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Od autorów

Drogi Czytelniku!
Jeśli jesteś miłośnikiem lasu, lubisz wypoczywać w jego otoczeniu, chodzić
na spacery, słuchać śpiewu ptaków, to czytając tę książkę dowiesz się, że nam
to wszystko zabrała niszczycielska siła natury podczas nawałnicy 11 sierpnia 2017
roku. Zgłębisz wiedzę o problemach i dramatach ludzi pracujących przy usuwaniu
jej skutków, poznasz ogrom wykonanych prac i trudu, który leśnicy włożyli
w walce o przywrócenie lasu.
Książka jest wyrazem szacunku, podziękowaniem dla wszystkich
zaangażowanych w odbudowę zniszczonych lasów i formą upamiętnienia ciężkiej
pracy włożonej w ich odbudowę. Jest także swoistą kroniką dramatycznych dni,
miesięcy, lat składających się na najnowszą historię czerskich lasów, wchodzących
w skład dużego kompleksu Borów Tucholskich.
Tematykę branżową z zakresu gospodarki leśnej staraliśmy się przedstawić
w sposób jak najbardziej zrozumiały dla wszystkich czytelników. Czy nam się udało,
oceńcie sami.
								

Kamil Zmuda Trzebiatowski

Z wyrazami szacunku
– autorzy

Ireneusz Bojanowski
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WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ
OD „POLTRA”
nawałnica 9

Polter, pulter, portelam, polterabend...

Polter odbywał się w miejscowości Funka, na te-

niektórzy z Was zapewne zastanawiają się co

renie Nadleśnictwa Rytel, około 8 km na północ od

to takiego? W dużym skrócie polter jest to zwyczaj

Chojnic, gdzie na przepięknej polanie rozstawiliśmy

przedślubny, kultywowany w różnych regionach Pol-

duży namiot, a pod wiatą turystyczną, w wyznaczo-

ski, głównie zachodniej, który przyjmuje różne formy.

nym do tego miejscu, rozpaliliśmy ognisko. Cały te-

Nasz polter, który zorganizowaliśmy tydzień przed

ren porastały okazałe i ciekawie ukształtowane so-

ślubem, był spotkaniem ze znajomymi z miejsca pra-

sny. Przybywali nasi znajomi. Na wejście, w beczce

cy mojej żony oraz z nadleśnictwa, gdzie pracuję.

symbolicznie tłukli szkło (zgodnie z jedną z tradycji)

Piątek 11 sierpnia 2017 roku miał pozostać w naszej pamięci, jako dzień w którym wspólnie ze znajomymi świetnie się bawiliśmy, a potłuczone szkło
i życzenia na „nową drogę życia” miały być miłym

i zaczęło się wspólne świętowanie. Wzajemnego poznawania, rozmów i śmiechu nie było końca.

Dalszy przebieg wydarzeń

wspomnieniem. Wtedy nie sądziliśmy, że kilka go-

wyglądał następująco: około godziny 20:30, po-

dzin później rozegra się dramat i będziemy się modlić

mimo późnej pory, nadal jest bardzo ciepło, powie-

o własne życie i o to, żeby ta nasza „nowa droga” po

trze całkowicie stoi. Jednak gdzieś daleko słyszymy

ślubie kiedykolwiek się spełniła…

pojedyncze pomruki burzy. Dochodzi 21 - zauwa-

Od samego rana było wiadomo, że to będzie

żamy, że zaczyna się chmurzyć, słyszymy grzmoty,

gorący, słoneczny dzień. W nadziei, aby spotkanie

a w oddali widzimy pojedyncze błyski. Pokładam

przebiegło pomyślnie, śledziłem warunki pogodo-

cień nadziei, że mimo wszystko burza przejdzie bo-

we na mapach radarowych
(IMGW).

Organizowanie

imprezy plenerowej zawsze niesie ze sobą ryzyko,
że może ją popsuć zła pogoda, a tego chcieliśmy
uniknąć. Cieszyliśmy się,
że będziemy mieli bardzo
sprzyjającą aurę. Dzień był
niesamowicie upalny i bez-

Dochodzi godzina 22, niebo
nie ciemnieje, jest oświetlone
błyskami. Jakby ktoś w jednym momencie włączył tysiące lamp stroboskopowych.
Wyraźnych, pojedynczych
grzmotów nie słychać, tylko
jeden wielki rumor...

kiem. Moje przeczucie nie daje
mi jednak spokoju. Po raz kolejny tego dnia sprawdzam mapę
radarową…, zapiera mi dech.
Od południa zbliża się burza
szerokości dwóch województw
z mnóstwem wyładowań. Dociera do mnie, że dobrze nie
będzie. Nie ma szans, żeby nas
ominęła. Wtedy postanawiam:

wietrzny. Godziny do rozpoczęcia wydarzenia upły-

składamy namiot, pod którym wcześniej siedzieliśmy

nęły nam w ferworze przygotowań i nim się obej-

i siadamy pod wiatą przy ognisku. Jest tu mniej miej-

rzeliśmy wybiła godzina 18.

sca, ale część znajomych postanowiła już wcześniej
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wrócić do domów. Uwijamy się jak mrówki. Często-

uginają się do ziemi. Dobiegamy do auta, podob-

tliwość błysków rośnie, wiemy, że czasu jest coraz

nych trzasków słyszymy więcej. W biegu wskaku-

mniej. Chowamy do samochodów wszystkie rzeczy,

jemy do pojazdów. Samochody z dala od drzew

które mogą zamoknąć - krzesła i stoliki plastikowe,

są naszym jedynym schronieniem. Wokół szaleje

napoje, puste miski po jedzeniu. Wszystko, co mogli-

wiatr, niebo jasne od błyskawic, a my błagamy Boga,

śmy schowaliśmy, siadamy pod wiatą. Nie odzywamy

o przeżycie. Deszcz leje się strumieniami, igły i mniej-

się, wsłuchujemy się w burzę.

sze gałęzie z drzew uderzają o samochód. Wokół aut

Dochodzi godzina 22, niebo nie ciemnieje, jest

powstają ogromne kałuże – praktycznie cała polana

oświetlone błyskami. Jakby ktoś w jednym momen-

zamieniła się w jezioro. Co tak naprawdę się dzieje?

cie włączył tysiące lamp stroboskopowych. Wyraź-

Przemoknięci do suchej nitki siedzimy i przez szyby

nych, pojedynczych grzmotów nie słychać, tylko

w samochodzie wpatrujemy się w niebo, które nie

jeden wielki rumor. W jednej chwili ogromny szum

przestaje upiornie świecić. To co widzimy przez okna,

- zaczyna padać. Ściana wody leje się z nieba. Wszy-

to istny Armagedon. Słyszymy jednostajny grzmot,

scy stoimy pod wiatą, do której zaczyna wlewać się

a wiatr buja autem. Czas jakby stanął w miejscu…

woda. Zaczyna wiać. Myśli kotłują się w głowie, co

Mijają kolejne minuty, emocje i adrenalina powoli

robić? Wiatr z sekundy na sekundę przybiera na

opadają. Wiatr zaczyna się wyciszać, burza przesu-

sile, zacina deszczem, jesteśmy cali mokrzy. Wiatr

wa się w kierunku północnym i słabnie też deszcz.

jest już tak mocny, że lecą na nas iskry z dogasza-

Na zewnątrz ciemno, w pobliskiej wsi prądu nie ma.

nego wcześniej ogniska. Odfrunęły blachy z ciastami, odlatują pozostawione miski i tace z jedzeniem.

Nawałnica trwała około godziny,

Wiatr wieje niesamowicie mocno, deszcz zacina tak,

może trochę ponad godzinę. Jeszcze w począt-

że kompletnie nic nie widać. W błyskach piorunów

kowej fazie burzy skontaktowałem się telefonicznie

dostrzegamy, że pada praktycznie poziomo. Ktoś

z kolegami z pozostałych samochodów i upewniłem

krzyczy: „drzewa lecą na samochody!”. Te drzewa,

się, że wszyscy są bezpieczni. Natychmiast po burzy

które wcześniej podziwialiśmy, łamią się jak zapał-

dzwoniliśmy do naszych bliskich, aby mieć pewność,

ki. Kierowcy biegną i przestawiają auta z dala od

że są cali i zdrowi. W miejscu gdzie byliśmy była

drzew. „Szybko! Uciekajmy do samochodów!” Wy-

szczęśliwie jedna kreska zasięgu w naszych telefo-

biegamy spod wiaty i słyszymy potężny trzask. Jedno

nach. Nie mogliśmy uwierzyć w to, co się stało. By-

rozwidlenie pnia sosny runęło na wiatę, pod którą

liśmy przemarznięci, przemoczeni, ale i szczęśliwi,

jeszcze przed kilkoma sekundami staliśmy, a pozo-

że nikomu nic się nie stało. Ktoś rozpalił ognisko, ktoś

stałe uderzyły w miejsca gdzie stały samochody.

znalazł termosy z ciepłymi napojami. Świecąc latarką

W błyskach widzimy inne drzewa, które koronami

po lesie widać było szkody, jednak przy sztucznym
nawałnica 11

niezbyt mocnym oświetleniu trudno było ocenić ich

służb ratunkowych skierowano do pomocy harce-

wielkość. Miejsce, w którym się znajdowaliśmy odsu-

rzom przebywających na obozie w miejscowości Su-

nięte jest od epicentrum nawałnicy. Jak się później

szek i do innych nagłych zdarzeń zagrażających życiu

okazało szkody w tamtych lasach miały charakter

ludzi. Nasi goście dotarli do swoich domów dopie-

grupowy. Wtedy pomyślałem sobie: ciekawe ile jest

ro około godziny 8 rano. Do Czerska jechali dłuższą

strat w lasach naszego nadleśnictwa. W linii prostej

drogą przez Brusy. Będąc z nimi w stałym kontakcie

z Funki do granicy Nadleśnictwa Czersk jest około 10

już w nocy dowiedzieliśmy się o potężnych stratach

km. Znajomi, którzy wyjechali ze spotkania zanim

w lasach naszego nadleśnictwa. Następnego dnia (12

rozpętała się burza, wrócili do nas po około dwóch

sierpnia 2017 roku) przed południem pojechaliśmy

godzinach. Przejechali może z kilometr od miejsca,

posprzątać miejsce naszej imprezy, a dokładniej od-

w którym się znajdowaliśmy. Dalej drogi były nieprze-

szukać to czego nie udało się znaleźć w nocy... Widok,

jezdne. Oni też cudem przetrwali nawałnicę. Drzewa

który zastaliśmy był przerażający. Część naczyń znaj-

przewracały się wokół busa, którym jechali. Na szczę-

dowaliśmy nawet pod lasem, czyli ponad 100 me-

ście żadne nie spadło na auto i nikomu nic się nie sta-

trów od ogniska, a cześć znajdowała się pod gałęziami

ło. Na drodze powrotnej do nas też leżały drzewa, ale

przewróconego drzewa. Patrzyliśmy na wiatę, w któ-

było ich mniej i koledzy przy pomocy małego toporka

rej jeszcze kilkanaście godzin temu beztrosko rozma-

poradzili sobie z nimi.

wialiśmy, siedzieliśmy przy ognisku, jedliśmy kiełbaski.

W oddali słychać było odgłosy syren, wiedzieli-

Stwierdziliśmy, że to cud, że nikomu tu się nic nie stało.

śmy wtedy, że nie jest dobrze. Około drugiej w nocy

Emocje, które tego dnia przeżyliśmy odsunęły

okazało się, że to straż pożarna, która przecinała dro-

cały stres, z jakim ma się do czynienia przed ślubem.

gę, przy której się znajdowaliśmy na trasie z Charzy-

Ten Polter będzie dla nas i naszych znajomych nie-

ków do miejscowości Małe Swornegacie, na której

zapomniany. Chcemy jednak, aby na naszej dalszej

jak się później okazało zginął turysta przygnieciony

„wspólnej drodze życia” nie miały już miejsca wyda-

drzewem.

rzenia, które tak dobitnie zapadają w pamięć.

Nasz niezapomniany Polter skończył się po godzi-

Jak to z przekąsem podsumowali koledzy z pra-

nie drugiej w nocy. Droga do Chojnic była już w tym

cy, że gdybym się nie żenił, to nawałnicy by nie było.

czasie przejezdna. Osoby, które wracały w kierunku

Niejako z tego względu, że „to moja wina” stałem się

do Bytowa nie miały większych trudności z dojecha-

współautorem książki, która ma być wspomnieniem

niem do swych domów. Najgorszy był dojazd do Czer-

największej w historii polskich lasów nawałnicy, ale

ska, a właściwie jego brak. Droga krajowa nr 22 na od-

przede wszystkim upamiętnieniem ciężkiej pracy le-

cinku Jeziorki – Gutowiec, na trasie Chojnice-Czersk

śników i pracowników nadleśnictw, którzy w pocie

była nieprzejezdna przez ponad 12 godzin. Większość

czoła pracowali dążąc do ich odbudowy.
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Na tych ławeczkach pod
wiatą siedzieliśmy, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, wszystko
do czasu…
(zdjęcie z 12.08.2017 r.)

Wiata turystyczna i ciekawie
zniekształcona – rozwidlona
sosna, którą podziwialiśmy
przed nadejściem nawałnicy, okazała się śmiertelnie
niebezpieczna
(zdjęcie z 12.08.2017 r.)
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Uszkodzone „lasy” Nadleśnictwa Czersk
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NAWAŁNICA
- Nikt z nas tego się nie spodziewał. Nasze lasy nawiedził
kataklizm, jakiego nie pamięta najstarsze pokolenie Polaków.
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- Nikt z nas tego się nie spodziewał. Nasze lasy

ce 150 km/h. najwyższa prędkość, którą udało się

nawiedził kataklizm, jakiego nie pamięta najstarsze

zmierzyć podczas tej burzy w stacji iMGw Elbląg-

pokolenie Polaków. Jedynie „łowcy burz” ostrzegali,

Milejewo osiągnęła wartość 151,9 km/h. Lokalnie

ale ich głos został tylko głosem na pustyni - wspomi-

porywy wiatru zapewne dochodziły do 180 km/h.

na nadleśniczy ireneusz Bojanowski.

w wyniku nawałnicy śmierć poniosło sześć osób,
a 58 doznało ran. Uszkodzonych zostało 20 tysięcy

11 sierpnia 2017 roku na zawsze zapisał się

budynków, a 500 tysięcy mieszkańców miało przerwy

w pamięci każdego z nas. Doświadczyliśmy jedne-

w dostawie prądu. w ciągu kilku godzin na tere-

go z najsilniejszych incydentów burzowych w naj-

nie 29 nadleśnictw w sześciu regionalnych dyrek-

nowszej historii Polski. System derecho (termin

cjach Lasów Państwowych (na terenie pięciu woje-

określający rozległe i długotrwałe burze wiatrowe,

wództw) uszkodzeniu uległo około 80 tys. ha lasu.

które swoim zasięgiem mogą objąć bardzo duży

Miąższość strat w drewnie w całym kraju oszacowa-

obszar) wygenerował porywy wiatru przekraczają-

no na prawie 10 mln m sześc.

Zobrazowanie radarowe
sytuacji meteorologicznej
z 11 sierpnia 2017 roku
o godz. 22:20. Mezoskalowy
układ konwekcyjny, kształtem
przypominający łuk (z ang.
bow echo), może wytworzyć
wyjątkowo silne wiatry, tak
też się stało. (Dane radarowe:
IMGW PiB)
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Mapa drzewostanów uszkodzonych w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku
(według meldunków przesłanych do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 18 sierpnia 2017 roku)

nawałnica 17

18 nawałnica

Wśród wszystkich regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych w kraju najbardziej uszkodzone zostały lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, następnie kolejno lasy RDLP w Gdańsku,
Poznaniu i Szczecinku.
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu w ciągu około 2 godzin na terenie 14 nadleśnictw uszkodzeniu uległo ponad 47 tys. ha lasów,
miąższość strat w drewnie oszacowano na ponad
5 mln m sześc. Szkody, które nawałnica wyrządziła
w lasach są największymi odnotowanymi w historii Lasów Państwowych. Trudno określić dokładną
wielkość strat finansowych, gdyż w dalszym ciągu
ponoszone są koszty odbudowy unicestwionych lasów. Szacuje się, że straty przekroczą 1,5 mld złotych.
Wielkość strat przyrodniczych i ekologicznych jest gigantyczna i niemożliwa do określenia.
Niestety, piękne lasy naszego nadleśnictwa znalazły się na drodze nawałnicy i uległy znacznym uszkodzeniom. Wśród wszystkich poszkodowanych nadleśnictw w kraju, pod względem wielkości powierzchni
uszkodzonej i miąższości zniszczonych drzew, zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim miejscu.
Wśród wszystkich nadleśnictw „klęskowych”
największe szkody według pierwszych szacunków
odnotowano w Nadleśnictwie Lipusz, następnie
w nadleśnictwach: Rytel, Czersk, Gniezno, Runowo
i Bytów. Łączny rozmiar szkód w tych siedmiu nadleśnictwach stanowił ponad 70% wszystkich szkód
w Lasach Państwowych. Ponadto nawałnica znaczCzy to jest jeszcze las?

nie uszkodziła lasy nadleśnictw: Przymuszewo, Szubin, Woziwoda, Zamrzenica, Gołąbki, Solec Kujawski,
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Jarocin, Czerniejewo i Osusznica. Są to nadleśnictwa,
gdzie poziom szkód oszacowano na minimum 100
tys. m sześc. Miąższość pozyskanego drewna poklęskowego i powyższa kolejność po dokładnej inwentaryzacji wygląda trochę inaczej, przedstawiamy ją na
dalszych stronach książki w dziale opisującym pozyskanie drewna.
Niszczycielska siła natury nie ominęła także Parku
Narodowego Bory Tucholskie, gdzie szkody wystąpiły
na około 20% jego powierzchni (ok. 1000 ha), z czego
połowa w bardzo mocnym stopniu.
Zniszczone zostały również lasy niestanowiące
własności Skarbu Państwa, czyli lasy będące własnością: prywatnych właścicieli, spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.

- Kilka chwil wystarczyło, by przepadła praca czasem kilku pokoleń
leśników, ale nie załamujemy się,
działamy i wykonamy wszystko, to
co do nas należy. Nikt nie wyobraża
sobie, by tętniące do niedawna życiem i przyciągające w region wielu
turystów Bory Tucholskie mogły pozostać „pustynią”, las tam powróci
– zapewniał w pierwszych dniach po
nawałnicy dyrektor generalny Lasów
Państwowych Konrad Tomaszewski.
Czy nam się to udało...? Dowiecie się na kolejnych
stronach książki.
nawałnica 21

W ciągu ok. 2 godzin na
terenie 14 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu
uszkodzeniu uległo ponad
47 tys. ha lasów. Szkody,
które nawałnica wyrządziła są
największymi odnotowanymi
w historii Lasów Państwowych w Polsce
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NADLEŚNICTWO CZERSK
PRZED NAWAŁNICĄ
Nadleśnictwo Czersk położone jest na terenie województwa
pomorskiego, w powiecie chojnickim, w zasięgu terytorialnym
dwóch gmin: Czersk i Brusy. Tutejsze lasy są fragmentem Borów
Tucholskich, jednego z największych w Polsce zwartych
kompleksów leśnych.
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Mapa fragmentu Nadleśnictwa Czersk, a dokładniej część
obecnych leśnictw Ostrowy
i Płecno z 1862 roku

Historia lasów Nadleśnictwa Czersk jest ściśle

II Rzeczpospolitej, II wojny światowej, aż do począt-

związana z historią Borów Tucholskich. Pierwsze

ku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zmieniali się

wzmianki mówiące o nadleśnictwie, jako jednostce

gospodarze, a więc i cele gospodarcze, którym mu-

administracyjnej, pochodzą z drugiej połowy XVIII

siały sprostać lasy. Najnowsza historia nadleśnictwa

wieku, kiedy to król pruski Fryderyk II Hohenzol-

rozpoczęła swój bieg w 1992 roku, kiedy to zarzą-

lern (Wielki) wydał zarządzenie gabinetowe „O za-

dzeniem Ministra Ochrony Środowiska utworzono

gospodarowaniu Puszczy Tucholskiej”. Późniejsze

Nadleśnictwo Czersk w obowiązujących do dnia dzi-

zmiany administracyjne oraz w gospodarce leśnej

siejszego granicach.

następowały wraz ze zmianami historycznymi, jakie
miały miejsce na tych ziemiach. Począwszy od zabo-

Rzeźba terenu nadleśnictwa jest efektem proce-

ru pruskiego, poprzez lata I wojny światowej, okres

sów lodowcowych. Ukształtowanie terenu jest na
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ogół równomierne z niewielkimi wzniesieniami oraz

zwyczajna (łac. Pinus silvestris), ale znaczną po-

rynnowymi zagłębieniami. Wzniesienie nad poziom

wierzchnię zajmują też drzewostany z dużym udzia-

morza waha się od 100 m (Jezioro Trzemeszno) do

łem brzozy brodawkowatej (łac. Betula pendula)

143 m w północnej części obrębu Czersk (okolice

i dębów (łac. Quercus spp.).

miejscowości Odry).
Przez teren nadleśnictwa przepływają rzeki Wda,

O walorach przyrodniczych nadleśnictwa świad-

Brda i Wielki Kanał Brdy (sztuczny kanał z XIX wie-

czy bogactwo runa leśnego, ale także mnogość

ku), a także Niechwaszcz i Czerska Struga. Nasze

i wielkość powołanych form ochrony przyrody, któ-

tereny są dosyć bogate w mniejsze zbiorniki wodne

rymi są: dwa rezerwaty przyrody, dwa parki kra-

oraz jeziora rynnowe i wytopiskowe. Największym

jobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu,

jeziorem w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa jest

dwa obszary Natura 2000, 28 pomników przyrody

wspomniane już Jezioro Trzemeszno (184 ha).

(drzew), 18 użytków ekologicznych oraz liczne sta-

Na naszym terenie występuje szeroki wachlarz

nowiska objętych ochroną gatunków: grzybów, ro-

gleb (w leśnym żargonie zwanych siedliskami), od

ślin i zwierząt. Tak dużą wartość przyrodniczą nasze-

żyznych „lasowych” do najuboższych siedlisk „bo-

go terenu zawdzięczamy między innymi pokoleniom

rowych”. Dominującym gatunkiem drzew jest sosna

leśników pracujących tu przed nami.

Procentowy udział typów siedliskowych lasu gruntów leśnych
Nadleśnictwa Czersk. W celu uproszczenia i zrozumienia
wykresu można przyjąć, że siedlisko najbardziej ubogie to Bs
(bór suchy), następnie żyźniejsze siedliska, kolejno jak
w legendzie: Bśw (bór świeży), Bw (bór wilgotny) itd. Siedliska
oznaczone jako BM to bory mieszane – żyźniejsze od siedlisk
borowych. Kolejne oznaczone jako LM (lasy mieszane) są
z kolei żyźniejsze od BM. Siedliska L, czyli lasowe, są najbardziej żyzne. Siedliska OL (olsy) i OLJ (olsy jesionowe) związane
są z wysokim poziomem występowania wód gruntowych
i występują u nas przy zbiornikach wodnych i rzekach
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Lokalizacja Nadleśnictwa Czersk i położenie wobec wybranych urzędów
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Tutejsze lasy są fragmentem Borów Tucholskich, największego w Polsce, zwartego kompleksu leśnego. Cechą charakterystyczną tego mikroregionu jest
wysoka lesistość, która wynosi około 60 proc.

Nadleśnictwo Czersk w liczbach:

prowadzenia gospodarki leśnej, obowiązującego

•

w Nadleśnictwie Czersk przed nawałnicą:

14 467 ha – powierzchnia ogólna
nadleśnictwa,

•

•

56 tys. m sześc. – roczny etat pozyskania

4 863 ha – powierzchnia nadzorowanych

drewna (grubizny – drewna wielko- i średnio-

lasów innej własności,

wymiarowego),

•

9 + 1 – liczba leśnictw plus szkółka leśna,

•

2 – liczba gmin na terenie nadleśnictwa.

Dane z operatu Planu Urządzenia Lasu,
najważniejszego dokumentu określającego zasady

•

120 ha – powierzchnia rocznych odnowień
lasu,

•

66 lat – przeciętny wiek drzewostanów,

•

252 m sześc./ha – zasobność drzewostanów.
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PIĄTEK, 11 SIERPNIA 2017 ROKU
i usuwanie skutków nawałnicy
11 sierpnia 2017 roku około godziny 22:30 przez teren Nadleśnictwa Czersk przeszła
nawałnica. Huraganowy wiatr i ulewny deszcz spowodowały ogromne szkody w lasach.
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11 sierpnia 2017 roku około godziny 22:30 przez

jedynie rezerwy, z których mogły korzystać wyłącznie

teren Nadleśnictwa Czersk przeszła nawałnica. Hura-

służby ratunkowe (straż pożarna, pogotowie ratunko-

ganowy wiatr i ulewny deszcz spowodowały ogrom-

we, pogotowie energetyczne). Wszyscy inni musieli

ne szkody w lasach. Zniszczeniu uległy również bu-

jeździć po paliwo do stacji benzynowych oddalonych

dynki mieszkańców naszego terenu, infrastruktura

kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania.

publiczna, drogi, linie energetyczne, linie telefoniczne i wiele innych.

Nawałnica z11 sierpnia 2017 roku jest największą
klęską w historii polskiego leśnictwa. Zmiany jakie

Od wczesnych godzin rannych 12 sierpnia 2017

spowodowała w środowisku mogą w przyszłości dać

roku (sobota) rozpoczęliśmy usuwanie skutków na-

wiele niekorzystnych zjawisk – gradacje szkodników,

wałnicy. W pierwszej kolejności zajęliśmy się udroż-

wysokie zagrożenie pożarowe, podtopienia. Leśnicy

nieniem dróg publicznych, linii energetycznych, linii

muszą być na nie przygotowani.

kolejowych

przebiegających

przez tereny leśne nadleśnictwa, dróg w zarządzie nadleśnictwa udostępnionych do
ruchu i prowadzących do miejscowości. Ważna była również
nasza pomoc w udrożnieniu
koryta rzeki Brdy i Wielkiego
Kanału Brdy oraz innych cieków. Na bieżąco usuwaliśmy

Nawałnica z 11 sierpnia
2017 roku jest największą klęską w historii
polskiego leśnictwa.
Zmiany jakie spowodowała w środowisku
mogą w przyszłości
dać wiele niekorzystnych zjawisk

Po przejściu nawałnicy leśniczy
Leśnictwa Ostrowy Mariusz Mania
dostrzegł przez okno leśniczówki łunę
światła. Nie za bardzo wiedział skąd
ona dochodzi, bo przebiegającą obok
drogę gruntową od leśniczówki oddzielał gęsty las. Po przejściu nawałnicy niebo było zachmurzone, prądu
nie było w promieniu kilkudziesięciu

niebezpieczne drzewa przy zabudowaniach zagraża-

kilometrów i panowała całkowita ciemność. Kiedy

jące zdrowiu i życiu ludzi.

podszedł z latarką do miejsca, w którym powinien

Sytuacja w lesie, a raczej w tym, co z niego pozo-

znajdować się las i zaświecił, uświadomił sobie, co

stało, stwarzała zagrożenie dla ludzi. Dlatego nadle-

tak naprawdę się stało – las poległ. Gdy doszedł do

śniczy zadecydował o wprowadzeniu „zakazu wstępu

łuny światła okazało się, że to samochód, a w nim sie-

do lasu” na terenie całego nadleśnictwa.

dzi dwóch chłopaków, którzy w ten sposób przetrwa-

Wszystkie służby i mieszkańcy terenów obszaru

li nawałnicę. Wokół samochodu tysiące połamanych

dotkniętego przez nawałnicę na tyle dynamicznie

drzew, a auto nawet nie draśnięte. To, co przeżyli tej

prowadzili prace uprzątania jej skutków, że w niedzie-

nocy wiedzą tylko oni, a wyobrazić sobie to mogą też

lę 13 sierpnia na pobliskich stacjach zapasy paliwa

osoby, które podobnie doświadczyły niszczycielskiej

były na wyczerpaniu. Na każdej stacji pozostawiono

siły natury podczas nawałnicy. Leśniczy zaproponował
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Huraganowy wiatr i ulewny deszcz
spowodowały ogromne szkody
w czerskich lasach. Codzienny widok
setek tysięcy połamanych drzew był
wyjątkowo przygnębiający

Wokół samochodu tysiące połamanych drzew, a ono nawet nie draśnięte. To, co przeżyli tej nocy jadący tym
autem wiedzą tylko oni, a wyobrazić
sobie to mogą tylko ci, którzy podobnie doświadczyli niszczycielskiej siły
natury podczas nawałnicy
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im nocleg u siebie w domu, oni jednak odmówili. Po
całej nocy strachu, nad ranem postanowili przedostać się przez dwukilometrowy fragment zniszczonego lasu z leśniczówki do swojego domu w Rytlu.
Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad
Tomaszewski skoordynował prace w nadleśnictwach
klęskowych wprowadzając 16 sierpnia 2017 roku Decyzję nr 211. Część opisanych w tej książce działań
wykonaliśmy na podstawie zapisów wymienionego
aktu prawnego. Jednak znaczną część wytycznych
samodzielnie musieli podejmować nadleśniczowie
dwudziestu pięciu nadleśnictw dotkniętych działaniem „siły wyższej”.
Najdłużej „odcięta od świata” pozostawała leśniczówka Leśnictwa Okręglik, zlokalizowana w miejscowości Giełdon. Przecięcie i usunięcie drzew na tej
drodze (do wojewódzkiej trasy nr 235 Chojnice – Kościerzyna, odległość ok. 4 km) zajęło harwesterowi
cztery dni. Tylko dzięki naszej pomysłowości czas ten
udało się skrócić. Nazajutrz po nawałnicy, 12 sierpnia
operator harwestera został przewieziony kajakiem
z miejscowości Męcikał przez Jezioro Trzemeszno do
miejscowości Giełdon na miejsce, gdzie stacjonował
harwester. Niezbędne do funkcjonowania maszyny
paliwo, również przez jezioro transportował łódką
miejscowy rybak. Przebieg trasy w poprzek skarpy
oraz sąsiedztwo sędziwych lasów spowodowało,
że była to najbardziej zatamowana droga z dróg
Ważnym zadaniem na pierwsze dni po nawałnicy było udrożnienie dróg
dojazdowych do miejscowości i zabudowań. Przy dużej ilości zalegającego
drewna ustalenie ich „dawnego” przebiegu nie było łatwe
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Jednym z pierwszych większych problemów, związanych
ze skutkami nawałnicy, było
oczyszczenie Wielkiego Kanału Brdy z zalegających w nim
drzew, tworzących niekiedy
tamy, przegrody na cieku.
Podnoszący się poziom wody
zagrażał mieszkańcom Rytla.
Sprawa była na tyle ważna
i rozpropagowana w mediach, że w prace, oprócz
leśników zaangażowało się
wojsko i wolontariusze

dojazdowych do wszystkich miejscowości Nadleśnic-

pracownikom zakładów usług leśnych świadczących

twa Czersk (patrz: zdjęcie i mapka na str. 38). Na

usługi na rzecz nadleśnictwa i Służbie Leśnej:

fragmentach tej drogi drzewa zalegały na wysokość
3-4 m. Po jej udrożnieniu przejazd był możliwy, jednak miejscami przypominał przeprawę przez tunel.

- udrożniliśmy drogi publiczne i drogi dojazdowe
do miejscowości i inne ważne lokalne drogi,
- udostępniliśmy tereny pod liniami energetycznymi i drogi dojazdowe do nich,

W międzyczasie (19 sierpnia) dyrektor gene-

- zapewniliśmy przejezdność dróg przeciwpoża-

ralny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski,

rowych i placów manewrowych przy punktach

w towarzystwie Janusza Kaczmarka, dyrektora RDLP

czerpania wody.

w Toruniu brali udział w nadzwyczajnym spotkaniu

W trakcie tych prac wspomagali nas strażacy, wo-

z premier Beatą Szydło, ministrami, wojewodami

lontariusze i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

i służbami ratunkowymi, które dotyczyło aktualnej

Często przy udrażnianiu dróg dojazdowych do za-

sytuacji na obszarach dotkniętych skutkami nawałni-

budowań pracowały całe rodziny. Rodzaj pracy był

cy i odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej

dostosowany do wieku – dzieci zbierały i odrzucały

Straży Pożarnej w Chojnicach.

drobne gałęzie.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszyst-

25 sierpnia 2017 roku zakończyliśmy najbardziej

kim za tak wielkie zaangażowanie w usuwaniu skut-

pilne prace przy usuwaniu skutków nawałnicy. Dzięki

ków nawałnicy! Dzięki wspólnej pracy, w krótkim
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czasie, mieszkańcy z terenu Nadleśnictwa Czersk odzyskali łączność z ośrodkami pomocy doraźnej, m.in.
służbami ratownictwa medycznego i strażą pożarną.
Przywróciliśmy dostęp do zaopatrzenia codziennego
i przyśpieszyliśmy prace nad przywróceniem zasilania energetycznego.
Leśnicy z całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy pomocy zakładów usług
leśnych oczyścili ze zniszczonych drzew ponad 250
km pasów pod liniami energetycznymi i uprzątnęli
ponad 1100 km dróg. Po udrożnieniu głównych dróg
i linii energetycznych oczyściliśmy drogi dojazdowe
do pól i łąk, gospodarzom którzy musieli zebrać plony i skosić trawę. Sukcesywnie odblokowywaliśmy
też drogi prowadzące do śródleśnych pól i łąk. Całe
szczęście w tym nieszczęściu, że nawałnica miała
miejsce 11 sierpnia i przeważająca część gospodarzy
była już po żniwach.

