinarnymi i surwiwalowymi. Zajęcia są
przeznaczone zarówno dla dzieci i młodzieży,
jak i dla dorosłych.
W trzyizbowej gajówce, dzierżawionej od
Lasów Państwowych, ZHR od ponad 20 lat

podziemia niepodległościowego. Opiekunami
obiektu są prof. Marek Wierzbicki i Bogusław
Bek z Delegatury IPN w Radomiu oraz Lidia
Wierzbicka z Okręgu Staropolskiego ZHR.
Przystanek Historia IPN – ZHR pod Augustowem to ważne miejsce edukacji historycznej na mapie Puszczy Kozienickiej. Dzięki
tej inicjatywie można poznać codzienne życie
partyzantów AK i żołnierzy wyklętych, dowiedzieć się, gdzie spali, co jedli, jak się maskowali, leczyli i spędzali wolny czas. Chociaż
od zakończenia wojny minęły 74 lata, tematyka podziemia niepodległościowego nadal
jest bardzo mało znana.
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Piotr Kacprzak

Jan Kochanowski
i ziemia zwoleńska

Jan Rymarkiewicz, XIX-wieczny humanista, pisał, że Sycyna, Czarnolas i Zwoleń to kolebka, dom i grób Jana Kochanowskiego. Prześledźmy zatem związki tego wybitnego poety z ziemią zwoleńską.
Jan Kochanowski urodził się w Sycynie,
najprawdopodobniej w 1530 roku, jako syn
sędziego Piotra Kochanowskiego h. Korwin
i Anny Białaczowskiej h. Odrowąż. W Sycynie
nie zachowały się pamiątki z jego czasów;
jedynie wykopaliska potwierdzają istnienie
dworu ojca poety.
Około 1538 roku Jan rozpoczął naukę
w Policznej lub klasztorze benedyktynów
w Sieciechowie. W 1544 roku został studentem Akademii Krakowskiej, którą opuścił po

SYCYNA
Popiersie Jana Kochanowskiego.

P. KACPRZAK
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pięciu latach. Następnie studiował w Królewcu, a w latach 1552–1555 w Padwie. Do
Włoch wyjeżdżał jeszcze dwa razy; do kraju
ostatecznie wrócił w 1559 roku.
W spadku po rodzicach otrzymał połowę
Czarnolasu, kuźnicę Ruda z młynem i karczmę. Skromność majątku skłoniła poetę do
poszukiwania innych źródeł dochodu.
Niemal 15 lat spędził na dworach możnowładców, m.in. podkanclerza Piotra Myszkowskiego, dzięki któremu otrzymał godność
sekretarza królewskiego. Był również związany z dworem Zygmunta Augusta. Dochody
czerpał z probostw w Poznaniu, które objął
w 1564 roku, i w Zwoleniu – od 1566 roku.
Nie przywiązywał jednak wagi do obowiązków związanych z ich administrowaniem.
W 1575 roku zrezygnował z kariery dworskiej i kościelnej na rzecz życia ziemiańskiego i osiadł w Czarnolesie. Z tej okazji napisał
„Pieśń świętojańską o Sobótce“. Swój majątek powiększył w 1574 roku o wieś Chechły
w pobliżu Czarnolasu.
W wieku 45 lat Kochanowski ożenił się
z młodszą o 20 lat Dorotą Podlodowską. Małżonkowie doczekali się sześciu córek: Ewy,
Polikseny, Urszuli, Anny, Elżbiety i Krystyny
oraz syna Jana, który urodził się już po śmierci
poety i zmarł w młodym wieku.
Ziemia zwoleńska stała się miejscem,
w którym Kochanowski nie tylko żył i gospodarował, lecz przede wszystkim tworzył.
W Czarnolesie powstały m.in. niezapomniane „Treny“ (1583), „Pieśni“ (1586), „Fraszki“
(1578), tragedia „Odprawa posłów greckich“
(1578), „Psałterz Dawidów“ (1579) i „Proporzec albo hołd pruski“ (1587).

MUZEUM
jana kochanowskiego
Siedzibą muzeum jest XIX-wieczny
dwór Jabłonowskich w Czarnolesie. Otacza go park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX wieku. Zgromadzono tu wiele
wydań dzieł poety, opracowania na temat jego życia i twórczości oraz związane
z nim pamiątki, w tym osobiste, np. dębowy fotel z rodowym herbem.

P. KACPRZAK

SARKOFAG
rodziny kochanowskich
Jan Kochanowski zmarł nagle 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie i tam został pochowany. Na początku XVII wieku jego
szczątki zostały sprowadzone do kaplicy
w Zwoleniu. Miejscem pochówku poety
i jego rodziny jest sarkofag znajdujący się
w podziemiach kaplicy.

P. KACPRZAK

las-–dobre
dobresąsiedztwo
sąsiedztwo
las
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L. ZACZYŃSKA

Lidia
Zaczyńska

gościniec
królewski
Jest to droga o znaczeniu historycznym
wiodąca od wsi Kozłów pod Radomiem aż do
Świerży nad Wisłą. Na przełomie XIV i XV wieku król Władysław Jagiełło podróżował nią
z Krakowa do Wilna. Dziś jest to ważny element
orientacyjny w puszczy, ma znaczenie dla gospodarki leśnej i turystyki. Od 2017 roku
jako Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba jest szlakiem
pątniczym.

Gościniec Królewski przebiega wśród borów sosnowych, przez
żyzne lasy jodłowo-dębowe i wilgotne lasy olchowe. Na trasie
znajduje się tzw. Diabelski Mostek, z którym wiąże się miejscowa
legenda. Wzdłuż Gościńca prowadzi duża część trasy dawnej
kolejki wąskotorowej. Turyści mogą też poznać patronujących
leśnikom świętych, którzy spoglądają z drewnianych kapliczek:
św. Franciszka (fot. wyżej) i św. Gwalberta, a także św. Teklę –
postać ważną dla lokalnej społeczności. Przywrócenie pamięci
o nich jest inicjatywą Nadleśnictwa Kozienice skierowaną do
mieszkańców regionu.

dla lasu, dla ludzi

Nie tylko sosna

Ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk
leśnych, sprzyjający klimat i położenie Puszczy w zasięgu naturalnego występowania
wszystkich gatunków lasotwórczych Polski,
gatunki te są tutaj obecne. Oprócz sosny
(ok. 80 proc.) są to głównie rodzime dęby: szypułkowy i bezszypułkowy, olsza czarna, jodła
pospolita i brzoza brodawkowata. Mniejszy
jest udział modrzewia, świerka, buka, jaworu,
jesionu, grabu, osiki i innych gatunków.
Na szczególną uwagę zasługuje jodła. Mimo
że to gatunek wilgotnego (choć nie surowego)
klimatu gór i przedgórzy, w tej części Mazowsza czuje się bardzo dobrze. Obraz sosnowych
lasów podbitych jodłowymi podrostami, tu
i ówdzie przedostającymi się do górnego piętra drzewostanu, jest charakterystyczny dla
żyźniejszych fragmentów Puszczy. Na północ
od granic LKP trudno spotkać drzewostany
jodłowe w tak dobrej kondycji. Już w okolicach
Kozienic jodła ma tylko zasięg wyspowy.
Statystycznie to jednak dęby (szypułkowy i bezszypułkowy) wyprzedzają jodłę. Ich
rola w strukturze puszczańskich lasów jest
ogromna, a trwająca przebudowa spowoduje dalszy wzrost ich znaczenia.
Przez Puszczę Kozienicką biegną również
umowne granice zasięgu buka i jaworu.

Tomasz Krawczyk

Drzewostany
Puszczy Kozienickiej
Puszcza Kozienicka jest zaliczana do najpiękniejszych leśnych
kompleksów Polski. Ponad 30 tys. ha różnorodnych siedlisk,
porośniętych drzewami niemal wszystkich gatunków występujących
w naszym kraju, musi robić wrażenie.

W drzewostanach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza
Kozienicka króluje sosna, ale nawet niewprawne oko dostrzeże
bogactwo innych gatunków.

Złożona struktura

E. NOWICKA
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Opisując drzewostany Puszczy Kozienickiej,
nie można poprzestać na liście gatunków występujących tu drzew. Te, mimo że stanowią
istotę lasu, są tylko elementem olbrzymiego
ekosystemu. Prawdziwe walory Puszczy są
związane przede wszystkim z różnorodnością
występujących tu siedlisk. To one determinują
skład gatunkowy i budowę drzewostanów.
Aby czytelniej opisywać środowisko, leśnicy
łączą podobne siedliska w typy, kierując się
skalą żyzności i wilgotności. Uwzględniają
również położenie wysokościowe.
Blisko 90 proc. areału Puszczy Kozienickiej
stanowią bory i tzw. lasobory (bory mieszane
i lasy mieszane), w których przeważa sosna.
Myliłby się jednak ten, kto po analizie rankingu gatunków drzew oraz odsetka typów siedliskowych wyobrażałby sobie Puszczę jako
rozległą monokulturę sosnową. Tutejsze drzewostany to coraz bardziej złożone, różnowie-

las w dobrych rękach

Przeobrażenia

Uwarunkowania historyczne, skutkujące m.in. nadreprezentacją sosny na żyznych
siedliskach, sprawiają, że działania leśników
w Puszczy Kozienickiej od dawna skupiają się
na przebudowie lasu. Doskonalenie zasad
rozpoznawania siedlisk leśnych oraz zmiana
celów gospodarki leśnej w kolejnych planach
urządzania lasu sprawiają, że skład i struktura tutejszych lasów są w coraz większym
stopniu zgodne z potencjałem siedlisk i wymaganiami ekologicznymi poszczególnych
gatunków. Obecnie już ponad połowa drzewostanów ma skład zgodny z siedliskiem,
a w niektórych fragmentach Puszczy udział
takich drzewostanów przekracza 80 procent.
Proces przebudowy będzie trwał jeszcze
bardzo długo, ale nie wynika to z braku sił,
środków czy dobrej woli gospodarzy. Po prostu w przyrodzie czas płynie w innym tempie.
Aby przebudowywanym drzewostanom zapewnić stabilność, należy je użytkować i odnawiać powoli oraz w przemyślany sposób.
Kilka czy nawet kilkanaście dekad to dla lasu
zaledwie epizod.
SKŁAD GATUNKOWY DRZEWOSTANÓW

4,7%

3,2%

1,9%

1,0%

5,5%
83,7%

sosna zwyczajna
dęby szypułkowy
i bezszypułkowy
olsza czarna

jodła pospolita
brzoza brodawkowata
pozostałe

Zagrożenia
dla lasu

Anomalie pogodowe ostatnich lat
nie wpływają pozytywnie na zdrowotność lasu. Rolą naukowców jest rozstrzygnięcie, czy zmiany klimatyczne
można odwrócić, a przynajmniej zatrzymać. Nie ulega jednak wątpliwości, że pogłębiający się deficyt wody
związany z suszami poważnie osłabił
drzewostany.
Obecnie mamy też w Puszczy do
czynienia z masowym pojawem
kornika ostrozębnego. Ten niewielki
chrząszcz w naszych drzewostanach
występował zawsze, nigdy jednak nie
wyrządzał tak dużych szkód. W ostatnich dwóch latach z powodu żeru
kornika pozyskano w Puszczy blisko
25 tys. m3 drewna sosnowego. Pozostaje wierzyć, że systematyczne zabiegi profilaktyczne i ochronne, w tym
szczególna dbałość o stan sanitarny
lasu, w powiązaniu z naturalnym oporem środowiska, wpłyną na załamanie
gradacji.
Zupełnie nowym zagrożeniem okazuje się jemioła, kojarzona – jakże
pozytywnie – ze staropolskimi tradycjami i świętami Bożego Narodzenia.
Coraz śmielej zasiedla gatunki drzew,
na których do tej pory występowała
rzadko: sosnę i jodłę. Porażenia niektórych drzewostanów prowadzą do
ich powolnego zamierania. Obecnie
są opracowywane metody walki z tym
półpasożytem. Czas pokaże, czy będą
dostatecznie skuteczne.
Puszczę nękają też chrabąszcze
majowy i kasztanowiec. Ich larwy (pędraki) żywią się korzeniami. Masowa
obecność chrabąszczy w drzewostanach znacznie ogranicza, a często
wręcz uniemożliwia ich odnowienie,
a tym samym spowalnia tempo przebudowy. W 2017 r. wykonano zabieg

ARCH. ZESPOŁU OCHRONY LASU W RADOMIU

kowe, wielogatunkowe i piętrowe struktury.
Obecnie przeciętna zasobność puszczańskich
drzewostanów wynosi ok. 220 m3/ha, a przeciętny wiek to ok. 60 lat. Wiele z nich wciąż
jednak nosi piętno przeszłości: prowadzenia
gospodarki leśnej przez zaborcę rosyjskiego
na przełomie XIX i XX wieku, rabunkowych
cięć z okresu I i II wojny światowej oraz metod
zagospodarowania lasu w okresie międzywojennym i bezpośrednio po wojnie.

NISZCZYCIELSKIE DZIEŁO OWADÓW
Drzewostan zamarły wskutek żerowania kornika
ostrozębnego.

ograniczenia liczebności owadów poprzez wykonanie agrolotniczych i naziemnych oprysków na powierzchni
ok. 8 tys. ha. Było to konieczne, ponieważ istniało zagrożenie trwałości lasu.
Dziś trudno uwierzyć, że w latach 60.
ubiegłego stulecia, ze względu na bardzo niską liczebność, chrabąszcz majowy znalazł się w Polskiej czerwonej
księdze zwierząt.
Inne niebezpieczeństwa, takie jak pożar, huragan czy okiść, mimo że od dawna znane, nie są wcale mniej groźne.
Puszcza Kozienicka to złożony, dynamicznie zmieniający się organizm. Na
naszych oczach powstają i dojrzewają
wielogatunkowe, coraz bardziej złożone
drzewostany. Widoczna jest – uzasadniona warunkami siedliskowymi – ekspansja drzew liściastych, a także jodły.
Wielofunkcyjna gospodarka leśna, oparta na podstawach ekologicznych, umiejętnie stymuluje te procesy. Priorytetem
dla leśników jest trwałość i stabilność
drzewostanów oraz ich odporność na
zagrożenia.
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ARCH. NADL. ZWOLEŃ

Sosna naturalnie!

Sławomir Okoń

Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Zwoleń
Sosna zwyczajna jest głównym gatunkiem lasotwórczym w Polsce. Z tego powodu zarówno
naukowcy, jak i leśnicy praktycy prowadzą badania nad możliwościami jej odnawiania. Nacisk kładzie
się na większe wykorzystanie odnowień naturalnych.
Polityka leśna preferuje naturalny sposób odnawiania, ponieważ zapewnia on zachowanie jak największej puli genetycznej
drzew (lokalnych ekotypów) i przyczynia się
do podniesienia trwałości lasu. Postępowanie hodowlane jest stale weryfikowane.
Uwzględnia się w nim zmiany klimatyczne,
zanieczyszczenie atmosfery, eutrofizację,
czyli wzrost żyzności siedlisk i obniżenie poziomu wód gruntowych.

Jest potencjał

W latach 1995–2017 na terenie Nadleśnictwa Zwoleń odnowiono w sposób naturalny ok. 75 ha lasu, najwięcej w obrębie

Zwoleń. Warunki siedliskowe nadleśnictwa
pozwalają na prowadzenie naturalnych odnowień drzewostanów sosnowych na znacznie większą skalę niż dotychczas. Wskazuje
na to chociażby udział siedlisk będących
potencjalnymi miejscami takich odnowień:
siedlisk borowych jest 70 proc., a powierzchniowy udział sosny wynosi 89 procent.
Biorąc pod uwagę potencjał siedlisk i wyniki przeprowadzonych analiz, można uznać
naturalny sposób odnawiania sosny za priorytetowy. Odstąpienie od niego na rzecz
odnowienia sztucznego jest możliwe tylko
w przypadku wystąpienia niekorzystnych
czynników siedliskowo-drzewostanowych.

Planowanie odnowień naturalnych powinno uwzględniać zarówno hodowlane, jak
i ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej. Te
pierwsze to zachowanie miejscowego genotypu oraz hodowla drzewostanów podobnie
jak w naturze, gdzie poszczególne fazy rozwojowe występują w sposób nieuporządkowany. Odnowienia zajmują powierzchnie różnej wielkości i tworzą (zależnie od siedliska
i związanego z nim typu drzewostanu) urozmaiconą mozaikę. Są także mało podatne na
oddziaływanie niekorzystnych czynników.
Aspekty ekonomiczne to istotne ograniczenie kosztów szkółkarskich, odnowieniowych
i ochronno-pielęgnacyjnych.
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ODNOWIENIE NATURALNE
Nasienniki nie skąpią nasion, ale start
młodemu pokoleniu ułatwiają leśnicy,
m.in. przygotowując glebę.