Na zdjęciach powyżej:
1. Tak wyglądała jedna z główniejszych
dróg przeciwpożarowych w nadleśnictwie - droga z miejscowości Rytel w kierunku leśniczówki Leśnictwa Ostrowy
(okolice skrzyżowania do miejscowości
Duże Wędoły)
2. Gdyby nie leśnicy, to drogi byłyby nieprzejezdne przez wiele dni. Szczególnie
drogi leśne prowadzące do miejscowości. Na zdjęciu droga łącząca Rytel i Konigort; z prawej Wielki Kanał Brdy
Nadzwyczajne spotkanie z premier
Beatą Szydło, które odbyło się
w Chojnicach 19 sierpnia 2017 roku.
Trzeci z prawej - dyrektor generalny
Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski
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Las połamanych drzew
jak zapałki

Wszyscy odwiedzający
tereny poklęskowe zgodnie
twierdzą, że żadne zdjęcia nie
oddają rzeczywistego
obrazu szkód
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Widok drzew połamanych po
horyzont powodował, że oczy
zachodziły łzami

Sytuacja w terenie zmieniła
się tak bardzo, że początkowo
nawet leśniczowie tracili
orientację w swoich „nowych” – uszkodzonych lasach
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Fragment opisanej drogi
ze wsi Giełdon do trasy wojewódzkiej 235 Chojnice
– Kościerzyna

Fragment mapy opisanej
drogi ze wsi Giełdon do trasy
wojewódzkiej 235 Chojnice
– Kościerzyna
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Droga do leśniczówki
Leśnictwa Płecno, która jest
zlokalizowana poza głównym
frontem przejścia nawałnicy,
również była zablokowana

We fragmentach drzewostanów uszkodzonych
w mniejszym stopniu łatwiej
było określić przebieg dróg.
Dobrze przeczytaliście, tak
wyglądały drzewostany mniej
uszkodzone!
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Uszkodzenia drzewostanów
sąsiadujących z granicą
rezerwatu przyrody Mętne;
uporządkowana już droga,
łącząca Rytel i Olszyny

Przy udrażnianiu dróg
dojazdowych do niektórych
miejscowości pomagali nam
strażacy, mieszkańcy pobliskich wsi oraz wolontariusze

40 nawałnica

Jednym z pierwszych, najbardziej pilnych zadań, zaraz po
nawałnicy, było udrożnienie
dróg publicznych, lokalnych
i tych dojazdowych do „odciętych” od świata miejscowości

Pracownicy nadleśnictwa
koordynowali i czynnie
uczestniczyli przy udrażnianiu
dróg przebiegających przez
leśne kompleksy
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Na zdjęciach powyżej:
1. Wszystkie linie energetyczne, w zasięgu nawałnicy zostały w różnym
stopniu zniszczone
2. Przy udrażnianiu linii energetycznych pracowaliśmy razem ze strażakami
i ochotnikami. Gdyby nie wspólne zaangażowanie w tych pracach, to prąd
do mniejszych miejscowości wróciłby dopiero po kilku miesiącach
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Prace porządkowe na jednej
z wielu dróg publicznych na
terenie Nadleśnictwa Czersk
(droga Czarniż - Żabno)

Wspólna praca w pierwszych
dniach po nawałnicy przy
udrażnianiu dróg prowadzących do osad ludzkich.
Na zdjęciu (tyłem) leśniczy
Leśnictwa Spierwia Przemysław Tojza
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Zaawansowanie prac przy usuwaniu wiatroło-

głównie pouczaliśmy i informowaliśmy o występu-

mów pozwoliło od 12 września 2017 roku na udo-

jących zagrożeniach. Zakaz wstępu do lasu wprowa-

stępnienie dla społeczeństwa terenów leśnictw ob-

dzony przez nadleśniczych był podyktowany wyłącz-

rębu Czersk (Czersk, Juńcza, Malachin i Odry). Tereny

nie troską o bezpieczeństwo ludzi.

te były mniej uszkodzone przez nawałnicę, na ich
obszarze w krótkim czasie usunęliśmy drzewa nie-

Na obszarze poklęskowym pozostawiliśmy do

bezpieczne, głównie przy szlakach komunikacyjnych.

sukcesji naturalnej uszkodzone lasy o powierzchni

Niemniej uporządkowanie terenu po nawałnicy

około 250 ha. Będziemy tam obserwować w jaki spo-

w obrębie Czersk trwało jeszcze kilka miesięcy.

sób natura sama radzi sobie ze skutkami nawałnicy.

Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu wynikało

Jest to niezwykle ważne, gdyż ze względu na rzad-

z konieczności zachowania bezpieczeństwa i było

kość występowania zjawisk o charakterze klęskowym

działaniem doraźnym, a nie standardem w na-

w naszym kraju, takich pozostawionych naturze po-

szej działalności. Lasy Państwowe są i zawsze będą

wierzchni jest niewiele. Tereny te zostały oznakowa-

otwarte dla społeczeństwa. Zwracamy jednak uwagę,

ne i objęte zakazem wstępu, jednak są na tyle małe,

że przebywając w lesie dotkniętym przez nawałni-

że gdy na nie natrafimy można je bez problemu

cę należy zachować szczególną
ostrożność, gdyż występujące
jeszcze pojedyncze pochylone
drzewa, mogą upadać przy niewielkim nawet powiewie.
Zakaz wstępu do lasu na terenie pozostałych leśnictw obrębu Giełdon (Okręglik, Olszyny, Ostrowy, Płecno i Spierwia)
utrzymywaliśmy do 1 grudnia

Wprowadzenie zakazu
wstępu do lasu wynikało z konieczności zachowania bezpieczeństwa i było działaniem
doraźnym (...). Lasy
Państwowe są i zawsze
będą otwarte dla społeczeństwa

ominąć. Ponadto w przyszłości powierzchnie te, pozostawione bez ingerencji człowieka będą żywym pomnikiem nawałnicy i ważnym świadkiem tych wydarzeń dla następnych
pokoleń.
W celu sprawnej organizacji usuwania skutków nawałnicy (uszkodzone zostały drzewostany głównie

2018 roku. Od tego dnia cały teren Nadleśnictwa

pięciu leśnictw obrębu Giełdon) podczas pierwsze-

Czersk powtórnie udostępniliśmy dla społeczeństwa.

go po niej spotkania w biurze Nadleśnictwa Czersk

Obszar pięciu najbardziej zniszczonych leśnictw był

20 sierpnia 2017 roku opracowaliśmy wytyczne, na

niedostępny przez 476 dni. W naszej ocenie nie jest

podstawie których wprowadziliśmy harmonogram

to dużo, biorąc pod uwagę ilość wykonanej w tym

pracy na najbliższe dni. Pracownicy biura na bieżą-

czasie pracy. Do chwili obowiązywania zakazu wstę-

co przekazywali kolegom w terenie najnowsze wska-

pu do lasu, osoby, które się do niego nie stosowały

zania. Było to o tyle trudne, że prąd do leśniczówek
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w terenie klęskowym wrócił dopiero po dwóch mie-

jątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących

siącach, a linie telefoniczne nie zostały naprawione

po stronie zamawiającego, której nie mógł on prze-

do dziś i naprawione nie będą. Z powodu braku prą-

widzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie

du w pierwszych tygodniach po nawałnicy nie było

zamówienia, a nie można zachować terminów okre-

zasięgu telefonii komórkowej.

ślonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

W związku z powyższym, priorytetem było za-

Były to po prostu negocjacje warunków, na pod-

opatrzenie siedzib leśnictw w energię elektryczną.

stawie których potencjalni wykonawcy mieliby wy-

Dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie agregatów

konywać zlecone przez nadleśnictwo prace. Media,

prądotwórczych. Pomimo problemów z dostęp-

nagłośniły nawałnicę i wielkość strat w drzewosta-

nością, kolegom z działu administracji udało się

nach tak, że chętnych do prac porządkowania tere-

w krótkim czasie zdobyć ten deficytowy towar. Już

nów poklęskowych nie musieliśmy szukać, sami się

14 sierpnia 2017 roku wszystkie leśnictwa zostały

do nas zgłaszali. Dzięki temu nie mieliśmy problemów

wyposażone w agregaty. Tym samym leśniczowie

ze znalezieniem odpowiednio zmechanizowanych

i ich rodziny mogły w tym niecodziennym czasie od-

zakładów, z których każdy musiał się podjąć pozyska-

czuć trochę normalności.

nia około 30 tys. m sześc. drewna w trzy miesiące!

W Nadleśnictwie Czersk nawałnica uszkodziła czte-

Bo taki założyliśmy sobie cel.

ry budynki, w tym trzy gospodarcze i budynek leśni-

W latach 2017-2019 podjęliśmy współpracę z za-

czówki Leśnictwa Okręglik oraz jedną budowlę - wie-

kładami usług leśnych praktycznie z całej Polski. Za-

żę przeciwpożarową. Poniesione koszty na naprawę

interesowane wykonywaniem tych prac były rów-

szkód wyniosły około 60 tys. złotych. W porównaniu

nież zagraniczne firmy. Jednak ostatecznie w związku

do pozostałych strat przyrodniczych jest to niewiele.

z rozstrzygnięciami przetargowymi nie podjęliśmy

Początkowe prace przy uprzątaniu skutków na-

z nimi współpracy. Od początku 2018 r. umowy na

wałnicy wykonywaliśmy przy pomocy pracowników

wykonywanie prac z zakładami usług leśnych zawie-

zakładów usług leśnych, które posiadały umowy

raliśmy na podstawie przetargów nieograniczonych,

z nadleśnictwem na wykonywanie prac w 2017 roku.

zgodnie z prawem zamówień publicznych. W roku

Następnie, pozyskanie drewna z powierzchni poklę-

2020 współpracowaliśmy z lokalnymi zakładami usług

skowych zleciliśmy zakładom usług leśnych, które

leśnych. Wynikało to z rozstrzygnięć przetargowych,

wyłoniliśmy w oparciu o prawo zamówień publicz-

a główny wpływ na to miały prace odnowieniowe

nych w trybie z wolnej ręki. Zgodnie z art. 67 ust.

(w porównaniu do prac z pozyskania drewna wyma-

1 pkt 3. - zamawiający może udzielić zamówienia

gają znacznych ilości osób do pracy i większego zaan-

z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna

gażowania organizacyjnego), stąd prawdopodobnie

z następujących okoliczności: (…) ze względu na wy-

zainteresowanie zewnętrznych firm było mniejsze.
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Przykład pozostawionej
przy jeziorze Trzemeszonek
powierzchni do sukcesji naturalnej wraz z oznakowaniem

Stan jednej z wielu uszkodzonych linii energetycznych
przebiegających przez teren
Nadleśnictwa Czersk

Niszczycielska siła natury
nie miała skrupułów, nawet
wobec słupów wysokiego
napięcia, które wcześniej
wydawały się niezniszczalne
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Prace przy uprzątaniu skutków nawałnicy, a następnie
przy pozyskaniu drewna
wykonywały zakłady usług
leśnych

Komisja przetargowa w 2018 roku nie narzekała
na nudę - ofert było bardzo dużo. Od lewej starszy
księgowy Teresa Glaner, zastępca nadleśniczego Leszek
Pultyn, specjalista ds. zamówień publicznych i ochrony
ppoż. Jadwiga Bartosz
Uszkodzone zostały linie
o różnej mocy. Nawet największe słupy składały się
w „harmonijkę”

nawałnica 49

MAPA USZKODZONYCH
DRZEWOSTANÓW
W Nadleśnictwie Czersk
50 nawałnica

URZĄDZANIE LASU
W pierwszych dniach po nawałnicy jednym z ważniejszych zadań
pracowników biura nadleśnictwa, dotyczących urządzania lasu, było
miąższościowe i powierzchniowe oszacowanie rozmiaru klęski.
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Aby zaprezentować wielkości szkód powstałych

kompleksów leśnych. Większość dróg leśnych była

w wyniku nawałnicy, postaramy się przybliżyć szcze-

nieprzejezdna. Dlatego zostaliśmy zmuszeni do wy-

góły naszej poklęskowej pracy w ramach poszcze-

konania szacunku na podstawie danych posiadanych

gólnych działów gospodarki leśnej. Ze względu na

w systemie. Bazę stanowiły dane o drzewostanach,

niebagatelną ilość informacji, opiszemy tylko naj-

zawarte w Planie Urządzenia Lasu oraz prowizorycz-

ważniejsze zagadnienia. Gdybyśmy chcieli wszystko

ne mapy, przygotowane przez leśniczych. W wyni-

szczegółowo omawiać, do każdego z działów potrze-

ku intensywnych wyliczeń, określiliśmy miąższość

bowalibyśmy odrębnej książki.

zniszczonych drzew na poziomie 900 000 m sześc.
Ta liczba zabrzmiała dla nas jak wyrok…

W pierwszych dniach po nawałnicy jednym

Taki wynik uplasował Nadleśnictwo Czersk na

z ważniejszych zadań pracowników biura nadleśnic-

trzecim miejscu pod względem szacunku uszkodzeń

twa (w dziedzinie urządzania lasu), było miąższo-

wśród wszystkich poszkodowanych nadleśnictw

ściowe i powierzchniowe oszacowanie rozmiaru klę-

w Polsce. Najwięcej uszkodzeń zinwentaryzowano

ski. Największą trudność stanowiła niedostępność

w Nadleśnictwie Lipusz (2 300 000 m sześc.), na

Charakter uszkodzeń:
1 - złomy (drzewa złamane),
2 - wywroty (drzewa przewrócone razem z korzeniami),
3 - drzewa wysmagane (trwale wygięte)
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drugim miejscu u naszych sąsiadów z Nadleśnictwa

900 000 m sześc. drewna byłoby pozyskiwane przez

Rytel (2 000 000 m sześc.) – są to dane z pierwszych

16 lat!

meldunków, które nadleśnictwa złożyły 18.08.2017

Oto krótki opis obrazujący ogrom strat i dający

roku. Nadleśnictwa Lipusz i Rytel wraz z upływem

wyobrażenie o ogromnej ilości drewna, które trzeba

czasu i wykonywanych prac kilkukrotnie znacząco

było pozyskać, pomierzyć i wywieźć z terenu klęski

pomniejszali wielkość szacowanych strat. Dokładny

w Nadleśnictwie Czersk. Na samochód ciężarowy

ich poziom – na podstawie całkowitego pozyskania

z przyczepą można załadować w przybliżeniu 30 m

drewna poklęskowego, które osiągnęły poszczegól-

sześc., czyli 900 tys. m sześc. można załadować na

ne nadleśnictwa, prezentujemy dalej, w dziale o po-

30 000 samochodów. Gdybyśmy pomnożyli tę liczbę

zyskaniu drewna.

przez długość samochodu ciężarowego (w przybliże-

W celu oceny rozmiaru wielkości szkód dodam,

niu 20 m), to otrzymamy wynik 600 000 m, czyli 600

że Nadleśnictwo Czersk przed nawałnicą realizowało

km! Można by zatem utworzyć ciąg samochodów

roczne pozyskanie drewna na poziomie ok. 56 000

ciężarowych wypełnionych drewnem od Gdyni do

m sześc. Wobec czego, w normalnych warunkach

Krakowa.

Uszkodzone zostały nie tylko
starsze drzewostany, ale również młodniki i uprawy leśne
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Gdybyśmy takie obliczenia wykonali dla 10 mln

czaliśmy). Po upływie roku od nawałnicy utwierdzi-

m sześc., czyli łącznego szacunku strat w Lasach

liśmy się w przekonaniu, że oszacowana tym spo-

Państwowych, otrzymamy 6 700 km. Z całej puli

sobem i na tym poziomie miąższość uszkodzonych

drewna poklęskowego moglibyśmy utworzyć ciąg

drzew jest w dużym stopniu dokładna. Porówny-

samochodów ciężarowych z Warszawy do Lizbony

waliśmy ilość rzeczywistego pozyskanego drewna

i z powrotem, albo z Białegostoku do stolicy Mon-

z danego obszaru, do szacunku według naszych wy-

golii – Ułan Bator.

liczeń i do szacunku sporządzonego na podstawie
ortofotomapy. Potwierdziło to fakt, że nasz poziom

Aby dokładniej poznać wielkości zniszczeń Nad-

oszacowania strat obliczony z prowizorycznych map

leśnictwo Czersk zleciło opracowanie ortofotoma-

i posiadanej bazy danych oraz raport uszkodzeń wy-

py (złożonej ze zdjęć lotniczych) wraz z raportem

konany na podstawie ortofotomapy były wystarcza-

określającym stopień uszkodzenia drzewostanów.

jąco dokładne i dane te mogliśmy wykorzystywać

Na podstawie zdjęć, wykonanych podczas nalotów

przy planowaniu dalszych prac.

dronem i wnikliwej analizy zarejestrowanych danych, która trwała dwa miesiące dowiedzieliśmy się,

Na obszarze całego Nadleśnictwa Czersk uszko-

że straty wyłącznie w obrębie Giełdon wynoszą oko-

dzone zostały drzewostany na powierzchni około

ło 800 000 m sześc. (na szczęście mniej niż przypusz-

8 000 ha, z czego użytkowaniem rębnym (powierzch-

Fragment ortofotomapy i raportu dla jednego wydzielenia leśnego, kolor czerwony oznacza poziom uszkodzeń 76-100%. Zgodnie z raportem to wydzielenie leśne zostało uszkodzone w 100% (co widać na ortofotomapie), a miąższość uszkodzonego drewna oszacowano na 144,28 m sześc.
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niowo wycinane fragmenty lasów) zostały objęte

macje odnośnie zakazów zamieszczaliśmy na naszej

drzewostany o powierzchni około 4 000 ha. Do od-

stronie internetowej (www.czersk.torun.lasy.gov.pl)

nowienia – czyli w ramach powierzchni, na której

i na ogólnopolskiej stronie mapy zakazów wstępu

trzeba powtórnie posadzić nowy las – znajdowało

do lasów (https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/za-

się około 3 800 ha. Nawałnica nie oszczędziła rów-

kazy/). Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby

nież lasów niestanowiących własności Skarbu Pań-

w jak najkrótszym czasie zakaz odwołać.

stwa (potocznie nazywanych prywatnymi) będących

Zasadnicze pozyskanie drewna poklęskowego za-

w nadzorze Nadleśnictwa Czersk. Uszkodzeniu ule-

kończyliśmy w 2018 roku. Jednak ze względu na ko-

gło ok. 1 500 ha, z czego całkowicie zniszczone zo-

nieczność wyrównania granic powstałych powierzch-

stały lasy na powierzchni około 600 ha. Wyszacowa-

ni zrębów klęskowych i usuwaniu jeszcze wielu poje-

na do pozyskania na ich obszarze miąższość drewna,

dynczych zniszczonych drzew, prace pozyskania tego

to 150 tys. m sześc.

drewna prowadziliśmy także w roku 2019.

Pojedyncze i grupowe zniszczenia drzew wystąpiły praktycznie na całym obszarze nadleśnictwa,

Lasy w Polsce spełniają trzy podstawowe funk-

stąd wprowadzony po 11 sierpnia 2017 roku zakaz

cje: ochronną, gospodarczą i społeczną. Funkcja go-

wstępu do lasu obowiązywał na całym naszym te-

spodarcza koncentruje się na dostarczaniu surowca

renie. Zakaz utrzymywaliśmy na terenie obrębu

drzewnego dla klientów indywidualnych i dla prze-

Giełdon do chwili zakończenia prac związanych

mysłu. Ilość pozyskiwanego przez leśników drew-

z usuwaniem drewna poklęskowego. Bieżące infor-

na jest ściśle określona w dokumencie, jakim jest
Plan Urządzenia Lasu (PUL). Plan dokładnie określa
również rozmiar pozostałych prac do wykonania
w okresie 10 lat (odnowienia – sadzenia lasu, zabiegi pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach itp.).
Dokument ten opiniowany jest przez właściwą terytorialnie regionalną dyrekcję ochrony środowiska,
a ostatecznie zatwierdzany przez ministra środowiska. Pracownicy nadleśnictw proporcjonalnie rozkładają sobie cały zakres prac wskazany w PUL na
10-cio letni okres jego obowiązywania.
W związku z tym, że Nadleśnictwo Czersk w 2017
roku było w dziewiątym roku obowiązywania PUL,
a zakres prac po nawałnicy, (głównie pozyskania
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Uszkodzone drzewostany
starszych klas wieku (ponad
40-letnich)

Nawałnica nie oszczędziła
również drzewostanów drugiej klasy wieku, czyli drzew
21 – 40-letnich
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drewna), przekraczał wartości w nim zaplanowane,

rok, który pracowaliśmy na starej bazie musieliśmy

konieczne było wystąpienie do ministra środowi-

„ręcznie” zaktualizować do nowej. Ogrom całorocz-

ska z wnioskiem o wyrażenie zgody na sporządze-

nej pracy w systemie informatycznym musieliśmy

nie aneksu do Planu Urządzenia Lasu i zwiększenie

powtórzyć w zaledwie cztery tygodnie. Działanie

wielkości zadań do wykonania. Do zwiększonego

to wprowadziło chaos we wszystkich działach nad-

rozmiaru zadań wskazanych w aneksie Planu Urzą-

leśnictwa, szczególnie w dziale gospodarki leśnej.

dzenia Lasu uzyskaliśmy pozytywną opinię Regional-

Ilość pracy, którą włożyliśmy w tym krótkim czasie,

nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Oba

żeby zaktualizować nową bazę o dane wprowadzo-

dokumenty stały się formalną podstawą do prze-

ne do starej bazy jest nie do opisania. Najgorsze jest

kroczenia zadań zaplanowanych w obowiązującym

to, że prace pomiarowe były również wykonane na

PUL i wykonania prac uprzątania skutków nawałnicy

powierzchniach leśnych, gdzie zalegały jeszcze znisz-

z sierpnia 2017 roku.

czone drzewa. Spowoduje to, że przez cały okres

Jak wspomniano, nadleśnictwo było w dziewią-

obowiązywania nowego PUL (2019-2028) będą po-

tym roku obowiązywania Planu Urządzenia Lasu

jawiać się błędy, które na bieżąco będziemy musieli

(obowiązywał w latach 2009-2018). W roku 2017

korygować. Już w pierwszych miesiącach po wgra-

trwały prace nad sporządzeniem nowego PUL, któ-

niu nowej bazy danych w systemie informatycznym

ry miał obowiązywać na kolejne dziesięciolecie,

zauważyliśmy wiele nieścisłości, które sami musieli-

czyli na lata 2019-2028. Dokument ten opiera się

śmy zmieniać. Można było tego problemu uniknąć,

w głównej mierze o pomiary terenowe. W związku

odkładając prace taksacyjne (pomiarowe) do czasu

z tym, że sytuacja terenowa po nawałnicy uległa ra-

zakończenia pozyskania drewna poklęskowego.

dykalnym zmianom, konieczne było powtórne przeprowadzenie prac taksacyjnych (pomiarowych) na
zniszczonej części nadleśnictwa. Został sporządzony
aneks do umowy z wykonawcą, wydłużający termin
na sporządzenie PUL. Bazę danych, którą mieliśmy
otrzymać i wgrać w nasz system zarządzania lasami

Dlatego, jeżeli ktoś z pracowników Lasów Państwowych w przyszłości przeczyta to opracowanie, bo będzie być może w podobnej „klęskowej”
sytuacji, to dowie się, że przełożenie prac taksacyjnych jest jedną z najważniejszych decyzji.

(zwany SILP – System Informatyczny Lasów Państwo-

Najlepszym kompleksowym rozwiązaniem w tej

wych), otrzymaliśmy z rocznym opóźnieniem, to jest

sytuacji byłoby dopisanie rozdziału w „Instrukcji

w grudniu 2019. Oznacza to, że rok pracowaliśmy na

urządzania lasu” i paragrafu w „Ustawie o lasach”

starej bazie danych, która już nie obowiązywała. Po

dotyczących sytuacji nadzwyczajnych, takich jak

otrzymaniu nowej bazy, wgraliśmy ją w nasz sys-

wielkoobszarowe klęski żywiołowe i umożliwienie

tem zarządzania (SILP) z początkiem 2020 r., a cały

w tych przypadkach odłożenia prac urządzeniowych.
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Przylaszczka w Leśnictwie Juńcza

58 nawałnica

OCHRONA PRZYRODY
- Ochrona przyrody w lasach polega na zachowaniu w niezmienionym
lub optymalnym stanie najcenniejszych fragmentów przyrody ożywionej
i nieożywionej oraz różnorodności biologicznej, utrzymaniu procesów
ekologicznych i właściwego stanu zachowania siedlisk przyrodniczych (...).
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- Ochrona przyrody w lasach polega na zacho-

W tym celu już w październiku 2017 roku z ini-

waniu w niezmienionym lub optymalnym stanie

cjatywy nadleśnictwa odbyło się spotkanie pra-

najcenniejszych fragmentów przyrody ożywionej

cowników Służby Leśnej z przedstawicielami RDOŚ

i nieożywionej oraz różnorodności biologicznej,

w Gdańsku na terenach klęskowych w celu ustalenia

utrzymaniu procesów ekologicznych i właściwego

zasad i metodyki prac przy uprzątaniu powierzchni

stanu zachowania siedlisk przyrodniczych, a także

poklęskowych w różnych formach ochrony przyrody.

na ochronie walorów krajobrazowych. Równole-

W wyniku konsultacji w terenie podjęto szereg de-

gle wykonywane są czynności służące odtworzeniu

cyzji uwzględniających prace porządkowe z jedno-

zubożałych lub zanikłych elementów środowiska

czesnym zachowaniem istniejących form ochrony.

leśnego i przywróceniu ich do właściwego stanu

Podobne działania podjęto z Urzędami Miejskimi dla

i funkcji. (Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Czersk

pomników przyrody i użytków ekologicznych. Usta-

2019-2028)

lenia sporządzone zostały w formie uchwał rad gmin
według zasięgów terytorialnych i kompetencji.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, o walorach

Jak ważne było dokonanie tych ustaleń przekona-

przyrodniczych Nadleśnictwa Czersk świadczy mno-

liśmy się w krótkim czasie, bowiem już w 2018 roku

gość i powierzchnia ustanowionych form ochrony

temat ochrony przyrody na terenach poklęskowych

przyrody, którymi są rezerwaty przyrody, parki kra-

był przedmiotem kontroli Inspekcji Lasów Państwo-

jobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary

wych – głównego organu kontrolnego w Lasach Pań-

Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne

stwowych. Jak się później okazało, nie była to jedyna

oraz liczne stanowiska objętych ochroną roślin, zwie-

wizyta Inspekcji Lasów Państwowych w naszym nad-

rząt i grzybów.

leśnictwie w okresie prowadzenia wzmożonej poklę-

Nawałnica, określona przez Lasy Państwowe

skowej pracy. O kontrolach (nie tylko Inspekcji LP),

jako zjawisko klęskowe, spowodowała duże straty

które mieliśmy w czasie po nawałnicy i ich specyfice

w drzewostanach wchodzących w skład różnych form

piszemy w dalszej części książki.

ochrony przyrody. Nie oszczędziła również obiektów
z powyższym nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Re-

Obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 Bory Tucholskie (PLB 220009)

gionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie został utwo-

(RDOŚ) oraz z Urzędami Miejskimi w Czersku i Bru-

rzony w 2004 r. i obejmuje praktycznie całą po-

sach, by uprzątając skutki nawałnicy nie przyczynić

wierzchnię nadleśnictwa. Wyznaczono go w celu

się do negatywnego wpływu naszej pracy na chro-

ochrony populacji dziko występujących gatunków

nione obiekty.

ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich natu-

powołanych w naszym nadleśnictwie, w związku
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ralnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi,
przywracania zniszczonych i tworzenia nowych biotopów.
Rozmiar oszacowanych szkód na tym terenie jest
tożsamy ze szkodami całego nadleśnictwa, czyli około 900 000 m sześc.
Całość prowadzonych prac poklęskowych uwzględniała przedmiot ochrony dla tego obszaru. W ramach
przywracania biotopów dla ptaków pozostawiliśmy
fragmenty lasu, gdzie nie prowadziliśmy prac pozyskania drewna, m.in. przy zbiornikach i ciekach oraz
na otwartych powierzchniach uprzątniętych zrębów
klęskowych. Część pozostawionych obiektów stanowi wspomniane już w tym opracowaniu 250 ha
uszkodzonego lasu, który przeznaczyliśmy do sukcesji naturalnej.
W celu poprawy warunków lęgowych dla ptaków
na obszarze poklęskowym w roku 2020 zawiesiliśmy
500 budek lęgowych. W kolejnych latach również
planujemy je zawieszać. Ptaki to grupa zwierząt, które bardzo ucierpiały podczas nawałnicy. Nie posiadamy dokładnych danych jaka była skala tego dramatu,
ale jedno jest pewne – w pierwszych tygodniach po

Zdjęcia lotnicze prezentujące ten sam fragment lasu wchodzącego w skład
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie, przed i po nawałnicy

nawałnicy na terenach najbardziej zniszczonych panowała całkowita i przerażająca cisza, nie było sły-

przyszłych lasów, które powstaną z poklęskowych

chać żadnego śpiewu ptaków. Wraz z upływem czasu

upraw na pewno przyczynią się do zwiększenia ich

zauważamy, że ptaki do nas wracają. Znajdują dla sie-

liczebności.

bie dogodne miejsce do życia w miejscach, które mo-

Nie bez znaczenia jest przebywanie nietoperzy

głyby w naszym odczuciu być dla nich niesprzyjające.

na terenach poklęskowych. One także straciły swo-

Jednak biologia, ekologia i różnorodność powoduje,

je schronienia. Nietoperze są wielkimi sprzymie-

że nawet na otwartych przestrzeniach część z nich

rzeńcami lasów i leśników, skutecznie ograniczają

czuje się wyśmienicie. Mozaika i wielogatunkowość

liczbę szkodliwych owadów. Po nawałnicy znacznie
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zmniejszyła się liczba starych dziuplastych drzew,
w których mogłyby się one schronić. W celu stworzenia odpowiednich warunków lęgowych od 2020
roku rozpoczęliśmy zawieszanie budek lęgowych
dla nietoperzy, działania te pragniemy kontynuować
w kolejnych latach.
Nawałnica uszkodziła wiele „drzew ekologicznych” i dziuplastych. Sądzimy, że jest to etap przejściowy. Te które przetrwały nawałnicę zostawiliśmy
nietknięte. Pozostawiliśmy dużo uszkodzonych drzew
(również na otwartych powierzchniach zrębów poklęskowych), które w niedługiej przyszłości staną się
atrakcyjne dla naszych dziuplaków.
Zdajemy sobie sprawę, że szkody spowodowane
przez nawałnicę swoje piętno odbiły nie tylko na ptakach, ale też na wielu gatunkach drobnych zwierząt
(płazów, gadów i ssaków). Dlatego naszymi działaniami staramy się zapewnić im dogodne warunki
do ponownego zasiedlenia terenów poklęskowych.
W tym celu część pryzm (stosów) z karpami usuniętych drzew, pozostawimy do naturalnego rozkładu,
które do tego czasu, czyli przez dziesiątki lat będą stanowiły osłonę i miejsce schronienia dla tych zwierząt.
Dla dobra zwierząt wprowadzaliśmy do składów gatunkowych nowozakładanych upraw leśnych
liczne gatunki biocenotyczne, czyli gatunki drzew
i krzewów poprawiające ich bytowanie (owocodajne,
miododajne itp.). Oprócz pojedynczo wprowadzanych gatunków zakładaliśmy na powierzchniach zrębów poklęskowych tzw. ogniska biocenotyczne, czyli
skupiska gatunków biocenotycznych o powierzchni
0,50 ha.
62 nawałnica

Uszkodzone drzewostany
w obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie

Przykład pozostawionych pojedynczych drzew na terenie
poklęskowym

Pozostawiona do naturalnej
sukcesji otulina przy jeziorze
Trzemeszonek.

Budki lęgowe dla ptaków –
w 2020 roku powiesiliśmy
500 szt., w kolejnych latach
również planujemy zawieszać
domki dla naszych skrzydlatych przyjaciół
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W okresie lęgowym obszar
Natura 2000 Bory Tucholskie
zasiedla co najmniej 1%
populacji krajowej żurawia
zwyczajnego (łac. Grus grus)

Stos karpiny pozostawiony
do naturalnego rozkładu.
Przez dziesięciolecia będzie
miejscem schronienia, rozrodu i przebywania szeregu
gatunków zwierząt
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Specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 Mętne (PLH220061)
Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
Mętne utworzony w 2014 roku zajmuje około

dzonych drzew prowadziliśmy maszynami nasiębiernymi, z jak najmniejszą ingerencją w runo porostowe. Obszar tego siedliska pozostawiliśmy do obsiewu
naturalnego.

470 ha. 60% powierzchni tego obszaru porastają drzewostany iglaste na siedliskach bagiennych,
a pozostałą część zajmują torfowiska, bagna i inne
zbiorniki wodne. Teren obejmuje skupienie cennych
torfowisk w rynnach polodowcowych wśród sandru
Borów Tucholskich. Centralną część strefy stanowi
rezerwat przyrody Mętne, który zajmuje dużą, zatorfioną, płytką nieckę, prawdopodobnie pochodzenia
wytopiskowego.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku zaniechaliśmy usuwania uszkodzonych drzew i prowadzenia
prac odnowieniowych z płatów siedlisk: bory i lasy
bagienne oraz brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne (kod siedliska 91D0). Ponadto pozostawiliśmy
w nienaruszonym stanie – bez pozyskania uszkodzonych drzew – strefę około 30 m wokół torfowisk (kod
siedliska 7110 i 7140), która ma zapewnić im ochronę przed spływem z terenów sąsiadujących związków chemicznych mogących negatywnie wpłynąć na
użyźnienie i zmianę ich właściwości.
Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ w Gdańsku w celu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasu w obrębie
tego obszaru Natura 2000 udrożniliśmy drogi oraz linie podziału przestrzennego (zwane potocznie liniami oddziałowymi).
Z płatów siedliska sosnowego boru chrobotkowego (91T0 – łac. Cladonio-Pinetum) usunięcie uszko-

Zdjęcia lotnicze prezentujące ten sam fragment lasu, przed i po nawałnicy
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Zdjęcia powyżej prezentują to samo miejsce – pozostawioną do
naturalnego rozkładu strefę ekotonową przy torfowisku
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Na zdjęciach powyżej to samo ujęcie na torfowisko przed i po nawałnicy.
Drugie zdjęcie wykonano jesienią, stąd brązowy odcień traw i turzyc

Sosnowy bór bagienny (91D0 - łac. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris) w obszarze Natura 2000 Mętne
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Uszkodzone siedliska boru
chrobotkowego w obszarze
Natura 2000 Mętne.
Na zdjęciach to samo miejsce
przed i w trakcie pozyskiwania drewna
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Na siedliskach boru chrobotkowego zbieraliśmy i usuwaliśmy biomasę (gałęzie), żeby
ochronić je od nadmiernego
użyźnienia, które niekorzystnie wpłynęłoby na
runo porostowe preferujące
ubogie gleby

Uszkodzone drzewostany
w obszarze Natura 2000
Mętne
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Na obu zdjęciach widać
uszkodzone siedliska boru
chrobotkowego w obszarze
Natura 2000 Mętne

Na torfowiskach w obszarze
Natura 2000 Mętne znajduje
się wiele cennych gatunków
roślin. Na zdjęciu wełnianka
pochwowata (łac. Eriophorum vaginatum)
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Turzyca nitkowata (łac. Carex
lasiocarpa)

Torfowiec kończysty
(łac. Sphagnum fallax)

Turzyca dzióbkowata
(łac. Carex rostrata)
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Torfowiec brunatny (łac. Sphagnum fuscum), modrzewnica
pospolita (łac. Andromeda
polifolia), żurawina błotna
(łac. Vaccinium oxycoccos)

Rosiczka okrągłolistna
(łac. Drosera rotundifolia)

nawałnica 73

Rezerwat przyrody Mętne

ków, z czego dziewięć to gatunki objęte ochroną

Rezerwat przyrody Mętne utworzono w 1963

częściową, 11 objęte ochroną całkowitą, a 13 ga-

roku. Jest to rezerwat nieudostępniony dla turystów.

tunków torfowców jest wymienione w Załączniku

Jego powierzchnia wynosi 103,35 ha, z czego w gra-

V Dyrektywy Siedliskowej. Do gatunków zagrożo-

nicach Nadleśnictwa Czersk znajduje się 87,91 ha.

nych w skali kraju należą, dwa gatunki torfowców

Utworzony w celu zachowania naturalnego zbiorni-

– brunatny (Sphagnum fuscum) i brodawkowaty

ka wodnego, otoczonego żywym torfowiskiem (wy-

(Sphagnum papillosum).

sokim i przejściowym) wraz z charakterystycznymi

Na terenie rezerwatu badaniami objęto kilka grup

fitocenozami wyróżniającymi się bogactwem rzad-

bezkręgowców – motyle, ważki oraz chrząszcze – na

kich i zagrożonych gatunków chronionych, szcze-

podstawie których stwierdzono występowanie 67

gólnie udziałem bardzo nielicznej w naszym kraju

gatunków. Spośród stwierdzonych gatunków bezkrę-

brzozy niskiej (łac. Betula humilis), a także stanowi-

gowców dwa gatunki ważek to taksony objęte ochro-

skami ważki – iglicy małej (łac. Nehalennia speciosa).

ną prawną, trzy znajdują się na Czerwonej Liście

Rezerwat objęty jest ochroną czynną, oznacza to,

Zwierząt, jeden dodatkowo znalazł się w załączniku

że nadleśnictwo zostało zobowiązane do wykony-

do Dyrektywy Habitatowej i Ptasiej oraz Konwencji

wania określonych prac mających przyczynić się do

Berneńskiej - zalotka białoczelna (łac. Leucorrhinia

poprawy warunków sprzyjających rozwojowi chro-

albifrons).

nionych gatunków.

W związku z tym, że rezerwat ma charakter torfo-

Spośród stwierdzonych na obszarze rezerwatu

wiskowy (słabo porośnięty drzewami), szkody w drze-

gatunków roślin naczyniowych, 12 to rośliny obję-

wostanach nie były wysokie. Miąższość zniszczonych

te ochroną prawną, dziewięć gatunków to takso-

drzew oszacowaliśmy na około 1 300 m sześc. Na

ny zagrożone wyginięciem bądź wymierające na

terenie rezerwatu nie prowadziliśmy i nie będziemy

Pomorzu. Wśród nich cztery gatunki znajdują się

prowadzić pozyskania drewna. Wszystkie uszkodzo-

na Polskiej Czerwonej Liście Roślin, a dwa gatunki

ne drzewa pozostaną do czasu pełnego, naturalnego

w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Do najcen-

rozkładu. Drzewa uszkodzone na skutek nawałnicy

niejszych należą: wspomniana już brzoza niska (łac.

usuwaliśmy z powierzchni wokół rezerwatu, jednak

Betula humilis), narecznica grzebieniasta (łac. Dry-

aby ochronić go przed niekorzystnym użyźnieniem,

opteris cristata), rosiczka okrągłolistna (łac. Drosera

pozostawiliśmy bez pozyskania zniszczonych drzew

rotundifolia), turzyca bagienna (łac. Carex limosa),

strefę o szerokości około 30 m wokół jego granic.

widłak jałowcowaty (łac. Lycopodium annotinum),

W tej strefie wycięliśmy i zachowaliśmy w miej-

przygiełka biała (łac. Rhynchospora alba). Dodatko-

scu ścinki drzewa pochylone i zawieszone, które

wo stwierdzono występowanie 29 gatunków msza-

w sposób niekontrolowany mogłyby się przewrócić
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i spowodować zagrożenie dla ludzi. Ze względów
bezpieczeństwa, po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku szerokość tej

Torfowiska rezerwatu przyrody Mętne są miejscem występowania
wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Późną wiosną i wczesnym
latem wypełniają je kwitnące wełnianki pochwowate (łac. Eriophorum
vaginatum)

strefy zmniejszyliśmy przy drogach i punkcie czerpania wody do niezbędnego minimum.

nia i jego parametry. Punkt ten jest niezbędny do za-

Wspomniany punkt czerpnia wody znajduje się

bezpieczenia terenu i zapewnienia wody do gaszenia

poza granicami rezerwatu, aby spełniał swoją rolę,

ewentualnych pożarów. Jego lokalizacja nie jest bez

musi być w pełni sprawny. Jest on zasilany w wodę

znaczenia, ponieważ leży w dużym kompleksie po-

przypływającą z jeziora Mętne położonego na terenie

wierzchni poklęskowych już odnowionych i za parę

rezerwatu rowem o długości około 50 m. W związku

lat poziom zagrożenia pożarowego w tym miejscu

z upływem czasu i uszkodzeniami podczas nawałni-

będzie bardzo duży. Ponadto ilość pozostawionego

cy, uzgodniliśmy z Generalną Dyrekcją Ochrony Śro-

na obszarze rezerwatu drewna poklęskowego może

dowiska w Warszawie jego odtworzenie. Ustalono

stanowić dla niego niebezpieczeństwo, przed którym

technologię wykonania prac, materiały do odtworze-

musimy go chronić.
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Fotografie lotnicze fragmentu
rezerwatu Mętne wykonane
przed i po 11 sierpnia
2017 roku

Jednym z ważniejszych
elementów rezerwatu są
stanowiska brzozy niskiej

76 nawałnica
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Zniszczenia na obszarze rezerwatu przyrody Mętne.
Wszystkie uszkodzone drzewa
pozostawiliśmy do czasu
ich pełnego, naturalnego
rozkładu

78 nawałnica

Drzewa uszkodzone zostały
usunięte z powierzchni otaczających rezerwat przyrody
Mętne, jednak zostawiliśmy
strefę około 30 m wokół granic rezerwatu bez pozyskania
drewna.
Na zdjęciu dolnym (wykonane
wiosną 2020 roku) widzimy
to samo miejsce
z odnowioną już powierzchnią w 2019 roku
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Strefa ochrony miejsca rozrodu
i regularnego przebywania bielika

nej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku w październiku 2017 roku swoją decy-

Strefa ustanowiona decyzją Regionalnego Dyrek-

zją zlikwidował strefę ochrony wokół miejsca rozro-

tora Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2014 roku

du i regularnego przebywania bielika. Faktem jest,

zlokalizowana była w Leśnictwie Ostrowy, w bliskim

że gniazdo nie było zasiedlone w latach 2016 i 2017,

sąsiedztwie rezerwatu przyrody Mętne.

czyli można przypuszczać, że nasze bieliki nie ucier-

Po przeglądzie, którego dokonaliśmy we wrześniu

piały w wyniku nawałnicy.

2017 roku, okazało się, że gniazdo bielika zostało

W związku z bliskim położeniem strefy ochrony

zniszczone. Drzewo, na którym się ono znajdowało,

bielika i granicy rezerwatu, wspólnie z RDOŚ w Gdań-

złamało się w połowie wysokości, w wyniku czego ko-

sku ustaliliśmy, że na obszarze zlikwidowanej strefy,

rona drzewa uderzyła o ziemię, a ponad dwumetro-

w celu ograniczenia spływu biogenów, pozostawimy

wej średnicy gniazdo rozleciało się na drobne gałęzie.

wszystkie uszkodzone drzewa i cały obszar do natu-

W związku z powyższym poinformowaliśmy RDOŚ

ralnej sukcesji. Zgodnie z tymi ustaleniami, dla celów

w Gdańsku o zniszczeniu gniazda oraz o uszkodze-

przeciwpożarowych udrożniliśmy na tym terenie

niach w lasach wchodzących w skład strefy ochron-

drogi, linie podziału przestrzennego (potocznie linie
oddziałowe) oraz usunęliśmy drzewa mogące stano-

Zdjęcia lotnicze lokalizacji gniazda bielika przed i po nawałnicy
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wić zagrożenie dla przypadkowych przechodniów.

Gniazdo bielika w pełnej
okazałości w 2015 roku

Gniazdo, a raczej jego pozostałości leżące na ziemi
po przejściu nawałnicy
w sierpniu 2017 roku
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Drzewo (zaznaczone strzałką),
na którym było zlokalizowane
gniazdo, złamało się w połowie wysokości

Uszkodzone drzewostany
w obrębie dawnej strefy
ochronnej wokół gniazda
bielika
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Uszkodzone drzewostany
w obrębie dawnej strefy
ochronnej wokół gniazda
bielika

Cały obszar dawnej strefy
pozostawiono do naturalnej
sukcesji
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Strefa ochrony miejsca rozrodu
i regularnego przebywania
bociana czarnego
Granice strefy ochronnej wokół gniazda bociana czarnego (łac. Ciconia nigra) zlokalizowanej
w Leśnictwie Płecno zostały ustalone decyzją Wojewody Pomorskiego w 2007 roku. Obecnie jest to
jedyna strefa ochrony miejsca rozrodu i regularnego
przebywania chronionych gatunków ptaków na obszarze Nadleśnictwa Czersk.
Gniazdo i drzewo, na którym jest ono zlokalizowane nie zostały zniszczone w wyniku przejścia
nawałnicy 11 sierpnia 2017 roku. Jednak w związku
ze znaczną ilością szkód wnioskowaliśmy do RDOŚ
w Gdańsku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie niezbędnych prac w strefie ochrony całorocznej
i okresowej bociana czarnego. Nasza propozycja
została w pełni zaakceptowana, co RDOŚ w Gdańsku potwierdził stosowną decyzją. Wykonane prace polegały na udrożnieniu dróg w obrębie strefy
oraz usunięciu uszkodzonych drzew. Wszystkie
prace prowadziliśmy poza okresem lęgowym bociana czarnego. Łącznie z tego obszaru pozyskano
niespełna 1 080 m sześc. drewna poklęskowego.
We wrześniu i październiku 2018 roku odnowiliśmy
wszystkie powstałe na tym obszarze zręby klęskowe i luki w drzewostanach (o łącznej powierzchni
5,39 ha). Wykonane prace zostały w pełni zaakceptowane przez naszą parę bocianów czarnych, które w dalszym ciągu gniazdują i wyprowadzają lęgi
w tym miejscu.
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Bocianie gniazdo nie zostało
uszkodzone przez nawałnicę

Para gniazdujących w naszym
nadleśnictwie bocianów praktycznie corocznie wyprowadza
lęgi. Na zdjęciu młode bociany
czarne
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Uszkodzone drzewa zostały
usunięte i wywiezione
ze strefy ochronnej poza
okresem lęgowym.
To samo miejsce widzimy
na zdjęciu dolnym, wykonanym wiosną 2020 roku.
Powierzchnie poklęskowe
w strefie ochronnej odnowiliśmy w 2018 roku i już w tym
miejscu możemy cieszyć
się z dobrej jakości założonych upraw leśnych
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Stanowiska roślin, zwierząt
i grzybów chronionych
Już w pierwszych wytycznych z 20 sierpnia 2017
roku skierowanych do leśniczych, które opracowaliśmy w celu organizacji prac przy usuwaniu skutków
nawałnicy, zwróciliśmy uwagę na konieczność zachowania stanowisk roślin, zwierząt i grzybów chronionych oraz na cenne siedliska przyrodnicze. Ze względu na złożoność problemów związanych z ochroną
tych elementów przyrody temat ten omawialiśmy
na naradach gospodarczych, podczas których ustalaliśmy sposób postępowania. Z pozyskania drewna wyłączyliśmy powierzchnie stanowiące siedliska
bagienne (oznaczone jako siedliska Bb, BMb LMb),
a to właśnie na tych, bardziej zasobnych i wilgotnych
siedliskach w Nadleśnictwie Czersk zlokalizowanych
jest najwięcej stanowisk roślin i zwierząt objętych
ochroną.
Przeprowadzone w pierwszych tygodniach po
nawałnicy inwentaryzacje na obrębie Czersk, który
w mniejszym stopniu został uszkodzony w wyniku nawałnicy, dowiodły, że na tym obszarze nie ucierpiały
stanowiska roślin, zwierząt i grzybów chronionych.
Ich dalszą ochronę kontynuujemy według ogólnie
obowiązujących zasad.
W obrębie Giełdon wraz z postępem prac i dostępności do tych stanowisk przeprowadziliśmy ich
inwentaryzację, a sposób ochrony dobieraliśmy
indywidualnie według potrzeb. Część stanowisk
po nawałnicy została doszczętnie zniszczona. Dokładność prowadzonych wcześniej inwentaryzacji w znacznym stopniu utrudniała określenie ich

Na zdjęciach powyżej:
1. Jedna z wielu pozostawionych „małych biogrup” przy stanowiskach
chronionych roślin
2. Zachowane w „małej biogrupie” stanowisko widłaka jałowcowatego
(łac. Lycopodium annotinum)
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lokalizacji. Przed nawałnicą posiadaliśmy cyfrową

linii oddziałowych, mających po kilka metrów sze-

mapę stanowisk chronionych i każde stanowisko

rokości. Dlatego odnalezienie pojedynczych stano-

naniesione było na nią GPS-em. Jednak dokładność

wisk chronionych roślin, zwierząt i grzybów często

urządzeń GPS i naniesionych lokalizacji w warun-

było niemożliwe.

kach klęskowych okazała się niewystarczająca do

W przypadku, gdy dany obiekt nie został zniszczo-

ustalenia ich położenia w terenie. Największą trud-

ny i udało się go zlokalizować w terenie, dążyliśmy

ność stanowiły ogromne ilości zalegającego drew-

do jego zachowania. W celu zapewnienia właściwych

na, które w zagłębieniach terenu osiągały powyżej

warunków pozostawialiśmy grupę kilku drzew, rów-

czterech metrów wysokości! W obszarze klęskowym

nież tych uszkodzonych w formie „małych biogrup”.

miejscami były tak duże zwały uszkodzonych drzew,

Zapewne takimi działaniami przyczyniliśmy się do

że trudno było ustalić przebieg dróg lub przebieg

uratowania wielu cennych obiektów chronionych.
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„Małe biogrupy” nie zawsze
były małe. Tu przykład
większej biogrupy, wokół
chronionej rośliny - bagna
zwyczajnego (łac. Ledum
palustre)

Kolejny przykład pozostawionej „małej biogrupy” wokół
miejsc występowania chronionych gatunków roślin

Przy okazji chronionych roślin
nie możemy nie wspomnieć,
że w Nadleśnictwie Czersk
mamy stanowiska sasanki
wiosennej (łac. Anemone
vernalis), na szczęście poza
terem uszkodzonym przez
nawałnicę
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Rezerwat przyrody Kręgi Kamienne
Rezerwat o powierzchni 17,35 ha w całości znajduje się w granicach Nadleśnictwa Czersk. Został
utworzony w 1958 roku w celu ochrony zabytków
archeologicznych osadnictwa tzw. kultury wielbarskiej, cmentarzyska kurhanowego z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich, unikatowej
bioty epilitycznych mchów i porostów oraz płatów
półnaturalnego siedliska przyrodniczego 4030 o nazwie „suche wrzosowiska (łac. Calluno-Genistion,
Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)”. Obszar
rezerwatu objęty jest ochroną czynną, oznacza to,
że nadleśnictwo jest zobowiązane do prowadzenia
ściśle określonych prac mających przyczynić się do
poprawy warunków obiektów chronionych (roślin,
zwierząt, grzybów).
„W rezerwacie znajduje się 10 kręgów kamien-

stów, a na siedliskach poza tymi głazami – 58 gatun-

nych zbudowanych z głazów narzutowych oraz 30

ków porostów. Zidentyfikowano również dziewięć

kurhanów. Zabytki te są pozostałością po osiadłych

gatunków grzybów naporostowych. Biota porostów

na tym terenie w I w n.e. Gotach. Goci zamieszki-

wyróżnia się obecnością gatunków rzadkich i chro-

wali okolice obecnej wsi Odry przez okres około 200

nionych; zinwentaryzowano cztery gatunki objęte

lat. Kręgi pełniły prawdopodobnie funkcję miejsca

ochroną ścisłą, siedem gatunków objętych ochroną

zebrań, w ich obrębie znajdują się również miejsca

częściową, 13 taksonów umieszczonych na czerwo-

pochówków, zarówno kurhany z narzutem kamien-

nej liście porostów zagrożonych w Polsce (w tym

nym, jak też płaskie groby. Zgrupowane są one

trzy uznane za wymierające – kategoria EN), osiem

w większości w środkowej części rezerwatu.

taksonów z czerwonej listy porostów Borów Tuchol-

Ogromnym przyrodniczym walorem rezerwatu

skich. Brioflora naskalna jest mniej liczna i obfita.

są zespoły roślinności epilitycznej porastającej skały

Spośród 55 gatunków mszaków występujących w re-

i skałki. Na głazach zgrupowanych w kręgach stwier-

zerwacie, tylko siedem to obligatoryjne epility, ale są

dzono, podczas badań wykonanych na rzecz planu

wśród nich taksony cenne, np. naleźlina skalna (łac.

ochrony w latach 2017-2018, aż 73 taksony poro-

Andreaea rupestris) – relikt glacjalny, skalnik drobny
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Rezerwat przyrody Kręgi Kamienne w Odrach

(łac. Bucklandiella microcarpa), czy naleźlina Rotha

waliśmy RDOŚ w Gdańsku o planowanych pracach

(łac. Andreaea rothii).

zgodnych z zadaniami ochronnymi rezerwatu. Dla

Flora roślin naczyniowych rezerwatu Kręgi Ka-

zachowania bezpieczeństwa i drożności na ścież-

mienne liczy 166 gatunków. Reprezentuje ona florę

kach udostępnionych dla ruchu pieszego usunęliśmy

ubogich borów sosnowych i suchych wrzosowisk. Tyl-

pojedyncze drzewa stanowiące potencjalne niebez-

ko w północnej części rezerwatu, na obrzeżach wdy

pieczeństwo. Po wycięciu pozostały one na terenie

oraz zboczach jej doliny, różnorodność florystyczna

rezerwatu do naturalnego rozkładu.

jest znacznie większa; skupia się tam ponad 75%

Rezerwat przyrody Kręgi Kamienne w sezonie

gatunków zidentyfikowanych w rezerwacie” [Zarzą-

udostępniony jest dla zwiedzających. Szczegóły od-

dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

nośnie godzin otwarcia i cennik biletów umieszczono

w sprawie rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne”].

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w czer-

Drzewostany położne w granicach rezerwatu nie-

sku. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania rezerwatu

znacznie ucierpiały w wyniku nawałnicy. Uszkodzo-

oraz odwiedzenia muzeum poświęconego rezerwa-

ne tylko pojedyncze drzewa. Po przeglądzie, którego

towi Kręgi Kamienne, znajdującego się w pobliskiej

dokonaliśmy we wrześniu 2017 roku, poinformo-

miejscowości Odry.
nawałnica 91

Jeden z kręgów w rezerwacie przyrody Kręgi Kamienne w Odrach
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Tucholski Park Krajobrazowy

Straty w „naszej” części Zaborskiego Parku Krajo-

Park został utworzony w 1985 roku w celu ochro-

brazowego w stosunku do zajmowanej przez niego

ny części obszaru Borów Tucholskich, ze względu na

powierzchni były duże. na zdjęciu przykład uszko-

występujące tam rzadkie i chronione gatunki grzy-

dzeń, gdzie 100% drzew uległo trwałemu przegięciu

bów, roślin i zwierząt, cenne siedliska przyrodnicze,

tzw. wysmaganiu.

a także w celu ochrony śladów kultury materialnej
regionu dla ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. Od czerwca 2010
roku Tucholski Park Krajobrazowy wchodzi w skład
Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
Powierzchnia gruntów nadleśnictwa czersk w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego wynosi
około 1320 ha i obejmuje jedynie fragmentu obrębu
czersk. Szkody miąższościowe, które po nawałnicy
oszacowaliśmy dla drzewostanów tego obszaru wyniosły około 1 500 m sześc.

Zaborski Park Krajobrazowy
Park został utworzony w 1990 roku w celu zachowania unikatowych form ukształtowania terenu,
ochrony struktury hydrograficznej, półnaturalnych
fitocenoz leśnych, różnorodności fauny, tożsamości
kulturowej Ziemi Zaborskiej, a także ochrony i rewa-

Chojnicko–Tucholski
Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar został utworzony w 1991 roku, obejmuje prawie cały obręb Giełdon i środkowo-zachodnią
część obrębu czersk. Obszar ten położony jest na
terenie Równiny charzykowskiej. charakteryzuje się
rzeźbą młodoglacjalną, wysokimi walorami turystycznymi (rzeka Brda, Zbiornik Mylof, Jezioro Trzemeszno) oraz wysokim poziomem lesistości. Powierzchnia
obszaru w granicach nadleśnictwa czersk wynosi
około 8 554 ha. Szkody miąższościowe dla drzewostanów tego obszaru po nawałnicy oszacowaliśmy
na 742 000 m sześc.

Północny – Część Wschodnia
Obszar Chronionego Krajobrazu

loryzacji zespołów krajobrazu otwartego. Zadaniem

Obszar został utworzony w 1991 roku, zajmuje

Parku jest utrzymanie różnorodności biologicznej ty-

północno-wschodnią część nadleśnictwa. Obszar

pów siedlisk oraz utrzymanie ciągłości przestrzennej

ten znajduje się na terenie mezoregionu Bory Tu-

ekosystemów leśnych. Powierzchnia gruntów nadle-

cholskie, który wraz z Równiną charzykowską, pod

śnictwa czersk w granicach Zaborskiego Parku Krajo-

względem morfogenetycznym, stanowi jednorodną

brazowego wynosi około 42 ha i obejmuje niewielki

krainę - równinę sandrową, porozcinaną obniżenia-

fragment obrębu Giełdon. Szkody miąższościowe,

mi wytopiskowymi i dolinami rzek. Typowym ele-

które po nawałnicy oszacowaliśmy dla drzewosta-

mentem krajobrazu są wąskie i długie o stromych

nów tego obszaru wyniosły około 4 000 m sześc.

zboczach jeziora rynnowe. Zwarte kompleksy leśne
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Tucholski Park Krajobrazowy
w zimowej szacie

Uszkodzenia w drzewostanach Zaborskiego Parku
Krajobrazowego
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Torfowisko w Północnym –
Część Wschodnia Obszarze
Chronionego Krajobrazu

Harwester w trakcie prac
na terenach uszkodzonych
w mniejszym stopniu na
terenie Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W drzewostanach
uszkodzonych w niewielkim
stopniu usuwaliśmy tylko
drzewa uszkodzone
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porastające piaski sandrowe, składają się głównie

i zbieramy biomasę (trawy) na łąkach o powierzch-

z monokultury sosnowej typu czernicowego z do-

ni 50 ha. Jak już wcześniej wspominaliśmy, użytki

mieszką brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego

ekologiczne bezpośrednio nie ucierpiały w wyniku

i osiki. Powierzchnia obszaru w graniach nadleśnic-

nawałnicy, jednak przez uszkodzone drzewosta-

twa wynosi około 1 200 ha. Tereny zlokalizowane

ny przebiegały rowy melioracyjne, które zatkane

w tej części Nadleśnictwa Czersk w najmniejszym

spowodowały spiętrzenia wody i podtopienia łąk.

stopniu ucierpiały w wyniku nawałnicy. Pojedyncze

Przez co niemożliwe było wykonanie na nich zabie-

i grupowe szkody były rozproszone po całej jego po-

gów ochronnych (koszenia). Musieliśmy przywrócić

wierzchni.

drożność rowów, dzięki czemu udało się nam wykonać zadania zgodne z planem działalności rolno-

Użytki ekologiczne
W Nadleśnictwie Czersk powołano 18 użytków
ekologicznych, o łącznej powierzchni 61,89 ha.

środowiskowo-klimatycznej. Szczególnie dużo pracy mieliśmy w najbardziej uszkodzonym Leśnictwie
Okręglik, gdzie istnieje użytek ekologiczny – kompleks łąk, o łącznej powierzchni 14,94 ha.

W ich skład wchodzą głównie łąki i bagna, czyli ob-

W ramach tego dofinansowania wykonujemy

szary słabo porośnięte drzewami, dlatego w wyni-

również prace ochronne na 50 ha torfowisk. Na ich

ku nawałnicy nie uległy znacznym uszkodzeniom.

obszarze prowadzimy działania mające uchronić

W związku z tym nie prowadziliśmy prac pozyskania

je przed niekorzystnym zarastaniem.

drewna na ich obszarze. Miejsca te zostały objęte

Jedyne torfowisko alkaliczne (zasadowe) na te-

ochroną prawną ze względu na bogatą i zróżnico-

renie nadleśnictwa jest objęte wspomnianym dofi-

waną gatunkowo roślinność (mszaki, paprocie, wi-

nansowaniem i działaniami ochronnymi. Torfowiska

dłaki), liczne stanowiska lęgowe ptaków oraz miej-

alkaliczne należą do najcenniejszych europejskich

sca bytowania płazów, gadów, ssaków i owadów.

ekosystemów, znajduje się na nich wiele cennych

W ramach dofinansowania z Europejskiego

i chronionych gatunków roślin. Na naszym torfo-

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

wisku znajdziemy między innymi liczne gatunki ro-

Wiejskich w działaniu rolno-środowiskowo-klima-

dzajów: kukułka (łac. Orchidaceae spp.), torfowiec

tycznym Nadleśnictwo Czersk na użytkach ekolo-

(łac. Sphagnum spp.) i turzyca (łac. Carex spp.),

gicznych, będących łąkami, prowadzi ochronę czyn-

ponadto występuje kruszczyk błotny (łac. Epipactis

ną, stwarzając dogodne warunki dla gniazdowania

palustris), wełnianka szerokolistna (łac. Eriophorum

ptaków i tworzenia siedlisk cennym gatunkom ro-

latifolium), rosiczka okrągłolistna (łac. Drosera ro-

ślin łąkowych. W ramach tego działania wykaszamy

tundifolia) i wiele innych rzadkich gatunków roślin.
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Torfowisko alkaliczne, jedyne
takie w Nadleśnictwie Czersk,
należy do najcenniejszych
europejskich ekosystemów

Kruszczyk błotny (łac. Epipactis
palustris)
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Pomniki przyrody
Na terenie Nadleśnictwa Czersk zlokalizowanych
jest 28 pomników przyrody. Są to wyłącznie pomniki
przyrody ożywionej – drzewa:
•

7 cisów pospolitych (łac. Taxus baccata)

•

6 dębów szypułkowych (łac. Quercus
robur)

•

3 dęby bezszypułkowe (łac. Quercus petrea)

•

2 żywotniki zachodnie (łac. Thuja occidentalis)

•

2 jarzęby brekinia (łac. Sorbus torminalis)

•

2 świerki pospolite (łac. Picea abies)

•

2 lipy drobnolistne (łac. Tilia cordata)

•

jesion wyniosły (łac. Fraxinus excelsior)

•

daglezja zielona (łac. Pseudotsuga menziesii)

•

jodła pospolita (łac. Abies alba)

•

choina kanadyjska (łac. Tsuga canadensis)

W wyniku nawałnicy uszkodzeniu uległy cztery
z nich i wymagały naszej interwencji. Wszelkie przeprowadzone prace ochronne uzgodniliśmy z właściwymi Urzędami Miejskimi i wykonywaliśmy je na
podstawie uchwał rady gminy Czersk i Brusy.
Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) zlokalizowany na terenie Leśnictwa Okręglik został uszkodzony i zagrażał bezpieczeństwu ludzi oraz mienia.
Znajdował się w miejscowości Giełdon, przy prywatnych zabudowaniach. Niebezpieczeństwo wynikało
ze znacznego pochylenia nad budynkiem mieszkalnym i poderwanego systemu korzeniowego.
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Dąb szypułkowy (łac. Quercus
robur) zlokalizowany
w Pokrzywnie (Leśnictwo
Spierwia) ma 219 lat i 455 cm
obwodu

Pęknięcie pnia pomnikowego dębu
rosnącego w Pokrzywnie
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Lipa drobnolistna (łac. Tilia
cordata) - ma 217 lat
i 370 cm obwodu; niekiedy
jej odłamane gałęzie były
znacznych rozmiarów

Na początku marca 2018 roku uchwałą Rady Miej-

bezpieczne jest pęknięcie wzdłuż pnia, które może

skiej w Brusach zniesiono z niego obowiązują-

w przyszłości doprowadzić do przepołowienia się

cą formę ochrony przyrody, a po uzyskaniu zgody

tego pomnikowego drzewa. W najbliższym czasie

Burmistrza Urzędu Miejskiego w Brusach na pracę

planujemy założenie opaski uciskowej, w miejscu

w powierzchniach stanowiących zadrzewienia, ścię-

pęknięcia na pniu, dzięki czemu stworzymy warunki

to zagrażające życiu drzewo i pozostawiono je do

do zrośnięcia się tego miejsca, przez co w znaczny

naturalnego rozkładu.

sposób wydłużymy jego żywotność.

Mniejszej ingerencji wymagał dąb szypułkowy

Oprócz wcześniej wymienionych drzew, uszko-

(łac. Quercus robur), będący pomnikiem przyrody,

dzone po przejściu nawałnicy zostały dwie lipy drob-

zlokalizowanym w miejscowości Pokrzywno. Podczas

nolistne (łac. Tilia cordata), które znajdują się we wsi

nawałnicy odłamało się wiele różnej wielkości gałęzi.