Ważne przy planowaniu

Planując odnowienia naturalne, należy
zwracać uwagę m.in. na istniejące odnowienia podokapowe, czyli młode drzewa rosnące
pod osłoną dojrzałego drzewostanu. Badania
wskazują, że podokapowe naloty (pierwszy
okres życia drzewostanu, odpowiednik uprawy) i podrosty (młode pokolenie – drzewa
półmetrowe i wyższe), mogą stać się wartościowym składnikiem kolejnej generacji lasu.
Istotnym elementem w planowaniu cięć
odnowieniowych jest uwzględnienie lat obfitego urodzaju nasion, które w przypadku
sosny następują co trzy lub cztery sezony.
W związku z tym obserwuje się proces kwitnienia i monitoruje urodzaj nasion. Słaby
urodzaj jest wtedy, gdy owocują tylko pojedyncze drzewa na brzegach lasu, średni
– gdy owocują liczne drzewa na brzegach
oraz część drzew w głębi drzewostanu,
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a o dobrym urodzaju mówi się, gdy owocuje
większość drzew również wewnątrz drzewostanu. W sprzyjających warunkach w całym nadleśnictwie istnieje możliwość zmiany
układu cięć i sposobów odnowienia w taki
sposób, aby maksymalnie wykorzystać lata
urodzaju nasion.

“

Każdy gatunek drzewa może być
odnawiany samosiewnie, jeśli tylko
występuje w siedlisku zapewniającym mu konkurencyjność w stosunku do innych gatunków drzew,
krzewów i roślin runa. Skuteczność
odnawiania zależy od właściwych
cięć odnowieniowych i innych zabiegów hodowlanych, które służą
stworzeniu możliwie najlepszych
warunków do kiełkowania nasion
oraz wzrostu i rozwoju siewek,
a następnie nalotów i podrostów.

E. NOWICKA

URODZAJ POŻĄDANY
Planowanie odnowienia sosny zależy
od urodzaju nasion.

MŁODE POKOLENIE
Obsiew sosny zwyczajnej.
E. NOWICKA

dla lasu, dla ludzi

Monika Spyra

Jak najefektywniej
POCHŁANIAĆ CO2?
Pomysł jest prosty. Posadzenie większej liczby drzew zwiększy ilość pochłanianego dwutlenku węgla, czyli spowolni zmiany klimatyczne. Jednak to
nie wystarczy. Trzeba znaleźć sposób na zintensyfikowanie wykorzystania
powierzchni leśnej lub zatrzymanie dwutlenku węgla w glebie czy drewnie.

Polskie lasy w 2012 roku pochłonęły
38,8 mln ton CO2. Przewidywania na lata
2013–2020 to ok. 27,1 mln ton CO2 rocznie.
Jest to deklaracja zgłoszona przez Polskę do
Konwencji Klimatycznej i Unii Europejskiej,
a więc określa minimalny poziom absorbcji.
Faktycznie mogą to być wyższe wartości.
Z ustaleń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wynika, że w efekcie dodatko-

wych działań w lasach można zakumulować
20 mln ton CO2 ponad poziom zobowiązań
nałożonych na Polskę na konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych w Durbanie
w 2011 roku.

METODY SPOZA KANONU
Projekt leśnych gospodarstw węglowych,
jeden z flagowych programów rozwojowych
Lasów Państwowych, polega na takim urządzaniu obszarów leśnych, żeby zwiększyć
pochłanianie CO2. Realizacją zadań pilotażowo zajmują się nadleśnictwa działające w ramach leśnych kompleksów promocyjnych.
Gospodarstwa węglowe to obszary, na których stosuje się rozwiązania niestandardowe,
np. wprowadzanie drugiego piętra i bardziej
złożone rębnie niż te określone w planie urządzenia lasu. Innym działaniem jest odnawianie lasu metodą Sobańskiego (polegającą na
naśladowaniu natury) przez wprowadzanie
dodatkowych sadzonek. Pozostałe rozwiązania zwiększające pochłanianie CO2 to ochrona
gleby przy jej przygotowaniu i odnowieniach,
zachowanie większej ilości pozostałości
pozrębowych i drewna martwego, pozostawianie gruntów nieleśnych do naturalnej
sukcesji, a także przedłużenie wieku rębności
niektórych drzewostanów.

BUKIEM W CO2

P. KOSIN
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W ramach programu leśnych gospodarstw
węglowych Nadleśnictwo Kozienice w latach
2018–2024 posadzi 674,7 tys. sadzonek
buka zwyczajnego na 224,9 ha powierzch-

ni zredukowanej. Sadzonki, zależnie od siedliska, są wprowadzane jako podszyt lub
podsadzenia produkcyjne. Ta warstwa lasu
daje wiele korzyści: zatrzymuje wiatr, ocienia
glebę, korzenie ułatwiają przesiąkanie wody
w głąb gleby, a zwiększenie różnorodności
biologicznej polepsza zdrowotność drzewostanu. Podsadzenia produkcyjne stają
się później drugim piętrem drzewostanu. Do
takich zadań doskonale nadaje się buk zwyczajny, który jest gatunkiem cienioznośnym.
Sadzonki pochodzą z produkcji kontenerowej (ze szkółki w nadleśnictwie Daleszyce),
a nasadzenia wykonuje się w więźbie 3 tys.
sztuk na hektar. Przygotowanie gleby polega
jedynie na zdarciu pokrywy, nie przekopuje się
ani nie spulchnia gleby w miejscu sadzenia.
Badania wykazują, że hektar lasu o kubaturze 200 m3, w którym dosadzono np. buki,
może pochłonąć o 10 proc. więcej CO2 niż las,
w którym nie prowadzono dosadzeń.
NATURALNY FILTR
Sadzonka buka zwyczajnego. Stuletni buk w ciągu
swojego życia pochłania z atmosfery 3 tony C02.

“

Na zwiększeniu pochłaniania CO2
Polska będzie mogła zarobić. Środki
z obrotu jednostkami pochłoniętej
emisji mają zostać wykorzystane na
poprawę stanu środowiska.
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nietoperzy
Z Cezarym Iwańczukiem z Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
wiceprezesem Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa
Ornitologicznego, rozmawia Edyta Nowicka
Lasy Państwowe uczestniczą w wielu
projektach dotyczących ochrony przyrody.
Jednym z nich jest „Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Puszczy
Kozienickiej i Stromieckiej”, realizowany przez
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo
Ornitologiczne we współpracy z Kozienickim
Parkiem Krajobrazowym i nadleśnictwami
Kozienice, Radom, Zwoleń i Dobieszyn.
Jakimi metodami badano nietoperze?
Oparliśmy się głównie na odłowach w sieci
chiropterologiczne prowadzonych nad małymi śródleśnymi oczkami wodnymi i rzekami
oraz nad drogami leśnymi. Badaliśmy też kryjówki dzienne, w tym kolonie rozrodcze, i wykonywaliśmy nasłuchy detektorowe. Ponadto
zostały skontrolowane wszystkie skrzynki dla
nietoperzy, które wywieszamy we współpracy z nadleśnictwami od 2016 roku.
Co dają odłowy?
To najskuteczniejsza metoda uzyskania
szczegółowych informacji na temat gatunku, płci (w przypadku samic także tego, czy
wychowywały młode) i wieku (dorosłe lub
tegoroczne młode). U niektórych gatunków
powiększone gruczoły policzkowe i jądra
pozwalają stwierdzić aktywność seksualną.
Sieci stawialiśmy w większości przypadków
na tych samych stanowiskach co podczas
badań prowadzonych w latach 90., aby móc
porównać skład gatunkowy i określić gatunki

dominujące na przestrzeni lat. Rozstawienie
sieci dodatkowo nad drogami leśnymi służyło sprawdzeniu hipotezy, że niektóre gatunki – mimo że rzadko chwytane nad wodami
(np. mopek zachodni) – relatywnie licznie
występują w danym środowisku.
W latach 2016–2018 odłowiliśmy ponad
400 nietoperzy, co zapewniło porównywalność z poprzednim okresem badań (1991–
1996), kiedy odłowiono 500 nietoperzy.
Alternatywą dla odłowów są nasłuchy detektorowe, ale to metoda dużo mniej precyzyjna.
Jakie kryjówki dzienne nietoperzy były
przeglądane?
Przeglądaliśmy budki lęgowe dla ptaków,
skrzynki dla nietoperzy, naturalne dziuple
drzew oraz inne mniej typowe miejsca, takie
jak most drogowy czy odstająca kora drzew.
Po znalezieniu nietoperzy staraliśmy się
oznaczyć gatunek oraz policzyć wszystkie
osobniki przebywające w kryjówce. Przeprowadziliśmy również kontrole dwóch znanych
kolonii rozrodczych nocka dużego: w szkole
podstawowej w Stanisławicach (to największa kolonia w Polsce – ponad 1200 osobników) i w kościele w Suchej (150 osobników).
W kolejnych latach jest planowane przystosowanie dużych obiektów do hibernacji nietoperzy i stworzenie możliwości korzystania
przez nie z kryjówek dziennych pod mostami
czy w ambonach myśliwskich.

C. IWAŃCZUK

pod znakiem

Jakie są efekty projektu?
Przede wszystkim coraz pełniejsze rozpoznanie składu gatunkowego, wybiórczości kryjówek i miejsc żerowania nietoperzy
w puszczach Kozienickiej i Stromieckiej. Potwierdziliśmy obecność 19 z 26 gatunków
występujących w Polsce, w tym kilku uznanych za rzadkie i zagrożone wyginięciem,
znajdujących się w polu zainteresowania
Unii Europejskiej, np. nocka Bechsteina czy
nocka dużego. Nowością jest rozpoznanie
gatunków kryptycznych, czyli bliźniaczych,
ale bez możliwości krzyżowania się. To nocek Alkatoe, karlik drobny i nocek wąsatek.
W ostatnich latach zaobserwowano także
nocka łydkowłosego i karlika malutkiego.
Jaki był udział leśników?
Nadleśnictwa kupiły kilkaset schronów dla
nietoperzy, a następnie współpracowały przy
wytypowaniu najodpowiedniejszych miejsc
w lesie do ich rozwieszenia. Powieszono 420
schronów typu Stratmann oraz 120 schronów szczelinowych dla mopka. W tym roku
planuje się powieszenie 360 schronów.
Realizując razem projekty, uczymy się od
siebie i edukujemy nawzajem; możemy też
wspólnie korzystać ze środków zewnętrznych, np. w poprzednich latach nasze działania wspierał WFOŚiGW w Warszawie.
Dziękuję za rozmowę.

26 lipca br. w Augustowie miała miejsce Noc Nietoperzy, w której
wzięło udział ponad 60 osób.
W wydarzeniu zorganizowanym
przez Kozienicki Park Krajobrazowy
mógł uczestniczyć każdy, kto chciał
poznać bliżej tę grupę zwierząt i wymienić się spostrzeżeniami ze spotkań z nietoperzami. Błażej Wojtowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Nietoperzy opowiedział
o tych niezwykłych ssakach, a podczas
części praktycznej udało się odłowić
mroczka późnego i gacka brunatnego.
Stan populacji nietoperzy w Puszczy
jest dobry dzięki sprzyjającym im metodom gospodarki leśnej. Nietoperze
zaś – polując na owady – mają swój
wkład w zwiększanie odporności lasu.
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UROCZYSKO MIODNE
Wśród pomników przyrody Puszczy
Kozienickiej dominują dęby.

Jacek Koba
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Położenie Puszczy Kozienickiej
na przecięciu ważnych
szlaków komunikacyjnych
oraz w pobliżu Warszawy
i Radomia sprawia, że od
lat lasy te stanowią miejsce
wypoczynku i rekreacji.
Dlatego ochrona przyrody
jest ogromnym wyzwaniem
dla gospodarzy tego terenu,
a prowadzenie gospodarki
leśnej wymaga godzenia często
przeciwstawnych oczekiwań.

Przyroda pod ochroną
Ochrona przyrody w LKP Puszcza Kozienicka jest prowadzona w formie rezerwatów, parku krajobrazowego, obszarów
chronionego krajobrazu, pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów Natura 2000 oraz ochrony gatunkowej. Jest nią
objęta większość najcenniejszych puszczańskich ekosystemów.

Rezerwaty

W Puszczy Kozienickiej jest 16 rezerwatów, o łącznej powierzchni ponad 1300 ha,
chroniących głównie zbiorowiska leśne.
W 1964 roku utworzono pierwszy rezerwat
– Zagożdżon (Nadl. Kozienice), z naturalnymi
drzewostanami mieszanymi z udziałem jodły
na granicy jej zasięgu. Jodła ma ważną ostoję
także w rezerwacie Ciszek (Nadl. Radom). Ciekawy jest też rezerwat Miodne (Nadl. Zwoleń)
z ostatnim w granicach LKP dużym stanowiskiem buka pochodzenia naturalnego.

Puszcza Kozienicka stanowi mozaikę siedlisk. Wiele terenów jest trwale lub okresowo zalewanych. Dla ochrony szaty roślinnej lasów wilgotnych i bagiennych, łęgów,
a także wilgotnych zbiorowisk nieleśnych
powołano m.in. rezerwaty Załamanek,
Brzeźniczka i Ługi Helenowskie (nadl. Kozienice i Zwoleń). Na uwagę zasługuje też
rezerwat Guść (Nadl. Kozienice), ukazujący
kontrasty przyrody północnej części Puszczy – malownicze pagórki wydmowe obok
trudno dostępnych olsów i łęgów.
Rezerwaty Puszczy Kozienickiej stanowią
przykład godzenia potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego z intensywną rekreacją. Rezerwat Jedlnia (Nadl. Radom) już
w okresie międzywojennym był miejscem
wypoczynku mieszkańców Radomia. Szczególnie chętnie odwiedzają go amatorzy spacerów i wędkarze, ponieważ południową
granicę rezerwatu stanowi zalew Siczki na

Gzówce. Turystów przyciąga też największy
w Puszczy (prawie 300 ha) rezerwat Krępiec
(Nadl. Zwoleń), który ukazuje urozmaicony
geomorfologicznie fragment lasu z bogatą
siecią wodną. Najbardziej znane jest jednak
Źródło Królewskie (pogranicze nadleśnictw
Kozienice i Zwoleń). Urok tego miejsca i dobra infrastruktura turystyczna sprawiają, że
odpoczynku szukają tu całe rzesze ludzi.

Pomniki przyrody

O nazwaniu kompleksu leśnego „puszczą“
przesądzają drzewostany ze starymi drzewami. Najokazalsze i wiekowe drzewa – ponad
270 – w Puszczy Kozienickiej objęto ochroną
jako pomniki przyrody. Najwięcej takich okazów (ok. 100) rośnie w obrębie leśnym Pionki.
Wśród drzew pomnikowych Puszczy dominują dęby szypułkowe i bezszypułkowe.
Inne to sosna zwyczajna, buk zwyczajny,
wiąz szypułkowy, olsza czarna, lipa drobno-

las w dobrych rękach
listna, świerk pospolity oraz jodła pospolita.
Symbolem Puszczy jest dąb szypułkowy
w rezerwacie Zagożdżon, noszący imię króla
Zygmunta II Augusta. Jego wiek szacuje się
na 250–350 lat; obwód pnia na wysokości
pierśnicy wynosi 386 cm, a wysokość – 30 m.
Drzewo to wyróżnia strzelisty pień.

Użytki ekologiczne

Mniej znaną, lecz ważną formą ochrony są
użytki ekologiczne, wprowadzone na mocy
ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku.
Pierwsze użytki w Puszczy Kozienickiej utworzono w 1995 roku w Nadleśnictwie Kozienice. Aktualnie w LKP znajduje się ich ponad
100, a ich łączna powierzchnia przekracza
350 ha. W ramach użytków ekologicznych
chroni się grunty stanowiące istotne ogniwa
stabilizujące ekosystem Puszczy. Należą do
nich bagna śródleśne, łąki i pastwiska, dawne
stawy, oczka wodne i torfowiska.

Park krajobrazowy

W celu zachowania charakterystycznego
środowiska przyrodniczego na pograniczu
dwóch dużych jednostek przyrodniczo-geograficznych – Mazowsza i Małopolski –
w 1983 roku utworzono Kozienicki Park Krajobrazowy, zajmujący razem z otuliną nieco
ponad 30 tys. ha. Park nosi imię Profesora
Ryszarda Zaręby, leśnika związanego z SGGW
w Warszawie, który znaczną część pracy badawczej poświęcił Puszczy Kozienickiej.
Nadleśnictwa LKP współpracują z administracją parku, wspierając działania na rzecz
ochrony przyrody. W ostatnim czasie włączyły się w program badań i ochrony nietoperzy.