Kłodnia. W obu przypadkach złamało się po kilkana-

Huraganowy wiatr spowodował, że pojawiło się pęk-

ście różnej grubości gałęzi. Większość z nich spadła

nięcie wzdłuż pnia, sięgające od poziomu gruntu do

na ziemię, dlatego w przypadku tych pomników przy-

miejsca rozwidlenia się drzewa (około 4 m). W celu

rody zakres prac ochronnych był najmniejszy. Prace,

zachowania jego jak najlepszego stanu i zapobiega-

które wykonaliśmy polegały na przeniesieniu niebez-

nia ewentualnych pogłębiających się uszkodzeń, usu-

piecznie leżących na ziemi gałęzi w miejsca, gdzie nie

nęliśmy nadłamane gałęzie. Obecnie najbardziej nie-

będą stanowiły zagrożenia.
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Lipa drobnolistna (łac.
Tilia cordata) - ma 141 lat
i 360 cm obwodu
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POZYSKANIE
I SPRZEDAŻ DREWNA
Nadleśnictwo Czersk posiada międzynarodowe certyfikaty FSC (od
2002 roku) i PEFC (od 2011 roku), co jest potwierdzeniem prowadzenia
odpowiedzialnej gospodarki leśnej na najwyższym poziomie.
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Drewno odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju, ale także na rynku lokalnym. W regionie Borów

zwiększanie bioróżnorodności środowiska i troskę
o najbardziej wartościowe składniki przyrody.

Tucholskich praca w lesie i w przemyśle powiązanym

Przed nawałnicą drewno w naszych lasach pozy-

z leśnictwem jest źródłem utrzymania wielu rodzin.

skiwaliśmy głównie ręcznie przy użyciu pilarek spa-

W naszej części kraju znajduje się wiele dobrze pro-

linowych, a zrywka drewna, czyli wywóz drewna

sperujących zakładów przemysłu drzewnego.

z lasu do dróg transportowych odbywał się przy użyciu ciągników rolniczych przystosowanych do pracy

Nadleśnictwo Czersk posiada międzynarodowe

w lesie. Jeszcze nie tak dawno, dosłownie kilka lat

certyfikaty FSC (od 2002 roku) i PEFC (od 2011 roku),

wstecz, dość popularna była u nas zrywka konna.

co jest potwierdzeniem prowadzenia odpowiedzial-

W tamtym czasie harwestery (leśne maszyny wie-

nej gospodarki leśnej na najwyższym poziomie.

looperacyjne, które ścinają, okrzesują i przerzynają)

W 2019 roku na terenie nadleśnictwa gościliśmy kon-

oraz forwardery (ciągniki zrywkowe do transportu

trolerów w ramach audytu certyfikatu PEFC, którzy

drewna) były rzadkością. Powszechnie wiadomo,

pozytywnie ocenili naszą pracę przy usuwaniu skut-

że dzięki zastosowaniu maszyn wielooperacyjnych,

ków nawałnicy. Pomimo ogromu zadań wykonanych

praca w lesie staje się bezpieczniejsza i wydajniej-

w krótkim czasie, przestrzegaliśmy wszelkich obowią-

sza, dlatego należy docenić użycie ich w pozyskaniu

zujących przepisów, jednocześnie mając na uwadze

drewna poklęskowego.

Pozyskanie drewna poklęskowego
Od 12 sierpnia 2017 roku do końca roku 2019
pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Czersk prowadziliśmy wyłącznie w drzewostanach uszkodzonych
w wyniku nawałnicy. W tym czasie nie pozyskiwaliśmy drewna w drzewostanach nieuszkodzonych.
Podobnie postępowały sąsiednie, również mocno
uszkodzone przez huragan nadleśnictwa. Pozyskanie
drewna poklęskowego zastąpiło planowe pozyskanie drewna. W pozostałych nadleśnictwach w naszej
regionalnej dyrekcji, które nie doświadczyły klęski
W warunkach ogromnej klęski z sierpnia 2017 roku pozyskanie drewna
wyłącznie pilarkami i jego zrywka przy użyciu koni trwałaby kilkanaście lat
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w 2017 roku, nie wprowadzono ograniczeń w pozyskaniu drewna. Wiązałoby się to z niedotrzymaniem

Warunki pracy na powierzchniach poklęskowych były
ekstremalnie trudne i niebezpieczne. Drzewa leżały
w całkowitym bezładzie,
często jedno na drugim,
pozawieszane, połamane,
splątane gałęziami

Dzielnie walczyliśmy ze skutkami nawałnicy, metr
za metrem, powierzchnia
za powierzchnią
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Uszkodzony drzewostan drzewa w wieku 22 lat.
Część drzew przewrócona,
a pozostałe znacznie wysmagane, ten drzewostan nie
rokuje na przyszłość

Młodsze drzewka, które
w 2017 roku miały poniżej
10 lat, zaczynają rosnąć
w osi pionowej, jednak ugięcie pozostaje
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zawartych wcześniej długoterminowych umów z od-

tam gdzie było to możliwe, w pełni wykorzystywali-

biorcami surowca.

śmy maszyny wielooperacyjne tzw. harwestery.

Charakter i poziom uszkodzeń był bardzo zróżnico-

Gdy w pierwszych dniach po nawałnicy oceniali-

wany, od całkowitych wielkopowierzchniowych szkód

śmy straty trudno było nam interpretować drzewa

we wszystkich warstwach lasu do uszkodzeń pojedyn-

trwale wygięte - wysmagane. Zastanawialiśmy się,

czych drzew oddalonych od siebie o kilkadziesiąt me-

czy tak silnie uszkodzone włókna drzewne będą mo-

trów. Drzewa były złamane na różnych wysokościach

gły się zregenerować i odbudować. Mieliśmy cień

(tzw. złomy), przewrócone wraz z korzeniami (tzw. wy-

nadziei, że część tych drzew być może się wyprostu-

wroty), wysmagane (trwale zniekształcone – wygięte)

je. Co prawda nie mieliśmy takiego złudzenia, co do

oraz przechylone (naderwany system korzeniowy).

kilkudziesięcioletnich drzew, lecz myśleliśmy tutaj

W przypadku tak wielu rodzajów uszkodzeń, nie-

o uprawach i młodnikach, czyli o drzewach w wieku

zbędne było wykorzystywanie różnych technologii

poniżej 20 lat.

pozyskania i zrywki drewna. Czasami praca pilarza

W tym przypadku, natura pokazała swoje brutalne

była konieczna, bowiem ukształtowanie terenu lub

oblicze i nie pozostawiła żadnych złudzeń. Po trzech la-

różnorodność składów gatunkowych nie pozwalały

tach obserwacji pozostawionych różnowiekowych wy-

na użycie harwestera. Bywało też odwrotnie. Jednak

smaganych drzew, możemy powiedzieć, że możliwości

biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników,

„wyprostowania się” są bardzo mocno ograniczone.

Pracownicy z Leśnictwa
Olszyny w trakcie dozoru prac
pozyskania drewna. Od lewej
leśniczy Marek Kitzermann,
podleśniczy Ewa SzymańskaBarra i podleśniczy Wioletta
Cieminska
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Dotyczy to głównie najmłodszych drzew. Oczywiście

zdrowych drzew, w miarę równomiernie po całej po-

wszystko zależy od stopnia wysmagania.

wierzchni, to usuwaliśmy wtedy tylko te uszkodzone,

W przypadku wygiętych kilkudziesięcioletnich

a tak uporządkowaną powierzchnię pozostawialiśmy

drzew obserwujemy ich znaczne osłabienie. Przy

bez odnowienia. Lasy w tych miejscach będą prze-

każdym kolejnym wietrze po prostu łamią się lub

rzedzone i z czasem, bez naszej ingerencji, zainicjuje

przewracają. Osłabione i odsłonięte drzewa są tak-

się odnowienie naturalne z obsiewu pochodzącego

że bardziej podatne na występowanie szkodników

z ocalałych drzew macierzystych.

wtórnych, głównie przez przypłaszczka granatka.

Wyjątkowo duża ilość opadów deszczu w okresie
od sierpnia do grudnia 2017 roku nie pozostawała

Po udrożnieniu dróg i oczyszczeniu terenu pod li-

bez wpływu na szybkość niekorzystnego ze wzglę-

niami energetycznymi, od 20 sierpnia 2017 roku przy-

dów handlowych przebarwiania się drewna (sinizny).

stąpiliśmy do właściwych prac przy pozyskaniu drewna

Dlatego bardzo ważne było jak najszybsze sprzedanie

klęskowego. Od tego dnia na uszkodzonych terenach

i wywiezienie pozyskanego surowca. Sinizna jest

zaczęły licznie pojawiać się maszyny wielooperacyjne

wadą drewna z grupy zabarwień, którą powodują

(harwestery), zastępy pilarzy i ciągniki zrywkowe. Ze

grzyby. Obniża ona wartość estetyczną drewna, a na

względu na zalegający ogrom biomasy drewna i zwią-

właściwości mechaniczne ma tylko znikomy wpływ.

zanego z tym faktem wysokiego zagrożenia pożarowego, bezpieczeństwa terenów poklęskowych pilnowały dwa samoloty - Dromadery M18, stacjonujące
na lądowisku w miejscowości Uboga w pobliżu Rytla.
Wsparcie naziemne stanowiły patrole straży leśnej
oraz nasze dwie przeciwpożarowe wieże obserwacyjne, które jakimś cudem przetrwały nawałnicę.
Przed przystąpieniem do prac pozyskania drewna
na terenach poklęskowych ustaliliśmy harmonogram
ich wykonania i lokalizację cięć. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do pozyskania najcenniejszego
drewna, aby uratować to, co jeszcze odpowiadało
warunkom technicznym drewna okleinowego, sklejkowego i wielkowymiarowego w klasie A i B.
W pozyskaniu kierowaliśmy się zasadą, że w przypadku, gdy na powierzchni pozostało około 50%
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Forwarder – specjalistyczna maszyna do zrywki (transportu) drewna
z miejsca pozyskania do drogi wywozowej

Podleśniczy Robert Glazer
(z lewej) i leśniczy Marek
Kitzermann z Leśnictwa
Olszyny w trakcie przeglądu
prac pozyskania drewna
w uszkodzonych drzewostanach drugiej klasy wieku, czyli
w przedziale 21-40 lat

Pozyskanie drewna było jednym z większych zadań, które
stanęło przed nami na drodze
do odbudowy lasów
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Do końca 2017 roku (przez 4 miesiące po nawał-

kładów usług leśnych, a także dobrej organizacji pra-

nicy) pozyskaliśmy około 245 tys. m sześc. drew-

cy i wielkiemu zaangażowaniu wszystkich pracowni-

na z powierzchni około 2 100 ha. Całkowitych cięć

ków nadleśnictwa.

uprzątnięcia zniszczonych drzew dokonaliśmy na po-

Pozyskana do końca 2017 roku miąższość drewna

wierzchni około 1 100 ha. W 2017 roku pozyskanie

poklęskowego stanowiła około 27% ogólnej oszaco-

drewna poklęskowego, razem z pozyskaniem, które

wanej miąższości do pozyskania (800 tys. m sześc.).

zrealizowaliśmy do dnia nawałnicy na terenie nad-

Taki stopień zaawansowania prac na koniec roku

leśnictwa wyniosło około 281 tys. m sześc. Opisane

2017 utwierdził nas w przekonaniu, że zakończenie

zadania w 2017 roku wykonaliśmy przy współpracy

głównego pozyskania drewna poklęskowego będzie

12 zakładów usług leśnych, wyposażonych łącznie

możliwe do końca 2018 roku. Zgodnie z naszymi

w 30 maszyn wielooperacyjnych (harwesterów),

przewidywaniami zasadnicze prace przy pozyskaniu

50 ciągników zrywkowych (forwarderów, LKT oraz

zakończyliśmy w roku 2018. Jednak w 2019 roku za-

rolniczych) i zatrudniających około 60 drwali – pi-

istniała również konieczność pozyskiwania pozosta-

larzy, pracujących w pocie czoła w bardzo trudnym

łej, niewielkiej części drewna poklęskowego, głównie

i niebezpiecznym terenie.

w młodszych drzewostanach, które wymagały więk-

Jak już wspomniano, w 2017 roku prace gospodarcze wykonywało u nas 12 zakładów usług leśnych,

szego nakładu pracy, a także w miejscach występowania grupowych i pojedynczych szkód.

które dysponowały 30 harwesterami, 50 ciągnikami
zrywkowymi (forwarderami i innymi) oraz około 60

Rok 2020 był okresem pozyskania drzew (czę-

pilarzami (wykfalifikowanymi pracownikami do prac

ściowo uszkodzonych przez nawałnicę) w zabiegach

przy ścince drzew).

pielęgnacyjnych tzw. czyszczeń późnych (w drzewo-

W 2018 roku korzystaliśmy z prac 10 zakładów

stanach do 20 lat) i trzebieży wczesnej (w drzewosta-

usług leśnych, które dysponowały 28 harwesterami,

nach 20-40 letnich). Jest to ostatni etap porządko-

27 forwarderami, 37 ciągnikami z przyczepami leśny-

wania terenów ponawałnicowych. Miąższość drzew

mi oraz około 40 pilarzami.

pozyskanych w tych zabiegach jest marginalna w sto-

W ostatnim, 2019 roku pozyskania drewna poklęskowego, prace wykonywały cztery zakłady usług

sunku do ogólnej miąższości drewna pozyskanego na
obszarze klęskowym.

leśnych, które zatrudniały około 25 pilarzy, dyspono-

Lata 2017, 2018 i 2019 były etapem intensyw-

wały trzema harwesterami, czterema forwarderami

nych prac przy pozyskaniu drewna i porządkowaniu

i 14 ciągnikami z przyczepami zrywkowymi.

terenów uszkodzonych przez nawałnicę.

Tak ogromną ilość drewna można było pozyskać
dzięki operatywności i dobremu usprzętowieniu za110 nawałnica

Praca operatora na obszarze klęskowym wymagała ciągłego
skupienia – wszędzie wokół czaiło się niebezpieczeństwo
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Praca drwali-pilarzy okazała
się niezastąpiona w przypadku drzewostanów uszkodzonych w mniejszym stopniu
i drzewostanów w młodszych klasach wieku. Duże
zagęszczenie ocalałych drzew
uniemożliwiłoby sprawne
poruszanie się maszyny

Łączna wielkość pozyskania drewna poklęskowego (wielko i średniowymiarowego) w Nadleśnictwie
Czersk osiągnęła poziom 751 708 m sześc. Jest to ilość,
którą w normalnych warunkach nadleśnictwo pozyskiwałoby przez 16 lat! Drewno wielkowymiarowe
stanowiło 32,68% (z czego w klasie WDX, czyli w najniższej klasie drewna wielkowymiarowego 27,52%).
Drewno średniowymiarowe stanowiło 67,32%.
Przez rok od wystąpienia nawałnicy, to jest od
12 sierpnia 2017 do 11 sierpnia 2018 roku pozyskaliśmy 601 903 m sześc. drewna poklęskowego (średnio i wielkowymiarowego).
W poszczególnych latach pozyskanie drewna poklęskowego (wielko- i średniowymiarowego) w Nadleśnictwie Czersk przedstawia się następująco:
Najczęściej pracował zespół
w składzie: jeden harwester i dwa forwardery. Taki
skład zapewniał optymalną
wydajność

•

w 2017 roku: 245 629 m sześc. (32,67%),

•

w 2018 roku: 473 624 m sześc. (63,01%),

•

w 2019 roku: 32 455 m sześc. (4,32%).

Łącznie: 751 708 m sześc.
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Objaśnienia grup sortymentowych: S2A – drewno średniowymiarowe
w podgrupie „a” (potocznie papierówka); S2B – drewno średniowymiarowe użytkowe w podgrupie „b” (potocznie papierówka gruba lub cienka
– w zależności od grubości w cieńszym końcu); S4 – drewno średniowymiarowe opałowe (potocznie wałki opałowe), WX0 – drewno wielkowymiarowe bez podziału na klasy jakości, WXK- drewno wielkowymiarowe
kłodowane bez podziału na klasy jakości
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Największy pojedynczy
stos odebranego drewna
poklęskowego (na zdjęciu)
miał miąższość 1734 mp
(metrów przestrzennych), co
stanowi 1075 m sześc. – 170
m szerokości, 4 m wysokości;
sortyment S2A, czyli tzw.
papierówka

Na drodze pomiędzy stosami
(w żółtej kamizelce odblaskowej) stoi podleśniczy. Tak
ogromne stosy drewna robiły
wrażenie nawet na leśnikach
z innych regionów kraju, którzy odwiedzali teren naszego
nadleśnictwa. My do tego
widoku przywykliśmy
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Wydział Użytkowania Lasu w Dyrekcji General-

zyjne planowanie ilości drewna jest ważne, ponieważ

nej Lasów Państwowych w październiku 2017 roku

w przypadku niewywiązania się przez nadleśnictwo

na potrzeby sporządzania planów gospodarczych ze-

ze zobowiązań określonych w umowie, musiałoby

stawił pozyskanie drewna uszkodzonego przez wiatr

ono zapłacić kary umowne. Ponadto wpływa na spo-

w Lasach Państwowych w latach 2011 – 2016. W tym

rządzane roczne plany finansowe. Przypomnę tylko,

czasie silne wiatry nawiedzały południowe części Pol-

że Lasy Państwowe są jednostką samofinansującą

ski. Na podstawie zebranych danych oszacowano,

się, a zdecydowaną większość przychodów organiza-

że w przypadku szkód od wiatru pozyskanie drew-

cji generuje gospodarka drewnem.

na średniowymiarowego waha się między 60-70%,

W celu usprawnienia pracy, w latach 2017 i 2018

a pozostałą część 30-40% stanowi drewno wielkowy-

tereny leśnictw: Okręglik, Ostrowy i Spierwia podzieli-

miarowe. Porównując te szacunkowe wartości i dane

liśmy na trzy sektory, a leśnictwa: Olszyny i Płecno na

naszego wykonania, można powiedzieć, że przewidy-

dwa sektory. W każdym sektorze za gospodarkę leśną

wania były trafione.

odpowiadał jeden pracownik terenowy (leśniczy lub

Szacowanie ilości pozyskania poszczególnych sor-

podleśniczy). Dodatkowo leśniczy danego leśnictwa

tymentów jest bardzo istotne, ponieważ pozwala

koordynował prace w całym leśnictwie. Do każdego

nam osiągnąć wiedzę, na podstawie której zawierane

z sektorów przypisany został osobny rejestrator (urzą-

są umowy sprzedaży drewna na kolejny rok. Precy-

dzenie przypominające mały przenośny komputer,
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Obsada Leśnictwa Spierwia
w 2017 roku, od lewej leśniczy
Przemysław Tojza oraz podleśniczowie Rafał Milewski, Zbigniew
Wybrański i Piotr Marach

Każde wolne miejsce w lesie
było wykorzystywane do
układania stosów drewna

który służy do rejestracji drewna), który umożliwiał

- Leśnictwo Juńcza: 7 163 m sześc.

odbiórkę, ewidencję i wywóz drewna. Leśniczowie,

(1-osobowa obsada leśnictwa),

których leśnictwa zostały w mniejszym stopniu uszkodzone, przez pierwsze najtrudniejsze miesiące wspomagali swoich kolegów z najbardziej zniszczonych leśnictw. Podleśniczowie z mniej uszkodzonych leśnictw
zostali przeniesieni i pracowali na obszarze klęskowym
przez dłuższy czas. Podział leśnictw na sektory odwołaliśmy w 2019 roku i prowadzenie gospodarki leśnej
przywróciliśmy do pełnych ich granic, którą wykonywał leśniczy przy pomocy 2-3 podleśniczych.
Łączna miąższość drewna poklęskowego (śred-

- Leśnictwo Malachin: 8 654 m sześc.
(1-osobowa obsada leśnictwa),
- Leśnictwo Odry: 5 344 m sześc.
(1-osobowa obsada leśnictwa),
- Leśnictwo Okręglik: 182 100 m sześc.
(5-osobowa obsada leśnictwa),
- Leśnictwo Olszyny: 93 411 m sześc.
(3-osobowa obsada leśnictwa),
- Leśnictwo Ostrowy: 180 771 m sześc.

nio- i wielkowymiarowego, tzw. grubizny) pozyska-

(4-osobowa obsada leśnictwa),

nego w poszczególnych leśnictwach w latach 2017-

- Leśnictwo Płecno: 97 507 m sześc.

2019 przedstawia się następująco:
- Leśnictwo Czersk: 12 547 m sześc.
(1-osobowa obsada leśnictwa),

(3-obowa obsada leśnictwa),
- Leśnictwo Spierwia: 164 211 m sześc.
(4-osobowa obsada leśnictwa).
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Kolejność leśnictw Nadleśnictwa
Czersk według ilości pozyskanego
drewna poklęskowego przedstawia
się następująco: 1. Okręglik,
2. Ostrowy, 3. Spierwia, 4. Płecno,
5. Olszyny, 6. Czersk, 7. Malachin,
8. Juńcza, 9. Odry
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Wykres przedstawia miesięczne
pozyskanie drewna poklęskowego w Leśnictwie Okręglik. Spadki
na przełomach lat związane są
z postępowaniami przetargowymi
i późnymi terminami podpisania
umów z wykonawcami
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Najwięcej drewna poklęskowego pozyska-

go miesiąca pozyskano w marcu 2018 roku i osią-

liśmy w Leśnictwie Okręglik. Przez dwa lata

gnęło ono wielkość 21 294 m sześc. Pozyskanie

i pięć miesięcy pozyskanie osiągnęło tu wielkość

takiej ilości drewna, nawet przy pięcioosobowej

182 100 m sześc., co daje średnio 6 279 m sześc.

obsadzie leśnictwa, wymagało bardzo dużo pracy.

miesięcznie. Przed nawałnicą 6 000 m sześc. drewna pozyskiwaliśmy średnio w leśnictwie przez

W tabeli (na stronie obok) prezentujemy wstęp-

cały rok. Jednak analizując średnią należy wziąć

ny szacunek uszkodzonych drzewostanów z dnia

pod uwagę, że w roku 2019 w tym leśnictwie po-

18 sierpnia 2017 roku, określający miąższość grubi-

zyskano niecałe 6 000 m sześc. W ciągu jednego

zny (drewna wielko- i średniowymiarowego), usta-

roku kalendarzowego (2018) pozyskanie w tym le-

lony do pozyskania przez leśniczych, w porównaniu

śnictwie osiągnęło poziom 124 035 m sześc., co

z ostatecznym rozliczeniem pozyskania drewna po-

średnio daje 10 336 m sześc. miesięcznie. W tym

klęskowego i miąższości uszkodzonych drzew pozo-

leśnictwie najwięcej drewna w przeciągu jedne-

stających na pniu (bez naszej ingerencji).

Wykres przedstawia miesięczne pozyskanie drewna poklęskowego w Nadleśnictwie
Czersk. Spadki na przełomach
lat związane są z postępowaniami przetargowymi i późnymi terminami podpisania
umów z wykonawcami. Przypomnę, że do czasu nawałnicy
pozyskiwano w nadleśnictwie
rocznie około 60 tysięcy m
sześc. Największe miesięczne
pozyskanie drewna miało
miejsce w listopadzie 2017
roku, kiedy uprzątnięto
74 159 m sześc. drewna
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Wyszacowana do 18.08.2017 r. miąższość drewna do usunięcia

900 tys. m3

Pozyskanie w okresie od 12.08.2017 – 31.12.2017 r.
Pozyskanie w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
Pozyskanie w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
Pozyskanie ogółem od 12.08.2017 – 31.12.2019 r.
Miąższość drewna pozostająca w lesie bez pozyskania
– do naturalnego rozkładu – pow. około 250 ha x 220 m3/ha.
Faktyczna miąższość drewna (grubizny) uszkodzona
w wyniku nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r.

246 tys. m3
474 tys. m3
34 tys. m3
751 tys. m3

Różnica wartości szacowanej do faktycznej na gruncie
co stanowi

91 tys. m3
10,10%

55 tys. m3

Wstępny szacunek uszkodzonych drzewostanów
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

809 tys. m3

Przy tak ogromnym rozmiarze prac, w bardzo trud-

zgodnie z obowiązującymi normami, jako pełnowarto-

nych warunkach, w latach 2017-2019 nie odnotowa-

ściowy surowiec. Rok po nawałnicy 70% pozyskiwane-

liśmy w Nadleśnictwie Czersk wypadku przy pracy.

go drewna poklęskowego w dalszym ciągu spełniało

W 2018 roku na naszym terenie śmierć poniósł jeden

kryteria drewna użytkowego.

z pracowników zakładu usług leśnych, świadczących

W 2019 roku wszystkie nadleśnictwa w Regional-

usługi na rzecz nadleśnictwa, jednak przyczyną jego

nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dotknię-

śmierci nie była wykonywana praca, a choroba układu

te skutkami nawałnicy zakończyły pozyskanie drewna

krwionośnego. Niech Pan Bóg czuwa nad jego duszą.

poklęskowego. Jak już wcześniej wspominaliśmy część
uszkodzonych drzew w dalszym ciągu występuje na

W pierwszych tygodniach po nawałnicy przed-

tych terenach. Znajdują się one w rezerwatach, obsza-

stawiciele firm zainteresowanych kupnem drewna

rach Natura 2000, bądź w specjalnych, pozostawionych

poklęskowego wykonywali pomiary jego właściwości

po nawałnicy, fragmentach lasu przeznaczonych do

fizycznych. Na podstawie których stwierdzili, że poza

sukcesji naturalnej. Część wygiętych i uszkodzonych

fragmentami z widocznymi uszkodzeniami ma ono ce-

pojedynczo lub grupowo drzew w dalszym ciągu bę-

chy drewna pełnowartościowego. Technikę prac pozy-

dzie jeszcze pozyskiwana w kolejnych latach, przy oka-

skania drewna prowadziliśmy w następujący sposób.

zji wykonywania planowych zabiegów gospodarczych.

Z uszkodzonego drzewa odcinane były tylko rozłupane
fragmenty, które stanowiły sortymenty drewna opało-

Pozyskanie drewna poklęskowego w poszczegól-

wego lub w przypadku mocniejszych pęknięć z prze-

nych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów

znaczeniem jako surowiec na zrębki energetyczne.

Państwowych w Toruniu, od 11 sierpnia 2017 roku

Pozostałe części drzewa manipulowaliśmy (czyli przy-

do 31 grudnia 2019 roku, przedstawia tabela oraz

dzielaliśmy do odpowiedniej klasy jakości i grubości)

wykres (załączone na kolejnej stronie).
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Nadleśnictwa RDLP
w Toruniu

Pozyskanie drewna poklęskowego (w m sześc.)
od nawałnicy 11.08.2017 roku do 31.12.2019 roku
Średniowymiarowe

Wielkowymiarowe

Łącznie „grubizna”

Rytel

958 489

565 950

1 524 439

Czersk

506 050

245 658

751 708

Szubin

536 104

119 289

655 393

Runowo

497 389

118 761

616 150

Przymuszewo

327 364

170 798

498 162

Gołąbki

207 137

78 037

285 174

Woziwoda

148 960

100 545

249 505

Zamrzenica

148 679

88 855

237 534

Tuchola

145 188

72 648

217 836

Bydgoszcz

33 430

21 948

55 378

Solec Kujawski

43 352

8 793

52 145

Różanna

31 106

9 687

40 793

Lutówko

29 958

3 280

33 238

Żołędowo

16 879

7 631

24 510

3 633 195

1 611 616

5 244 811

RAZEM

Pozyskanie drewna poklęskowego w poszczególnych nadleśnictwach Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
od 11 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia
2019 roku
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Przy tak dużej ilości drewna
do odbiórki, konieczne było
zwiększenie obsady leśnictw.
Zakres prac przekraczał możliwości dwuosobowej obsady
– leśniczego i podleśniczego

Forwardery – ciągniki zrywkowe, które swoje możliwości
mogły sprawdzić w bardzo
ciężkich warunkach, jakimi
były powierzchnie poklęskowe
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W RDLP w Toruniu drewno wielkowymiarowe sta-

że w drobnych gałęziach i igliwiu zawartych jest sto-

nowiło średnio 30,72%, a drewno średniowymiarowe

sunkowo najwięcej pierwiastków biogennych, które

69,28% łącznego pozyskanego drewna poklęskowego.

przyczyniają się do poprawy warunków siedlisko-

Pięć najbardziej uszkodzonych nadleśnictw RDLP

wych. Dlatego na tych słabszych siedliskach, zgod-

w Toruniu: Rytel, Czersk, Szubin, Runowo i Przymu-

nie zresztą z zaleceniami Dyrektora RDLP w Toruniu,

szewo osiągnęły 77,19% łącznego pozyskania drew-

stosowaliśmy głównie rozdrabnianie pozostałości po-

na poklęskowego w toruńskiej dyrekcji. Gdybyśmy

zrębowych i pozostawianie rozdrobnionej drobnicy

dodali kolejne cztery nadleśnictwa: Gołąbki, Wozi-

do naturalnego rozkładu. Wykorzystując ten sposób

wodę, Zamrzenicę i Tucholę, to otrzymamy 96,07%.

zagospodarowania pozostałości pozrębowych uporządkowaliśmy około 1 900 ha. Realizacja tej metody,

Oprócz grubizny, czyli drewna średnio– i wielko-

została doceniona i pozytywnie zaopiniowana przez

wymiarowego, pozyskiwaliśmy również pozostałości

przedstawicieli Rady Naukowej Leśnictwa, która wi-

pozrębowe, czyli gałęzie oraz karpinę (korzenie po-

zytowała 12 września 2018 roku na naszym terenie.

wyrywanych przez wiatr drzew). Taki surowiec, po

Drugi sposób zagospodarowania pozostałości,

odpowiednim rozdrobnieniu jest przeznaczany na

to uprzątnięcie drobnicy z powierzchni klęskowych

cele opałowe i energetyczne.

i zrębkowanie ich z przeznaczeniem na cele ener-

Przed przystąpieniem do tych
prac dokonaliśmy podziału powierzchni z przydzieleniem do
dwóch sposobów zagospodarowania pozostałości po pozyskaniu
grubizny tzw. drobnicy (drewna
małowymiarowego).
Obręb Giełdon, czyli ten, który
ucierpiał w największym stopniu
– to lasy, rosnące głównie na słabszych siedliskach z przewagą Bśw

Po rzeczywistym pozyskaniu drewna poklęskowego można stwierdzić,
że najbardziej uszkodzone w wyniku nawałnicy
z 11 sierpnia 2017 roku
zostało Nadleśnictwo Rytel, następnie Nadleśnictwo Lipusz i jako trzecie
Nadleśnictwo Czersk

getyczne i opałowe. Ku naszemu zdziwieniu okazało się,
że na ten surowiec jest dosyć
duże zapotrzebowanie i pomimo początkowych trudności nie mieliśmy problemów
ze sprzedażą surowca. W tym celu
udostępniliśmy

wykonawcom

około 1600 ha powierzchni poklęskowych, na których zebrano
i rozdrobniono pozostałości po-

(boru świeżego) i BMśw (boru mieszanego świeżego –

zrębowe. Metoda ta, oprócz porządkowej ma jeszcze

wariant ubogi, często zdegradowany). Ze względu na

jedną bardzo ważną zaletę – ekonomiczną. Po pierwsze

glebę ubogą w próchnicę istotne było pozostawianie

– nie generuje wysokich kosztów porządkowania po-

na tych powierzchniach pozostałości pozrębowych

wierzchni, a po drugie – przynosi, co prawda niewielki,

w celu ich użyźnienia. Naukowo potwierdzone jest,

ale dochód dla nadleśnictwa. Cena sprzedaży zrębek
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Pozyskanie pozostałości
zrębowych z przeznaczeniem
na zrębki energetyczne

Część karpiny zagospodarowaliśmy i sprzedaliśmy jako
zrębki energetyczne
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nie jest wysoka, bowiem koszty ich wykonania są

pni itp.) i 15 400 m sześc. karpiny opałowej (z rozdrob-

znaczne. Na wysokie koszty wykonania składa się

nienia korzeni przewróconych drzew).

zbieranie drobnicy z powierzchni, wyciąganie prze-

Pozyskanie drewna poklęskowego w porównaniu

wróconych karp i równanie terenu po nich, zwożenie

do pierwszych wstępnych szacunków (z 18.08.2017

zebranego materiału na stosy i zrębkowanie.

roku) trzech najbardziej poszkodowanych w wyniku

Aspekt ekonomiczny tych dwóch sposobów jest

nawałnicy nadleśnictw w kraju przedstawia się nastę-

nieporównywalny. Pierwszy z wymienionych sposo-

pująco:

bów jest bardzo kosztowny – około 2-4 tys. zł/ha,

1. Nadleśnictwo Lipusz: pierwszy szacunek strat 2,3 mln

a w drugim koszty wynoszą 0 zł i jeszcze osiąga się

m sześc., pozyskano 1,2 mln m sześc., co daje około

nieznaczny dochód. Dlatego w tym miejscu mieli-

52% w stosunku do pierwszego szacunku.

śmy dylemat, co jest ważniejsze. Czy ważniejsze są

2. Nadleśnictwo Rytel: pierwszy szacunek strat 2 mln m

potrzeby hodowlane, czy też wynik ekonomiczny? Po

sześc., pozyskano około 1,5 mln m sześc., co daje oko-

wzięciu pod uwagę wszystkich czynników w naszym

ło 75% w stosunku do pierwszego szacunku.

przypadku udało pogodzić się te dwa aspekty. Cho-

3. Nadleśnictwo Czersk: pierwszy szacunek strat 900

ciaż należy przyznać, że powierzchnia przeznaczona

tys. m sześc., pozyskano około 752 tys. m sześc., co

pod rozdrabnianie pozostałości pozrębowych była

daje około 84% w stosunku do pierwszego szacunku.

o 300 ha większa od powierzchni, gdzie pozyskano

Powyższy stosunek procentowy stanowi o do-

pozostałości zrębowe.

kładności pierwszego szacunku strat, jednak należy
wziąć pod uwagę, że we wszystkich przypadkach ten

Należy w tym miejscu wspomnieć o porządkowaniu

stosunek byłby wyższy gdyby uwzględnić zalegające

terenu przez miejscową ludność, pozyskującą drobni-

drewno na powierzchniach pozostawionych do suk-

cę opałową na swoje potrzeby tzw. „samowyrobem”.

cesji naturalnej, pojedyncze i grupowe szkody oraz

Pomimo obniżenia ceny drobnicy gałęziowej do 1,35 zł

miąższość niepozyskanego jeszcze drewna w drze-

brutto za 1 mp (metr przestrzenny), zainteresowanie

wostanach około 20-letnich.

było małe, a powierzchna uporządkowana w ten spo-

Po wzięciu pod uwagę rzeczywistego pozyskania

sób znikoma. Wobec tego, ten sposób uprzątania po-

drewna poklęskowego można stwierdzić, że najbar-

zostałości zrębowych nie miał wpływu na całokształt

dziej uszkodzone w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia

prac porządkowania terenów poklęskowych.

2017 roku zostało Nadleśnictwo Rytel, następnie

Ogółem pozyskaliśmy około 80 000 m sześc. pozo-

Nadleśnictwo Lipusz i jako trzecie pod względem

stałości pozrębowych. Na tę ilość składało się 64 600

szkód Nadleśnictwo Czersk. Tylko w tych trzech

m sześc. zrębki energetycznej (z pozostałości nadziem-

nadleśnictwach łączny poziom uszkodzeń wyniósł

nych części drzew – gałęzi, rozłupanych fragmentów

3,45 mln m sześc. drewna.
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Pomiar i określanie parametrów
technicznych drewna.
Fotooptyczna metoda jego odbiórki

liśmy poprzez wprowadzenie najnowszej technologii – fotooptycznej metody odbiórki drewna. Jest to
metoda służąca wykonywaniu pomiarów miąższości
drewna, która określa ją na podstawie zarejestrowa-

Pozyskane drewno wymagało pomiarów i okre-

nych zdjęć. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na

ślenia parametrów technicznych (sortymentacji).

bardzo dokładne określenie miąższości stosów drew-

Wymienione prace były bardzo pracochłonne i nie-

na w bardzo krótkim czasie i przy relatywnie mniej-

zbędne do przygotowania surowca drzewnego na

szym zaangażowaniu pracowników.

sprzedaż. Początkowo każdy stos, czy też pojedyn-

Praca leśniczego przy zastosowaniu tej metody

cze sztuki mierzono po sztucznie. Odbiórki drewna

sprowadza się do założenia numeru stosu w rejestra-

trwały do późnych godzin wieczornych, bowiem za-

torze, nabiciu płytki z numerkiem na stos i zapisaniu

interesowanych zakupem drewna poklęskowego nie

przy pomocy GPS-a w rejestratorze współrzędnych

brakowało.

położenia danego stosu, określeniu sortymentu oraz
przekazaniu danych do nadleśnictwa. Reszta prac

Dużym ułatwieniem w pracy leśników była decyzja

przy odbiórce drewna odbywa się bez ingerencji le-

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wpro-

śniczego. Operator fotooptycznego urządzenia na

wadzająca nowy sposób przygotowania drewna do

tablecie otrzymuje powiadomienie o pojawieniu się

pomiaru i jego klasyfikacji w tzw. stosach łączonych.

nowego stosu, który oczekuje na pomiar. Położenie

W takich stosach mierzy się drewno kłodowane, o ja-

stosu na podstawie współrzędnych wyświetla się na

kości C lub D bez podziału na klasy grubości. Dopusz-

mapie. Operator musi do niego podjechać, wykonać

czono w odniesieniu do jakości wyrobu sortymentu

pomiar i przekazać dane do nadleśnictwa. Ten opis

S2A (tzw. papierówki) dobrą jakość okrzesywania dla

wydaje się trochę skomplikowany, ale wcale taki nie

pozyskania mechanicznego. Ponadto umożliwiono

jest. Pracownikom terenowym tak spodobało się wy-

określanie miąższości stosów na podstawie mierzo-

konywanie pomiarów metodą fotooptyczną, że wiel-

nego pola przekroju z jednej strony. Dodatkowym,

kość stosów, które zgłaszali do pomiaru systematycz-

jeszcze większym udogodnieniem było wprowadze-

nie malała, czyli woleli skorzystać z dobrodziejstwa

nie fotooptycznego pomiaru drewna stosowego.

techniki niż samemu wykonać pomiary. Całkowicie
do tradycyjnych pomiarów powróciliśmy z począt-

Ogrom pracy przy tradycyjnej odbiórce drewna
przytłaczał wszystkich, nawet najbardziej doświad-

kiem 2019 roku, gdy wielkość pozyskania drewna nie
była już tak duża, jak w latach poprzednich.

czonych pracowników. Na szczęście wielogodzinne

Sprzęt do wykonywania zdjęć zamontowany na

zmagania przy pomiarze stosów drewna usprawni-

dachu samochodu odporny jest na najtrudniejsze
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Pomiaru szerokości stosu
dokonuje leśniczy Jan Mania

Pomiar średnicy w połowie
długości wykonuje się
średnicomierzem, potocznie
zwanym klupą. Na zdjęciu
podleśniczy Leśnictwa Ostrowy Franciszek Sontowski

Przed sprzedażą należy całe drewno pomierzyć. Drewno dłużycowe
odbiera się „po sztucznie”, czyli każda sztuka musi zostać zmierzona oddzielnie (pomiar długości i średnicy w połowie długości). Wyniki zapisuje
się w rejestratorze, czyli takim przenośnym, niewielkim komputerze
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Drewno stosowe mierzy się
znacznie szybciej od drewna
dłużycowego. Jednak i tak
pomiar stosu zajmuje sporo
czasu. W przypadku stosu (jak
na zdjęciu) pomiar polega na
zmierzeniu: długości (czyli
długość pojedynczego wałka),
szerokości stosu i wysokości
(pomiar co 2 metry z każdej
strony, z jednej strony na metrach parzystych szerokości,
z drugiej na nieparzystych). Pomiar wysokości stosów został
uproszczony do wykonywania
go tylko z jednej strony
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warunki terenowo - pogodowe. Jego konstrukcja i zastosowane rozwiązania pozwalają na pracę podczas
intensywnych opadów deszczu, występowaniu gęstej
mgły, słabego oświetlenia (w nocy), a zamontowanie
na samochodzie terenowym umożliwia przemieszczanie się w trudnych warunkach terenowych.
Zastosowany do pomiaru stosów drewna sprzęt
wykorzystuje oprogramowanie o nazwie sScale.
Oprócz wykonania fotooptycznego pomiaru miąższości drewna oprogramowanie pozwala na zarządzanie i raportowanie dokonanych przy jego pomocy
pomiarów. Dokładność pomiarów elektronicznych nie
odbiega od pomiarów tradycyjnych, wykonywanych
od wielu lat przez pracowników terenowych nadleśnictwa. Dzienna wydajność pomiarowa tego urządzenia znacznie przekracza 3 tys. m sześc. Trudno określić
maksymalną wartość, gdyż zależy ona od wielkości
stosów i odległości (czasu), którą należy pokonać do
kolejnego pomiaru. Obsługa urządzenia jest prosta
i wykonuje ją tylko jedna osoba – operator.
Nadleśnictwo Czersk było jednym z czterech nadleśnictw w kraju, które wdrożyło fotooptyczną metodę odbiórki drewna. Zastosowanie tej metody znacznie zwiększyło efektywność i wydajność pracy przy
odbiórce drewna oraz ograniczyło liczbę pracowników zaangażowanych w wykonywanie tradycyjnych
pomiarów. Gdyby nie to usprawnienie, trudno byłoby pomierzyć tak duże ilości drewna w tak krótkim
czasie. Pomimo, że sprzęt był stosunkowo drogi, to

Na zdjęciach powyżej:
1. Wystarczy przejechać obok stosu
równą prędkością, a w tym czasie
kamery wykonują zdjęcia…
2. Dwie kamery „skanują mierzony
stos” robiąc kilkadziesiąt zdjęć,
a oprogramowanie łączy je w jedno.
Dodatkowe oświetlenie zapewniają trzy
halogeny led’owe

dzięki niemu zapobiegliśmy znacznej utracie wartości drewna.
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Operator przed zatwierdzeniem pomiaru ma możliwość
podglądu i korekty przebiegu
linii pomiarowych...

W przypadku stwierdzenia
wad w którejś sztuce drewna,
które tę sztukę dyskwalifikują,
można ją przy pomocy oprogramowania zaznaczyć i odjąć
od łącznej miąższości stosu

Fragment Leśnictwa Olszyny
po pozyskaniu drewna poklęskowego
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Wywóz drewna poklęskowego
był dużym wyzwaniem

W naszych realiach w ciągu miesiąca wystawialiśmy
ich nawet ponad 600. Bywały dni, kiedy z terenu jednego leśnictwa wyjeżdżało ponad 50 samochodów

Wywóz drewna był dużym logistycznym wyzwa-

ciężarowych wypełnionych drewnem.

niem, zarówno dla zespołu ds. usuwania i zagospo-

Przed klęską rzadko zdarzało się by w jednym

darowania drewna poklęskowego, który prowadził

czasie przyjeżdżały więcej niż cztery samochody cię-

sprzedaż drewna w nadleśnictwie, jak i dla pracow-

żarowe. Po klęsce bywało tak, że w jednym momen-

ników terenowych. Wspomniany zespół został po-

cie przyjeżdżało 30 samochodów. Wywozy trwały

wołany przez nadleśniczego 12 sierpnia 2017 roku

od wczesnych godzin rannych, do późnych godzin

i składał się z zastępcy nadleśniczego ds. usuwania

wieczornych. Leśniczowie dla ułatwienia logistyki,

i zagospodarowania drewna poklęskowego i dwóch

wprowadzali na niektórych drogach leśnych ruch

pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż drewna.

jednokierunkowy, który usprawnił przemieszczanie
się długim korowodom samochodów ciężarowych.

W pierwszych miesiącach po wystąpieniu na-

Dla wyobrażenia sobie ogromu pracy i wywo-

wałnicy pewne obawy budził w nas brak decyzji

zu drewna powiemy, że w 2018 roku tylko z Le-

Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych o ograniczeniu
pozyskania i sprzedaży drewna
w nadleśnictwach nie klęskowych. Jednak w pełni to rozumieliśmy, bo związane to było
z ewentualnymi karami, które
nadleśnictwa musiałyby zapłacić firmom, za niezrealizowanie
wcześniej zawartych umów.

W „normalnych” warunkach rocznie w leśnictwach wywozi się
około 5-8 tys. m sześc.
drewna. W naszych
klęskowych realiach
taką ilość (...) wywoziliśmy w ciągu jednego
tygodnia…

W „normalnych” warunkach rocznie w leśnictwach wywozi się około 5-8 tys. m sześc. drewna.

śnictwa Ostrowy wydrukowaliśmy
4 726 kwitów wywozowych. Jeden
kwit, to jeden samochód ciężarowy wypełniony drewnem poklęskowym. Przyjmując, że w roku
było 250 dni pracujących, otrzymamy średnio 19 kwitów i samochodów z drewnem dziennie. Ponadto w 2018 roku część drewna
(5 471,62 m sześc.) została przeka-

zana osiemnastoma protokołami (osobnymi dokumentami sprzedaży).

W naszych klęskowych realiach taką ilość lub nawet
więcej wywoziliśmy w ciągu jednego tygodnia…

Nie wystarczy, że pozyskamy i sprzedamy drewno,

Przeważnie rocznie w jednym leśnictwie wystawia

należy je także wywieźć z lasu. Jednym z poważniej-

się 150-250 kwitów wywozowych, czyli dokumentów,

szych utrudnień podczas wywozu drewna był dyna-

na podstawie których można wywieźć drewno z lasu.

micznie zmieniający się stan nawierzchni dróg le-
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Wśród odbiorców drewna
dużym powodzeniem cieszył
się transport kolejowy, jednak
ilość taboru była niewystarczająca. Zwiększenie ilości
drewna transportowanego
drogą kolejową znacznie
obniżyłoby koszty transportu,
szczególnie na dalsze odległości, do dużych zakładów,
które posiadają własne
bocznice kolejowe

Każdego dnia, pierwsze samochody z drewnem wyjeżdżały bardzo wcześnie rano,
ostatnie późnym wieczorem
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Wywóz drewna był dla leśników i transportowców dużym
logistycznym wyzwaniem

Drewno dla klientów zagranicznych (z Chin, Szwecji,
Estonii i wielu innych) transportowane było również przy
pomocy statków, głównie
z portów morskich w Gdyni
i Gdańsku

W przypadku transportu morskiego statkami kontenerowymi drewno było układane
wewnątrz kontenera. Wykorzystano kontenery, które
w normalnych warunkach do
państw azjatyckich prawdopodobnie wracałyby puste.
Samochody przystosowane
do transportu drewna, wywoziły drewno z lasu i na placach
manewrowych następowało
przeładowywanie
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śnych i lokalnych. Duży nacisk osi wielotonażowych

niczone jego ilości i niska dostępność na rynku nie

pojazdów w połączeniu z niekorzystnymi warunka-

nadążały za wynikającymi z dnia na dzień potrzeba-

mi atmosferycznymi powodował powstawanie głę-

mi. Niestety już miesiąc po wystąpieniu nawałnicy,

bokich kolein, a w rezultacie zakopywanie się samo-

musieliśmy szukać nowych rozwiązań, bowiem ma-

chodów ciężarowych. Jak powszechnie wiadomo,

teriał do utwardzania dróg stał się towarem deficy-

jakość dróg leśnych i gruntowych dróg publicznych

towym, a jego ceny drastycznie poszły w górę, na-

nie należy do najwyższej kategorii i nie jest przysto-

wet o 40%. Dla przykładu, cena płyt betonowych na

sowana do ekstremalnych warunków klęskowych.

początku wynosiła 280 zł za sztukę, by po miesiącu

Problem pogarszającej się jakości dróg z każdym

osiągnąć cenę ponad 400 zł za sztukę. Po licznych

dniem wywozu drewna był dla nas wyzwaniem. Przy

konsultacjach postanowiliśmy wykorzystać zrębki

tak intensywnym wywozie drewna, drogi o podłożu

(przede wszystkim z drewna nie spełniającego wa-

piaszczystym, czy też torfowym w szybkim tempie

runków technicznych drewna użytkowego), jako

ulegały zniszczeniu i stawały się nieprzejezdne. Sy-

materiału stabilizującego na drogach. Technologia

tuacja wymagała radykalnych działań w celu ich

ta w pełni się sprawdziła. Nawet po przejeździe kil-

udrożnienia, aby sprzedane drewno sukcesywnie

kudziesięciu pojazdów z drewnem, droga nie traciła

trafiało do odbiorców. Często konieczne były rów-

swojej struktury i była nadal przejezdna. Technolo-

nież naprawy wyprzedzające (przed pozyskaniem

gia ta ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę. Koszt

drewna) dróg leśnych, aby udostępnić zniszczone

wykonania w przeliczeniu na 1 km został znacząco

drzewostany dla maszyn wielooperacyjnych, zryw-

zredukowany w porównaniu z pozostałymi techno-

kowych i pilarzy.

logiami. Jedyną wadą tej metody jest ograniczenie

Niektóre drogi wymagały remontów na całej

jej stosowania do typowych dróg leśnych nieudo-

długości, jednak większość prac ograniczyliśmy do

stępnionych do ruchu publicznego i linii oddziało-

newralgicznych, nieprzejezdnych odcinków. W po-

wych. Nie ma przyzwolenia na stosowanie jej na

czątkowym okresie napraw stosowaliśmy głównie

drogach publicznych.

trzy technologie modernizacji dróg. Było to utwardzanie pospółką, żużlem oraz układanie płyt po-

W poszczególnych latach na bieżące poklęskowe

tocznie zwanych jumbo, czy też zbrojonych płyt be-

remonty dróg Nadleśnictwo Czersk wydatkowało:

tonowych na podsypce żwirowej. Najtańszym z wy-

w 2017 r. – 1 mln zł, w 2018 r. – 697 tys. zł,

mienionych materiałów okazał się żużel, ale ogra-

w 2019 r. – 688 tys. zł (tabela na kolejnej stronie).
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Koszty remontów dróg przy zastosowaniu różnych technologii
Rodzaj materiału - technologii

Całkowity koszt naprawy (z
materiałem) za 1 km [tys.
zł]

Długość wykonanych
odcinków [km]

Kruszywo o frakcji 0-0,63

107,05

18

Żużel

20,30

10

Płyty jumbo (ułożenie dwóch
pasów w koleinach)

167,50

1,2

Płyty betonowe zbrojone

324,70

1,6

Zrębki (materiał nadleśnictwa)

27,50

2

Porównanie kosztów
remontów dróg przy zastosowaniu różnych technologii ich wykonania

W ciągu dróg leśnych często znajdują się odcin-

trów technicznych. W tym czasie zmodernizowano

ki dróg obcej własności. Zarządcami tych dróg są

11 dróg, o łącznej długości 42,085 km. Koszt tych

głównie gminy i starostwo powiatowe. Z tego też

prac wyniósł 7,5 mln zł. Źródłem finansowania mo-

względu nadleśnictwo nawiązało ścisłą współpracę

dernizacji dróg były środki własne nadleśnictwa oraz

z tymi podmiotami w zakresie utrzymania przejezd-

dofinansowania z funduszu leśnego Lasów Państwo-

ności dróg. Podpisaliśmy stosowne porozumienia

wych. Sieć dróg, które zmodernizowaliśmy przed

dotyczące partycypowania nadleśnictwa w kosztach

nawałnicą miała szczególne znaczenie w pierwszym

ich napraw i modernizacji. Takie postępowanie nad-

etapie porządkowania terenu po nawałnicy.

leśnictwa było bardzo pozytywnie przyjęte przez

Liczymy, że pogram modernizacji dróg będzie

samorządy, a także znalazło uznanie wśród lokalnej

kontynuowany zgodnie z „projektem docelowej sieci

społeczności. Łącznie udział Nadleśnictwa Czersk

drogowej” opracowanym przez TAXUS UL Sp. z o.o.,

w kosztach tych działań wyniósł 729 tys. zł. Zmoder-

jak również program naprawy dróg w partnerstwie

nizowano lub naprawiono 2,424 km dróg gminnych

z samorządami. Na najbliższe lata mamy przygoto-

i powiatowych oraz całkowicie zmodernizowano

wane cztery projekty modernizacji dróg przeciwpo-

most na drodze powiatowej, z jednoczesnym podnie-

żarowych, w celu odtworzenia ich parametrów i na-

sieniem jego nośności (jest to szczególnie ważne dla

prawienia odcinków zniszczonych podczas usuwania

pojazdów wysokotonażowych wywożących drewno

skutków nawałnicy. Dwie z czterech dróg planowa-

z lasu, czy też pojazdów straży pożarnej, w przypadku

nych do modernizacji stanowią dojazdy do miejsco-

dojazdu do pożaru w kompleksie leśnym).

wości Małe i Duże Wądoły oraz osady Leśnictwa Gieł-

Warto tu zaznaczyć, że trzy lata przed nawałnicą

don. Nadleśnictwo chce zrealizować te inwestycje

przystąpiliśmy do kompleksowego przystosowania

w pierwszej kolejności. Miejmy nadzieję, że znajdą

dróg przeciwpożarowych do wymaganych parame-

się fundusze na ich wykonanie.
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Droga, która rano wyglądała
bardzo dobrze, po przejechaniu kilkudziesięciu samochodów ciężarowych w trudnych
warunkach pogodowych,
jakie mieliśmy, wieczorem
nadaje się już praktycznie
do remontu generalnego

Samochody ciężarowe
wywożące drewno z terenów
klęskowych nie miały lekkiego zadania
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Nie ma co się zastanawiać,
trzeba spróbować samemu
go wyciągnąć. Teraz się
z tego śmiejemy, wtedy nam
do śmiechu nie było

W trudno przejezdnych
niewielkich fragmentach dróg
prowadzone były remonty
z wykorzystaniem płyt betonowych
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Z powodzeniem wdrożyliśmy metodę remontu dróg
z użyciem zrębek drewna
osikowego, na które trudno
znaleźć nabywców

Drogi, które jesienią 2017
roku zostały wykonane
technologii „zrębkowej”, zachowały się w dobrym stanie
do dnia dzisiejszego
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Jednoroczna sadzonka sosny zwyczajnej
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HODOWLA LASU
Łączna powierzchnia do odnowienia, czyli powierzchnia, na której
posadzimy nowy las w miejsce uszkodzonego przez nawałnicę wynosi
w Nadleśnictwie Czersk około 3 500 ha.
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Przywrócenie lasu na powierzchniach, z których

pomysł utknął gdzieś w legislacyjnym gąszczu. Drugi

usunęliśmy uszkodzone drzewa, to kolejne wielkie

pomysł, który bardziej pasował do charakterystyki

zadanie, które stanęło przed leśnikami. Łączna po-

pracy w Nadleśnictwie Czersk polegał na „zakasaniu

wierzchnia do odnowienia, czyli powierzchnia, na

rękawów”, opracowaniu strategii i podjęciu wyzwa-

której posadzimy nowy las w miejsce uszkodzone-

nia ciężkiej pracy odnowienia 3 500 ha w ciągu 5 lat.

go przez nawałnicę wynosi w Nadleśnictwie Czersk

Poczucie misji Lasów Państwowych i honoru polskie-

około 3 500 ha. Dla zobrazowania dodam, że jest to

go leśnika obudziło w nas energię do działania i przy-

w przybliżeniu powierzchnia 4 900 pełnowymiaro-

wrócenia lasu na powierzchniach poklęskowych.

wych boisk do piłki nożnej.

Czasu było niewiele, dlatego od początku 2018
roku przystąpiliśmy do intensywnego działania.

Początkowe, trapiące nas obawy związane były

Oprócz prac pozyskania drewna jednocześnie pro-

z zapisami „Ustawy o lasach”, a dokładniej z jej ar-

wadziliśmy porządkowanie powierzchni, tzw. agro-

tykułem 13, który głosi, że: „właściciele lasów są

melioracje oraz przygotowanie gleby, tzw. orkę na

obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i za-

powierzchniach, z których w 2017 roku usunęliśmy

pewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczegól-

uszkodzone drzewa. Wykonanie dobrej jakościo-

ności do […] ponownego wprowadzania roślinności

wo orki jest możliwe tylko wtedy, gdy powierzchnia

leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od

oczyszczona jest z gałęzi. Sposoby przyjętych rozwią-

usunięcia drzewostanu”. Oznaczało to, że na odno-

zań wykonania agromelioracji, czyli zagospodarowa-

wienie 3 500 ha poklęskowych mamy tylko pięć lat.

nia pozostałości pozrębowych (gałęzi) opisane zosta-

Czyli przez okres tych pięciu lat musielibyśmy śred-

ły w rozdziale o pozyskaniu drewna.

niorocznie odnawiać po 700 ha. To siedem razy więcej niż robiliśmy w warunkach „normalnych” przed

Harmonogram prac odnowieniowych przedsta-

nawałnicą. Zastanawialiśmy się jak dokonać rzeczy,

wiał się następująco:

którą wtedy uważaliśmy za niemożliwą do wykona-

1. Do końca 2018 roku przygotowaliśmy glebę pod

nia, ale mieliśmy na to dwa pomysły. Pierwszy to

nowe nasadzenia na powierzchni ok. 900 ha, a na

zmienić ustawowe zapisy, dodając do tego artykułu

200 ha przeprowadziliśmy prace odnowienia lasu.

zapis, że w przypadku wystąpienia siły wyższej po-

2.	Wiosną i jesienią 2019 r. posadziliśmy nowy las na

nowne wprowadzanie roślinności leśnej w lasach na-

kolejnych 1200 ha.

leży przeprowadzić w okresie do 10 lat od usunięcia

3.	W roku 2020 posadzimy około 1320 ha, osiągając

drzewostanu. Pomysł był dobry, dlatego Regionalna

poziom 78% całkowitej powierzchni do odnowie-

Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przystąpiła

nia. Od stycznia do końca kwietnia posadziliśmy

do jego realizacji. Niestety ku naszemu nieszczęściu,

931 ha, jesienią planujemy posadzić około 390 ha.
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4. Dzięki wytężonej pracy przy odnawianiu lasu

Możemy podsumować, że w przeciągu czterech

w latach 2018-2020, wiosną 2021 roku planu-

lat od nawałnicy pozyskaliśmy ponad 800 tys. m

jemy zakończyć odnawianie powierzchni poklę-

sześc. drewna poklęskowego i przywróciliśmy las na

skowej sadząc około 760 ha. Jest to tak nieduża

powierzchni 3500 ha!!!

powierzchnia w stosunku do wykonanych już odnowień i porównywalna w stosunku do rozmiaru

Niestety, niesprzyjająca aura pogodowa jesienią

prac z wiosny 2019. i 2020 roku, kiedy sadziliśmy

2018 i 2019 roku spowodowała, że część odnowio-

po ponad 800 ha, że nie powinno być problemów

nych powierzchni poklęskowych musieliśmy już po-

z wykonaniem założonego celu.

prawiać. W miejsce uschniętych sadzonek trzeba było
posadzić nowe. Jednak poziom poprawek w stosunku

Dużą niewiadomą na dzień pisania tego tekstu

do całości odnowionej powierzchni był marginalny.

jest kierunek rozwoju pandemii koronawirusa, która

Ostateczną ocenę udatności odnowionych upraw bę-

ewentualnie mogłaby nasz plan pokrzyżować. Jednak

dziemy mogli wykonać po 5 latach od momentu ich

wierzymy, że nie będzie ona miała większego wpływu

posadzenia. Nie zapeszając, możemy stwierdzić, że ich

na harmonogram prac.

aktualny stan bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

Rozdrabnianie pozostałości
pozrębowych na słabszych
(mniej żyznych) siedliskach.
Rębak rozdrabnia gałęzie
leżące na ziemi
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Wielkość odnowień
w leśnictwach Nadleśnictwa Czersk w
okresie od 2018 do
końca maja
2020 roku

W normalnych warunkach, czyli przed nawałni-

Lata 2018-2020 był to czas, kiedy oprócz wyso-

cą, w całym nadleśnictwie wielkość odnowień się-

kiego pozyskania drewna wykonywaliśmy też prace

gała 150 ha rocznie. Jak widać na zamieszczonym

odnowieniowe, dlatego zakłady usług leśnych za-

wykresie, przy odnawianiu terenów klęskowych

trudniały wiele osób do wykonywania pozostałych

część leśnictw samodzielnie wykonywała dwa razy

prac z zakresu hodowli i ochrony lasu.

tyle (około 300 ha). Najwięcej gruntów w ciągu
jednego roku kalendarzowego odnowiło Leśnictwo

Gdy leśnicy w okresie wiosennym rozmawiają

Okręglik, które do maja 2020 roku wykonało 297,46

między sobą o odnowieniach, często zadają sobie py-

ha nowych nasadzeń. Poziom ten będzie znacznie

tania o wielkości powierzchni do odnowienia i liczbę

większy, bo w planie jesiennych prac jest kolejne

sadzących par. Są to proste pytania, które zawierają

124 ha.

w sobie szerszy kontekst, związany z tempem pracy,

Podsumowując – łączny roczny poziom odnowień

koniecznością nadzoru, liczbą szkiców odnowienio-

w tym leśnictwie wyniesie 421,46 ha. Mniej więcej

wych do wykonania, rozliczeniem prac itd. Na pew-

na podobnym poziomie wykonamy odnowienia

nym szkoleniu leśnik z nadleśnictwa nie klęskowego

w Leśnictwie Spierwia.

zadał to pytanie naszemu leśniczemu. Ten jednak nie
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Leśniczowie spoglądając na
powierzchnie już uporządkowane po nawałnicy, często
wspominają las, który rósł tu
wcześniej. Rozmowy z nimi
na ten temat nie należą do łatwych, bo w ciągu kilku chwil
stracili to nad czym pracowali
niekiedy całe życie. Leśniczy
Leśnictwa Płecno Jan Mania
sprawdza jakość wykonanego przygotowania gleby do
odnowienia

chcąc się przechwalać poprosił, żeby to on najpierw

leśnictwach. Padały odpowiedzi 90 ha, 100 ha, 130

powiedział. Odpowiedział, że „sześć par”, na co nasz

ha… tu nadleśniczy powiedział, że to już dużo. Wtedy

leśniczy odpowiedział, że u niego „sześćdziesiąt”,

przyszła moja kolej, powiedziałem, że w zaokrągleniu

ale to na jednej pozycji, bo na drugiej jest kolejne

1000 ha, z czego 900 ha wiosną i 100 ha jesienią.

„czterdzieści par”. Jakież było zdziwienie pytającego,

Spojrzał wtedy na mnie jakbym z niego zażartował...,

że jest to w ogóle możliwe.

jednak na szczęście poratowali mnie koledzy z innych

Zdarzało się więcej takich zabawnych sytuacji. Bę-

nadleśnictw naszej RDLP, którzy chórem powiedzie-

dąc w 2018 roku na szkoleniu w południowej części

li – „klęska”. Nadleśniczy tylko głośno westchnął

kraju, tamtejszy nadleśniczy opowiadał o zadaniach

i z politowaniem powiedział: „życzę wam powodze-

z hodowli lasu w swoim nadleśnictwie. Przy tema-

nia”. Pozostałych obecnych już nie pytał.

cie odnowień, powiedział, że w związku z wiekiem
drzewostanów i innymi czynnikami, głównie ochron-

Nie prowadziliśmy dokładnych statystyk, co do

nymi, zakres tych prac nie jest zbyt wysoki. Z cieka-

udziału powierzchni posadzonych przy użyciu sa-

wości zaczął po kolei pytać obecnych słuchaczy, jaka

dzarek i pracy ludzkich rąk. Jednak szacunkowo mo-

jest powierzchnia odnowień w poszczególnych nad-

żemy przyjąć, że ręcznie posadziliśmy około 80%
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powierzchni poklęskowej, czyli około 2 800 ha. Na

leśnych. Tutaj ludzi do ciężkiej pracy, jaką jest sadze-

taki niski poziom mechanizacji wpływ miało kilka

nie lasu, akurat nie brakowało. Tym bardziej, że okres

czynników, m.in.: dosyć wysoka początkowa cena

odnowień (styczeń-kwiecień i październik-grudzień),

zakupu sadzarki, amortyzacja maszyn, koszty użycia

to czas kiedy pracy w gospodarstwie jest mniej, nie

ciągnika, paliwo, koszt operatora ciągnika i sadzarki,

rosną też grzyby i jagody. Dlatego sadzenie lasu może

koszty pracy osób poprawiających. Na korzyść pracy

być dodatkowym sposobem na zasilenie domowe-

ręcznej przemawiała duża liczba chętnych osób do

go budżetu. W znacznej mierze przy odnowieniach

sadzenia. Należy wziąć pod uwagę, że nasze tereny

brały udział osoby, które kiedyś wcześniej sadziły już

to głównie wsie, które ulokowane są w kompleksach

las, czyli posiadały niezbędne umiejętności.