Natura 2000

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska została objęta zasięgiem sieci Natura 2000,
która służy kompleksowej ochronie wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych na
całym kontynencie. W Puszczy Kozienickiej
utworzono dwa obszary: specjalny obszar
ochrony siedlisk (SOO) Puszcza Kozienicka oraz obszar specjalnej ochrony ptaków
(OSO) Ostoja Kozienicka. Ponadto południowa część obrębu leśnego Zwoleń należy do
SOO Dolina Zwoleńki. W sumie sieć Natura
2000 pokrywa większość terenu LKP.

Zadania, jakie system obszarów funkcjonalnych stawia przed leśnikami, polegają na
zharmonizowaniu działań w zakresie gospodarki leśnej z potrzebami ochrony przyrody.
W latach 2011–2013 we wszystkich obrębach leśnych LKP przeprowadzono prace fitosocjologiczne w celu rozpoznania aktualnego stanu szaty roślinnej. Wyniki posłużyły
do aktualizacji zasięgu leśnych siedlisk przyrodniczych chronionych przez sieć Natura
2000. Obecnie w każdej rewizji planów urządzenia lasu dla nadleśnictw LKP uwzględnia
się wymogi ochrony siedlisk przyrodniczych.
Ponadto Nadleśnictwo Zwoleń – w ramach
„Programu ochrony gatunków i siedlisk na
gruntach zarządzanych przez PGL LP” – prowadzi ochronę siedlisk żółwia błotnego.

Inne formy

Ochrona przyrody w LKP Puszcza Kozienicka polega także na inwentaryzacji
rzadkich i chronionych gatunków roślin
i zwierząt występujących w Puszczy oraz
gromadzeniu danych o nich. Materiały te
udostępnia się osobom prowadzącym badania przyrodnicze. W ramach czynnej ochrony
gatunkowej utworzono również kilkanaście
stref ochrony wokół gniazd ptaków.

“

Rezerwaty, podobnie jak cała
przyroda, przeobrażają się pod
wpływem czynników naturalnych.
W LKP Puszcza Kozienicka drzewostany podlegają intensywnym
przemianom głównie w wyniku
gradacji owadów, działania wiatru
i trwałego obniżenia się poziomu
wód gruntowych. Również ściśle
konserwatorski model ochrony,
wykluczający ingerencję człowieka,
powoduje, że to, co było przedmiotem ochrony w momencie utworzenia rezerwatu, dzisiaj zanika lub
istotnie zmienia charakter. Dlatego
zachowanie najcenniejszych fragmentów puszczańskiej przyrody
jest dużym wyzwaniem.

E. NOWICKA

ŁUGI, CZYLI BAGNA
Torfowisko w rezerwacie Ługi Helenowskie.

Przez ćwierć wieku istnienia LKP Puszcza Kozienicka wszechstronnie rozpoznano i monitorowano stan ekosystemów.
Wiedza w ten sposób zdobyta będzie wytyczać kierunki rozwoju LKP.

OKAZAŁE JODŁY
Przez rezerwat przyrody Ponty przebiega północna
granica naturalnego zasięgu występowania jodły.
R. JELONKIEWICZ
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BocianiMy

w lasach

Porozmawiajmy o bocianie, ale o tym leśnym, czyli bocianie czarnym, którego dotyczy projekt BocianiMy w Lasach. Co jest
celem projektu?
Najkrócej rzecz ujmując, ochrona bociana czarnego, a konkretnie – opracowanie
i wdrażanie dobrych praktyk w zakresie
ochrony i zarządzania populacją tego gatunku. Można powiedzieć, że warunki życia
bocianów czarnych w dużym stopniu zależą
od leśników, ponieważ ptaki te występują
tylko na terenach leśnych. Działania, zaplanowane na lata 2018 i 2019 i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, są realizowane przez Leśny Zakład Doświadczalny

D. ANDERWALD

Z dr hab. Dorotą Zawadzką
z Komitetu Ochrony Orłów
rozmawia Dorota Włosowska
SGGW w Rogowie we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów. Mamy nadzieję, że
ich efekty będą widoczne jeszcze długo po
zakończeniu projektu.
Prace w zakresie ochrony, badań i edukacji są prowadzone w 47 nadleśnictwach,
na terenie których leży 21 obszarów ptasich
Natura 2000 oraz 17 leśnych kompleksów
promocyjnych. Do działań ochronnych należy
m.in. tworzenie nowych lub weryfikacja istniejących stref ochrony w konsultacji z nadleśnictwami, a w niektórych przypadkach także
stabilizacja lub wzmocnienie gniazd. Prace
badawcze obejmują pomiary drzew gniazdowych i ich otoczenia, wyznaczanie drzew

biocenotycznych, czyli takich, na których
ptaki mogą zbudować nowe gniazdo w tym
samym rewirze, oraz pomiary poziomu wody
na żerowiskach.
Jaka jest kondycja gatunku w Polsce, a na
tym tle – w Puszczy Kozienickiej? Ile gniazd
zlokalizowano w Puszczy?
Bocian czarny gniazduje w całym kraju,
ale jest nieliczny. Krajową populację szacuje
się na 1200–1400 par lęgowych. Dla porównania: liczba par bociana białego wynosi
ok. 50 tys. W centralnej i południowej Polsce
liczebność bociana czarnego jest stabilna, ale
na północnym wschodzie notuje się długookresowy spadek.
W Puszczy Kozienickiej znamy 11 gniazd
bociana czarnego. W zeszłym roku zajęte
były tylko dwa, a w tym roku jedno. Ze względu na tegoroczną suszę wiosną i latem wiele
par nie przystąpiło do lęgów, więc nie jest to
dobry sezon na ocenę liczebności gatunku.
Główna przyczyna opuszczania stanowisk
przez bociany to przesuszenie siedlisk i związany z tym brak miejsc żerowania. Inny powód,
równie częsty, to zbyt silne zwarcie drzew rosnących wokół gniazda, ograniczające ptakom
możliwość dolotu. Ponadto bocianom brakuje
starych, rozłożystych drzew na gniazda. Na nizinach Polski stare dęby stanowią mniej więcej
połowę drzew gniazdowych bociana czarne-
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WSPÓLNIE DO CELU
W projekcie uczestniczą ornitolodzy i leśnicy.

las w dobrych rękach
go, a stare sosny – jedną trzecią. W Puszczy
Kozienickiej udział dębów wynosi 63 procent.
Jak jest prowadzona ochrona bociana
czarnego?
Gatunek ten, jak mówiłam, potrzebuje starych drzew, których konary utrzymają jego
ważące ponad tonę gniazdo i które rosną
w drzewostanie o luźnym zwarciu, zapewniającym dolot. Takie drzewa, o charakterze
przestojów, należy pozostawiać podczas prac
leśnych.
Wokół zasiedlonych gniazd wytycza się
strefy ochrony: całoroczną, o promieniu do
200 m, i okresową (od 15 marca do 31 sierpnia), o promieniu do 500 m. Obowiązuje zakaz
wstępu do tych stref i wprowadzania w nich
zmian środowiskowych, np. ścinania drzew.
Wokół pni drzew gniazdowych zakłada się
blaszane opaski o szerokości co najmniej
0,5 m, które uniemożliwiają kunom wspięcie się do gniazda. Dodatkowo pnie drzew
gniazdowych w trakcie sezonu lęgowego kilkakrotnie opryskuje się terpentyną, ponieważ
jej zapach odstrasza ssaki drapieżne.
Bocianowi czarnemu sprzyja mała retencja, ochrona rozlewisk tworzonych przez
bobry i zatrzymanie za pomocą zastawek
odpływu wody rowami melioracyjnymi.
Działania ochronne projektu BocianiMy
polegają również na monitoringu stanowisk,
który dostarcza danych na temat zasiedlenia gniazd, sukcesu lęgowego i liczby wylatujących młodych. Wielu nieznanych dotąd
szczegółów z biologii bociana czarnego, dających podstawy do skuteczniejszej ochrony,
dostarczają zdjęcia i filmy z fotopułapek zamontowanych przy gniazdach przed przylotem ptaków. Rejestracja on-line pozwala na
bieżąco obserwować zachowania bocianów.
Z kolei dzięki telemetrii satelitarnej możemy
poznać trasy i terminy przelotów młodych
bocianów czarnych na zimowiska i lęgowiska, długość życia, a często także przyczyny
śmiertelności. Filmy z fotopułapek, podgląd
on-line oraz mapa przelotów są dostępne
na stronie projektu www.bocianimy.pl.
Jakie działania zrealizowano w ramach
projektu?
W zasadzie wszystkie planowane. O większości już powiedziałam. Dodam, że podgląd
on-line gniazda bociana czarnego prowadzo-

no w Puszczy Noteckiej. W bieżącym roku
wszyscy mogli obserwować zachowanie ptaków w lęgu, w którym wykluły się i opuściły
gniazdo trzy młode.
W ciągu dwóch lat młodym bocianom założono 42 loggery – nadajniki GPS/GSM. Dane
z ubiegłego sezonu nie są optymistyczne.
Żaden ze śledzonych telemetrycznie ptaków
nie powrócił do Europy. W Puszczy Kozienickiej w zeszłym roku loggery założono dwóm
młodym z lęgu w Nadleśnictwie Zwoleń. Jeden ptak zginął jesienią na Słowacji, a drugi
na zimowisku w Etiopii. W tym sezonie logger
dostał młody bocian z Nadleśnictwa Kozienice. Wiemy, że opuścił gniazdo 20 sierpnia,
26 sierpnia zatrzymał się nad rzeką Torysą
na Słowacji, a 1 września był nad rzeką Cisą
na Węgrzech.
W ramach projektu opracowano dla nauczycieli scenariusze zajęć lekcyjnych o bocianie czarnym, a w czerwcu tego roku przeprowadzono 20 warsztatów edukacyjnych.
Jak, będąc amatorem, obserwować bociany czarne?
Nie jest to łatwe. Bocian czarny należy
do ptaków skrytych. Jego gniazda podlegają
ochronie strefowej i nie wolno się do nich zbliżać. Zbiorniki wodne i rozlewiska, na których
ptaki żerują, zazwyczaj są otoczone lasem.
Na otwartej przestrzeni bociany pojawiają się
częściej w końcu sierpnia, gdy koczują przed

Na stronie projektu
www.bocianimy.pl
dostępne są filmy z fotopułapek,
podgląd on-line oraz mapa
przelotów ptaków z loggerami.

wędrówką na zimowiska, i wówczas można
je obserwować.
Obecność bociana czarnego na oczku wodnym w willowej zabudowie warszawskiego
Ursynowa i w podobnym środowisku na
peryferiach Łodzi pozwalają mieć nadzieję,
że spotkania z tym gatunkiem nie będą już
tak rzadkie. Polecam stronę Bocian czarny
on-line i nagrania z fotopułpek.
Dziękuję za rozmowę.

Z ukrycia
Zdjęcie z fotopułapki zamontowanej w ramach
projektu BocianiMy, 16.04.2018 r.
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Fascynujący

świat owadów
Świat owadów może fascynować nie tylko pasjonatów entomologii, lecz także tych, którzy
chcą przez bezpośrednią obserwację poszerzać wiedzę przyrodniczą. Owady, otaczające
nas na każdym kroku, są wskaźnikami stanu środowiska, wartości przyrodniczych, a nawet zmian klimatu.
Z Markiem Miłkowskim,
przyrodnikiem i członkiem
Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego,
rozmawia Edyta Nowicka
Jakie gatunki owadów występują w regionie radomskim?
To zależy od siedliska. Inne gatunki spotyka się na łąkach, inne w lasach, a jeszcze
inne na skrajach lasów i w pobliżu wód, torfowisk czy na ugorach.
Zacznijmy od motyli.
Najciekawsze motyle w naszym regionie
to kilka gatunków z listy Natura 2000. Na
przykład czerwończyk fioletek, związany z wilgotnymi łąkami – ważny gatunek
wskaźnikowy jakości tego siedliska. Jego
stanowiska są stosunkowo nieliczne, ponieważ wiele łąk zarasta lub jest koszonych
zbyt intensywnie, a jemu najbardziej sprzyja
użytkowanie ekstensywne. Larwy rozwijają
się na rdeście wężowniku. Populacje tego
gatunku charakteryzuje mała dyspersja,
czyli możliwość kontaktowania się ze sobą,

W NATURZE
M. MIŁKOWSKI
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Od lewej: zgniotek cynobrowy, pachnica dębowa,
zalotka większa, smukwa okazała oraz
modliszka zwyczajna podczas składania jaj.

WARTO
KOSIĆ ŁĄKI

Aby zwierzęta i rośliny związane
z łąkami miały warunki umożliwiające im przetrwanie, jest potrzebne
ekstensywne użytkowanie tych terenów (czyli co najmniej ich koszenie),
które zapobiega zarówno rozwojowi
drzew czy krzewów, jak i niepożądanej intensyfikacji rolnictwa (np.
nawożeniu i nadmiernemu wypasowi). Nadleśnictwo Zwoleń prowadzi
takie prace w leśnictwach Molendy,
Motorzyny, Sucha, Podgóra i Słowiki
na łącznej powierzchni ponad 50 ha,
w większości na użytkach ekologicznych. Jest to realizacja planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej na lata 2017–2022 w ramach

co w sytuacji ich oddzielenia powoduje zagrożenie. Najbogatsze stanowisko znajduje
się w rejonie stawów pod Bąkowcem.
Kolejnym gatunkiem, również związanym z ekstensywnie użytkowanymi łąkami, jest modraszek telejus. Rozwija się
na krwiściągu lekarskim. Larwy po dwóch,
trzech tygodniach żerowania w kwiatach
spadają na podłoże łąki i tam są adoptowane przez mrówki. Zachowanie gąsienic
w mrowisku również jest ciekawe – pożerają one larwy mrówek.
Najliczniejszy z gatunków naturowych to
czerwończyk nieparek, o wyraźnym dymorfizmie płciowym, m.in. samica ma dużo więcej ciemnych plamek na wierzchniej stronie
skrzydeł. Występuje na wszystkich rodzajach łąk, ale najchętniej na wilgotnych, co
jest związane z żerowaniem larw na szczawiu, najczęściej wodnym i lancetowatym.
W regionie radomskim można spotkać
ponad 80 gatunków motyli dziennych. Niektóre są pospolite i zostały zdjęte z listy gatunków chronionych. Tak jest w przypadku

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie ochrony siedlisk lęgowych
rycyka, kszyka, krwawodzioba i czajki.
W ten sposób nadleśnictwo kontynuuje wcześniejsze programy rolnośrodowiskowe dotyczące koszenia łąk,
w których uczestniczyło. Prace polegają
na mechanicznym wykaszaniu łąk od
15 czerwca do 31 października, z pozostawieniem 15–20 proc. powierzchni
nieskoszonej, i na usunięciu biomasy.
Wykonanie pokosu w tym terminie nie
niszczy lęgów ptaków gniazdujących
na łąkach i pozwala większości roślin
łąkowych na wydanie nasion. Usunięcie
biomasy umożliwia roślinom kiełkowanie i wzrost, ułatwia też rozprzestrzenianie się nasion. Na nieskoszonej
części łąki dojrzewają trawy i zioła
później kwitnące; ponadto chronią się
tam zwierzęta.
Jednym z wymogów programu jest
niestosowanie koszenia okrężnego

pazia królowej, choć nadal znajduje się on
na czerwonej liście gatunków ginących i zagrożonych. Paź królowej nie ma tak specyficznych wymagań jak wcześniej opisane
motyle. Jego larwy rozwijają się na roślinach
baldaszkowatych, zarówno tych dziko rosnących, jak i np. na marchwi czy pietruszce.
Niemniej jego populacje też nie są wielkie.
Nie można zapominać o motylach nocnych, czyli ćmach, licznie występujących
w różnych siedliskach naszego regionu.
Jakie cenne gatunki chrząszczy występują w Puszczy Kozienickiej?
Jest wiele cennych gatunków, ale tylko niektóre są objęte prawną ochroną. Należy do
nich pachnica dębowa, zasiedlająca dziuple
starych drzew. To gatunek parasolowy, co
oznacza, że poprzez jego ochronę chroni się
całe mikrosiedlisko – pozostałe gatunki żyjące w dziupli. Przykładowo w dziupli o objętości 1 m3 może żyć kilkaset gatunków owadów
i wiele z nich występuje rzadziej niż pachnica.
Dziuple są zasiedlane także przez inne zwierzęta: ptaki, popielice, gryzonie i drobne ssaki.