148 nawałnica

W wyorane bruzdy sadzimy
sadzonki, które dadzą początek nowemu pokoleniu lasu

Powierzchnie odnowione i przygotowane do odnowień w Leśnictwie
Olszyny

Jednoroczna sadzonka sosny zwyczajnej, posadzona czeską sadzarką
mechaniczną RZS
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Powierzchnia poklęskowa
w głównej mierze została odnowiona pracą ludzkich rąk
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Około 80% powierzchni poklęskowej odnowiliśmy pracą ludzkich
rąk. Na korzyść pracy ręcznej
przemawiała znaczna ilość osób
chętnych do sadzenia

W trakcie prac odnowieniowych
natrafialiśmy na niebezpieczne
niewybuchy – pozostałości po
II wojnie światowej, które do
momentu przyjazdu saperów zabezpieczała Straż Leśna i Policja
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Za kilka, kilkanaście lat
będziemy tu mieli morze
młodników. Podleśniczy
Leśnictwa Ostrowy Franciszek
Sontowski nadzorujący prace
odnowieniowe

Oprócz sadzenia ręcznego
wykorzystywaliśmy różnego
typu sadzarki, tutaj sadzarka
bębnowa, którą szczerze
polecamy. Metoda sadzenia
jest dobra, pozwala zachować
więźbę, a praca operatorów
jest w miarę ergonomiczna.
Dodatkowo z tą sadzarką konieczna jest praca minimum
trzech osób, które idą i poprawiają już posadzone, ale
w zły sposób drzewka oraz
przy niektórych dogniatają
glebę przy szyi korzeniowej
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Sadzenie lasu to ciężka fizycznie praca. Łącznie we wszystkich leśnictwach
mieliśmy do pomocy kilkaset sadzących osób, którym bardzo dziękujemy!
Nasz sukces zawdzięczamy Wam!

żyzność gleby była podstawą do przebudowy litych drzewostanów sosnowych na lasy mieszane.
Jednak ogólnie nie była to duża powierzchnia, bo-

W burzliwej historii Borów Tucholskich pro-

wiem w Nadleśnictwie Czersk przeważają w znacz-

ces odnawiania lasów traktowano schematycz-

nym stopniu siedliska borowe (niskiej żyzności).

nie i sadzono głównie sosnę i często możliwości

Sama nazwa regionu „Bory Tucholskie” wskazuje,

produkcyjne siedlisk leśnych nie były w pełni wy-

że gatunkami panującymi są drzewa iglaste, wśród

korzystywane. Dlatego przy okazji odnawiania te-

których panuje sosna zwyczajna i z uwagi na natu-

renów poklęskowych przeprowadziliśmy przebu-

ralne uwarunkowania glebowo-siedliskowe nie da

dowę drzewostanów iglastych, różnicując skład

się tego zbytnio zmienić. Jednocześnie, rosnąca na

gatunkowy na korzyść gatunków liściastych. Oczy-

tych siedliskach sosna zwyczajna osiąga bardzo do-

wiście w miejscach, gdzie było to możliwe, czyli

bre parametry techniczne drewna i jest chętnie ku-

z fragmentami bogatszych siedlisk. Zróżnicowana

powana przez zakłady przetwórstwa drzewnego.
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- Na znacznej powierzchni, zwłaszcza na siedli-

gospodarcze w PUL, Zasady hodowli lasu i ortofoto-

skach borów świeżych, sosna powinna być głównym

mapa. Wskazano również potencjalne powierzchnie

gatunkiem, za czym przemawiają nie tylko względy

do sukcesji naturalnej i odnowienia naturalnego. Po-

ekonomiczne, ale przede wszystkim przyrodnicze.

nadto określono zasady zakładania ognisk bioceno-

To przecież gatunek rodzimy, dobrze przystosowany

tycznych, ekotonów i pasów biologicznych służących

do siedlisk oligotroficznych, który tworzy specyficz-

zabezpieczeniu przeciwpożarowemu przyszłego po-

ne ekosystemy leśne. Nie zapominajmy, że sosna

kolenia lasu. Powyższe ustalenia zostały dopracowa-

jest też konieczna do dalszego trwania w tym regio-

ne na spotkaniach roboczych w nadleśnictwach przy

nie półnaturalnych borów chrobotkowych, siedliska

udziale miejscowych leśniczych, inżynierów nadzoru

Natura 2000, które jest elementem specyfiki tego

i kierownictwa nadleśnictw. Co ważne: opracowa-

regionu – wyjaśniał prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz.

nie to było wytycznymi do dalszych prac w terenie
z możliwością ich korygowania w zależności od wa-

Wykorzystanie naturalnych możliwości produk-

runków lokalnych.

cyjnych siedlisk, pozwoliło zwiększyć udział drzew
liściastych, głównie dębu, buka i brzozy w granicach

Znacznym utrudnieniem przy odnawianiu po-

około 18-20%. W pierwszym etapie prac odnowie-

wierzchni poklęskowej była czeremcha amerykańska

niowych musieliśmy określić podstawowe parame-

(łac. Prunus serotina) – bardzo ekspansywny gatunek

try, a w szczególności powierzchnię przeznaczoną do

inwazyjny, który uniemożliwia wzrost pozostałym

nowych nasadzeń w rozbiciu na kolejne lata i okresy

gatunkom drzew. Na niektórych powierzchniach za-

sadzenia (wiosna i jesień), zapotrzebowanie na sa-

miast z nią walczyć, próbujemy wykorzystać ją jako

dzonki (ilość, gatunek, wiek) oraz materiały niezbęd-

gatunek osłonowy dla dębu i buka. Dąb „lubi” ro-

ne do zabezpieczania powstałych upraw przed szko-

snąć w warunkach ocienienia bocznego, a buk co

dami. W tym celu na szczeblu Regionalnej Dyrekcji

do zasady jest gatunkiem cienioznośnym. Na tych

Lasów Państwowych w Toruniu, decyzją dyrektora

powierzchniach będziemy wprowadzać większe sa-

został powołany „Zespół ds. koncepcji zagospodaro-

dzonki, których czeremcha nie zdoła zagłuszyć.

wania terenów poklęskowych” pod przewodnictwem
naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej, Jana Pakal-

Życie drzewa zaczyna się w szkółce leśnej. Jest to

skiego. W wyniku prac tego Zespołu powstała mapa

miejsce, gdzie wysiewamy nasiona i hodujemy małe

terenów poklęskowych z powierzchniami do odno-

drzewka, które w przyszłości będą tworzyły nowe po-

wień. Jednocześnie określono składy gatunkowe

kolenie lasu. Przed nawałnicą, Szkółka Leśna Listewka

przyszłych upraw, formy zmieszania. Podstawą tych

w Nadleśnictwie Czersk produkowała każdego roku

ustaleń były: mapa glebowo-siedliskowa, wskazówki

około półtora miliona sadzonek. W związku z wielko-
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Powierzchnia do odnowienia
porośnięta czeremchą amerykańską (łac. Prunus serotina)

ścią odnawianych powierzchni (w latach 2018-2020

regionalnych dyrekcjach. Wykorzystywaliśmy własne

średniorocznie około 1000 ha) i koniecznością za-

środki transportowe, transport nadleśnictw, u któ-

pewnienia dużej liczby sadzonek, zmuszeni byliśmy

rych kupowaliśmy sadzonki i wynajmowaliśmy firmy

do zmaksymalizowania produkcji na naszej szkółce.

transportowe.

Oprócz zaspokojenia części własnych potrzeb, zapew-

Sadzonki sosny zwyczajnej (łac. Pinus sylvestris)

niliśmy z naszej szkółki sadzonki dla właścicieli lasów

z zakrytym systemem korzeniowym kupowaliśmy

prywatnych (nadzorowanych przez nadleśnictwo),

wyłącznie ze Szkółki Leśnej Bielawy Nadleśnictwa

którzy w swoich lasach po nawałnicy do odnowienia

Dobrzejewice, należącego do naszej regionalnej dy-

mają około 600 ha (w rozłożeniu na cztery lata, czyli

rekcji. Takie sadzonki mają wiele zalet: są bardziej

około 150 ha rocznie).

odporne na przesuszenie, ułatwiają i usprawniają

Odnowienia tak znacznych powierzchni oznaczały

sadzanie, a założone z nich uprawy przeważnie mają

bardzo duże zapotrzebowanie na materiał sadzenio-

wysoką udatność. Na potrzeby odnowień poklęsko-

wy. Problemem logistycznym był transport sadzonek

wych szkółka Bielawy w 2019 roku została zmoder-

pochodzących z innych szkółek leśnych. Tylko w 2019

nizowana i jej potencjał produkcyjny wzrósł dwu-

roku podczas akcji odnowieniowej transporty sadzo-

krotnie, osiągając produkcję na poziomie 7 mln szt.

nek przyjeżdżały do nas z 15 nadleśnictw w trzech

sadzonek rocznie.
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Adam Kośmieja, specjalista Służby Leśnej ds.
szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa w trakcie
przeglądu Szkółki Leśnej Listewka
Na stronie obok:Transport sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, czyli z tzw. bryłką
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Ogrom pracy wykonany w naszej szkółce jest

•

1,5-3 tys. szt. modrzew europejskiego
(łac. Larix decidua),

warty podkreślenia. Specjalista Służby Leśnej ds.
szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa, Adam Kośmie-

•

6-8 tys. szt., dębu (łac. Quercus spp.),

ja był odpowiedzialny za organizację odbioru sadzo-

•

6-8 tys. szt. buka zwyczajnego
(łac. Fagus sylvatica),

nek z innych nadleśnictw i szkółek prywatnych, oraz
ich sortowanie i dystrybucję do poszczególnych le-

•

4-6 tys. szt. innych gatunków liściastych.

śnictw. To dzięki operatywności i życzliwości dokonał
tego, co wydawało się wręcz niemożliwe. Pomimo

W Nadleśnictwie Czersk – w celu zoptymalizowa-

ogólnego deficytu sadzonek (głównie sosny i brzozy)

nia liczby sadzonek – przyjęliśmy do sadzenia naj-

do nadleśnictwa spływały ich cykliczne transporty,

niższe możliwe wartości, czyli na przykład dla sosny

nie powodując przerw w sadzeniu nowego pokolenia

8 tys. szt., dla dębu 6 tys. szt. itd. Mnożąc średnio-

lasu. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, kiedy dzie-

roczną powierzchnię odnowień 1150 ha (1000 ha

siątki ludzi czekają w lesie na kolejne sadzonki drzew.

nadleśnictwa i 150 ha lasów prywatnych) i średnią

Dlatego nadleśniczy wyrażał pełen podziw dla pracy

ilość sadzonek 6 tys. szt./ha, otrzymujemy roczne

naszego kolegi specjalisty (szkółkarza), który prowa-

zapotrzebowanie na sadzonki w liczbie około 7 mi-

dząc szkółkę leśną, podołał tak wielkim dodatkowym

lionów sztuk! Tak wysokie zapotrzebowanie przekra-

obowiązkom.

cza możliwości produkcyjne naszej szkółki, dlatego

Przy okazji chcemy również podziękować kole-

podjęliśmy decyzję, żeby wspomóc się szkółkami le-

żankom i kolegom szkółkarzom z innych nadleśnictw

śnymi innych nadleśnictw. Nie było to, aż tak łatwe

za życzliwość i zrozumienie naszych, często pilnych

jak mogłoby się wydawać, gdyż w polskim leśnictwie

potrzeb. Współpraca z Wami była dla nas dużą przy-

obowiązuje regionalizacja nasienna, czyli zasady do-

jemnością. Dołożyliście swoją cegiełkę w odbudo-

tyczące rozprzestrzeniania nasion i sadzonek, które

wie lasów po nawałnicy i tym samym zapisaliście się

mają zapobiegać negatywnym skutkom niekontro-

w historii tych trudnych lat Nadleśnictwa Czersk.

lowanego przemieszczania się różnych populacji
drzew.

W zależności od gatunku drzewa, zgodnie z obowiązującymi zasadami, na 1 ha odnawianej powierzch-

Wyjaśnijmy sprawę na przykładzie sosny zwyczaj-

ni leśnej sadzi się:

nej (łac. Pinus sylvestris). Nadleśnictwo Czersk znaj-

•

8-10 tys. szt. sosny zwyczajnej

duje się w regionie pochodzenia nr 32 i możemy sa-

(łac. Pinus sylvestris),

dzić tylko sosny tego samego pochodzenia (nasiona

3-5 tys. szt. świerka pospolitego

muszą być zebrane w tym samym regionie). Sadzonki

(łac. Picea abies),

mogą być produkowane w szkółkach poza tym ob-

•
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Regionalizacja nasienna
dla sosny zwyczajnej (łac.
Pinus sylvestris). Nadleśnictwo Czersk znajduje
się w regionie nr 32, który
został silnie uszkodzony
przez nawałnicę. Źródło:
www.bnl.gov.pl

szarem, ale tylko i wyłącznie z nasion pochodzących

sadzonki generowało ogromne potrzeby w zakresie

z regionu nr 32. Dla pozostałych gatunków regiony są

zbioru nasion. W tej kwestii również musieliśmy sko-

znacznie większe.

rzystać z pomocy innych nadleśnictw i odkupić część

Do bazy nasiennej w Nadleśnictwie Czersk zali-

ich zbiorów. Nasiona wszystkich gatunków były na

czały się gospodarcze drzewostany nasienne (lasy

wagę złota, dlatego musieliśmy je bardzo racjonal-

o cechach dobrych, zbiór nasion prowadzony jest

nie wykorzystywać. Największy problem ze zbiorem

z drzew ściętych), 13 wyłączonych drzewostanów

nasion, a w konsekwencji z produkcją sadzonek sta-

nasiennych o powierzchni 68 ha (lasy o najlepszych

nowiła sosna zwyczajna, ze względu na wspomniany

cechach, zbiór nasion prowadzony jest z drzew sto-

już dosyć mały region pochodzenia. Znaczna część

jących) oraz 35 szt. drzew doborowych (pojedyncze

nadleśnictw regionu nr 32 również została uszkodzo-

drzewa o najlepszych cechach, przeznaczone do

na w wyniku nawałnicy, dlatego same potrzebowały

zbioru z nich nasion). Tak duże zapotrzebowanie na

nasion właściwego pochodzenia.
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Mimo tego, że rok 2017 był rokiem słabego uro-

nus spinosa) 10%, głóg dwuszyjkowy (łac. Crataegus

dzaju nasion, łącznie w RDLP w Toruniu (na rzecz przy-

laevigata) 10%, klon pospolity (łac. Acer platanoides)

szłych siewów w szkółkach leśnych) dokonano zbioru

10%, dąb bezszypułkowy (łac. Quercus petraea) 10%,

i zakupu nasion drzew liściastych ciężkonasiennych

jabłoń (łac. Malus sylvestris) 5%, i grusza (łac. Pyrus

w ilości 190 ton, z czego dębu szypułkowego (łac.

communis) 5%.

Quercus robur) – 143 tony, dębu bezszypułkowego

Tak bogate składy gatunkowe przyczynią się do

(łac. Quercus petraea) – 44 tony i buka zwyczajnego

poprawy warunków dla zwierząt i zachęcą je do po-

(łac. Fagus sylvatica) – 3 tony.

wrotu na obszary poklęskowe.

Nawałnica spowodowała uszkodzenia w naszej
bazie nasiennej. W Nadleśnictwie Czersk uszkodze-

Na około 82 ha przeprowadziliśmy prace pozyska-

niu uległy: jeden wyłączony drzewostan nasienny

nia drewna, ale nie porządkowaliśmy tam pozostało-

i dwa drzewa mateczne oraz liczne gospodarcze

ści pozrębowych i nie przygotowaliśmy gleby. Odno-

drzewostany nasienne.

wienie tych powierzchni całkowicie pozostawiliśmy

Aby zapewnić przyszłym uprawom i młodni-

siłom natury.

kom ochronę przeciwpożarową, na całym obsza-

Dla zachowania pełnego bogactwa genetyczne-

rze uszkodzonym przez nawałnicę przeznaczyliśmy

go drzewostanów wykorzystaliśmy również natural-

część powierzchni (około 50 ha) na siatkę biologicz-

ne sposoby odnowienia lasu. Przeznaczyliśmy na to

nych pasów przeciwpożarowych, o szerokości od

115 ha powierzchni poklęskowej. Jednakże na tych

80 do 100 m. Pasowe odnowienia z mniej palnych

powierzchniach przeprowadziliśmy prace pozyskania

gatunków liściastych (m.in. brzozy i dębu) mają

drewna, porządkowania pozostałości pozrębowych

w przyszłości zapobiec rozprzestrzenianiu się ewen-

i przygotowaliśmy glebę. Odnowienie tej powierzch-

tualnych pożarów lasu.

ni powstanie przez naturalny samosiew.

Na powierzchni około 40 ha zaplanowaliśmy od-

W odnawianiu powierzchni poklęskowych ko-

twarzanie stref ekotonowych (stref przejściowych

rzystaliśmy z różnych, mało popularnych w „nor-

przy polach, łąkach o wzbogaconych składach gatun-

malnej” gospodarce leśnej możliwości, na przykład

kowych) i pasy kształtowania różnorodności biolo-

na najsłabszych siedliskach boru chrobotkowego

gicznej, również o wzbogaconych składach gatunko-

odnowienia sposobem sztucznym dokonaliśmy

wych z tym, że znajdujących się wewnątrz komplek-

bez przygotowania gleby. W ten sposób uchronili-

sów leśnych.

śmy runo porostowe przed uszkodzeniem mecha-

Oto przykładowy skład gatunkowy, który użyliśmy

nicznym. Póki co, efekty napawają optymizmem, ale

do odnowienia tych powierzchni: jarząb pospolity

na ostateczną ocenę i pełen sukces musimy jeszcze

(łac. Sorbus aucuparia) 20%, śliwa tarnina (łac. Pru-

poczekać.
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Zbioru szyszek z najlepszych drzewostanów
dokonuje się z drzew stojących

Na żyźniejszych siedliskach (LMśw) zastosowaliśmy metodę sadzenia dębu szypułkowego (łac.
Quercus robur) „na placówkach”. Na wybranych powierzchniach nie usuwaliśmy karp po wywrotach,
nie prowadziliśmy też orki. Glebę przygotowaliśmy
poprzez mechaniczne zdarcie pokrywy gleby, wymiary placówki to około 2 m na 2 m. Na tak przygotowanych placówkach sadziliśmy po 14 szt. dębu
w układzie rzędowym 2x3x4x3x2 szt.

Zniszczony wyłączony drzewostan nasienny w Leśnictwie Ostrowy
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Odnowienie luki poklęskowej
bukiem zwyczajnym
(łac. Fagus sylvatica)

Sadzonka sosny z odnowienia
sztucznego w wariancie bez
przygotowania gleby
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Na przykładzie jednego oddziału leśnego nr 91

sła 15,98 ha. Można na niej wyróżnić: pas kształto-

w Leśnictwie Okręglik, o powierzchni 18,56 ha, przy

wania różnorodności biologicznej wzdłuż drogi skła-

pomocy zdjęć lotniczych i map przedstawiamy (patrz:

dający się z kilku różnych gatunków drzew i krzewów,

str. 164-165) tok postępowania przy uprzątaniu skut-

brzozowy pas przeciwpożarowy o szerokości 50 m

ków nawałnicy i odnowieniu tej powierzchni.

w południowej części oddziału oraz odnowienie po-

Pierwsze zdjęcie lotnicze z 2016 roku prezentu-

zostałej powierzchni sosną i pasowo brzozą. Ponadto

je leśny oddział nr 91. Granicę oddziału zaznaczono

fragment żyźniejszego siedliska wykorzystaliśmy sa-

czarną linią. Przebiegający po ukosie w górnej cześci

dząc tam dąb bezszypułkowy, buka, modrzewia i lipę.

pas drzew, to fragment utwardzonej drogi prowadzą-

Na całej powierzchni wprowadziliśmy gatunki bioce-

cej z miejscowości Zapora do miejscowości Giełdon

notyczne, to jest olszę szarą i jarząb pospolity.

(dokładniej między miejscowością Okręglik, a jeziorem Trzemeszno).

W celu odnowienia powierzchni uszkodzonej
w oddziale nr 91 użyliśmy sadzonek wymienionych

Kolejne zdjęcie lotnicze tego miejsca zostało wy-

w tabeli (patrz: str. 165). Więźba oznacza odległości

konane po nawałnicy 2017 roku; różnicę widać go-

między sadzonkami, pierwsza liczba oznacza odle-

łym okiem. Widok z góry na korony drzew zmienił się

głości między sadzonkami w rzędzie, druga oznacza

na tragiczny obraz drzew złamanych i wywróconych.

odległość między rzędami. W ten sposób wiemy,

Równocześnie z porządkowaniem zniszczonych

ile łącznie na danej powierzchni musimy posadzić

drzew powstała, już wcześniej wspomniana, koncep-

drzewek poszczególnych gatunków, tak, aby utrzy-

cja odnowień opracowana przez RDLP w Toruniu i była

mać liczby zgodne z zagęszczeniem na 1 ha, który już

podpowiedzią do ustalania składów gatunkowych pla-

wcześniej opisywaliśmy.

nowanych do odnowienia powierzchni leśnych.

Wszelkie prace terenowe przy odnawianiu lasu,

Do opracowana tej koncepcji posłużyła mapa

szczególnie na dużych otwartych powierzchniach

typów siedliskowych lasu. Na fragmencie mapy (za-

ułatwiły nam GPS-y oraz oprogramowanie na smart-

mieszczonej na str. 165) żółtym kolorem oznaczono

fonach o nazwie mLas Inżynier. Oprogramowania na

siedlisko Bśw (bór świeży – mało żyzne siedlisko),

tych urządzeniach umożliwiają pracę na cyfrowych

a kolorem ciemniejszym (łososiowym) siedlisko

mapach nadleśnictwa, pomiary z wykorzystaniem

LMśw (las mieszany świeży – żyźniejsze siedlisko).

GPS’a i wiele innych.

Ostatecznie skład gatunkowy uprawy ustalali pra-

W celu sprawnej organizacji prac odnowienio-

cownicy terenowi nadleśnictwa, sporządzając tzw.

wych wprowadziliśmy jednakowe oznaczenia po-

szkic odnowieniowy. Jest to dokument, na podstawie

wierzchni przygotowanych do sadzenia. Forma i spo-

którego planuje się wykonanie odnowienia. Łączna

sób zmieszania gatunków zaznaczone są w terenie

powierzchnia do odnowienia w tym oddziale wynio-

poprzez palikowanie różnokolorowymi słupkami.
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Zdjęcia lotnicze oddziału leśnego nr 91 w Leśnictwie Okręglik. Pierwsze ze zdjęć wykonano jeszcze przed nawałnicą 2017 roku. Na drugim, wykonanym już
po nawałnicy, widać ogrom jej tragicznych skutków

Koncepcja odnowień
powierzchni leśnych
wylesionych
w wyniku nawałnicy
z 2017 roku, opracowana przez RDLP
w Toruniu
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Fragment mapy typów siedliskowych lasu z zaznaczeniem mało żyznego
siedliska boru świeżego (Bśw) i żyźniejszego siedliska lasu mieszanego
świeżego (LMśw)

Szkic założenia uprawy – dokument, na podstawie
którego wykonuje się prace odnowieniowe
Wykaz sadzonek
użytych do odnowienia uszkodzonej
powierzchni leśnej
w oddziale nr 91
w Leśnictwie
Okręglik

Rzut ekranu smartfona z aplikacji mLas
Inżynier
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Wiosną 2021 roku przywrócimy las na całej powierzchni
uszkodzonej przez nawałnicę,
to jest na około 3 500 ha

Pierwsze poklęskowe uprawy
zaczynają cieszyć oko i już
wyobrażamy sobie las, który tu
wyrośnie

Stosy zalegającej karpiny (korzeni) przy
powierzchniach do odnowienia
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Wieża przeciwpożarowa
w miejscowości Giełdon na
terenie Leśnictwa Okręglik
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OCHRONA LASU
Przed nami stoi wielka szansa wyhodowania nowego pokolenia lasu
i zachowania tych lasów, które nie poddały się wichurze i trwają
nadal...
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Z uwagi na dużą powierzchnię jednogatunko-

Tym fragmentom naszego nadleśnictwa, któ-

wych drzewostanów sosnowych zagrożeniem dla

re ocalały, również musimy poświęcać dużo uwa-

naszych lasów są szkodniki owadzie, choroby grzy-

gi, by chronić je przed szkodliwymi owadami. Nie

bowe i zwierzyna leśna. Do najważniejszych owadów

prowadziliśmy badań, co do liczebności szkodników

– szkodników pierwotnych starszych drzewostanów

wtórnych, jednak naocznie możemy stwierdzić,

zaliczamy brudnicę mniszkę, strzygonię choinówkę,

że ich liczba nie wzrosła znacznie po nawałnicy.

barczatkę sosnówkę i boreczniki. Wymienione owa-

Szczególnie o ich masowe występowanie obawia-

dy cyklicznie pojawiają się w lasach Nadleśnictwa

liśmy się w 2017 i 2018 roku, jednak dosyć późna

Czersk w zwiększonych ilościach, czyli gradacjach.

pora roku (sierpień) wystąpienia nawałnicy nie

Do najczęściej występujących szkodników upraw

wpasowała się w kalendarz biologiczny większości

i drzewostanów młodszych zaliczamy szeliniaka so-

szkodników. W latach 2018-2019 rotacja drewna

snowca, sieciecha niegłębka, smolika sosnowca i bo-

była na tyle duża, że nie odnotowaliśmy problemu

reczniki. W drzewostanach osłabionych prym wiodą:

z uszkodzeniami pozyskanego drewna i pozostałych

przypłaszczek granatek i cetyńce.

przerzedzonych fragmentów lasów powodowa-

Ze względu na duże zagrożenie
ze strony szkodnika pierwotnego
sosny, brudnicy mniszki, w latach
2012 i 2017 wykonaliśmy agrolotnicze zabiegi ratownicze. W 2017
roku wykonaliśmy zabieg na obszarze, przez który w późniejszym
czasie przetoczyła się nawałnica.
Jakby pracy przy uprzątaniu skut-

Z uwagi na dużą
powierzchnię jednogatunkowych drzewostanów sosnowych
zagrożeniem dla naszych lasów są szkodniki owadzie, choroby
grzybowe i zwierzyna
leśna

nych przez owady. W roku 2020
w przerzedzonych drzewostanach i pozostawionych ocalałych
kępach drzew zauważamy nasilenie się szkód powodowanych
przez przypłaszczka granatka,
czego mogliśmy się spodziewać.
Obecnie w metodach ochrony lasu bardzo ważne jest pod-

ków nawałnicy było mało, to kolejną gradację tego

noszenie naturalnej odporności drzewostanów.

szkodliwego owada mieliśmy w 2018 roku na obsza-

W działaniach poklęskowych zatroszczyliśmy się

rze Leśnictwa Czersk, czyli w tym fragmencie nad-

o to wprowadzając na nowo zakładanych upra-

leśnictwa, które ucierpiało w znacznie mniejszym

wach urozmaicone składy gatunkowe i gatunki

stopniu. Jednocześnie musieliśmy pracować „na klę-

biocenotyczne. Ponadto zakładaliśmy tzw. ogniska

sce” i przy zabiegach ratowniczych. Przygotowanie

biocenotyczne, czyli 0,5 ha powierzchnie, gdzie

i realizacja takiego zabiegu wymaga dużego wysiłku

wprowadzaliśmy szeroką gamę różnych gatunków

i rozbudowanej dokumentacji.

drzew i krzewów, głównie owocodajnych. Ogniska
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Leśniczy Marek Kitzermann
sprawdza w pułapce liczbę
szeliniaka sosnowca (łac.
Hylobius abietis). Owad ten
jest jednym z większych
zagrożeń nowo założonych
upraw na powierzchniach
poklęskowych

Szeliniak sosnowiec (łac.
Hylobius abietis) na sadzonce
sosny zwyczajnej. Przeważnie
żeruje na szyi korzeniowej,
rzadziej na wyższych częściach sadzonek, ogryzając
korę i łyko, czym może
przyczynić się do zamierania
drzewek
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W pozostawionych, ocalałych po nawałnicy kępach
drzewostanów zauważamy
zamieranie drzew, związane
z osłabieniem i żerowaniem
szkodliwych owadów

biocenotyczne będą ostoją dla pożytecznych or-

Jesteśmy świadomi, że nie do końca będziemy

ganizmów, naszych sprzymierzeńców w walce ze

mieli w przyszłości wpływ na wzrost zagrożeń ze

szkodliwymi owadami. Metody chemiczne w ochro-

strony owadów szkodliwych dla lasu. Przerzedzone

nie lasu stosujemy w ostateczności, gdy naturalne

drzewostany, małe kępy ocalałych drzewostanów,

(biologiczne) i mechaniczne metody zawiodą, wte-

naderwane systemy korzeniowe, wahania poziomu

dy środkami selektywnymi ograniczamy liczebność

wód gruntowych, susza, późnowiosenne przymroz-

owadów szkodliwych.

ki, to czynniki powodujące osłabienie żywotności
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drzew, a w konsekwencji sprzyjające warunki do ataku szkodników. Tu wyraźnie sprawdza się staropolskie przysłowie, że „na pochyłe drzewo nawet koza
wejdzie”. Cóż nam leśnikom pozostaje w tej sytuacji?
Przede wszystkim na bieżąco monitorować stan zdrowotny upraw, młodników i starszych drzewostanów,
a w razie potrzeby podejmować działania ratownicze
w celu ich ochrony. Wykorzystać metody biologiczne,
mechaniczne, a gdy liczebność szkodliwych owadów
osiągnie poziom zagrożenia trwałości drzewostanów
sięgnąć po środki ochrony roślin.
Przed nami stoi wielka szansa wyhodowania nowego pokolenia lasu i zachowania tych lasów, któ-

Wykonywanie oprysków agrolotniczych w lasach jest ostatecznością.
Stosuje się je w sytuacji, gdy wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane, a wysoka liczebność szkodnika zagraża trwałości lasu

re nie poddały się wichurze i trwają nadal. W tym
celu oczekujemy również od społeczeństwa od-

pozostaje? Dalej wierzyć w poprawę, podejmować

powiedzialnego zachowywania się podczas wizyty

działania edukacyjne, promocyjne i cierpliwie cze-

w lesie. To ludzie mają wpływ na czystość lasów

kać. Może w końcu ludzie potraktują las jak swoje

i zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. Wyda-

mieszkanie, w którym codziennie sprzątamy i dbamy

wałoby się, że w dzisiejszych czasach, obowiązują-

o czystość.

cym prawie i rosnącej świadomości „ekologicznej” społeczeństwa
problem ten zanika. Niestety pojawiające się sterty śmieci w lesie oraz duża liczba pożarów zaprzecza tej tezie. Wszyscy chcemy chronić przyrodę, o czym
szeroko informują nas media
i jednocześnie wszyscy uważamy
się za obrońców czystego środo-

Wszyscy chcemy chronić przyrodę, o czym
szeroko informują
nas media i jednocześnie wszyscy uważamy się za obrońców
czystego środowiska,
a jaka jest rzeczywistość?

Pożary lasu zawsze wzbudzają w nas emocje. W przeszłości mieliśmy ich na terenie nadleśnictwa
kilka w ciągu roku. Zdarzały się pożary stosunkowo duże (w 1992 roku
około 13 ha w Leśnictwie Płecno), ale
przeważały małe do 0,1 ha i ugaszone w zarodku. Jak sytuacja pożarowa wygląda po nawałnicy? W latach

wiska, a jaka jest rzeczywistość? Wejdźcie do lasu,

2017-2019 odnotowaliśmy jeden pożar, spaleniu

a sami się przekonacie, jaka jest prawda. Co nam

uległ samochód wywożący zrębki energetyczne.
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Pierwszy pożar na powierzchni poklęskowej miał miejsce
16 kwietnia 2020 roku
w Leśnictwie Okręglik, czyli
dwa lata i osiem miesięcy
po nawałnicy

Do maja 2020 roku odnotowaliśmy dwa pożary lasu

są najbardziej narażone na ogień, a tempo przebiegu

o niewielkiej powierzchni: 0,04 ha i 0,01 ha, oba na

pożaru w tych młodych drzewostanach jest najwyż-

obszarze klęskowym w Leśnictwie Okręglik, gdzie

sze. Dlatego już na etapie zakładania upraw leśnych

ogień strawił pokrywę glebową.

na powierzchniach poklęskowych wykonaliśmy tzw.

Tak nieduża powierzchnia pożarów jest wynikiem

pasy zaporowe z drzew gatunków liściastych w celu

szybkiego wykrycia ich przez wieże obserwacyjne,

ograniczania lub wyhamowywania tempa rozwo-

szybkiej ich lokalizacji w terenie przez służbę leśną

ju ewentualnych pożarów (szerzej pisaliśmy o tym

oraz sprawnego działania jednostek straży pożarnej

w rozdziale „Hodowla lasu”). Ponadto zwiększono

OSP i PSP. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować

liczbę dróg przeciwpożarowych, wykonano remonty

wszystkim służbom ratowniczym za ich profesjona-

i modernizacje już istniejących dróg i punktów czer-

lizm w działaniu. Słowa podziękowań kierujemy rów-

pania wody dla celów gaśniczych. Zadania te zostały

nież do miejscowej ludności, która spontanicznie po-

zapisane w „Projekcie zabezpieczenia terenów le-

maga w gaszeniu pożarów lasu.

śnych po nawałnicy wynikających z zagrożenia po-

Ochrona przeciwpożarowa w naszym nadleśnictwie będzie nabierać coraz większego znaczenia,

żarowego” opracowanym przez Instytut Badawczy
Leśnictwa.

wobec rosnącej powierzchni upraw, a później młod-

W perspektywie dalszych lat w dziale ochrony

ników (drzewostanów do około 20 lat). Właśnie one

lasu na obszarze klęskowym zapewne czekają nas
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niespodzianki, bowiem las to żywa natura, która rzą-

systemem korzeniowym. Nie znaczy to, że w sośnie

dzi się swoimi prawami i nie da się jej całkowicie ująć

szkód nie ma. Niemniej przy tak dużym areale nasa-

w tabelki i algorytmy.

dzeń rozkładają się one po całej powierzchni i będą
gospodarczo znośne. W związku z wielkością odno-

W Nadleśnictwie Czersk przed nawałnicą pro-

wień, długość wykonanych ogrodzeń jest znaczna.

blemem nieco mniejszym, niż szkody powodowa-

Łączna powierzchnia ogrodzonych na terenie po-

ne przez owady, były szkody wyrządzane w lesie

klęskowym upraw i ognisk biocenotycznych wynosi

przez zwierzynę, głównie jeleniowate. Dlatego

trochę ponad 200 ha, użyliśmy w tym celu prawie

w celu ochrony nowo zakładanych upraw poklęsko-

100 km siatki leśnej. W normalnych warunkach by-

wych podjęliśmy decyzję o grodzeniu siatką leśną

łoby to bardzo dużo, jednak w stosunku do 3500

fragmentów upraw, gdzie posadzono cenne gatunki

ha wykonanych odnowień powierzchnie ogrodzone

liściaste, takie jak dąb i lipa, które byłyby chętnie

stanowią niecałe 6%.

zgryzane. W miejscach mniejszej koncentracji zwie-

Największym zagrożeniem cyklicznie nękającym

rzyny odstąpiliśmy od wykonywania ogrodzenia

uprawy jest sarna. Stąd ustalenia z dzierżawcami ob-

również w przypadku posadzenia gatunków liścia-

wodów łowieckich (kołami łowieckimi), aby liczeb-

stych. W przypadku upraw sosnowych całkowicie

ność zwierzyny szczególnie płowej utrzymywać na

odstąpiliśmy od wykonywania ogrodzeń, również

stałym, bezpiecznym dla lasów poziomie, określo-

na uprawach odnawianych sadzonkami z zakrytym

nym w wieloletnich planach hodowlano-łowieckich.

W ochronie przeciwpożarowej
wspomagamy naszych sąsiadów. Leśniczy Wojciech Nielek
z Leśnictwa Okręglik jako jeden
z pierwszych pojawił się na
miejscu pożaru w Leśnictwie
Mylof (Nadleśnictwo Rytel),
które graniczy z jego leśnictwem. W wyniku podpalenia
spłonęło tam 1,83 ha zrębu
poklęskowego i stos drewna
S2A (tzw. papierówki) o miąższości 331 m sześc.
W akcji gaśniczej brały udział
dwa samoloty gaśnicze
i 17 zastępów straży pożarnej
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Akcje przywracania lasu na powierzchniach poklęskowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
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KONSULTACJE BRANŻOWE
i UDOSTĘPNIANIE LASÓW
DLA SPOŁECZEŃSTWA
Podmiotów, które spontanicznie pomogły nam przy odnowieniach było
dużo. Wiele osób odczuwało potrzebę niesienia pomocy i spełnienia
się przy odbudowie zniszczonych lasów

nawałnica 177

Las, to nie tylko pozyskanie drewna, jego hodow-

czeni grzybiarze w ciągu jednego dnia potrafią uzbie-

la i ochrona. To także bogactwo runa leśnego, które

rać kilkadziesiąt kilogramów borowików. Na szczęście

zbieramy dla zaspokojenia naszych smakowych po-

miłośników mocnych wrażeń, którzy ryzykowaliby

trzeb i uzupełnienia witamin w naszych organizmach.

swoje życie poruszając się między powalonymi drze-

Ze względu na przewagę niezbyt urodzajnych gleb,

wami, nie było zbyt wielu.

w czerskich lasach rosną i zbierane są głównie grzyby

Dla wszystkich chętnych grzybiarzy w 2019 roku
zorganizowaliśmy na terenie poklęskowym, już

i borówki, a na torfowiskach żurawina.

uporządkowanym, grzybobranie. Wysoka frekwenCo prawda w wyniku nawałnicy ubyło około 4 tys.

cja i bogate zbiory utwierdziły nas w przekonaniu,

ha lasów udostępnionych dla zbieraczy, ale nie ma

że nasze lasy mogą być w dalszym ciągu atrakcyjne

to większego znaczenia. Grzybiarze przenieśli się na

dla zbieraczy runa leśnego.

tereny mniej uszkodzone i te, które nie ucierpiały od
huraganu. Powierzchnia nadleśnictwa jest na tyle

Nadleśnictwo Czersk dzięki swojemu położeniu

duża, że każdy amator grzybobrania może samodziel-

w sercu Borów Tucholskich jest bardzo atrakcyjne

nie napełnić koszyk borowikami,
koźlarzami, podgrzybkami i innymi
smakołykami, tylko w innym miejscu. Jesienią 2019 roku mieliśmy
duży urodzaj i amatorzy grzybobrania odstawiający część zbiorów do
skupów mogli znacząco podreperować swój domowy budżet.
Nawałnica, oprócz strat w dobytku prywatnym, pozbawiła tutej-

Las, to nie tylko pozyskanie drewna, jego
hodowla i ochrona.
To także bogactwo
runa leśnego. (...)
W czerskich lasach rosną głównie grzyby
i borówki, a na torfowiskach żurawina

dla miłośników czynnego wypoczynku. Brak przemysłu oraz małe
zaludnienie gwarantują świeże powietrze, ciszę i spokój, czyli idealne
warunki do obcowania z naturą
i oderwania się od problemów
dnia codziennego. Ruch turystyczny przed nawałnicą koncentrował
się głównie w rezerwacie przyrody Kręgi Kamienne oraz w pobliżu

szych mieszkańców możliwości zarobienia dodatko-

rzeki Brdy, Wdy i Wielkiego Kanału Brdy, gdzie orga-

wych pieniędzy. Dodam tylko, że rok 2017 był rokiem

nizowane są popularne spływy kajakowe. W obecnej

„mokrym”, co przełożyło się na duży wysyp borowi-

sytuacji w trakcie spływu Brdą, czy Wielkim Kanałem

ków, które rosły również pod powalonymi drzewami.

Brdy dodatkową atrakcją jest fakt, że przepływa się

Pojawienie się grzybów na naszym terenie oznacza

praktycznie przez sam środek głównego frontu na-

zbieranie tylko i wyłącznie młodych borowików szla-

wałnicy. Dzięki czemu naocznie, z poziomu wody mo-

chetnych, a jednostką ilości zebranych grzybów są

żemy zapoznać się z rozmiarem wyrządzonych szkód

pełne wiadra. W czasie wysypu najbardziej doświad-

i stopniem odbudowy lasów.
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Po 11 sierpnia 2017 roku ruch turystyczny, poza
wyżej wymienionymi, skoncentrował się właśnie na

Grzybobranie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców
naszego regionu. Zdjęcie pochodzi z czasu przed nawałnicą

obszarze uszkodzonym przez nawałnicę. Kto by po-

w kraju. Wizyty miały rozmaity charakter, od typowo

myślał, że ogromne połacie połamanych drzew, czy

wykładowych do połączonych z pracą przy odnawia-

wraz z upływem czasu, powierzchni pozbawionych

niu - sadzeniu drzew na powierzchni poklęskowej.

tych drzew, mogą być atrakcyjne turystycznie? Otóż

Zwiększył się także ruch drogami udostępnionymi do

mogą! Doświadczenie skali tego zjawiska nie jest

ruchu kołowego, którymi prywatne osoby zza okna

możliwe bez fizycznej obecności na tym obszarze.

samochodu podziwiały niszczycielską siłę natury.

Nawet najlepsze zdjęcia, filmy nie oddadzą naocznych doznań. Dlatego też chętnie gościliśmy i go-

Wielkość szkód wyrządzonych przez nawałnicę,

ścimy wszystkich zainteresowanych. Odwiedzający-

ich zasięg oraz niespotykana skala zniszczeń ożywi-

mi nasze tereny były różnego rodzaju organizacje,

ły wizyty na tym terenie zarówno podmiotów bran-

stowarzyszenia, szkoły, odbiorcy drewna, naukow-

żowych, jak i innych niezwiązanych z leśnictwem.

cy oraz nasi koledzy leśnicy z różnych nadleśnictw

Z branżowych instytucji i komisji szczególnie ważne
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były wizyty Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie

możliwe dzięki istniejącej formie organizacji Lasów

Rady Ministrów (organ doradczo-konsultacyjnym

Państwowych.

premiera w sprawach naukowych dotyczących go-

Właśnie podczas tych wspomnianych wizyt zapa-

spodarki leśnej oraz funkcjonowania ekosystemów

dały wiążące decyzje, co do technologii wykonywa-

leśnych w Polsce) oraz Zespołu ds. zagospodarowa-

nia dalszych prac. Ścierały się na nich różne poglądy

nia terenu klęski powołanego decyzją Dyrektora Re-

i pomysły, a że każdy swój pomysł uważał za najlepszy,

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

to dyskusje często przybierały charakter prawdziwej

Po wizycie na terenach klęskowych przewod-

burzy mózgów. Niektóre rozwiązania były wręcz niere-

niczący Rady Naukowej Leśnictwa profesor Janusz

alne, wynikające wyłącznie z rozważań teoretycznych

Sowa, w wywiadzie dla „Życia Lasów Kujawsko-Po-

i niemożliwe do zastosowania w klęskowej praktyce.

morskich”, powiedział:
Nadleśniczy Ireneusz Bojanowski wspomina:

- Trzeba pogratulować miejscowym leśnikom zarówno skuteczności w likwidacji skutków klęski, jak i bardzo roztropnego podejmowania odnowienia tych powierzchni w celu
wyprowadzenia nowego lasu o większym niż
do tej pory zróżnicowaniu gatunkowym.

- W mojej pamięci zapadł tylko jeden incydent,
który miał miejsce podczas wizyty dyrektora generalnego i dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Przedmiotem dyskusji była powierzchnia
przeznaczona do wyprzedzającego przygotowania
gleby pod przyszłe nasadzenia, na której Nadleśnictwo Czersk przeprowadziło zabiegi agromelioracji

Podczas wizytacji Rady Naukowej Leśnictwa, le-

poprzez rozdrabnianie pozostałości pozrębowych.

śnicy postulowali m.in. wprowadzenie do ustawo-

Działania te zostały skrytykowane, określono je jako

dawstwa polskiego pojęcia „stanu klęski przyrodni-

nieprawidłowe i nakazano wstrzymanie dalszych

czej (ekologicznej)”, a w przypadku jej zaistnienia,

prac. Tą decyzją na pracowników nadleśnictwa wy-

zwolnienie właścicieli i nadzorców lasów ze stoso-

lano kubeł zimnej wody. Pocieszające w tym wszyst-

wania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

kim było usłyszeć w kuluarach głosy praktyków, któ-

W opinii, którą jako podsumowanie wizyty wy-

rzy popierali nasze działania i stwierdzili, że przy tak

stawiła Rada Naukowa Leśnictwa, działania leśników

ogromnej powierzchni klęski, jest to jedyna skutecz-

nadleśnictw klęskowych zostały pozytywnie ocenio-

na metoda i nie ma od niej odwrotu.

ne. Jej przedstawiciele docenili ogrom i profesjona-

Dlaczego o tym wspominam? W tym czasie prze-

lizm wykonanej pracy. Ponadto stwierdzili, że pora-

bywałem po operacji w szpitalu i całe oburzenie sku-

dzenie sobie z tego rozmiaru klęską, bez zaangażo-

piło się na moim zastępcy Leszku Pultynie. Zaraz po

wania środków finansowych budżetu Państwa, było

wizytacji przyjechał do mnie i przekazał mi relację

180 nawałnica

Wizyta dyrektora generalnego Lasów Państwowych
Andrzeja Koniecznego
w Nadleśnictwie Rytel. Siedzą
od lewej: zastępca dyrektora
generalnego ds. Gospodarki
Leśnej Bogusław Piątek,
dyrektor RDLP w Toruniu
Bartosz Michał Bazela, dyrektor generalny LP Andrzej
Konieczny, zastępca dyrektora
RDLP w Toruniu ds. Rozwoju
Robert Paciorek, zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa
Czersk Leszek Pultyn oraz
nadleśniczy Nadleśnictwa
Rytel Antoni Tojza. Zebranie
odbyło się w siedzibie
Nadleśnictwa Rytel, 16 maja
2018 roku

Wizytacja Rady Naukowej
Leśnictwa oraz najwyższych
władz w strukturach Lasów
Państwowych – 12 września
2018 roku
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Wizyta zespołu konsultacyjnego dyrektora RDLP
w Toruniu ds. zagospodarowania terenu klęski
w miejscu pozostawionej do sukcesji naturalnej
zlikwidowanej strefy bielika

182 nawałnica

z tej wizytacji. Był naprawdę roztrzęsiony i załamany.

słów, a na sali siedzieli też przedstawiciele innych nad-

Cóż miałem powiedzieć? Pocieszyłem go jak umiałem,

leśnictw dotkniętych przez nawałnicę (Przymuszewa,

mówiąc, że czas pokaże, kto ma rację. Nikt nie ma pa-

Woziwody, Czerska). Bardzo wysoko cenię sobie wizyty

tentu na mądrość. Jakże inny wyraz twarzy miał pan

pracowników biura RDLP w Toruniu, innych regional-

Leszek po trzech tygodniach, kiedy przy kolejnym na-

nych dyrekcji, innych nadleśnictw, Polskiego Towarzy-

szym spotkaniu powiadomił mnie o decyzji odbloko-

stwa Leśnego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

wania wstrzymania tych prac i przyjęcia tej metody

Leśnictwa i Drzewnictwa. Wymiana poglądów prakty-

agromelioracji jako prawidłowej. Satysfakcja? Pewnie

ków leśnej sztuki była bardzo konstruktywna i życzliwa.

tak, ale ważniejsze było to, że prace dalej ruszyły, tylko

Z wielu uwag, rad naszych koleżanek i kolegów skorzy-

trochę żal tego postoju i niepotrzebnych nerwów.

staliśmy w dalszych pracach. To były cenne wskazówki

Dalej, branżowe wizyty, nadleśniczy Bojanow-

przekazywane nam po przyjacielsku i z wielkim szacun-

ski wspomina tak: - Na terenie naszego nadleśnic-

kiem do tego co wykonaliśmy i co jeszcze nam zostało

twa kilka razy miałem przyjemność gościć zespół ds.

do zrobienia. Niektórzy podczas tych wizyt włączyli się

zagospodarowania terenu klęski powołany decyzją

bezpośrednio w prace odnowieniowe, pozostawiając

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

po sobie trwały ślad. Dziękujemy!

w Toruniu, jak również uczestniczyć w jego kameralnych obradach. Był organem doradczym dyrektora

Ku pokrzepieniu naszych serc na Święcie Lasu, któ-

RDLP w Toruniu w sprawach zagospodarowania tere-

re leśnicy regionu kujawsko-pomorskiego obchodzili

nów poklęskowych, stąd nie mi oceniać jego działania,

w Toruniu 25 kwietnia 2018 roku, dyrektor generalny

a jedynie jego decyzje i sugestie. Sądzę, że upływający

Lasów Państwowych Andrzej Konieczny w swojej wy-

czas będzie w tym miejscu najlepszym recenzentem.

powiedzi zaznaczył, że: - nie sposób wyrazić wdzięcz-

W tych trudnych czasach, szczególnie w początko-

ności leśnikom RDLP w Toruniu za wspaniałą pracę jaką

wym okresie wspierał nas dyrektor generalny Lasów

wykonują. Szczególnie mam na myśli nadleśnictwa (tu

Państwowych i dyrektor RDLP w Toruniu, swoimi bez-

dyrektor wymienił nazwy wszystkich 14 nadleśnictw

pośrednimi kontaktami i spotkaniami w terenie. Co

„klęskowych”) dotknięte niespotykaną w historii la-

prawda na terenie Nadleśnictwa Czersk były to spora-

sów polskich klęską żywiołową, tych którzy od szeregu

dyczne wizyty, ale często przebywali w Nadleśnictwie

miesięcy byli i jeszcze wiele lat będą na pierwszej linii

Rytel, gdzie czasami też nas zapraszali. Na jednym

leśnego frontu. Dziękuję Wam za niespotykaną soli-

z takich spotkań utkwił mi w pamięci moment podzię-

darność, tak ważną w sytuacji dramatu.

kowań dyrektora generalnego dla pracowników Nadleśnictwa Rytel za ich trud i wysiłek przy porządkowa-

Podmiotów, które spontanicznie pomogły nam

niu klęskowiska. Padło w ich kierunku wiele ciepłych

przy odnowieniach było dużo. Wiele osób odczuwało
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potrzebę niesienia pomocy i spełnienia się przy od-

- Służby Mundurowe: Służba Więzienna, Policja,

budowie zniszczonych lasów. Nie było tu ważne, ile

Wojsko Polskie – jednostka w Nieżychowicach,

dokonano nasadzeń, bowiem prace te były powiąza-

Straż Pożarna, Technikum Mundurowe w Chojni-

ne z relaksem i wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

cach,

Przy sadzeniu drzew nie liczyła się szybkość pracy, bo
ważniejsza była dla nas prawidłowa technika sadze-

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Toruniu,

nia oraz fakt solidarności z leśnikami w tym trudnym

- ponadto przedstawiciele: szkół z terenu gmin

dla nas okresie. Na zakończenie prac każdy uczestnik

Czersk i Brusy, samorządowców, lokalnych stowa-

mógł liczyć na ciepłą grochówkę, tabliczkę pamiątko-

rzyszeń, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Uniwer-

wą na dużej Tablicy Przyjaciół Lasu oraz szczere sło-

sytetów Trzeciego Wieku, Ochotniczych Straży

wo – „Dziękujemy!”.

Pożarnych, Służby Więziennej, Policji oraz lokal-

W działaniach tych wspomogli nas:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
w Czersku,
-	II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława
Andersa w Chojnicach,
- Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki w Chojnicach,

nych mediów.
Jeżeli kogoś pominęliśmy, to przepraszamy.
O skali akcji odnowieniowych w Nadleśnictwie Czersk
niech świadczy fakt, że przez najbardziej intensywny
okres trzech tygodni społecznie sadziło tu las ponad
osiemset osób.
Nie zapomnieli o nas także młodzi adepci sztuki

- Ośrodek Kultury w Łęgu,

leśnej z niedalekiego Technikum Leśnego w Tucholi.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku,

Dzięki zaangażowaniu dyrektora Piotra Marciniaka

- Burmistrz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego,

i grona pedagogicznego, młodzież czynnie poznawa-

Rady Miejskiej i jednostek gminnych w tym szkół

ła kolejne tajniki pracy leśnika. W 2019 roku uczest-

z terenu Gminy Czersk i Brusy,

niczyło w sadzeniu lasu w sumie około 40 uczniów

- Policja, Straż Pożarna, Więziennictwo, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Czersk,
- Pracownicy Nadleśnictwa Czersk z rodzinami i przyjaciółmi lasu,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku,
- Pracownicy Szkoły Podstawowej w Męcikale z przyjaciółmi,

dziennie, przez okres siedmiu tygodni (wiosna-jesień).
Doceniając wkład pracy uczniów w dzieło odbudowy lasów, każdy uczestnik oprócz słodkości otrzymał
drobny upominek. Serdecznie dziękujemy za okazaną
pomoc i wręcz wzorową organizację i nadzór prac.
Skutki nawałnicy z jakimi się zmierzyliśmy nie były
obojętne najważniejszym osobom w naszym pań-

- Ochotnicza Straż Pożarna w Męcikale,

stwie. Dlatego wysoko cenimy sobie możliwość udzia-

- Zespół Szkół Specjalnych w Czersku,

łu w spotkaniach z Andrzejem Dudą – Prezydentem
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Dziękujemy wszystkim za
wszelką okazaną pomoc przy
odnawianiu powierzchni
poklęskowych

Technikum Leśne im. Adama
Loreta w Tucholi czynnie
włączyło się w odnawiania
terenów poklęskowych
w Nadleśnictwie Czersk.
W podzięce za pracę
włożoną w odnowienie lasu
wręczaliśmy uczniom drobne
upominki
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Sadzenie lasu jest ciężką
pracą, dlatego wszyscy doceniali możliwość regeneracji
podczas przerwy obiadowej

W Leśnictwie Ostrowy,
w miejscu gdzie chętne grupy
osób społecznie sadziły las,
ustawiliśmy tablicę pamiątkową, na której uwieczniliśmy
wszystkich, którzy wspomogli
nas przy pracach odnowieniowych

W akcję odnowieniową
włączyły się rodziny pracowników Nadleśnictwa Czersk,
którzy posadzili swój kawałek
„nowego lasu”

186 nawałnica
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Las sadziły też dzieci, które
były niewiele starsze od
sadzonek

Wszystkim uczestnikom
akcji odnowieniowych,
bez względu na wiek,
bardzo podobała się
możliwość dołożenia
własnej cegiełki przy
odbudowie zniszczonych lasów

W odnawianiu powierzchni
poklęskowych symbolicznie wspomogło nas wiele
podmiotów, organizacji, firm,
stowarzyszeń i wolontariuszy
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Prezydent RP Andrzej Duda
odwiedził w marcu 2018 roku
lasy dotknięte nawałnicą,
spotykając się m.in.
z przedstawicielami Lasów
Państwowych. Na zdjęciu od
lewej: zastępca nadleśniczego
Nadleśnictwa Czersk Leszek
Pultyn, dyrektor RDLP w
Toruniu Janusz Kaczmarek,
prezydent RP Andrzej Duda,
nadleśniczy Nadleśnictwa
Przymuszewo Artur Kowalski
i nadleśniczy Nadleśnictwa
Rytel Antoni Tojza

Prezydent Andrzej Duda
zainicjował ogólnopolską
akcję #sadziMY w Nadleśnictwie Rytel, 26 kwietnia 2019
roku. Nadleśnictwo Czersk
wspomagało organizacyjnie
swoich sąsiadów, dzięki
czemu mogliśmy po raz
kolejny spotkać się z Parą
Prezydencką. Od prawej pracownicy Nadleśnictwa Czersk:
podleśniczy Adrian Śpica,
główna księgowa Wioletta
Szarafin, podleśniczy Michał
Kwaśniewski, Para Prezydencka, starszy specjalista ds.
pracowniczych i administracji
Sylwia Miszewska. Pierwszy
z lewej dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela
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Strażacy pod przewodnictwem nadleśniczego Ireneusza Bojanowskiego
(w pomarańczowej kamizelce) w drodze na powierzchnię
odnowieniową, za którą
odpowiedzialne było Nadleśnictwo Czersk. Sadziliśmy
sadzonki dębu, na placówkach (po 14 szt. na jednej).
Na zdjęciu widać przygotowane placówki – „płaty” zdartej
pokrywy gleby
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Podczas akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo” posadziliśmy pamiątkowe drzewa
w Parku Borowiackim w Czersku
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Rzeczypospolitej Polskiej przy okazji spotkań z miesz-

wiciele władz państwowych i samorządowych oraz

kańcami Gminy Brusy i Gminy Czersk oraz podczas ak-

miejscowi mieszkańcy. Przez dwa dni wszyscy razem

cji sadzenia lasu w Nadleśnictwie Rytel. Okazja wspól-

posadziliśmy łącznie 100 ha nowego lasu (dane wg

nego sadzenia na powierzchniach poklęskowych, usły-

oświadczenia Nadleśnictwa Rytel).

szenia wielu ciepłych słów skierowanych pod adresem

W okresie prac przy usuwaniu skutków nawałnicy

leśników były symbolem solidarności, a także podzię-

nie mogliśmy zapomnieć o działalności edukacyjnej

kowaniem za naszą dotychczasową pracę.

i promocyjnej. Dużym zainteresowaniem wśród lo-

Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek

kalnych szkół cieszą się zajęcia w izbie edukacyjnej

po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Brusach

nadleśnictwa, połączone z zajęciami terenowymi na

(21.03.2018 r.) wypowiedział następujące słowa:

ścieżce dydaktycznej. Zlokalizowane są przy siedzibie

- Pan prezydent z niezwykłym zainteresowaniem wy-

Leśnictwa Czersk, usytuowanej przy drodze Czersk -

słuchał naszych informacji dotyczących „klęskowi-

Chojnice. Korzystając ze znajdujących się przy ścieżce

ska”, pytał o przebudowę drzewostanów, koncepcję

tablic edukacyjnych można zapoznać się z otaczającą

wprowadzenia maksymalnej bioróżnorodności do

przyrodą, zobaczyć jak wygląda życie lasu i bytujących

projektowanych odnowień. Jako leśnicy, jesteśmy

w nim zwierząt. Pokazujemy tam codzienną pracę le-

zbudowani pozytywną oceną naszych działań przez

śnika oraz uczymy rozpoznawać drzewa i krzewy.

Pana Prezydenta, jak również dostrzeżeniem przez

Od wielu lat leśnicy starają się w urozmaiconej

Głowę Państwa wyzwań, jakie w obliczu tej klęski

formie przybliżać społeczeństwu las. Nadleśnictwo

stoją jeszcze przed leśnikami.

Czersk po nawałnicy nie odstąpiło od tych działań,

Dziękujemy także za cenne prezydenckie inicja-

kontynuowaliśmy cyklicznie konkursy, spotkania

tywy, w których realizację chętnie się włączaliśmy,

z leśnikami w szkołach i poza nimi, akcje i imprezy

a były to akcje: „sadziMY”, „sprzątaMY”, „Jedno

okolicznościowe oraz cieszące się dużą popularno-

dziecko – jedno drzewo”. Cieszy nas liczny udział

ścią lekcje terenowe. Pomimo ogromu pracy przy

miejscowej ludności w tych wydarzeniach.

uprzątaniu skutków nawałnicy współorganizowali-

Podczas akcji „#sadziMY” od 26 do 27 kwietnia

śmy i uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach orga-

2019 roku, zorganizowanej na terenie Nadleśnictwa

nizowanych przez lokalne samorządy i stowarzysze-

Rytel, nasze nadleśnictwo nadzorowało prace 200-

nia, m.in. święto grzyba w Gutowcu, rowerowy rajd

osobowej grupy strażaków. Łącznie w odbudowie

„Odjazdowy Bibliotekarz”, III Wielki Pomorski Spływ

lasu zniszczonego przez nawałnicę brało udział po-

Kajakowy pod patronatem Samorządu Wojewódz-

nad tysiąc osób. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

twa Pomorskiego, Facebook’owy Rajd Rowerowy, ak-

wraz z Pierwszą Damą, żołnierze, straż graniczna,

cja „1000 drzew na minutę”, Dożynki Rolniczo-Leśne,

straż pożarna, policja, harcerze, młodzież, przedsta-

ogólnopolska akcja sadzenia drzew #sadziMY.
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Dla ułatwienia uprawiania szeroko rozumianej tury-

sąsiadującego z nami Nadleśnictwa Rytel. Trudno

styki, przygotowaliśmy 11 parkingów leśnych, oznako-

nam było pogodzić się z tą tragedią, ponieważ har-

waliśmy drogi udostępnione dla ruchu. Część infrastruk-

cerze są gośćmi zawsze mile widzianymi również

tury turystycznej została uszkodzona przez nawałnicę,

w naszych lasach.

jednak straty nie były zbyt duże i szybko uporaliśmy się
z przywróceniem ich do stanu sprzed nawałnicy.

Nadleśnictwo Czersk przed nawałnicą posiadało
miejsce w terenie leśnym, w którym corocznie przez

Pomimo ogromu zadań, które wykonaliśmy w celu

okres wakacji gościliśmy harcerzy, przyjeżdżających do

uprzątnięcia skutków nawałnicy, znaleźliśmy czas, aby

nas z całego kraju. Charakterystyka naszego miejsca

obszar nadleśnictwa uatrakcyjnić w jeszcze większym

biwakowego była praktycznie taka sama jak w Nadle-

stopniu. W tym celu w 2019 roku, przy wykorzystaniu

śnictwie Rytel, to jest stary las, położony przy jeziorze,

dofinansowania ze środków unijnych, wybudowaliśmy

z dala od miejscowości i głównych dróg. Wielkim zrzą-

i oddaliśmy do użytku przystań kajakową na Wielkim

dzeniem losu, tydzień przed nawałnicą drużyna har-

Kanale Brdy w miejscowości Konigort. To miejsce doskonale wpisuje
się w rozwój turystyki „klęskowej”,
gdyż jest zlokalizowana w samym
epicentrum przejścia nawałnicy.
Zadanie zostało wykonane w ramach programu „Pomorskie Szlaki
Kajakowe” realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Wspominając nawałnicę nie można pominąć
tragicznej śmierci sześciu osób, w tym dwóch
harcerek, będących
w Suszku na obozie
harcerskim w lasach
sąsiadującego z nami
Nadleśnictwa Rytel

cerska z przyczyn organizacyjnych
odmówiła swoją rezerwację. Trudno
sobie wyobrazić, co by się mogło
stać, gdyby jednak przyjechali.
Następstwem tragicznych wydarzeń z obozu harcerskiego w Suszku
było podpisanie w czerwcu 2019
roku przez Lasy Państwowe z siedmioma organizacjami harcerskimi
porozumienia, które wprowadziło

Druga przystań kajakowa na terenie nadleśnictwa

jednolite procedury organizowania obozów harcer-

znajduje się na rzece Wdzie, w sąsiedztwie rezerwa-

skich. Lasy Państwowe dokładają wszelkich starań,

tu przyrody Kręgi Kamienne. Jest to miejsce, które

aby zapobiec takim tragicznym zdarzeniom, jakie mia-

powstało przy współpracy z lokalnymi samorządami,

ły miejsce w obozie harcerskim w Suszku podczas na-

podobnie jak liczne na terenie nadleśnictwa ścieżki

wałnicy w sierpniu 2017 roku.

rowerowe, przystanki oraz zagospodarowanie rezerwatu Kręgi Kamienne.

W tym całym nieszczęściu, dobrze się stało,
że nawałnica miała miejsce nocą. W późnych godzi-

Wspominając nawałnicę nie można pominąć tra-

nach wieczornych ruch na drogach w lesie znacznie

gicznej śmierci sześciu osób, w tym dwóch harcerek,

się zmniejsza. Gdyby nawałnica miała miejsce w cią-

będących w Suszku na obozie harcerskim w lasach

gu dnia, to z pewnością ofiar byłoby o wiele więcej.
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Uszkodzony przez nawałnicę
parking leśny w Leśnictwie
Olszyny

Charakterystyka naszego
miejsca biwakowego była
praktycznie taka sama jak
w Nadleśnictwie Rytel, to jest
stary las, położony przy jeziorze Trzemeszno, z dala od
miejscowości i dróg. Zdjęcie
z czasu przed nawałnicą

Zdjęcie miejsca, gdzie
wcześniej odbywały się obozy
harcerskie, wykonane po
przejściu nawałnicy
w 2017 roku
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Z nawałem pracy w dziale
gospodarki leśnej zmagali się,
od lewej: Łukasz Łangowski
(zajął stanowisko za Barbarę
Landowską, która w lipcu
2019 roku przeszła na emeryturę), Rafał Zawiszewski
i Kamil Zmuda Trzebiatowski

Segregatory pełne dokumentów tylko z refundacji kosztów, które ponieśli właściciele
lasów prywatnych w związku
z porządkowaniem swoich
terenów leśnych uszkodzonych przez nawałnicę
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PODSUMOWANIE
Dlaczego nam udało się w cztery lata dokonać tego, co w normalnych
warunkach trwałoby szesnaście lat?
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Wykonanie ogromnej pracy w tak krótkim czasie
było możliwe dzięki podjęciu przez Nadleśnictwo

1 w Dziale Finansowo-Księgowym, 1 Inżyniera
Nadzoru), oraz – 2 strażników leśnych.

Czersk szeregu działań organizacyjnych i logistycznych, m.in.:

W dziale gospodarki leśnej nie zwiększaliśmy za-

1. Powołaliśmy trzyosobowy Zespół ds. usuwania

trudnienia, zadania wykonywał trzyosobowy zespół

i zagospodarowania drewna poklęskowego, któ-

pracowników, taki sam jak przed nawałnicą (oprócz

rym kierował pracownik w randze zastępcy nad-

sprzedaży drewna, którą prowadził zespół trzech

leśniczego.

osób, opisany w pierwszym punkcie). Dział gospo-

2. Podzieliliśmy leśnictwa z największymi uszkodze-

darki leśnej wszystkie prace terenowe przeprowadził

niami na sektory, dla których wyznaczyliśmy oso-

przez System Informatyczny Lasów Państwowych. Po-

by odpowiedzialne.

nadto wykonywał niezliczone ilości tabel, zestawień,

3. Opracowaliśmy wytyczne dotyczące organizacji

protokołów, a wszystko pod presją czasu. Trzeba było

prac i postępowania z drzewostanami uszkodzo-

utrzymywać niesamowicie wysokie tempo pracy, bo

nymi.

liczba dokumentów gwałtownie rosła.