E. NOWICKA
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od zewnątrz do środka powierzchni.
Dzięki temu małe zwierzęta (żaby,
gryzonie i ptaki) mogą uciec przed
kosiarką. Inny wymóg to podwyższona wysokość koszenia, co pozwala
chronić drobne zwierzęta oraz ograniczyć uszkadzanie kęp turzyc i warstwy mszystej. Takie użytkowanie łąk
przyczynia się do zachowania cennych
śródleśnych ekosystemów łąkowych
i bytujących tutaj ptaków.
(Łukasz Gregorczyk, Marcin Madej)

Następny gatunek chroniony, częstszy we wschodniej Polsce, a w Puszczy
Kozienickiej znany z jednego stanowiska
w okolicach Januszna, to żyjący pod korą
zamierających, starych drzew zgniotek cynonbrowy.
Inny, kwietnica okazała – duży, charakterystyczny chrząszcz – ma w Puszczy większość
swoich stanowisk. Zamieszkuje głównie
drzewostany dębowe. Najliczniej występuje w rezerwacie Jedlnia; spotyka się ją również w rezerwacie Ponty. Zasiedla dziuple
w pniach i konarach starych drzew.
Inne chronione lub wpisane na czerwoną
listę gatunki chrząszczy środowiska leśnego
to m.in. biegacz zielonozłoty czy niemający
polskiej nazwy Stenagostus rufus z rodziny
sprężykowatych. Chrząszcz ten rozwija się
w drewnie, głównie sosen. W Puszczy jest
stosunkowo rzadki. Inny gatunek sprężyka, bardzo cenny z przyrodniczego punktu
widzenia, to tęgosz rdzawy. Zamieszkuje
dziuple, tak jak pachnica, i co ciekawe, jest
jej antagonistą – larwy tęgosza zjadają znaj-
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PRZECIW
SUSZY

nizinnych”. Prace polegały na gromadzeniu wody w małych zbiornikach
naturalnych i sztucznych oraz podpiętrzaniu jej w korytach rzek i potoków,
w kanałach i rowach, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju
krajobrazu naturalnego. Wykonano pięć
zespołów zastawek i przeprowadzono
remont zbiornika wodnego.
Obecnie zwoleńscy leśnicy realizują
projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności lasów na zagrożenia
związane ze zmianami klimatu. W 2020

Lasy odgrywają priorytetową rolę
w retencjonowaniu wody (jej
gromadzeniu i przetrzymywaniu)
oraz ochronie zasobów wodnych.
Nadleśnictwo Zwoleń w celu poprawienia warunków wilgotnościowych
uczestniczyło w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy
w ekosystemach leśnych na terenach

Zastawka o regulowanym piętrzeniu wody

dujące się w kokolitach larwy i poczwarki
pachnicy i innych poświętnikowatych.
Kolejnym interesującym gatunkiem jest
dość pospolity, choć znajdujący się na
czerwonej liście wałkarz lipczyk. To piękny
chrząszcz. Zdarza się, że wyrządza szkody
w młodych nasadzeniach drzew leśnych,
ponieważ larwy żerują na ich korzeniach.
Dość ciekawy gatunek – Isorhipis marmottani z rodziny Eucnemidae, spokrewnionej
ze sprężykami – znalazłem w lesie między
Kieszkiem a Dąbrową Kozłowską. Zachowanie
malutkiego, bo mierzącego zaledwie 3–6 mm,
bardzo ruchliwego chrząszcza jest niezwykłe.
Samice wygryzają w drewnie otworki podobne
do tych robionych przez kołatki, wchodzą do
niego głową w dół i tkwią w tej pozycji. Samce
po opuszczeniu drewna od razu chcą kopulować, ale często muszą wcześniej stoczyć walkę
z innymi samcami, w czasie której starają się
odciąć konkurentom grzebykowate czułki.
Są gatunki, którym niezbyt intensywna
gospodarka leśna wręcz służy. Na przykład

roku zostanie zmodernizowany śródleśny zbiornik w leśnictwie Policzna,
ważny ze względu na położenie
wśród lasów wodochronnych.
Mała retencja, czyli gromadzenie wody
w małych zbiornikach i jej podpiętrzanie w niewielkich ciekach, przyczynia
się do ograniczenia deficytu wody oraz
poprawy warunków mikroklimatycznych, właściwości gleb, odporności lasu
(w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego), warunków bytowania fauny
i kondycji drzewostanów. (MM, ŁG)

Zbiornik wodny

M. MADEJ

M. MADEJ

Zastawka o stałym piętrzeniu wody

M. MADEJ
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larwy borodzieja próchnika żerują w pniakach ściętych drzew. Gatunek ten jest licznie
spotykany w rejonie Świerży Górnych.
A owady terenów otwartych?
Do gatunków ciepłolubnych, występujących na ugorach i skrajach lasów, zwłaszcza sosnowych, należą błonkówki. W lesie
pod Suskowolą stwierdziłem obecność
niezwykle rzadkiej sawczynki piaskowej
z rodziny złotolitek. Gatunek ten zasiedla
ugory i suche murawy; pasożytuje w gniazdach innych błonkówek.
Inny rzadki gatunek to smukwa okazała,
teraz spotykana nieco częściej ze względu
na ocieplenie klimatu. Ma bardzo ciekawą
biologię. Samica wyszukuje larwy żukowatych i wbija w nie pokładełko, po czym
składa w nich jaja.
Do najcenniejszych gatunków błonkówek należą trzmiele, odgrywające dużą rolę
w zapylaniu roślin.
Warto chronić błonkówki, na przykład budując dla nich domki czy hotele, ponieważ

wiele z nich ma ogromne znaczenie przy
zapylaniu roślin.
Co z innymi grupami owadów?
Wśród szarańczaków jest kilka bardzo
rzadkich gatunków. Jeden z ciekawszych,
uważany za ginący, to napierśnik torfowiskowy – duży owad, mierzący do 4 cm. Występuje m.in. na torfowisku Okólny Ług.
Ciekawą grupą są też ważki zasiedlające
wody stojące i rzeki, a zwłaszcza starorzecza. W okolicach Pionek odnotowałem rzadkie i chronione gatunki, np. zalotkę większą.
Czy w regionie obserwuje się gatunki
świadczące o ociepleniu klimatu?
Takim gatunkiem jest modliszka zwyczajna. Jeszcze kilkanaście lat temu była wielką
rzadkością, a obecnie staje się stałym elementem krajobrazu. Miejscami jej rozwoju
są ugory, skraje lasów sosnowych i inne
nasłonecznione biotopy. Najliczniejsza jest
prawdopodobnie pod Żytkowicami, bo tam
są takie suche siedliska.
Dziękuję za rozmowę.
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S. GAŁĄZKIEWICZ

Łukasz
Gregorczyk,
Marcin Madej

mszary
i bagnA
Rezerwat Okólny Ług chroni największe
torfowisko w Puszczy Kozienickiej, na którego
obrzeżu zachowały się połacie borów oraz brzezin
bagiennych z ich specyficzną florą. Duży obszar
pływającego mszaru i rozległe lustra wody
sprzyjają licznym gatunkom zwierząt unikającym człowieka, głównie ptakom wodnym i błotnym. Gniazdują tu m.in.
żurawie, rycyki i błotniaki
stawowe.

Charakterystyczne krajobrazy południowej części Puszczy
Kozienickiej to bezleśne obszary torfowisk mszystych otoczone
sosnowymi borami. Zespół kilku takich bagien, dający początek
rzece Zwoleńce, jest chroniony w rezerwacie Ługi Helenowskie.
Dominują tu mchy torfowce. Liczne oczka wodne i doły po
wydobyciu torfu sprzyjają różnym gatunkom fauny. Krajobraz
torfowisk z karłowatymi sosnami i krzewinkami przypomina
tundrę. Ostatnio zamierają sosny otaczające ługi (tak zwyczajowo
tutejsza ludność nazywa bagna). Przyczyną jest działalność
bobrów, które znalazły tu miejsce bytowania.

dla lasu, dla ludzi

Beata Waluś

Restytucja

raka, różanki i strzebli błotnej
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w tym Kozienicki Park Krajobrazowy, realizuje
działania w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Dzięki ochronie czynnej raki szlachetny i błotny oraz ryby – różanka i strzebla
błotna, które kiedyś występowały w wodach tego regionu, mają szansę na powrót.
Obcy jest silniejszy

pasożytnicze. Zdziesiątkowała ona populacje
polskich raków. Obecnie większość naszych
wód śródlądowych przejęły we władanie raki
amerykańskie – wszędobylski rak pręgowaty
i coraz częściej spotykany rak sygnałowy.
Rodzime gatunki raków wymagają ochrony czynnej. W Puszczy Kozienickiej prowadzi
się ją dzięki wylęgarni, utworzonej w Augustowie w ramach projektu ochrony bioróżnorodności. Przywożone są tu osobniki
dorosłe, których zadaniem jest rozród. Kiedy
ich potomstwo osiągnie odpowiednie roz-

Kiedyś Polska była potęgą, jeśli chodzi
o raka szlachetnego czy raka błotnego. Przez
dziesiątki lat ich dzikie populacje były mocno eksploatowane. W latach 20. ubiegłego
wieku odłowy obu gatunków przekraczały
610 ton rocznie. Duże ilości złowionych zwierząt eksportowano. Intensywna eksploatacja
rodzimych populacji na tyle je zubożyła, że
zaczęto sprowadzać raki amerykańskie, które przywiozły ze sobą dżumę raczą, chorobę
wywoływaną przez mikroskopijne grzyby

RAK SZLACHETNY

miary i właściwą twardość pancerzyka, jest
wypuszczane na łono natury. W Puszczy Kozienickiej jest wiele siedlisk odpowiednich dla
raka szlachetnego, głównie drobnych cieków
wodnych, nieużytkowanych i niezbyt często
penetrowanych przez ludzi. Z odłowionych
na terenie Puszczy samic od początku realizacji projektu uzyskano wylęg ok. 8 tys.
młodych raczków. Część z nich została wypuszczona do tutejszych cieków i wzmocniła liczebność lokalnych populacji. Pozostałe
wypuszczono do wytypowanych cieków, na
których wcześniej uformowano kilkanaście
rumowisk kamiennych, mających pełnić
funkcję raczych kryjówek. W kolejnych latach
będzie prowadzony monitoring tych miejsc.
Daje to nadzieję, że pogłowie raka szlachetnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym
zostanie odtworzone.

RAK BŁOTNY

Wypuszczanie samic użytych do rozrodu.

Dorosły osobnik w basenie hodowlanym.

ARCH. KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Niezwykłe ryby walczą
o przetrwanie

ARCH. KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
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Największym zagrożeniem dla różanek
jest utrata naturalnych miejsc inkubacji ikry,
czyli małży – szczeżui oraz skójki – ponieważ są one inkubatorami i osłoną dla larw
różanki. Samica nie składa ikry na piasek
czy na rośliny wodne, tak jak robi to większość gatunków ryb, lecz do wnętrza małża,
do jego syfonu wypustowego. Zaraz potem

las w dobrych rękach
nad małżem przepływa samiec, wypuszczając nad syfonem wlotowym niewielkie ilości
nasienia. Wraz z wodą nasienie jest wciągane przez syfon, co prowadzi do zapłodnienia
ikry. Rozwój zarodków odbywa się w jamie
skrzelowej małża. Młode różanki pozostają
w niej przez ok. miesiąc, odżywiając się substancjami zmagazynowanymi w swoich woreczkach żółtkowych. W tym czasie są skutecznie chronione przed drapieżnikami. Gdy
larwy osiągną wielkość ok. 9 mm, wypływają
z małża przez syfon wypustowy.
Małżom zagraża głównie człowiek, który
bezmyślnie zrzuca ścieki do wód naturalnych lub podczas tworzenia kąpielisk czy
pogłębiania zbiorników wybiera i wyrzuca
na brzeg muł denny wraz z małżami. Między
innymi dlatego znacząco spadła liczebność
różanek. Gatunek został objęty ochroną nie
tylko przez polskie prawo, lecz także przez
prawo unijne.
Dzięki projektowi do wytypowanych niewielkich zbiorników wodnych w Puszczy
Kozienickiej wpuszczono ponad 2 tys. różanek. Miejsca restytucji są monitorowane,
kontroluje się też jakość wód oraz kondycję
różanek i małży.
W przypadku strzebli błotnej głównym
celem działań podejmowanych w ramach
czynnej ochrony tego gatunku jest chronienie
przed zagładą ostatnich lokalnych populacji.
Na terenie całego kraju ryba ta jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem.

CZY MAM BEZPOŚREDNI WPŁYW
NA OCHRONĘ ZAGROŻONYCH GATUNKÓW?

Zarówno różanka i strzebla, jak i raki są zwierzętami wodnymi, więc żeby mogły
bytować w środowisku naturalnym, są potrzebne czyste wody i ich odpowiednia
ilość. Każdy z nas może coś zrobić w tej sprawie.
• Nie mamy dużego wpływu na to, czy wystąpi susza, ale możemy wpłynąć na
decydowanie o tym, czy rzeki będą miały naturalny bieg.
• Możemy kształtować swoje codzienne nawyki, np. ograniczyć zużycie wody
i środków czystości.
• Podczas rekreacji nad wodą dbajmy, aby znalezione przy brzegu małże trafiły
do wody i miały szansę przeżyć, a wraz z nimi maleńkie różanki.
• Dbajmy o edukację ekologiczną własną oraz innych. Być może wtedy projekty
ochronne nie będą potrzebne.

Należy do najmniejszych przedstawicieli
karpiowatych w Polsce. Jest uważana za
postglacjalnego przybysza ze wschodu lub
relikt glacjalny środkowoeuropejskiej fauny.
Siedliskiem strzebli są prawie wyłącznie
płytkie śródtorfowiskowe zbiorniki o głębokości kilkudziesięciu centymetrów, z wodą
o odczynie pH od 5,5 do 7,0 i o powierzchni
rzadko przekraczającej hektar.
Osobniki strzebli błotnej wyhodowane
w ramach projektu są wypuszczane na wolność na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

RÓŻANKA

Ośrodek Edukacyjny
Ko z i e n i c k i e g o P a r k u
Krajobrazowego

STRZEBLA BŁOTNA
Osobniki rodzicielskie użyte do rozrodu.

ARCH. KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
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Podchów młodego pokolenia.

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
w kwocie 3 mln zł, z czego w Kozienickim
Parku Krajobrazowym 1 mln zł.

Ośrodek działa od 1994 roku we
wsi Augustów, założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1777 roku. Stanowi bazę
edukacji ekologicznej Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Siedzibę
ma w budynku dawnej leśniczówki
z 1905 roku, mieszczącym pierwotnie – w okresie zaborów – szkołę
carską. Na terenie obiektu znajdują
się też wiata i miejsce na ognisko.
Zajęcia są bezpłatne.
Kontakt telefoniczny:
48 612 34 41 lub 607 600 415.
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Mariusz Makuch

Drony w leśnictwie
coraz więcej zastosowań
Bezzałogowe statki powietrzne są powszechnie wykorzystywane
w fotografii, filmie oraz dziedzinach, w których jest wymagana obserwacja elementów dostępnych jedynie z powietrza.

M. MAKUCH

Drony ze względu na małe rozmiary i przystępną cenę są coraz szerzej wykorzystywane
m.in. do inwentaryzacji oraz szczegółowych pomiarów elementów infrastruktury technicznej budynków i budowli czy też inwentaryzacji przyrodniczej.

Narzędzie do tworzenia map

DRONY
CO NA TO PRAWO

Użytkowanie bezzałogowego
statku latającego zrównuje w statusie prawnym jego operatora
z pilotem samolotu załogowego.
Polskie przepisy zostały tak skonstruowane, aby wszyscy piloci
operujący w przestrzeni powietrznej mieli równe prawa i obowiązki
względem innych użytkowników
ruchu lotniczego. Operator statku
bezzałogowego wykonujący lot
jest niejako jego kapitanem i ciąży
na nim odpowiedzialność za mienie i zdrowie osób będących w zasiągu operacji lotniczych.

Drony wykorzystywane w leśnictwie
przede wszystkim dostarczają precyzyjnych
informacji o zmianach wynikających z prowadzenia gospodarki leśnej. Zdjęcia robi
się z pułapu 100–150 m nad powierzchnią
gruntu i za pomocą specjalistycznego oprogramowania składa się z nich ortofotomapę.
Na jej podstawie można łatwo zlokalizować
takie obiekty, jak luki, kępy, bagna czy obszary
z istniejącym odnowieniem, a także dokładnie pomierzyć ich faktyczną powierzchnię czy
zweryfikować powierzchnię zrębu lub terenu
przygotowanego do odnowienia.
Ortofotomapa może być precyzyjnie
zlokalizowana w terenie, czyli zawierać
współrzędne geodezyjne powalające na
sprawdzenie przebiegu infrastruktury liniowej i położenia infrastruktury kubaturowej
oraz weryfikację granic wydzieleń taksacyjnych, działek zrębowych czy użytków ewidencyjnych – to wszystko dzięki temu, że na
tego typu mapie są widoczne drzewostany
w różnym wieku i o różnej strukturze gatunkowej oraz grunty o różnym rodzaju
użytkowania. Ortofotomapa jest bardzo

przydatnym materiałem podkładowym do
aktualizacji warstw leśnej mapy numerycznej, przyspiesza jej opracowywanie i zwiększa dokładność.

W razie klęski żywiołowej
lub szacowania szkód

Innym zastosowaniem dronów jest inwentaryzacja szkód powodowanych przez
zwierzynę. Lasy Państwowe jako instytucja
odwoławcza, rozstrzygająca spory dotyczące szkód łowieckich, potrzebują narzędzi do
wiarygodnego oszacowania ich wielkości.
Drony przydają się zwłaszcza w przypadku szkód w uprawach wysokiej roślinności,
np. kukurydzy. Uzyskane materiały zdjęciowe stanowią niepodważalny dowód wielkości szkód, który może zostać wykorzystany
w ewentualnych sporach.

Z GÓRY WIDAĆ LEPIEJ
Ortofotomapa odnowienia lasu, wykonana
na podstawie zdjęć z drona.

las w dobrych rękach

DRON H 520
To urządzenie coraz częściej jest wykorzystywane
w leśnictwie. Za pomocą drona zlokalizowano
np. kępę drzew opanowanych przez kornika
ostrozębnego (fot. na str. 36).

M. MAKUCH

Bezzałogowe statki powietrzne służą
także do oceny rozmiaru szkód powodowanych przez czynniki biotyczne (żywe organizmy) i abiotyczne (czynniki fizykochemiczne). Do odszukania drzew lub całych
drzewostanów osłabionych w wyniku żerowania szkodników wykorzystuje się kamery
rejestrujące bliską podczerwień, a następnie
oprogramowanie do analizy i wyszukiwania
zarejestrowanych kolorów, odzwierciedlających obniżoną kondycję zdrowotną roślin.
W wypadku szkód powodowanych przez
wiatr lub okiść zobrazowania uzyskiwane za

pomocą dronów pozwalają na szybkie i wiarygodne, a przede wszystkim bezpieczne dla
człowieka zdobycie informacji o rozmiarze
klęski żywiołowej.

Lotem bliżej

Inwentaryzacja miejsc niedostępnych
w inny sposób to kolejne pole, na którym
drony wydają się niezastąpione. Dotyczy to
obszarów okresowo zalewanych wodą,
np. w wyniku działalności bobrów. Podgląd
na żywo podczas wykonywania lotu oraz
możliwość zrobienia zdjęć z takiej inspekcji

pozwalają na precyzyjne określenie położenia niedostępnych obszarów, a numeryczny model terenu w połączeniu z lokalizacją
bobrowych tam umożliwiają przeprowadzenie analiz obrazujących możliwy przyszły
rozmiar niedostępnego terenu.
Zdjęcia wykonane z powietrza wykorzystuje się też do monitoringu prac związanych z eksploatacją kruszyw kopalnianych.
Po przetworzeniu pozwalają one na wystarczająco precyzyjne określenie lokalizacji,
a także miąższości wydobytych kopalin. Są
znakomitym materiałem poglądowym informującym leśników o naruszeniu granic
bądź użytkowaniu terenu niezgodnie z przeznaczeniem.
A to tylko część możliwości, jakie daje
użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych w działalności leśnej. Korzyści
z wprowadzania przez Lasy Państwowe
nowych technologii do zarządzania lasami
są niezaprzeczalne.
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dla lasu, dla ludzi

Marcin Madej

W razie pożaru
procedury i infrastruktura

W ostatnich latach w polskich lasach rośnie zagrożenie pożarowe, przede
wszystkim w wyniku zmieniających się warunków klimatycznych i działalności ludzi. Wprowadzenie efektywnego systemu ochrony przeciwpożarowej staje się koniecznością. Dotyczy to m.in. Nadleśnictwa Zwoleń.

DOSTRZEGALNIA POŻAROWA
Element systemu ochrony przeciwpożarowej
w Lasach Państwowych.

WYPOSAŻENIE

PAD

Punkt alarmowo-dyspozycyjny jest
wyposażony w: telefon przewodowy,
radiotelefony bazowe, mapę terenu
nadleśnictwa z siatką koordynatów,
instrukcję postępowania na wypadek
pożaru, wykaz obowiązujących kryptonimów i numerów telefonów, instrukcję pracy i dziennik pracy dyspozytora, komputer pracujący w sieci LP
z dostępem do internetu i stosownym
oprogramowaniem oraz drukarkę.

Lasy zwoleńskie mają II kategorię zagrożenia pożarowego. W nadleśnictwie są dwie dostrzegalnie pożarowe (czyli wieże służące do
wykrywania pożarów), zlokalizowane w leśnictwach Motorzyny i Molendy. W ramach
„Kompleksowego projeku adaptacji lasów
i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie,
przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków
zagrożeń związanych z pożarami lasów” buduje się trzecią dostrzegalnię – w leśnictwie
Struga; zakupiono też samochód patrolowo-gaśniczy. Celem projektu jest zmniejszenie
negatywnych skutków pożarów w lasach,
sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia,
minimalizowanie strat i rozszerzenie obserwowanych obszarów leśnych. Ponadto zwoleńskie lasy są monitorowane z dostrzegalni
sąsiednich nadleśnictw.
Dostępność terenów leśnych dla pojazdów służb ratowniczych zapewniają drogi
i dojazdy pożarowe, a zaopatrzenie w wodę
do celów gaśniczych – punkty czerpania
wody i hydranty. W nadleśnictwie znajduje się baza sprzętu przeciwpożarowego,
wyposażona zgodnie z „Instrukcją ochrony
przeciwpożarowej lasu”. Do gaszenia pożarów wykorzystuje się samoloty, które stacjonują w leśnych bazach lotniczych.
W nadleśnictwie funkcjonuje punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD). Na podstawie

dyspozycji regionalnego PAD w poszczególnych punktach i leśnictwach są prowadzone
dyżury. Zagrożenie pożarowe jest prognozowane codziennie w okresie akcji bezpośredniej, tj. od marca do października. Punkt
prognostyczny jest wyposażony w wagosuszarkę do badania wilgotności ściółki i urządzenia pomiarowe czynników pogodowych.
Nadleśnictwo Zwoleń realizuje ponadto
projekt modernizacji sieci radiokomunikacji
ruchomej, koordynowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. W przyszłości
planuje się zmianę systemu obserwacji z tradycyjnego na monitoring cyfrowy z oprogramowaniem SmokeDetection.

SZYBKO I SPRAWNIE
Samochód patrolowo-gaśniczy
pierwszy dociera na miejsce pożaru.

ARCH. NADLEŚNICTWA ZWOLEŃ

ARCH. NADLEŚNICTWA ZWOLEŃ
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E. NOWICKA

Edyta Nowicka

Źródliska
Puszczy
Kozienickiej
Lasy Puszczy Kozienickiej obfitują w naturalne
źródliska, dające początek puszczańskim rzekom.
Często znajdują się one w urokliwych jarach lub
obniżeniach terenu porośniętych wilgotnymi,
bagiennymi, wielogatunkowymi lasami. Mają
ogromne znaczenie dla bioróżnorodności i objęte są ochroną. Można do
nich dotrzeć ścieżekami dydaktycznymi.

Królewskie Źródło to jedno ze źródeł Zagożdżonki, najdłuższej
rzeki Puszczy. Według legendy, kto się z niego napije, zakocha
się w pierwszej ujrzanej osobie. Podobno gasił tu pragnienie król
Władysław Jagiełło, polując w Puszczy Kozienickiej. Do źródła wiedzie ścieżka dydaktyczna Królewskie Źródła. Ciekawym miejscem
są źródliska Krępca i Krypianki bijące w największym tutejszym
rezerwacie – Krępcu. Strzegą ich drewniane rzeźby przedstawiające Krępa i Ankę, bohaterów romantycznej legendy. Ścieżka biegnie
przez pagórki porośnięte starodrzewem, od których nazwę wzięła
miejscowość Garbatka-Letnisko.

dla lasu, dla ludzi

Alicja Krasa

Społeczna odpowiedzialność

Lasów Państwowych

Żyjemy na jednej planecie, połączeni delikatną i gęstą siecią ekologicznych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych więzi, które kształtują nasze życie. Jeśli naszym celem jest
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, musimy wykazać większą odpowiedzialność za
ekosystemy, od których zależy nasza egzystencja, za siebie nawzajem jako członkowie
jednej ludzkiej rodziny i za przyszłe pokolenia, które poniosą konsekwencje naszych
bieżących decyzji.
Kofi A. Annan, Sekretarz Generalny ONZ

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe coraz częściej posługuje się pojęciem społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność jest strategią
zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwo w swoich działaniach dobrowolnie
uwzględnia interesy społeczne, aspekty
środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje
z otoczeniem firmy i informowanie o tych
działaniach. Kształtuje to warunki zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, a także przekłada się na wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Coraz więcej firm angażuje się w działania
ekologiczne, zwłaszcza te dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. Wzrasta świadomość znaczenia zrównoważonego gospodarowania surowcami, segregacji odpadów czy

edukacji ekologicznej pracowników i klientów.
Doskonałym partnerem do takich przedsięwzięć są Lasy Państwowe z racji swojej działalności i pełnionej misji. Podejmując współpracę z przedsiębiorstwami i organizacjami,
również Lasy otwierają się na społeczeństwo.
Na przykładzie nadleśnictw LKP Puszcza Kozienicka można zobaczyć, jak szerokie jest
spektrum takich działań.
Nadleśnictwo Kozienice brało udział, razem
z Policją, Strażą Pożarną, Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy w Kozienicach,
w „Wiosennej akcji sadzenia lasu”. Pracownicy nadleśnictwa m.in. pokazali, jak należy
sadzić i pielęgnować drzewa. Ponadto leśnicy
wspólnie z Uniwersytetem III Wieku Pionki,
Warsztatami Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniem Akcji Złotego Wieku promowali dbałość o zdrowie i ruch na świeżym powietrzu,
zwłaszcza z lesie, w ramach takich wydarzeń,
jak Mikołajkowy Nordic Walking i Ogólnopol-

Lasy Państwowe w imieniu Skarbu Państwa zarządzają lasami, które są majątkiem
całego narodu. Zapewniają bezpłatny wstęp do lasów i korzystanie z wielu ich dóbr.
Są jednostką samofinansującą się, koszty gospodarowania lasami pokrywają z przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. Oprócz utrzymania i pomnażania majątku
wnoszą do budżetu państwa znaczące środki finansowe. W 2018 roku z tytułu podatku
leśnego i innych podatków lokalnych do samorządów trafiło 387 mln zł, a na budowę i remonty dróg lokalnych przeznaczono 82,4 mln zł. Do budżetu państwa trafiło
1,6 mld zł. Na badania naukowe LP przeznaczyły 52,9 mln zł, na wsparcie parków
narodowych – 49,1 mln zł, darowizny na cele społecznie użyteczne wyniosły 15 mln zł,
a zabezpieczenie społeczne (ZUS i PFRON) – 500 mln zł.

L. ZACZYŃSKA
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JAŚ TEŻ SADZI LAS
Akcja sadzenia lasu w leśnictwie Januszno.

ski Marsz z Kijkami. Nadleśnictwo Radom,
partnerując Stowarzyszeniu Karuzela, zorganizowało festyn dla osób niepełnosprawnych. Zainteresowani mogli poznać i poczuć
las przez doznania sensoryczne. Udzielało się
także w organizowanej przez Stowarzyszenie Biegiem Radom i Jedleński Szczep Drużyn
Harcerskich i Zuchowych „Niezłomni” ZHR
imprezie biegowej „Tropem Wilczym – Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
W bieżącym roku Nadleśnictwo Zwoleń
wespół z przedsiębiorstwem Enea i Fundacją
Dom Wschodni zorganizowało III Bieg i Rajd
Rowerowy Niezłomnych, propagując przy
tym walory turystyczne okolicznych lasów.
Włączyło się także w Czarnoleski Festiwal
Sztuk „Czerpiąc ze źródeł”, organizowany
przez Fundację Rzeka EN, na którym leśnicy
przekazywali wiedzę o środowisku leśnym
oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.
Opisane działania – czyli podnoszenie
świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania
z lasu, informowanie o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz promocja aktywnego
spędzania wolnego czasu – to wyraz społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych i jednocześnie inwestycja w przyszłość.

las – dobre sąsiedztwo

Dorota Bojek

Drogi

wspólne inwestycje
Lasy Państwowe aktywnie uczestniczą w tworzeniu infrastruktury drogowej służącej lokalnej społeczności. Dofinansowują budowę, przebudowę
lub remonty dróg ważnych zarówno dla gmin, jak
i dla nadleśnictw.

Działania nadleśnictw polegają na partycypowaniu w kosztach realizacji budowy, przebudowy lub remontów dróg, które stanowią istotne szlaki komunikacyjne do wywozu pozyskanego drewna bądź zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających
do nich kompleksów leśnych. Pomoc finansowa udzielana samorządom ma również na celu stworzenie pozytywnego wizerunku
Lasów Państwowych jako instytucji aktywnie uczestniczącej w tworzeniu infrastruktury drogowej służącej lokalnej społeczności.
Nadleśnictwo Zwoleń, wykonując postanowienia zawarte w Zarządzeniu nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek
z gospodarką leśną, podjęło współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin, na terenie których prowadzi gospodarkę leśną. W 2017 roku dofinansowało przebudowę drogi gminnej w miejscowości Policzna (Gmina Policzna),
a w 2018 roku przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruda (Gmina Kozienice). W bieżącym roku Nadleśnictwo Zwoleń
partycypuje finansowo w realizacji trzech zadań. Jedno z nich – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka (Gmina
Chotcza) – już zostało zakończone. Natomiast przebudowa dróg gminnych relacji Linów–Miodne (Gmina Zwoleń) i Kijanka–
Siekierka (Gmina Chotcza) jest w trakcie realizacji.
Udział finansowy nadleśnictwa w realizacji zadań wspólnie z jednostkami samorządów terytorialnych daje szansę na poprawę
stanu technicznego lokalnych dróg, które służą okolicznym mieszkańcom i są strategicznymi drogami dla gospodarki leśnej.
ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE
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dla lasu, dla ludzi

Hubert Ogar

Dzień Niezapominajki
święto polskiej przyrody

K. PTAK

Intencja święta jest jedna: niech niezapominajka zbliża ludzi i uczy
Polaków wzajemnej serdeczności. Dzień Niezapominajki to święto
ludzi serdecznych – serdecznych Polaków. (red. Andrzej Zalewski)
NIEZABUDKA ALBO ŻABIE OCZKO
Niezapominajkę można spotkać na wszystkich
kontynentach poza Antarktydą. W Polsce rośnie
dziko 13 jej gatunków.

E. NOWICKA
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Święto Polskiej Niezapominajki, zwane
też Dniem Niezapominajki, jest obchodzone
15 maja. Ma na celu promowanie walorów
przyrodniczych i przypominanie o ochronie
środowiska oraz zachowaniu różnorodności biologicznej polskich lasów. To święto
wszystkich, którzy kochają spędzanie czasu
na łonie przyrody. Inicjatorem akcji, symbolizowanej przez drobny kwiat niezapominajki,
był redaktor radiowej Jedynki Andrzej Zalewski, prowadzący audycję „Ekoradio”. Pierwsze
obchody odbyły się w 2002 roku w Leśnym
Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku, należącym do Nadleśnictwa Radom.
Niezapominajka – roślina łąk, lasów i torfowisk, którą zobaczymy zarówno nad brzegami strumieni czy na obrzeżach lasów, jak
i w przydomowych ogródkach – kwitnie właśnie w maju. Jej drobne kwiaty ukazują czar

polskiej przyrody, a nazwa zachęca do pamiętania o środowisku i dbałości o nie, a także do
życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka.
Nadleśnictwa LKP Puszcza Kozienicka
w Dniu Polskiej Niezapominajki promują
zrównoważoną gospodarkę leśną i ukazują funkcje ekologiczne i społeczne lasów.
Święto ma formę pikniku. Leśnicy zachęcają
do aktywnego wypoczynku, takiego jak rajdy rowerowe czy nordic walking, organizują
gry i zabawy dla dzieci, a także wraz z innymi
organizacjami i instytucjami prowadzą edukację leśną. Dodatkowymi atrakcjami są wystawy o tematyce leśnej, występy artystów
i pokazy rękodzieła. Na scenie prezentują się
też dzieci i młodzież z Radomia i regionu.
Obchody zamyka koncert gwiazdy – zespołu muzycznego, a po nim następuje jeszcze
długie rodzinne biesiadowanie.

Przez wiele lat honorowym gościem Dnia Niezapominajki w Jedlni-Letnisku był redaktor Andrzej
Zalewski. Przypomina o nim tablica
znajdująca się w Leśnym Ośrodku
Edukacyjnym. Patronat medialny
nad obchodami święta w Puszczy
Kozienickiej sprawuje Program 1
Polskiego Radia, dzięki czemu od
18 lat na całą Polskę jest prowadzona transmisja z tego wydarzenia.

dobre sąsiedztwo

Hubert Ogar

Święto Lasu

wspólne sadzenie drzew
W okresie międzywojennym leśnicy organizowali szeroko zakrojone
akcje sadzenia drzew wspólnie ze społeczeństwem. Obecnie wrócili
do tej tradycji.
Święto Lasu zostało zainicjowane w 1933
roku, a jego głównym celem było zaangażowanie społeczeństwa w ochronę lasu.
Akcja objęła całą Polskę i miała służyć
wzbudzeniu w społeczeństwie szacunku
dla lasu i jego dóbr oraz uświadamianiu jego
znaczenia dla kultury duchowej, fizycznej
i materialnej. Wspólne sadzenie drzew było
pomyślane jako zachęta do dbania o tereny
leśne. Idee z lat przedwojennych w większości są aktualne i dzisiaj.

LAS W SĄSIEDZTWIE
Uczestnicy akcji #sadziMY wraz z pierwszą
damą RP Agatą Kornhauser-Dudą.

A. GŁOWACKA

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia
pomnikowemu dębowi – Dąb Niepodległości.

AKCJA # s a d z i M Y

W bieżącym roku sadzenie lasu połączono z obchodami jubileuszu 95-lecia
PGL Lasy Państwowe. Rok wcześniej upamiętniono stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę; w sadzeniu lasu wzięła wówczas udział pierwsza dama Agata
Kornhauser-Duda. Święto wpisuje się też
się w ogólnopolską akcję Lasów Państwowych „1000 drzew na minutę”.
W Polsce co roku leśnicy sadzą ponad
500 mln drzewek, a na terenie RDLP w Radomiu – ponad 17 mln. Podczas Święta Lasu
w Nadleśnictwie Radom wysadza się przeszło 3500 drzew.

29 kwietnia 2019 roku leśnicy
z Nadleśnictwa Radom uczestniczyli w zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ogólnopolskiej akcji #sadziMY. Polegała ona
na przekazywaniu sadzonek drzew
leśnych wszystkim, którzy chcieliby posadzić „mały las” w swoim
bliskim sąsiedztwie.

ROK 1938

ECHA LEŚNE NR 23, 1938 R.

D. WŁOSOWSKA

Dni Lasu w Naleśnictwie Jedlnia.
Przemawia Teodor Zieliński – popularyzator
ochrony przyrody w regionie radomskim.
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dla lasu, dla ludzi

Lidia Zaczyńska

ARCH. NADLEŚNICTWA KOZIENICE
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Rekreacja w lesie umożliwia
poznawanie przyrody,
zwiększa wrażliwość ludzi
na jej piękno i uświadamia
potrzebę ochrony środowiska
naturalnego. Udostępnianie
lasu jest jednak dla leśników
niemałym wyzwaniem,
ponieważ wymaga takiego
zagospodarowania lasu,
aby – otwierając go dla
ludzi – jednocześnie chronić
środowisko leśne przed
degradacją.

Chronić lasy i otworzyć je dla ludzi

wyzwanie dla leśników
Lasy są dostępne dla każdego, co wynika
z ich funkcji pozaprodukcyjnych. Służą rekreacji, edukacji oraz realizowaniu zainteresowań hobbystycznych i potrzeb artystycznych,
np. fotograficznych czy malarskich. Można
(poza obszarami chronionymi) pozyskiwać
tu płody runa leśnego: grzyby, jagody, zioła
i inne, zakładać pasieki i uprawiać łowiectwo.
Ilu turystów wchłonie las?
Przystosowanie lasów do celów rekreacji wynika nie tylko z chęci umożliwienia
wszystkim zainteresowanym spędzania
wolnego czasu na terenach leśnych. Istotne
jest ich zachowanie i ograniczanie negatywnego wpływu niektórych form wypoczynku
na ekosystemy leśne. Ogromną wrażliwość
tych ekosystemów na negatywne czynniki
wywołane obecnością człowieka można zo-

brazować wielkością określaną jako naturalna chłonność rekreacyjna lasu (maksymalna
liczba osób, które mogą przebywać równocześnie na danym obszarze, nie powodując
degradacji środowiska przyrodniczego). Właściwe zagospodarowanie terenów leśnych,
polegające na przeprowadzaniu na nich zabiegów hodowlanych i rozmieszczeniu infrastruktury inżynieryjnej, pozwala kilkakrotnie
zwiększyć rekreacyjną chłonność lasu.
W Nadleśnictwie Kozienice problematyka
turystycznego zagospodarowania lasu stała
się pierwszoplanowa z chwilą włączenia go
w skład leśnego kompleksu promocyjnego.
Ścieżka krzyżuje się ze ścieżką
Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki. Leśnicy udostępniają najciekawsze ostępy leśne, które stanowią atrakcję

turystyczną i są obiektami edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Staraniem Nadleśnictwa Kozienice powstały ścieżki dydaktyczne
Śródborze, Podgaje i Królewskie Źródła, miejsca postoju pojazdów i miejsca wypoczynku.
Ścieżka dydaktyczna Śródborze, wytyczona w 1997 roku na terenie leśnictwa
Przejazd, wiedzie wokół malowniczo usytuowanych zbiorników wodnych. Edukację
prowadzi się także w szkółce leśnej Przejazd,
obok której znajduje się kapliczka św. Jana
Gwalberta, patrona leśników. Od ubiegłego
roku jednym z punktów tematycznych na tej
ścieżce jest kemping dla pszczół pod nazwą
Leśna Barć.
Ścieżka Królewskie Źródła powstała
w 2001 roku w pobliżu rezerwatu Źródło Królewskie. Jej trasa, przebiegająca
drewnianymi podestami wzdłuż rzeki Za-

dobre sąsiedztwo

Jeśli pogoda pozwala, tak kończą się terenowe
zajęcia edukacyjne dla dzieci.

gożdżonki – pozwala turyście zapoznać
się z bogactwem tutejszej flory i fauny.
Rocznie odwiedza ją ponad 100 tys. osób.
Dużym powodzeniem cieszy się również
taras do obserwacji ptaków. Obie ścieżki są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2004 roku przy siedzibie nadleśnictwa
powstała ścieżka dydaktyczno-leśna Podgaje im. Janusza Bujaka, byłego nadleśniczego,
zaopatrzona w tablice tematyczne i małą
infrastrukturę turystyczną. Tuż obok ścieżki
znajdują się alejki Dębów Pamięci. Cały teren
jest dostępny dla osób poruszających się na
wózkach. W prowadzonych w tych obiektach
zajęciach edukacyjnych rocznie bierze udział
20 tys. osób.
Dla turystów zmotoryzowanych leśnicy
przygotowali osiem miejsc postoju pojazdów, wyposażonych w małą infrastrukturę
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
a w 2018 roku w leśnictwie Przejazd z myślą

Dziedzictwo, za które jesteśmy
odpowiedzialni
Na terenie nadleśnictwa znajdują się ważne obiekty kultury materialnej, m.in. zespół
pałacowo-parkowy i liczne kościoły. Szlaki
piesze i rowerowe prowadzą w pobliżu miejsc
historycznych, np. cmentarzy wojennych czy
pojedynczych mogił.
Ciekawostką jest Gościniec Królewski,
dawniej zwany Litewskim, którym przejeżdżał konno król Władysław Jagiełło. Trasa
biegnąca przez nadleśnictwo Kozienice ma
25 km; w ostatnich latach stała się szlakiem
pielgrzymkowym jako Świętokrzyska Droga
Świętego Jakuba.

E. NOWICKA

PRZY OGNISKU

o grzybiarzach oddali do użytku parking nazwany grzybowym.
W 2014 roku w leśnictwie Kociołki wytyczono i oznakowano szlak konny o łącznej
długości 11 km. Korzystają z niego uczestnicy obozów jeździeckich mających miejsce
na obrzeżu Puszczy Kozienickiej.
Przez nadleśnictwo Kozienice wiodą cztery
szlaki piesze o łącznej długości 103 km oraz
pięć szlaków rowerowych o łącznej długości
165 km, a także cztery trasy do nordic walkingu o długości 29 km. Wszystkie trasy są
dobrze oznaczone i opisane w folderach, broszurach i ogólnie dostępnych mapach.

Taras widokowy na ścieżce dydaktycznej Królewskie Źródła jest odwiedzany przez tłumy turystów. Gdzie nie
spojrzeć – puszcza.

Utrzymanie infrastruktury przeznaczonej
na potrzeby turystyki i rekreacji wymaga sporych nakładów. Problemem są dewastacje
(np. tablic), zaśmiecanie miejsc wypoczynku,
niszczenie roślin i runa, nielegalne wjazdy
samochodami do lasu czy rozpalanie ognia
w lesie. Leśnicy dbają także o dobry stan
szlaków turystycznych poprzez usuwanie
zagrożeń dla turystów. Koszty tych prac ponoszą Lasy Państwowe.
Przyroda Puszczy Kozienickiej zadziwia
i fascynuje. Wystarczy zdecydować się na
jedną z wielu form wypoczynku na łonie
natury, aby tego doświadczyć. Odwiedzając
las, zachowujmy się jednak tak, aby umożliwić korzystanie z niego także innym i aby
przyszłe pokolenia również mogły się cieszyć
pięknem tych miejsc.

E. NOWICKA

KONNO PRZEZ LAS
Szlak konny w leśnictwie Kociołki jest jednym
z wielu wytyczonych w lasach radomskiej dyrekcji
Lasów Państwowych.
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las – dobre sąsiedztwo

Kamil Dziurzyński

Jak się nie zgubić w lesie
Spacery leśnymi ścieżkami są jedną z najprzyjemniejszych form aktywności. I nawet jeśli łatwo tracisz orientację w terenie, nie musisz
rezygnować z tej formy rekreacji na świeżym powietrzu. Oto zestaw
porad, jak nie utracić rozeznania w lesie i jak się zachować w razie
zmylenia kierunku lub zejścia ze ścieżki.

Idąc do lasu, zaplanuj wycieczkę z głową. Pamiętaj, że łatwo w nim zabłądzić.
Stosując się do kilku zasad, na pewno się
nie zgubisz!
• Przed wycieczką w nieznane miejsce koniecznie obejrzyj je na mapie. Zaplanuj trasę
wcześniej i realnie oceń swoje możliwości. Zabierz ze sobą mapę kompleksu leśnego w formie elektronicznej lub papierowej. Warto też
zapamiętać przebieg głównych dróg leśnych
oraz położenie okolicznych miejscowości.
• Zdobądź mapę turystyczną i sprawdź,
czy są na niej naniesione szlaki turystyczne.
Wybierz dla siebie taki, który prowadzi w interesujące cię miejsce. Idąc zgodnie z jego
oznaczeniami, bezpiecznie dotrzesz do celu
i wrócisz.
• Zapamiętuj charakterystyczne miejsca,
drogi, drzewa itp. Są doskonałym punktem
odniesienia. Jeżeli zabłądzisz, łatwiej będzie
ci ustalić, gdzie jesteś, i znaleźć drogę powrotną.
• Używaj urządzeń nawigacyjnych GPS.
Ściągnij na smartfon darmową, udostępnioną przez Lasy Państwowe aplikację mBDL
– to oprogramowanie prezentujące zasoby
Banku Danych o Lasach. Aplikacja zawiera
funkcję „Nawiguj do”, która po wskazaniu
miejsca na mapie pokaże ci kierunek marszruty i odległość do wskazanego punktu.

Jeśli zabłądzisz, nie panikuj
Każdemu może się zdarzyć zgubienie się
w lesie. Aby łatwo wyjść z opresji, warto
pamiętać o kilku zasadach.
• Jeżeli masz w telefonie aplikację z nawigacją GPS, naładowaną baterię i zasięg
sieci – sprawa jest prosta, bo już się znalazłeś!
• Jeżeli nie masz nawigacji GPS, uratuje
cię telefon do znajomego. Zadzwoń i poproś
go o poinformowanie miejscowych leśników
o twoich kłopotach. Wskaż tylko charakterystyczne miejsce – duże drzewo, ogrodzoną
uprawę, kapliczkę czy ambonę myśliwską.
Pomoc pojawi się szybciej, niż myślisz.
• Charakterystycznym punktem może być
miejsce składowania drewna. Jeżeli zauważysz kłodę lub wałek z czerwoną plastikową tabliczką oraz indywidualnym numerem, jesteś w domu! Wystarczy, że podasz
miejscowemu leśnikowi cyfry zapisane na
tabliczce, a bez problemu odnajdzie cię po
lokalizacji składowanego drewna.
• Każdy kompleks leśny jest podzielony
na prostokątne oddziały, a na ich skrzyżowaniach znajdują się oznaczenia w formie
betonowego lub granitowego słupka z czterema numerami. Jeśli przekażesz leśnikom
numery z każdej strony słupka, bez trudu
do ciebie dotrą.

• Oznaczenia oddziałów pomogą ci odnaleźć drogę powrotną – jeśli tylko orientujesz
się, w jakim kierunku względem kompleksu
leśnego jest usytuowane miejsce, do którego chcesz wrócić. Numer na każdej ściance
słupka dotyczy oddziału, na który „patrzy”.
Stałą zasadą numerowania oddziałów leśnych jest narastanie numerów od północnego wschodu w kierunku zachodnim,
a także z północy na południe. Można zatem przyjąć, że krawędź pomiędzy dwoma
ściankami z najniższymi numerami wskaże
ci kierunek północny.

Aplikacja mBDL zawiera pakiet funkcjonalności przydatnych
w terenie. Zapisuje punkty z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, a także trasę. Umożliwia prostą
nawigację do wskazanego punktu.
Zapisane punkty można przesłać na
inne urządzenie, na którym także
jest zainstalowana aplikacja mBDL.

las – dobre sąsiedztwo

E.R. STĘPIEŃ-CHOROŚ

Edyta Nowicka

żółw
błotny
Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem,
objęty ścisłą ochroną od 1935 roku, wpisany do
Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Występuje
w rezerwatach Okólny Ług i Borowiec w dolinie Zwoleńki. Znajduje tu idealne warunki do
życia: liczne torfianki, wolno płynące rzeki
o szybko nagrzewającej się wodzie, starorzecza oraz piaszczyste tereny, nadające się na miejsca
lęgowe.
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Żółw błotny został reintrodukowany na teren Puszczy Kozienickiej dzięki projektowi „Aktywna ochrona żółwia błotnego
w województwie mazowieckim”. Gatunek ten wymaga ochrony
czynnej głównie z powodu zaniku środowisk bytowania i konieczności ochrony lęgów przed drapieżnikami. Może przetrwać m.in.
dzięki „Kompleksowemu projektowi ochrony gatunków i siedlisk
przyrodniczych na obszarach zarządzanych prze PGL LP”, realizowanemu w latach 2017–2023. Nadleśnictwo Zwoleń w ramach
tego projektu dąży do poprawy warunków siedliskowych w miejscach występowania żółwia błotnego w rezerwacie Borowiec.
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Dorota Włosowska

Samo zdrowie

doświadczanie lasu
spacerem i biegiem
Ludzi coraz częściej dotyka zespół deficytu kontaktu z naturą. Najskuteczniejszym lekarstwem na tę chorobę jest pobyt w lesie. Zwłaszcza
aktywny pobyt: spacer, nordic walking, bieganie, jazda na rowerze,
jazda konna itp. Las to idealna przestrzeń do zaspokajania potrzeby
ruchu i relaksu. Leśnicy starają się reagować na te zapotrzebowania
przez tworzenie i utrzymywanie infrastruktury turystycznej.
E. NOWICKA

Nie ma nic lepszego niż spacer w lesie.
Wsłuchując się w leśną ciszę i obserwując
krajobraz, możemy się wyciszyć i odstresować, a uprawiając sport – skupić się tylko
na sobie.

“

Prawidłowa technika marszu
sprawia, że angażujemy
około 90 proc. mięśni,
odciążamy stawy, prostujemy
i odciążamy kręgosłup, a także
korygujemy wady postawy.

E. NOWICKA

Leczenie i samoleczenie lasem
Już sam spacer wśród drzew poprawia
nastrój. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, powietrze w lesie jest łagodniejsze niż
na otwartym terenie. Latem chłodniejsze
(przede wszystkim w lasach liściastych),
a dzięki transpiracji bardziej nawilżone, zimą
zaś nie tak ostre. Po drugie, drzewa filtrują
powietrze z pyłów i gazów, a przy tym pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen.
Po trzecie, olejki eteryczne wydzielane przez
drzewa wpływają leczniczo na nasz organizm (np. olejki drzew, które zawierają fitoncydy, hamują rozwój bakterii i grzybów). Po
czwarte zaś, poprzez kontakt z drzewami
następuje samoleczenie. Sylwoterapia jest
jedną z najstarszych metod medycyny alternatywnej. Z drzew czerpiemy dobrą energię,
która pozwala się odprężyć, zrelaksować,
wyciszyć, poprawić nastrój, a także walczyć
z chorobami.
Przebywając na łonie przyrody, kształtujemy u siebie szacunek do niej i własną
wrażliwość. Modna ostatnio kąpiel leśna
(z japońskiego shinrin-yoku), czyli forma
leśnych spacerów, to uważne doświadczanie lasu zapewniające zdrowie, szczęście
i spokój.

LEŚNE TRASY NORDIC WALKING
Spacery z kijami podnoszą naszą sprawność,
a nawet są efektywną rehabilitacją.

Ścieżki do zachwycania się lasem
W Puszczy Kozienickiej jest wiele miejsc
odpowiednich do wypoczynku i uprawiania
turystyki. Najpopularniejsza jest ścieżka
dydaktyczna Królewskie Źródła w Nadleśnictwie Kozienice, usytuowana na nasypie
dawnej kolejki wąskotorowej służącej niegdyś do wywozu drewna. Atrakcją jest taras
widokowy, który pozwala delektować się panoramą meandrującej Zagożdżonki. Drewniane pomosty wzdłuż rzeki mają ok. 500 m.
Dla miłośników birdwatchingu wybudowano
podest do obserwowania ptaków.
Drugie życie, dzięki współpracy z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym, gminą
Jedlnia-Letnisko oraz WFOŚiGW w Warszawie, dostała też ścieżka dydaktyczna Nad
Pacynką w radomskim leśnictwie Rajec,
przebiegająca malowniczą doliną Pacynki,
z cennymi siedliskami przyrodniczymi, zbiorowiskami szuwarowymi i łąkowymi oraz
wydmami śródlądowymi.

dobre sąsiedztwo
Otoczenie drzew zapewnia spokój i ciszę.
Leśne ścieżki, bardziej miękkie niż asfalt czy
chodnik, dają wytchnienie naszym stawom
i zmniejszają obciążenia kolan i stóp. Las
uczy biegać w różnych warunkach terenowych, bo mamy do czynienia z pagórkami, wzniesieniami, zbiegami, podbiegami,
a czasem trzeba ominąć konar czy inną
przeszkodę.

Na nartach, z kijkami lub konno
W czasie zimy alternatywą jest narciarstwo biegowe. Na trasy narciarskie świetnie
nadają się prawie wszystkie szlaki i ścieżki turystyczne wytyczone przez leśników.
Warto wybierać tereny pagórkowate,
a Puszcza Kozienicka obfituje w tego typu
obszary, o różnym stopniu trudności przejazdu. Narciarstwo biegowe jest sportem
zdrowym i bezpiecznym. Rozwija równomiernie wszystkie mięśnie i ćwiczy zmysł
równowagi.
Aktywnością uprawianą w Puszczy o każdej porze roku jest nordic walking, bo las to
najlepsze naturalne środowisko dla tego
sportu. Regularny ruch na świeżym powietrzu pozwoli nam utrzymać prawidłową
wagę ciała, ponieważ trening pobudza przemianę materii, a uprawiany zimą przy niskiej
temperaturze powoduje, że intensywniej niż
latem spalamy kalorie. Zimą maszerowanie
w kilkucentymetrowym śniegu to świetny
sposób na zachowanie formy – choć i wyzwanie kondycyjne.
Z myślą o turystach jest organizowany
Mikołajkowy Nordic Walking przez Puszczę
Kozienicką. Pięciokilometrową trasę przemierza się pod przewodnictwem leśników
i instruktora nordic walkingu. Na obszarze
Puszczy są też tworzone specjalne zgrupowania tras, tzw. parki nordic walkingu,
poprowadzone chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi, przy
których znajdują się tablice z propozycjami
ćwiczeń oraz punkty pomiaru tętna. Z tych
szlaków mogą korzystać również biegacze,
rowerzyści czy narciarze biegowi.
Leśnicy nie zapominają o osobach jeżdżących konno. Specjalnie dla nich powstał
szlak w Nadleśnictwie Kozienice. W wypadku jazdy konnej ważne jest zwłaszcza

E. NOWICKA

takie wyznaczenie trasy, żeby nie stworzyć
zagrożenia dla korzystających z innych form
sportu i rekreacji w lesie.
Warto jak najczęściej odwiedzać lasy.
W pakiecie z lekcją przyrody otrzymamy piękne widoki, spokój i ciszę oraz potężną dawkę
zdrowia. Dodatkowe walory edukacyjne i poznawcze zapewni spacer z leśnikiem.

SPACEREM PO WIEDZĘ
Zielone lekcje z leśnikiem są bardzo atrakcyjne.

RELAKS W NATURZE
Las widziany z siodła wygląda jeszcze piękniej.
E. NOWICKA
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Edyta Nowicka

Drewno jest z lasu

Nabywcy drewna z radomskich lasów to zakłady celulozowo-papiernicze, producenci płyt
drewnopochodnych i palet oraz tartaki i zakłady

Las pełni wiele funkcji, w tym gospodarcze, ochronne i społeczne.
Wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna zapewnia społeczeństwu liczne korzyści. Jedną z nich jest dostęp do drewna – naturalnego, ekologicznego i odnawialnego surowca.

rzemieślnicze, a także odbiorcy detaliczni, którzy
zaopatrują się głównie w drewno opałowe.
Najwięcej (blisko 79 proc.) sprzedaje się drewna iglastego, głównie sosny, a w dalszej kolejności jodły, świerka i modrzewia. Wśród drewna
liściastego przeważają dąb i brzoza, znaczny
udział mają też buk i olcha.

KOLEJKA
WĄ S KOTO R O WA
Na terenie nadleśnictw Kozienice i Zwoleń zachowały się ślady po
kolejce wąskotorowej, zbudowanej
w 1916 roku przez zaborcę austriackiego. Jej przeznaczeniem był wywóz drewna do własnego kraju. Po
1918 roku kolejka należała do Lasów
Państwowych. W latach 60. rozpoczęła się jej likwidacja, a ostatecznie
przestała funkcjonować w latach 80.
Pozostały nasypy, na których przebiegały torowiska. Historii kolejki
jest poświęcona jedna z tablic na
ścieżce dydaktycznej Królewskie
Źródła.

ZE ZBIORÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GARBATKI

Średnia cena sprzedaży 1 m3 drewna wynosi

wych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych,
zabawek czy materiałów biurowych.

203 zł netto. Przykładowe ceny drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego wynoszą odpowiednio: sosny – 255 i 149 zł/m3,

Kluczowe w gospodarce
Lasy zajmują 29,6 proc. powierzchni Polski.
Zasoby drewna stawiają Polskę na siódmym
miejscu w Unii Europejskiej, a jego pozyskanie – na piątym miejscu. Lasy Państwowe
są głównym dostawcą drewna na rynek
krajowy – pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania przemysłu i mieszkańców. Nasz
kraj jest szóstym największym producentem
i trzecim eksporterem mebli na świecie. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego
jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB.
Lasy Państwowe należą do największych
pracodawców w Polsce. Ponadto las i drewno zapewniają utrzymanie pracownikom kilku
tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych,
a przede wszystkim osobom zatrudnionym
w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących
przemysł drzewny, meblarski i papierniczy –
to aż 375 tys. ludzi.
Pozyskanie drewna przez Lasy Państwowe nie przekracza 60 proc. przyrostu drewna
w lesie – cała reszta zwiększa zapas na pniu.
Podstawą gospodarki leśnej są dziesięcioletnie plany urządzenia lasu dla nadleśnictwa,
zatwierdzane przez ministra środowiska.
Leśnicy przestrzegają również standardów
ekologicznej gospodarki leśnej, czego potwierdzeniem są certyfikaty FSC® i PEFC,
korzystają też z wyników badań naukowych.
Każda powierzchnia, na której wykonuje się

dębu – 629 i 155 zł/m3, buka – 241 i 147 zł/m3.
Taniej można kupić opałowe drewno iglaste (ok. 107 zł/m3) i miękkie drewno liściaste
(ok. 90 zł/m3). Najniższą cenę ma tzw. gałęziówka (drobnica opałowa iglasta i liściasta
– ok. 40 zł/m3); jest kupowana głównie przez
mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie lasu.
(oprac. Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Radomiu)

E. NOWICKA

Wydaje się to niewiarygodne, ale można
wskazać aż 30 tys. zastosowań drewna, m.in.
w budownictwie, górnictwie, energetyce, do
produkcji maszyn rolniczych i przemysło-

E. NOWICKA
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cięcia, jest analizowana pod względem potrzeb pielęgnacji, odnowienia lasu i pozyskania drewna. Podczas prac leśnicy chronią
cenne organizmy; czasem nawet wyłączają
daną powierzchnię z użytkowania. Zostawiają martwe drewno i drzewa dziuplaste,
a także dbają o cenne mikrosiedliska, takie jak
oczka wodne i torfowiska. Zwiększa to bioróżnorodność, a tym samym odporność lasu.

Wycinanie to też odnawianie
i pielęgnacja
Wycina się drzewostany, które osiągnęły
dojrzałość. Wcześniej, w czasie wzrostu lasu,
usuwane są drzewa chore, obumarłe, zaatakowane przez szkodniki lub rosnące za gęsto. Usuwa się też fragmenty drzewostanów
uszkodzone podczas klęsk żywiołowych.
Obecnie wiele drzew obumiera na skutek
żerowania kornika ostrozębnego; wycina
się je, żeby owady się nie rozprzestrzeniały.
W miejsce wyciętego drzewa sadzonych jest
kilka nowych. Rocznie w całym kraju leśnicy
sadzą 500 mln drzew.
Wiele metod gospodarki leśnej pozwala na
odnawianie lasu przez stopniowe wycinanie
drzewostanu, aż do uzyskania odnowienia – naturalnego lub sztucznego, zgodnie
z wymaganiami gatunków. Przykładowo
odnowienie drzewostanów jodłowych – ze
względu na wymagania świetlne (cienioznośność) – trwa kilkadziesiąt lat.
Technologia wycinania, obróbki, transportu i załadunku drzew zmieniała się na przestrzeni lat. Obecnie coraz częściej używa się
specjalistycznych maszyn: harwesterów
i forwarderów, bezpiecznych dla środowiska.
Oczywiście na pewien czas las się zmienia
– jak każdy teren, gdzie wykonuje się prace.
Pod opieką leśników szybko jednak się regeneruje.
Ważny jest również monitoring zagrożeń
w lesie, np. gwałtownych zjawisk pogodowych, zwłaszcza w przypadku starych
drzewostanów. Leśnicy szczególnie dbają
o bezpieczeństwo w pobliżu osad oraz tam,
gdzie przez las przebiegają drogi i szlaki turystyczne. Podobnie jest z udostępnionymi
fragmentami rezerwatów przyrody, gdzie
w uzgodnieniu ze służbami ochrony przyrody wycina się drzewa zagrażające ludziom.

E. NOWICKA

SZKOŁA DRZEWNA I LEŚNA
w Garbatce-Letnisku

Historia Zespołu Szkół Drzewnych
i Leśnych sięga 1948 roku, kiedy zorganizowano tu szkołę zawodową o kierunku
stolarskim.
Dzisiaj szkoła oferuje kształcenie w zawodach technik leśnik lub technik technologii drewna, zawodowe kursy stolarskie,
leśne, tapicerskie i ciesielskie, a w ramach
Twórczego Lata – wakacyjne warsztaty
rzemiosła i sztuki związane z drewnem:
snycerskie, wikliniarskie, ikonopisania
i pozłotnictwa.
Od 12 lat co roku odbywa się tu Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej
Malarstwa i Rzeźby „Puszcza Kozienicka
Inspiracje Garbatka-Letnisko”, któremu
patronuje Dyrektor RDLP w Radomiu.
Organizatorem i komisarzem pleneru
jest Mirosław Dziedzicki, dyrektor szkoły
drzewnej, a także utalentowany malarz
i rzeźbiarz.

ARCH. RDLP W RADOMIU

ARCH. RDLP W RADOMIU
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las – dobre sąsiedztwo

Ryszard Wziątek

L. ZACZYŃSKA
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Gospodarka pszczela
na ziemiach polskich jest
datowana już na V wiek
przed Chrystusem. Miód,
w tym również miód pitny,
był dla plemion słowiańskich
produktem o istotnym
znaczeniu gospodarczym.

Wielowiekowy trud
puszczańskich pszczół

“

Puszcza Kozienicka była
ważnym ośrodkiem bartnictwa,
a także łowiectwa, o czym
świadczy nadanie przez króla
Władysława Jagiełłę przywilejów
jedleńskich. Na ich mocy
mieszkańcy Puszczy stali się
królewskimi łowcami, strażnikami
i bartnikami.

Pierwotnym środowiskiem pszczół był
las. Lasy Puszczy Kozienickiej tworzyły
idealne warunki do bytowania tych owadów, ze względu na bogactwo gatunków
drzew i krzewów oraz obecność licznych
polan śródleśnych. Nie bez znaczenia była
lokalizacja Puszczy. Położona na szlaku
z Krakowa do Wilna stanowiła dla dworu
Jagiellonów miejsce odpoczynku i polowań
(ponieważ obfitowała również w zwierzynę), a to zapewniło jej ochronę przed nadmierną wycinką i osadnictwem.
W XIV wieku Puszcza charakteryzowała
się dużym skupieniem bartników na określonym obszarze leśnym, dlatego stało się
konieczne powołanie organizacji bartniczej
pod zarządem starosty bartnego, któremu
podlegało sześciu ławników. Ustanowiono

prawo obelne (bartne), które stosowano
z uwzględnieniem prawa włościańskiego
opartego na ówczesnych normach zwyczajowych. Prawo obelne regulowało stosunki
między bartnikami. Określało lokalizację
i liczbę barci, używanie znaku bartnego,
wysokość daniny dla króla oraz kary za naruszenie przepisów – np. za kradzież barci
i pszczół groziła kara śmierci.
Największy rozkwit bartnictwa w Puszczy Kozienickiej zaczął się w XVI wieku
i trwał do połowy XVIII wieku, kiedy to nastąpił znaczny spadek spożycia miodu ze
względu na wzrost produkcji cukru. Schyłek
bartnictwa wiąże się z rozporządzeniem
Rządu Królestwa Kongresowego z 1827
roku, w którym zabroniono utrzymywania
barci „jako szkodliwych dla gospodarstwa
leśnego”. Z kolei po upadku powstania listopadowego w 1831 roku bartnicy za udział
w nim zostali ukarani zakazem wstępu do
lasu. Ten moment możemy uznać za początek pasiecznictwa przydomowego w Puszczy. Bartnicy w ramach protestu „posiekali”
swoje drzewa bartne i ich części przenieśli
do gospodarstw domowych – stąd nazwa
obecnych pasiek.
W dzisiejszych czasach hodowla pszczół
staje się dla wielu ludzi pasją na całe życie.
Wśród tych pasjonatów jest wielu leśników.
Nadleśnictwo Kozienice uczestniczy
w projekcie rozwojowym, realizując działanie „Pszczoły wracają do lasu”. Jego ideą

jest zbadanie populacji i gatunków pszczół
występujących w lasach, a także stworzenie – poprzez działania w gospodarce leśnej
– odpowiednich warunków w Puszczy do
bytowania pszczół.

PROGRAM
„PSZCZOŁY WRACAJĄ
DO LASU”
W Nadleśnictwie Kozienice działania programowe obejmują m.in.:
• wprowadzanie gatunków drzew
i krzewów miododajnych,
• zakładanie łąk kwietnych,
• montaż i zasiedlenie kłody bartnej w leśnictwie Jaśce,
• utworzenie pasieki edukacyjnej
Leśna Barć w leśnictwie Przejazd.

dary lasów

Prawdziwki
w cieście robione

M. WŁOSOWSKA

SKŁADNIKI: 20 suszonych kapeluszy
prawdziwków, 2 szklanki mleka, 1 szklanka
pszennej mąki, 2 jajka, sól, świeżo zmielony
czarny pieprz, olej do smażenia.
PRZYGOTOWANIE: Grzyby opłucz w zimnej wodzie, następnie zalej mlekiem i odstaw
na 2 godziny. Odlej połowę mleka, w pozostałym gotuj grzyby na średnim ogniu, aż
prawie cały płyn odparuje, a kapelusze będą
miękkie. Do mąki dodaj odlane mleko, jajka,
szczyptę soli oraz pieprz; zamieszaj. Masa
powinna mieć konsystencję gęstej śmietany.
Jeśli jest za rzadka, dodaj trochę mąki, jeśli
jest zbyt gęsta, dolej trochę wody. Odstaw
masę na 20 minut.
Na patelni rozgrzej olej. Grzyby zanurz
w cieście i smaż na gorącym oleju przez 2–3
minuty z każdej strony, aż będą rumiane.
Kapelusze prawdziwków w cieście są
doskonałą potrawą np. na wigilijnym stole.

Dorota Włosowska

Zdrowo i smacznie
kapelusze na trzy sposoby
SKŁADNIKI: Ciasto: 120 g miękkiego masła, 1/2 szklanki cukru pudru, 1 łyżka soku
z cytryny, aromat wanilinowy, 1 duże jajko,
2 szklanki mąki, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli. Masa: 2 torebki budyniu
waniliowego, 3 szklanki mleka, 220 g miękkiego masła. Polewa: 140 g masła, 60 g cukru
pudru, 3 łyżki kakao, 1 łyżka żelatyny, 3 łyżki
zimnej wody. Dodatkowo: białko, mak.
PRZYGOTOWANIE
Ciasto: Miękkie masło utrzyj z cukrem pudrem, aromatem wanilinowym i sokiem z cytryny na puszystą masę. Dodaj jajko i zmiksuj. Stopniowo wsypuj mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia i solą. Pod koniec
wyrób ciasto ręką, aż składniki dokładnie się
połączą. Z gotowego ciasta uformuj kulę, owiń
folią spożywczą i włóż do lodówki na około
30 minut.
Masa: Przygotuj budyń według przepisu
na opakowaniu, lecz użyj tylko 3 szklanek
mleka. Odstaw do ostudzenia, mieszając od
czasu do czasu. Miękkie masło utrzyj na puch
i – nie przerywając ucierania – dodawaj po
łyżce zimnego budyniu. Ucieraj do momentu,
aż masa będzie jednolita i puszysta.
Schłodzone ciasto podziel na trzy części,
z których przygotujesz kapelusze, blaszki
i trzonki. Część na kapelusze rozwałkuj i wytnij z niej krążki. Ułóż je na natłuszczonych
i obsypanych odrobiną mąki zewnętrznych

stronach foremek do kruchych babeczek.
Drugą część ciasta również rozwałkuj i wytnij z niej krążki – blaszki, a następnie na
środku każdego wykrój, np. za pomocą szerokiej słomki do napojów, otworek (włożysz
w niego trzonek). Z ostatniej części ciasta
uformuj tyle wałeczków na trzonki, ile będzie grzybków. Pamiętaj, aby ich średnica
nie była większa niż dziurka wycięta w krążkach. Przed pieczeniem każdy trzonek posmaruj białkiem, a następnie jego dolną
część obsyp makiem. Gotowe elementy
grzybków ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180ºC przez 10–15 minut do czasu, aż
będą złociste i kruche.
Do złożenia czekoladowych grzybków
przystąp, gdy wszystkie elementy będą
upieczone i ostudzone. Kapelusze z ciasta wypełnij kremem, przykryj blaszkami,
a następnie w otworkach pośrodku blaszek
umieść trzonki grzybków.
Polewa: Żelatynę namocz w 3 łyżkach
zimnej wody i zostaw na chwilę, aby napęczniała. W rondelku połącz cukier, kakao,
masło i napęczniałą żelatynę. Postaw na
małym ogniu i mieszaj od czasu do czasu,
aż masło całkiem się rozpuści, a składniki
połączą (nie gotuj!). Pamiętaj, aby polewę
zrobić na samym końcu, kiedy grzybki już
będą gotowe. Przestudzoną polewą udekoruj grzybki i zostaw na jakiś czas, by czekolada zastygła.

Kanie à la schabowy
SKŁADNIKI: kapelusze kani, bułka tarta,
jajka, sól, pieprz, olej do smażenia.
PRZYGOTOWANIE: Kapelusze powinny
być rozwinięte jak parasol. Oczyść je z piasku, mchu lub ściółki. Jajka roztrzep trzepaczką lub widelcem i dodaj szczyptę soli
oraz pieprzu do smaku. Kapelusze kani zanurz w roztrzepanych jajkach, a następnie
dokładnie obtocz z obu stron w bułce tartej.
Na patelni rozgrzej olej i smaż grzyby
z każdej strony aż do zrumienienia.
Jest to smaczne danie dla każdego, nie
tylko dla wegetarian.

P. KOSIN

Czekoladowe grzybki
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KALENDARIUM

WYDARZEŃ
edukacyjno-promocyjnych LKP Puszcza Kozienicka
marzec

H. OGAR

CO: BIEG TROPEM WILCZYM, GDZIE: NADLEŚNICTWO RADOM, NA TERENIE LEŚNEGO
OŚRODKA EDUKACYJNEGO W JEDLNI-LETNISKU ORAZ ZALEWU W SICZKACH
Ideą biegu, zapoczątkowanego w 2013 roku przez Fundację Wolność i Demokracja, jest
łączenie aktywności fizycznej i pamięci o tych, którzy jeszcze przez 20 lat po zakończeniu
II wojny światowej walczyli o wolność Polski. Długość podstawowego dystansu określono
na 1963 m, dla upamiętnienia roku śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka, ps. Lalek. Bieg jest organizowany przez Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” oraz Jedleński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchów „Niezłomni”, biorą w nim udział także leśnicy.
Każdy uczestnik biegnie w koszulce z wizerunkiem wybranego bohatera.

kwiecień
CO: ŚWIĘTO LASU, GDZIE: NADLEŚNICTWO RADOM, NA TERENIE LASU KAPTURSKIEGO

E. NOWICKA

Co roku Nadleśnictwo Radom oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu włączają się w ogólnopolską akcję sadzenia drzew, nawiązując w ten sposób do
przedwojennych obchodów Święta Lasu. Na terenie Lasu Kapturskiego spotykają się
leśnicy, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych Ziemi Radomskiej i instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi, uczniowie szkół podstawowych
oraz harcerze wolontariusze, by posadzić nowy las. Spotkanie ma charakter edukacyjno--integracyjny.

maj

E. NOWICKA

CO: OBCHODY ŚWIĘTA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI, GDZIE: NADLEŚNICTWO RADOM,
NA TERENIE LEŚNEGO OŚRODKA EDUKACYJNEGO IM. ANDRZEJA ZALEWSKIEGO W JEDLNI-LETNISKU
Nadleśnictwa LKP Puszcza Kozienicka oraz RDLP w Radomiu w Dniu Polskiej Niezapominajki promują przyjazny wizerunek leśnika i Lasów Państwowych oraz aktywny
wypoczynek na łonie natury. Leśnicy zapraszają mieszkańców regionu, przedstawicieli
ogólnokrajowych i lokalnych władz, organizacje zajmujące się ochroną przyrody oraz
twórców. Na czas pikniku są rozstawiane stoiska i wystawy nadleśnictw LKP Puszcza
Kozienicka oraz instytucji partnerskich. Jest też jarmark, na którym można kupić wyroby
regionalnego rękodzieła i posilić się tradycyjnym jadłem. Atrakcje to m.in. występy artystów, zespołów dziecięcych, sygnalistów myśliwskich i pokazy sokolnicze.

lipiec–sierpień

Plener przyciąga coraz więcej artystów ceniących sobie atmosferę Garbatki-Letnisko, piękno przyrody Puszczy Kozienickiej oraz historię zapisaną w architekturze. To
również doskonałe miejsce, aby porozmawiać o sztuce i wrażeniach estetycznych,
które inspirują twórców. Plener kończy się wernisażem prac artystów biorących
w nim udział.

E. NOWICKA

CO: MIĘDZYNARODOWY PLENER W GARBATCE-LETNISKU, GDZIE: NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ, NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W GARBATCE-LETNISKU

sierpień
CO: PIONKOWSKI DZIEŃ PSZCZOŁY W BARTNYM KĄCIE, GDZIE: NADLEŚNICTWO KOZIENICE, BARTNY KĄT NA TERENIE LEŚNICTWA JAŚCE

A. KRASA

Dzień Pszczoły w Bartnym Kącie jest wspólną inicjatywą leśników, pszczelarzy i samorządowców, która stanowi stały element oferty turystyczno-edukacyjnej w regionie. Wydarzenie nawiązuje do Wielkiego Dnia Pszczół obchodzonego 8 sierpnia.
Leśnicy znaleźli sposób na ożywienie Bartnego Kąta – miejsca mającego przywrócić pamięć o bartnictwie, jednej z najstarszych form użytkowania Puszczy Kozienickiej. Tego dnia Bartny Kąt odwiedzają uczestnicy rajdów rowerowych i pieszych; są
organizowane występy, koncerty zespołów regionalnych, konkursy i warsztaty dla
dzieci. Na stoiskach promocyjnych można kupić wyroby regionalne oraz posilić się
tradycyjnym jadłem.

październik

Wystawa jest organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Radomiu we współpracy z RDLP w Radomiu i nadleśnictwami LKP Puszcza Kozienicka. Celem wystawy jest upowszechnianie wiedzy na temat grzybów jadalnych,
niejadalnych i trujących oraz zasad bezpiecznego grzybobrania. W ciekawej aranżacji
leśnej można obejrzeć ok. 60 modeli grzybów naturalnej wielkości. Wystawę mogą
zwiedzać grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji, a także turyści indywidualni.

E. NOWICKA

CO: WYSTAWA „POZNAJ GRZYBY – UNIKNIESZ ZATRUCIA”, GDZIE: NA TERENIE POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RADOMIU

grudzień
CO: MIKOŁAJKOWY NORDIC WALKING, GDZIE: NADLEŚNICTWO KOZIENICE, ŚCIEŻKA
DYDAKTYCZNA KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA NA TERENIE LEŚNICTWA KOCIOŁKI

D. WŁOSOWSKA

Podczas zimowego marszu z kijkami przez Puszczę Kozienicką uczestnicy mają do
pokonania ok. 5 km. Przewodnikami są leśnicy i instruktor nordic walking. Krótkie
przerwy mają miejsce przy przystankach tematycznych wybranej przez leśników trasy, gdzie są omawiane m.in. formy ochrony przyrody, gospodarka leśna czy leśne
miejsca pamięci narodowej. Uczestnicy zawsze otrzymują od leśników mikołajkową
niespodziankę.
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ZABAWKI z LASU
las – dobre sąsiedztwo

KROK PIERWSZY
Zgromadźcie kasztany i żołędzie
odpowiednie do wykonania
sylwetki wybranego zwierzęcia.

Spacery po lesie, zwłaszcza te jesienne, inspirują bogactwem świata
przyrody. To czas, kiedy możemy
korzystać z darów lasu. Kolorowe liście, liczne owoce i nasiona są dobrze
widoczne o tej porze roku. Wszystkie
wabią kolorami i kształtami. Bogactwo żołędzi, bukowych orzeszków
czy nasion klonów, jesionów, kasztanowców lub innych gatunków
można wykorzystać do stworzenia
wyjątkowych, inspirowanych lasem
zabawek. Dlatego warto wybrać się
na rodzinny spacer, zebrać materiały,
a później wspólnie wykonać zabawki. Czas spędzony z dziećmi, zarówno w lesie, jak i podczas tworzenia
zabawek, jest nie do przecenienia.
Zachęcam do odkrywania kolejnych
leśnych źródeł inspiracji.
Wykonanie proponowanych przeze mnie zabawek jest dość proste,
ale zanim do niego przystąpicie,
uważnie przeczytajcie umieszczone
obok wskazówki.
POTRZEBNE BĘDĄ:

KROK DRUGI
Połączcie kasztany i żołędzie
zapałkami i klejem.

Hubert Ogar

KROK TRZECI
Sklejcie nasiona, aby powstały najbardziej charakterystyczne
elementy dla danego zwierzęcia, takie jak poroże u łosia
czy jelenia, igły u jeża itd.
KROK CZWARTY
Wybierzcie w domu odpowiednie miejsce dla zabawek
z lasu, żeby cieszyły was aż do następnej jesieni. Chętni
mogą namalować piękny jesienny las, który będzie tłem
dla własnoręcznie wykonanych zabawek.

Pamiętajcie:
• Samiec (byk) łosia nosi na głowie poroże nazywane łopatami. 		
Poroże byka jelenia jest nazywane wieńcem. Poroże łosia i jelenia
łatwo zrobić z nasion klonu i jesionu.
• Borsuk ma na głowie charakterystyczne biało-czarne paski.
Pamiętajcie:
• Jeż ma kolce, które łatwo zrobić z nasion jesionu.
• Samiec (rogacz) sarny nosi na głowie poroże nazywane
parostkami, które również można zrobić z nasion jesionu.
• Łabędzia zrobicie z kasztana i nasion klonowych.

• kasztany, żołędzie, nasiona jesionu
i klonu,
• klej (najlepiej pistolet z wkładem
silikonowym),
• zapałki.

Pamiętajcie:
• Dzika, lisa i leśnego ludzika łatwo wykonacie z żołędzi, kasztanów
i orzeszków bukowych.
• Kitę lisa można zrobić z nasiona klonu, a uszy z orzeszków bukowych.
• Dzik ma krępą budowę ciała i krótkie nogi, aby sprawnie przemierzać
gęsty las.

H. OGAR

LKP Puszcza Kozienicka
OFERTA EDUKACYJNA
Nadleśnictwo Kozienice
ZAJĘCIA EDUKACYJNE mają charakter pogadanek, warsztatów, prelekcji oraz rajdów tematycznych. Większość z nich odbywa się na ścieżkach dydaktycznych – Królewskie Źródła,
Śródborze i Podgaje – oraz w szkółce leśnej Przejazd.
OFERTA EDUKACYJNA została ostatnio poszerzona o zajęcia poświęcone bartnictwu
w Puszczy Kozienickiej. Odbywają się one na polanie Bartny Kąt w leśnictwie Jaśce. Polanę wyposażono w infrastrukturę turystyczną (stół z ławkami, stojak na rowery), tablice
edukacyjne oraz barć dla pszczół. Zajęcia kameralne odbywają się w sali edukacyjno-konferencyjnej przy siedzibie nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Kozienice
ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, tel. (+48) 48 61 23 908
www.kozienice.radom.lasy.gov.pl, fanpage na Facebooku

Nadleśnictwo Radom
KONFERENCJE I SZKOLENIA odbywają się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. Ośrodek dysponuje bazą noclegową. Na jego terenie
istnieje możliwość organizacji imprez plenerowych, m.in. w uroczysku Darzbór, gdzie leśnicy
przygotowali miejsce na ognisko, ławki i stoły pod zadaszeniem oraz scenę.
TRZY ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: Jedlnia, Las Rajecki i Nad Pacynką przygotowano z myślą
o grupach z przewodnikiem (leśnikiem) oraz turystach indywidualnych. Wyposażono je
w infrastrukturę turystyczną, w tym wiaty, stoły, ławki i stojaki na rowery.
Nadleśnictwo Radom
ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom, tel. (+48) 48 345 17 22
www.radom.radom.lasy.gov.pl, fanpage na Facebooku
LOE im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku
Siczki 1A, 26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. (+48) 48 322 10 11
www.jedlnia.radom.lasy.gov.pl, fanpage na Facebooku

Nadleśnictwo Zwoleń
ZAJĘCIA w Izbie Edukacyjnej Miodne (sprzęt audiowizualny oraz eksponaty związane z leś
nictwem i historią regionu), a także na ścieżkach: Nasze Drzewa, Krępiec i Dąbrowa nad
Zagożdżonką umożliwiają edukację dzieci wszystkich grup wiekowych oraz osób dorosłych.
POGADANKI, PRELEKCJE są prowadzone w szkołach, przedszkolach oraz w leśnej wiacie
edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Zwoleń
Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwoleń, tel. (+48) 48 676 20 21
www.zwolen.radom.lasy.gov.pl

E. NOWICKA

lasu
dla ludzi
MAGAZYN LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO PUSZCZA KOZIENICKA

dla

Dla lasu, dla ludzi

L A S I H I S T O R I A • P E R ŁY R E G I O N U • E D U K A C J A • T U R Y S T Y K A

Leśny Ośrodek Edukacyjny
im. red. Andrzeja Zalewskiego

KONTAKT
Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku
Siczki 1a, 26-630 Jedlnia-Letnisko
tel. 48 322 16 00, 48 322 10 11 e-mail: jedlnia@radom.lasy.gov.pl

wypoczynek
spotkania integracyjne
szkolenia i konferencje

Egzemplarz bezpłatny

Leśnicy
zapraszają na
Święto Polskiej
Niezapominajki

MAGAZYN LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO PUSZCZA KOZIENICKA

• 15 km od Radomia, w sercu Puszczy Kozienickiej, na terenie Nadleśnictwa Radom
• szkolenia, konferencje, bankiety, przyjęcia okolicznościowe
• 100 miejsc hotelowych, sale wykładowe, uroczysko Darzbór z miejscem na ognisko, wiaty na 100 osób
• rezerwat przyrody Jedlnia, zalew w Siczkach, ścieżka dydaktyczna Królewskie
Źródła, Gościniec Królewski, piesze i rowerowe szlaki turystyczne

królewskie ślady

8

świat owadów

30

samo zdrowie

48

drewno jest z lasu 50
PROJEKTY PRZYRODNICZE• NOWE TECHNOLOGIE• INWESTYCJE

Ciekawe obiekty
historyczne na terenie
Lasów Państwowych

Edukacja, sport
i rekreacja w lesie. Las
miejscem wypoczynku

Ważne wydarzenia
w LKP Puszcza
Kozienicka