4. Dokonaliśmy niezbędnych zakupów: wymiana na
nowe rejestratorów do odbiórki drewna, ponie-

Z perspektywy minionego czasu, możemy powie-

waż stare nie dawały rady z tak dużą ilością da-

dzieć, że były to działania trafione i w pełni zapewniły

nych, zakup dodatkowych rejestratorów, w skład

wykonanie założonych przez nas celów. Najlepszym

wyposażenia weszły nowe drukarki bezprzewo-

świadectwem dobrej pracy jest fakt, że w okresie

dowe i urządzenia pomiarowe. Ponadto uzupełni-

około trzech lat i siedmiu miesięcy od nawałnicy od-

liśmy zapasy znaczków (płytek) do drewna, farb,

budujemy w całości powierzchnie uszkodzone.

sprzętu ochronny osobistej. Dodatkowym zaku-

Jeżeli chodzi o wielkość prac terenowych wcześniej

pem był samochód terenowy (dla zwiększonej

wielokrotnie stwierdzaliśmy, że była ona bardzo duża,

obsady stanowisk straży leśnej).

jednak w tym miejscu chcielibyśmy podkreślić fakt,

5. Zakupiliśmy samochód terenowy na potrzeby

że pracy biurowej, kameralnej nie było mniej. Znacz-

wdrożonej fotooptycznej metody pomiaru miąż-

nie trudniej zaobserwować ilość wykonanej pracy

szości drewna.

w dokumentach, gdyż są one mniej widoczne i w przy-

6. Dokonywaliśmy bieżących remontów dróg.

padku pracy w systemie informatycznym ukryte, tym

7. Zatrudniliśmy dodatkowo 15 pracowników: – 8 pod-

bardziej dla osób spoza Lasów Państwowych. Jednak

leśniczych, – 5 pracowników biurowych (2 w Zespole

możemy zapewnić, że nie ma możliwości opisania

ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęsko-

całego rozmiaru wykonanej pracy biurowej. Był on

wego, 1 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym,

po prostu gigantyczny, a do tego często ograniczony
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czasem realizacji. Ilość pism, umów, faktur, tabel, ze-

z wojewodami i służbami ratowniczymi, które odbyło

stawień, raportów i innych dokumentów była prze-

się 19 sierpnia 2017 r. w Chojnicach.

ogromna.
W naszym systemie informatycznym, w nadle-

Dużo pracy mieli też nasi administratorzy, pełnią-

śnictwach „klęskowych” wszystkie koszty dotyczące

cy równolegle inne funkcje w nadleśnictwie, którzy

zagospodarowania terenów poklęskowych (od pozy-

musieli zapewnić, aby cały sprzęt – rejestratory, dru-

skania drewna do odnowienia lasu) muszą być ewi-

karki, komputery, oprogramowanie i sieci interneto-

dencjonowane osobno. Przy każdej pozycji z koszta-

we działały bez zastrzeżeń i nie spowalniały prac.

mi w polu z informacjami dodaje się „kod klęskowy”
G17180001. Działanie to ma na bieżąco oraz w przy-

Rok 2018 był ostatnim rokiem zwiększonych do-

szłości umożliwić wielopoziomową analizę danych.

chodów ze sprzedaży drewna poklęskowego. Na-

Osobne ewidencjonowanie kosztów szczególnie na

stępne lata generowały i będą generować wysokie

początku prac było uciążliwe i pracochłonne. Poje-

koszty przywrócenia i pielęgnowania nowego po-

dynczych pozycji, gdzie musieliśmy wpisać ten kod

kolenia lasu. Dzięki podjętym decyzjom udało się

było… kilka-kilkanaście tysięcy!

utrzymać w miarę wyrównany poziom wymienionych kosztów z dochodami ze sprzedaży drewna

Do kwietnia 2020 roku rozliczyliśmy też ponad

z leśnictw w mniejszym stopniu uszkodzonych przez

220 wniosków z tytułu refundacji kosztów dla wła-

nawałnicę. Od 1 stycznia 2020 r. na terenie tych

ścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Pań-

czterech leśnictw (Czersk, Juńcza, Malachin i Odry)

stwa, którzy na swoim terenie uporządkowali obsza-

przywróciliśmy „normalną” gospodarkę leśną. Środki

ry leśne uszkodzone przez nawałnicę, w celu zacho-

finansowe na odbudowę i pielęgnowanie lasów są

wania bezpieczeństwa publicznego finansowanego

w pełni zabezpieczone przez Lasy Państwowe w Fun-

z Funduszu Leśnego na kwotę około 3 mln złotych.

duszu Leśnym.

Ilość wniosków i wypłacone środki z miesiąca na mie-

Rozpowszechniana przez niektóre media infor-

siąc wzrastają, bowiem w dalszym ciągu wpływają do

macja, że „Lasy Państwowe wzbogaciły się na klę-

nadleśnictwa nowe wnioski o wypłacenie wynagro-

sce” jest nieprawdziwa i krzywdząca dla środowiska

dzenia za te prace. Refundacja kosztów dla poszko-

leśnego, bowiem Lasy Państwowe są jednostką sa-

dowanych właścicieli lasów prywatnych następowa-

mofinansującą się. Na usuwanie skutków nawałnicy

ła i dalej następuje na podstawie decyzji dyrektora

i przywrócenie lasu na zniszczonych powierzchniach

generalnego Lasów Państwowych Konrada Toma-

z budżetu Państwa nie otrzymały ani jednej złotów-

szewskiego, który zapowiedział środki na ten cel na

ki. Ostateczny rachunek poniesionych przez Lasy

spotkaniu nadzwyczajnym z premier Beatą Szydło,

Państwowe kosztów będzie można tak naprawdę
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sporządzić po około 25 latach, kiedy obecne, ostat-

czasu, jednak już teraz możemy powiedzieć, że do-

nie nasadzenia poklęskowe zamiast kosztów będą

trzymaliśmy danego słowa i odbudowaliśmy to, co

już generować przychody. Po tym czasie podliczone

zniszczyła siła natury 11 sierpnia 2017 roku. Uprząt-

zostaną koszty poniesione na pozyskanie drewna po-

nięcie i odnowienie tak wielkiej powierzchni niech

klęskowego, przygotowanie gleby do sadzenia, wy-

będzie świadectwem naszego profesjonalizmu i do-

hodowanie i posadzenie sadzonek, zabezpieczenie

wodem poświęcenia leśników dla Ojczyzny i polskich

ich przed zwierzyną, szkodliwymi owadami i choro-

lasów. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia leśników

bami, a później pielęgnacji upraw i młodników.

i naszych rodaków pozytywnie ocenią nasz trud i zaangażowanie. Wierzymy, że z przyjemnością będzie-

Wielkość wszystkich wykonanych prac jest im-

cie mogli korzystać z owoców naszej ciężkiej pracy

ponująca. Do posadzenia ostatniego drzewka na

i cieszyć się Borami Tucholskimi, jakie pamiętamy

uszkodzonych powierzchniach czeka nas już niewiele

z czasów przed nawałnicą.

Podwójna tęcza na powierzchniach poklęskowych.
Odczytujemy ją jako znak nadziei, że za kilkadziesiąt lat będzie tu rósł
taki piękny las, jak przed nawałnicą z 11 sierpnia 2017 roku
200 nawałnica

WSPOMNIENIA
PRACOWNIKÓW
Nadleśnictwa Czersk
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MARIUSZ MANIA

mie marca i kwietnia. Potem pilnowano nowo zało-

Leśniczy Leśnictwa Ostrowy

pojawia się w nadmiarze szeliniak, a w drzewosta-

żonych upraw przed szkodnikami owadzimi, czy nie
nach starszych – borecznik, strzygonia choinówka,

Prowadzona gospodarka leśna, w zgodzie ze sztu-

czy brudnica mniszka. W międzyczasie wykonywa-

ką leśną w nadzorowanym przeze mnie od ponad

ne zgodnie z wyznaczonym terminem zabiegi pie-

20 lat leśnictwie, została zaburzona na kilkadziesiąt

lęgnowania drzewostanów. Od września przystę-

kolejnych lat. Roczny harmonogram prac gospodar-

powaliśmy do przygotowania gleby pod odnowie-

czych przeważnie rozpoczynało zwiększone pozy-

nia, grodzenia upraw oraz wyznaczania szacunków

skanie drewna, od stycznia do marca (w miąższości

brakarskich (określania miąższości drzewostanów,

około 1 tys. m sześc. miesięcznie), tak by na koniec

w których realizowane będzie w kolejnym roku po-

pierwszego kwartału wykazać się zaawansowaniem

zyskanie drewna).

około 35 – 40% średniorocznego pozyskania w le-

Dobrze wyhodowane uprawy i młodniki cieszyły

śnictwie, będącego na łącznym poziomie 7 – 8 tys.

oko. Piękne drzewostany rębne i przedrębne o do-

m sześc. Następnie pieczołowicie nadzorowano od-

brej jakości hodowlanej, latem i jesienią obfitujące

nowienia zrębów na powierzchni 15 – 18 ha rocznie,

w jagody i grzyby. Ale także torfowiskowy rezerwat

które wykonywało się przez 10 – 15 dni na przeło-

przyrody z brzozą niską i iglicą małą oraz obszar Natura 2000 „Mętne” z cennymi siedliskami przyrodniczymi. Na to wszystko pracowałem nie tylko ja,
jako leśniczy, ale też moi poprzednicy w Leśnictwie
Ostrowy. Cała ta harmonia i poukładany czas pracy
skończył się w piątkowy późny wieczór, 11 sierpnia
2017 roku.
Dzień jak co dzień, nie zapowiadało się nic złowrogiego. Po pracy obiad i krótki odpoczynek. Później zająłem się koszeniem trawy wokół leśniczówki.
A jest co pielęgnować – podwórko, ogród i teren
przed leśniczówką, razem ok. 0,4 ha. Wsiadam więc
na mój ulubiony traktorek i pokonuję kolejne metry

Leśniczy Mariusz Mania (z lewej) i podleśniczy Michał Kwaśniewski
w trakcie odbiórki drewna
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trawnika. Gdy kończę jest już prawie wieczór. Córki
zachęcają mnie jeszcze do gry w badmintona. Po kil-

kunastu odbiciach stwierdzam, że robi się strasznie

piorunów, przez okno leśniczówki dostrzegam nie-

ciepło i parnie, a dodatkowo zaczynają wyjątkowo

pokojący obraz – kilkudziesięcioletnie drzewa, po-

dokuczać komary, więc szybko rezygnujemy z gry.

chylające się koronami prawie do samej ziemi i pró-

Po kolacji oglądam w telewizji program sportowy,

bujące się z powrotem wyprostować. Nie wierzę…,

akurat są mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Po

gdy przyglądam się dokładniej, widzę w kolejnych

czasie jednak zaczynają dochodzić pierwsze odgłosy

błyskach jaśniejące kikuty połamanych drzew i tylko

zbliżającej się burzy, tak więc przerywam na moment

pojedyncze z pochylonymi koronami. Czułem jakby

oglądanie i schodzę do biura, by odłączyć zasilanie

ta walka z wiatrem trwała wieczność, a to raptem

urządzeń komputerowych i telefonu stacjonarnego,

było 20-25 min. Po wszystkim następuje uciszenie,

który najczęściej ulega uszkodzeniu w wyniku wyła-

deszcz przestaje gwałtownie padać, dlatego wy-

dowań atmosferycznych. Sprawdzam jeszcze szybko

chodzę przed leśniczówkę. Jest ciemno, więc świe-

w Internecie mapę burzową i zdumiewa mnie fakt,

cę latarką i oceniam wstępne szkody. Widzę pełno

że od środkowo-zachodniej Polski rozciąga się duża

gałęzi na podwórku, połamane krzewy, na szczęście

fala wyładowań atmosferycznych.

zabudowania stoją, samochody pozostawione na

Wychodzę na balkon, by ocenić sytuację. Na hory-

podwórku także całe, ale lasu, który rósł przez tyle

zoncie spostrzegam niezliczoną ilość błysków, zupeł-

lat… nie ma. W tamtym momencie nie zdawałem

nie tak, jakby ktoś uruchomił wielką spawarkę. Jest

sobie sprawy ze skali kataklizmu i ogromu znisz-

naprawdę duszno... Chwilę później uderza potężna

czeń.

fala wiatru wraz z deszczem, co więcej, niespodziewanie znika prąd, tuż przed ostatnią kolejką rzutu

Gdy wychodzę ponownie na taras, dostrzegam

młotem po złoto Pawła Fajdka w Londynie. I chyba

w oddali światełko – przypuszczam, że to z reflektora

złość, że nie było mi dane obejrzeć wywalczenia zło-

samochodu, który został zapewne unieruchomiony

tego medalu przez polskiego młociarza była niczym

przez blokujące przejazd drzewa. Z czasem światło

w porównaniu z tym, co miało nastąpić później, gdy

przygasa i daje się słyszeć odgłos klaksonu. Moja

przez kolejne 20 dni leśniczówka miała pozostawać

żona, pielęgniarka podejmuje decyzję, że trzeba

bez zasilania elektrycznego.

iść na ratunek – może ktoś jest ranny i potrzebuje
pomocy. Więc idziemy. Po dojściu do lasu widzimy,

Potężny szum, jakby przejeżdżającego nieopo-

że droga jest cała zablokowana powalonymi drze-

dal pociągu, zaczął ciągnąć się w nieskończoność.

wami. Po przejściu kilkunastu metrów pod i nad

Wszystkie okna zostały szczelnie zamknięte przez

wywrotami rezygnujemy. Jest zbyt niebezpiecznie.

domowników, a miałem wrażenie jakby dom chcia-

Słychać łamiące się i padające na ziemię kolejne

ło wyrwać z posadowienia fundamentu. W błyskach

drzewa. Wracamy do domu. Po powrocie, pomimo
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późnej pory (po godzinie 23:30) wykonuję telefon

kontakt głosowy. Okazało się, że dwóch młodych

do nadleśniczego, informując, że przeszła potężna

mężczyzn zostało uwięzionych w samochodzie, ale

wichura. Powiedziałem, że „żyjemy, zabudowania

nic im się nie stało, i o dziwo samochód także nie

leśniczówki stoją, ale lasu wokół nie ma”. Nadleśni-

został uszkodzony. Zaoferowałem pomoc w postaci

czy odebrał to z niemałym zdziwieniem i spytał, czy

przeczekania do rana w leśniczówce, bo tu mogło-

to przeszła trąba powietrzna. Odpowiedziałem, że

by być zbyt niebezpiecznie. Śmiałkowie natomiast

to coś większego niż trąba powietrzna, i że 2 – 3

oświadczyli, że powiadomili rodziców i przeczekają

oddziały wokół leśniczówki leżą całkowicie. Wspo-

noc w aucie. Po upewnieniu się, że nad ich samo-

mniałem też, że w pewnej odległości jest prawdo-

chodem nie pochyla się żadne niebezpieczne, mo-

podobnie uwięziony samochód.

gące się złamać i upaść na nich drzewo zasugero-

Żona w międzyczasie wykonuje telefony na nu-

wałem, aby nie ruszali się z miejsca przynajmniej do

mery alarmowe, nikt nie odbiera. Tłumaczę, że tu

świtu. My z żoną, już nieco spokojniejsi, udaliśmy się

i tak nikt nie dotrze. W końcu ktoś odbiera, pyta czy

w drogę powrotną do domu.

są ranni i czy ktoś z nas potrzebuje pomocy, jednocześnie informując, że mają tysiące zgłoszeń i pomoc

Tej nocy mało spałem, jak i podczas następnych.

nie dotrze zbyt prędko. Nie tracąc czasu, jeszcze raz

Wstałem skoro świt. W blasku budzącego się dnia,

świecę latarką w miejsce, skąd dochodził poprzed-

znad zalegającej mgły ukazywał się obraz księżycowy.

nio sygnał świetlny i dźwiękowy. I jest odpowiedź

Dookoła tysiące kikutów po złamanych drzewach,

w postaci sygnału SOS – prawdopodobnie latarki

wywrócone setki sosen, brzóz, świerków, modrzewi,

z telefonu komórkowego. Podejmujemy decyzję

a te których potężna siła nie zdążyła złamać przegięte

o jeszcze jednej próbie dotarcia do wzywające-

koronami do ziemi. I ta przeraźliwa, złowroga cisza,

go pomocy. Żona wyposażona w torbę medyczną,

nie usłyszałem ani jednego śpiewu ptaka (ani tego

ja w siekierę, aby móc dostać się do samochodu.

poranka jak i przez kilkanaście następnych). Czyżby

Tym razem jednak wybieramy inną drogę dotarcia

wszystkie zginęły w wyniku tej strasznej burzy? Przez

do uwięzionego samochodu – łąką, a potem przy

ponad 45 lat, które mieszkam w tym miejscu, to się

bagnie na skraju lasu. W ciemnościach niestety to

nie zdarzyło. Za to w powietrzu unosił się bardzo in-

zadanie okazuje się również ryzykowne. Przejście

tensywny zapach żywicy z połamanych sosen i świer-

niecałego kilometra zajmuje nam dobre pół godziny.

ków. W oddali dały się słyszeć sygnały karetek i straży

W końcu udaje nam się podejść na odległość ok. 50

pożarnych - to z oddalonej o około 3 kilometry drogi

metrów. Nic nie widać. Widok zasłaniają powalone

krajowej nr 22, tzw. „berlinki”.

i pokrzyżowane sosny, brzozy oraz świerki. Po dłuż-

Potem przychodzą mi do głowy przemyślenia

szej chwili nawoływania, udaje się nam nawiązać

dotyczące przyszłości, jak sobie poradzimy, od cze-
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go zacząć… przecież nie ma prądu, wody, łączności,

sprowadzę samochód do leśniczówki i powiadomię

ile to wszystko będzie kosztowało pracy, ile środ-

ich o możliwości jego odbioru. Gdy po kilku dniach

ków, sprzętu. Przypominam sobie trąbę powietrzną

dotarliśmy tam wraz z pracownikami odblokowują-

w Trzebcinach sprzed 5-ciu lat, wcześniej wielką na-

cymi drogę, stwierdziliśmy, że mieli naprawdę dużo

wałnicę w Puszczy Piskiej, a także burzę w Boże Ciało

szczęścia. Auto było ze wszystkich stron zablokowa-

w 2000 roku, gdy w moim leśnictwie wywróciło drze-

ne przez wywroty i złamane czuby drzew, przy samo-

wa o łącznej miąższości 1700 m sześc.

chodzie pozostała tylko jedna nieuszkodzona sosna.

Po dokładniejszym obejrzeniu zabudowań do-

Po informacjach nadawanych w środkach ma-

strzegłem, że budynek gospodarczy został lekko

sowego przekazu, koło południa, pomimo cały czas

uszkodzony, dach tak jakby uniosło do góry i opadł

urywającego się zasięgu, rozdzwoniły się telefony

z małym przemieszczeniem, a od stodoły zostały wy-

komórkowe od rodziny i znajomych z całej Polski –

rwane wrota po stronie północnej. Ciekawe, bo wiatr

dopytując, co to się u nas wydarzyło. Po uspokojeniu,

wiał od południa. Po tych oględzinach postanowiłem

że żyjemy, tylko tego lasu już nie ma, nie chcieli wie-

ocenić straty w drzewostanie z drugiej strony leśni-

rzyć. Dopiero po przesłaniu kilku zdjęć wykonanych

czówki. Tym razem próbowałem przejść odcinek dro-

telefonem, wątpliwości zostały rozwiane.

gi w kierunku Rytla. Linia energetyczna doprowadza-

Jeszcze jednym faktem z tego dnia chciałem się

jąca prąd cała pozrywana, słupy betonowe złamane

podzielić. Gdy z żoną i córkami udaliśmy się zablo-

w połowie wysokości, to samo z linią telefoniczną. Po

kowaną drogą przez powalone drzewa, po dotarciu

około 800 metrach – widząc, że ten fragment lasu nie

do krzyżówki z drogą do Okręglika ujrzeliśmy nastę-

wygląda lepiej niż ten, który próbowaliśmy pokonać

pujący widok. Wszyscy mieszkańcy dwóch małych

w nocy, zawróciłem do leśniczówki.

wiosek: Małych i Dużych Wędołów, tym, co posia-

Po powrocie zauważyłem dwie osoby: mężczy-

dali, od wideł, łopat, siekier, pilarek po ciągniki oraz

znę i kobietę, którzy przyszli z Rytla w poszukiwaniu

siłę swoich rąk odblokowują drogę do swoich miej-

swoich synów, tych młodych mężczyzn uwięzionych

scowości. Widok naprawdę godny pochwały, który

w nocy w samochodzie. To oni mi uświadomili o skali

pozostanie mi długo w pamięci. Ludzie, nie czekając

zniszczeń lasu oraz domów, gdy potwierdzili, że od-

na pomoc z zewnątrz, sami jak jeden mąż zebrali

cinek drogi z Rytla – niecałe trzy kilometry - pokony-

się i odblokowywali drogę do swojej małej ojczyzny.

wany pieszo w około 35 minut im zajął ponad dwie

Uwieńczeniem ich trudu było spotkanie późnym

godziny. Rodzice z synami podziękowali za okazaną

wieczorem ze strażakami z OSP Rytel, którzy szli

pomoc, pozostawili kluczyki od auta oraz numer

z odsieczą od strony Rytla. Wycieńczeni wysiłkiem

telefonu i udali się w drogę powrotną. Ja zadekla-

pracy, padli sobie w ramiona przeświadczeni, że do-

rowałem, że gdy tylko droga zostanie odblokowana

konali znaczącego czynu.
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Dzień następny – niedziela. Nadleśniczy wzywa

łem 2/3 leśnictwa. Z pomocą przychodzi leśniczy

na naradę do nadleśnictwa na godzinę 9, ale jak do-

z Okręglika, który przedstawia obraz jaki zobaczył,

trzeć? Wychodzę z domu po 6. Najpierw przedzie-

gdy wszedł na wieżę przeciwpożarową przy swojej

ram się do mojego ZUL-owca w osadzie Rytel-Błota,

leśniczówce. Stwierdził, że większość lasów widocz-

by zorganizować im pracę w odblokowywaniu drogi

nych z wieży leży. Więc wtóruję, że 70% leśnictwa

w kierunku krzyżówki z Wędołami. Chcąc ominąć

uległo zniszczeniu, co w przeliczeniu na miąższość

zwały wywrotów omijam je przez podmokłą łąkę –

drewna daje około 220 tysięcy m sześc. Po przed-

nawet nie zauważyłem, że idąc w półbutach mam

stawieniu wstępnych szacunków, trzy leśnictwa są

mokre nogi prawie do kolan. No tak, tutaj dwa dni

bardzo mocno uszkodzone. Nadleśniczy nakreśla

wcześniej można było przejść po suchym, ale pod-

najpilniejsze prace do wykonania, przesunięcia ZU-

czas nawałnicy spadło dosyć dużo deszczu. Gdy do-

L-i do odblokowywania dróg, linii energetycznych

cieram i staję w drzwiach, syn właściciela ZUL-u jest

i dróg pożarowych oraz zakupie agregatów prądo-

trochę zaskoczony, że już mają zbierać się do pracy.

twórczych, które okażą się zbawienne w nadcho-

Po wytłumaczeniu, która droga jest ważniejsza do

dzących trudnych dniach.

odblokowania w pierwszej kolejności, ruszam dalej

Na spotkaniu pojawił się dyrektor RDLP w To-

do samej wioski Rytel-Błota i cały czas przez poła-

runiu, Janusz Kaczmarek, dzieląc się najnowszymi

mane i przewrócone drzewa. Tam jest już załoga ZUL

informacjami odnośnie szkód w skali kraju. Nakre-

z Leśnictwa Odry wyposażona w niezbędny sprzęt,

ślił pierwsze decyzje, które zostaną podjęte w celu

gotowa do odblokowywania dróg. Po krótkim in-

usprawnienia pracy, jednocześnie „pocieszając”,

struktażu i określeniu drogi bez wahania zabierają

że na prąd możemy czekać nawet do trzech miesię-

się do pracy. W tym samym czasie dzwoni telefon

cy. Zwracając się do nas – trzech leśniczych, których

– to kolega Mateusz z nadleśnictwa informuje,

leśnictwa najbardziej ucierpiały stwierdził, że jeste-

że jedzie po mnie, abym na czas dotarł na naradę.

śmy młodzi i sobie poradzimy. Trochę się zmiesza-

Gdy jedziemy – widzę, że im bliżej Czerska, to szkód

łem, że dobiegając 50-tki jestem jeszcze młody.

w drzewostanie jest znacznie mniej.
Do domu zabrałem się z bratem (leśniczym LeNa spotkanie dojechali wszyscy leśniczowie

śnictwa Płecno), który zaoferował pomoc. Po dro-

i kierownictwo nadleśnictwa. Po pierwszych emocjo-

dze w sklepie kupiłem najpotrzebniejsze produkty,

nujących wrażeniach nadleśniczy poprosił o przed-

takie jak woda i chleb. Podjechaliśmy jeszcze berlin-

stawienie skali zniszczeń. Leśniczowie z obrębu

ką za Rytel w kierunku Chojnic, gdzie zobaczyliśmy

Czersk podają szkody od 500 do 4 tysięcy m sześc.

połamane jak zapałki piękne drzewostany nasienne,

A my z Giełdona, co mamy podać, jak ja nie widzia-

przy których przejezdni zatrzymywali się, wchodzili
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na ten teren i wspólnie z dziećmi robili sobie zdję-

najbardziej potrzebne urządzenia – lodówkę, zamra-

cia. To trochę nieodpowiedzialnie, pomyślałem.

żarkę i naładować telefony. Jak się później okazało

Potem wróciliśmy do Rytla i zobaczyliśmy uszko-

na prąd z sieci energetycznej i wodę długo musieli-

dzone budynki, pozrywane dachy, Gdy wjechaliśmy

śmy poczekać. Sieciowe zasilanie energetyczne wró-

na teren mojego leśnictwa brat rzekł, że tak znisz-

ciło do nas po ponad 20 dniach.

czonego lasu nigdy nie widział, a ja zauważyłem po
jego minie, że i na nim starym leśniku z 45-letnim

Kolejne dni… miesiące… lata… upływały w takim

doświadczeniem, wywarło to straszne wrażenie.

nawale obowiązków, że trudno byłoby to opisać. Ten

Ostatni odcinek do domu, zablokowany wywrotami,

czas zlewa się w pamięci, jako jeden okres intensyw-

pokonałem już pieszo, niosąc w jednej ręce 5-litrową

nej pracy.

wodę, a w drugiej reklamówkę z zakupami.

W ciągu dwóch i pół roku w moim leśnictwie

Głuchą ciszę przy lekkim podmuchu w dalszym

uprzątnąłem całą powierzchnię uszkodzoną pod-

ciągu przerywają pękające, łamiące się i upadające

czas nawałnicy, a wiosną 2021 r. zakończę odnawiać

drzewa, a w oddali coraz więcej odgłosów pilarek,

tę powierzchnię. Oczywiście poza wyjątkami – po-

które nie milkną przez następne tygodnie. To odzew

wierzchniami, które pozostawiliśmy do naturalnej

na apel sołtysa Rytla, który wywołał w społeczeń-

sukcesji.

stwie ogromną chęć niesienia pomocy poszkodowa-

Od sierpnia 2017 roku do końca 2019 roku po-

nym i sprawił, że do Rytla ściągają setki wolontariu-

zyskaliśmy w Leśnictwie Ostrowy 180 771 m sześc.

szy do usuwania szkód w miejscowości i okolicznych

drewna poklęskowego (średnio i wielkowymiarowe-

wioskach.

go) i 15 689 m sześc. drewna małowymiarowego.
Jeśli chodzi o odnowienia, to najbardziej intensyw-

W poniedziałek - trzy dni po nawałnicy - pracow-

ny był rok 2019, posadziliśmy wtedy 297,88 ha lasu

nikom zakładu usług leśnych udało się pokonać za-

oraz przygotowaliśmy glebę na kolejnych 185,93 ha

blokowaną wywrotami drogę. Leśniczówka znowu

do odnowień, które wykonaliśmy wiosną 2020 roku.

miała kontakt ze światem, mieliśmy możliwość wy-

Łącznie w latach 2018 – wiosna 2021 odnowimy

jechania z domu samochodem w kierunku wsi Ry-

w leśnictwie powierzchnię 765 ha, z czego 720 ha

tel, chociażby po zakupy, dzięki czemu wraz z moją

sposobem sztucznym i 45 ha sposobem naturalnym.

rodziną poczuliśmy się minimalnie bezpieczniejsi.

Ja i moi podleśniczowie w okresie 2017-2021 wyko-

Minimalnie, ponieważ nadal nie mieliśmy prądu

naliśmy potężną pracę. Teraz, już praktycznie na za-

i wody. W poniedziałek 14 sierpnia, nadleśnictwo

kończeniu odbudowy lasu, czuję satysfakcję i dumę

dostarczyło nam agregat prądotwórczy, dzięki cze-

bycia leśnikiem, który uporał się z największym kata-

mu po dwóch dniach mogliśmy podłączyć do prądu

klizmem w historii Lasów Państwowych.
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Postanowiłem w końcu dostać się do lasu, do leśni-

Podleśniczy Leśnictwa Płecno

było widać większych zniszczeń, ale po przejecha-

czówki. Przy drodze krajowej nr 22 do Gutowca nie
niu torów w kierunku leśniczówki skończyła się dro-

Po piątkowym dniu pracy 11 sierpnia 2017 roku

ga… Klucząc drogami leśnymi w końcu dotarłem nie

rozpoczynałem upragniony urlop. Wieczorem około

tyle do leśniczówki, co ok. 100 metrów od niej. Wi-

godziny 22 wyszedłem na podwórko i ze zdziwie-

działem, jak oczyszczali ją pracownicy zakładu usług

niem i niepokojem obserwowałem niebo. Miganiu

leśnych. Przedzierając się przez wywroty dotarłem

nieba, jak zepsutej świetlówki towarzyszyły nie tyle

do leśniczówki. Z ulgą stwierdziłem, że wszyscy są

grzmoty, co ciągły pomruk podobny do silnika.

cali i zdrowi. Razem z leśniczym Janem Manią ruszyliśmy głównymi drogami, próbując ocenić skalę

Około 22:40 zaczęło się… Mimo szczelnego za-

zniszczeń. To, co wtedy zobaczyłem będę pamiętał

mknięcia drzwi i okien, deszcz chciał się wedrzeć

do końca moich dni - poskręcane, powyginane, wy-

z każdej strony, drzewa wyginały się w niespotyka-

łamane i wyrwane drzewa, to coś czego dokonała

ny do tej pory sposób, szybko zniknęło zasilanie,

niewyobrażalna siła. Nawet szacunkowo nie byliśmy

przestały działać telefony, a ciemność potęgowała

w stanie określić strat, większość obszaru leśnictwa

grozę. Miałem poważne obawy, co do tego, czy sto-

była niedostępna. Trudno nawet opisać, co wtedy

jący w pobliżu pomnik przyrody – lipa nie podda się

czułem – przerażenie, bezradność, żal? Wszystkiego

wiatrowi i runie na budynek. Wydawało się, że to

po trochu...

się nie skończy, ale skończyło się i jeszcze przed północą było po wszystkim…

Czekaliśmy na decyzje, gdyż już wiedzieliśmy,
że klęska ma rozmiar krajowy. Konsultacje na szcze-

Z latarką w ręku wyszedłem na zewnątrz. Wszę-

blu krajowym i lokalnym pozwoliły na podjęcie

dzie było pełno gałęzi i ogromne kałuże. Porozu-

szybkich i zdecydowanych działań. Już pod koniec

mieliśmy się z sąsiadami. Nikomu nic się nie stało

sierpnia zaczęli do nas zjeżdżać ludzie i sprzęt z całej

i postanowiliśmy poczekać do rana.

Polski, trzeba było zakończyć krótki czas żałoby po
zniszczonych lasach i wziąć się do pracy. Pamiętam,

Następnego dnia, wcześnie rano wzięliśmy się

że pierwsze planowe uprzątanie powierzchni poklę-

za porządkowanie podwórka. Trwało to do około

skowych rozpoczęliśmy w oddziale 235, na granicy

godziny 11. Po 11 zaczęły działać telefony, chociaż

z Leśnictwem Ostrowy. Ruszyła machina, zaczęło się

nie wszystkich sieci, po 12 w Czersku, gdzie miesz-

pozyskanie drewna na niespotykaną nigdy wcześniej

kałem, energetycy przywrócili zasilanie. Cały czas

skalę, pozyskiwaliśmy na początku miesięcznie tyle,

nie miałem świadomości do jakiej tragedii doszło…

co do tej pory w ciągu roku! Później jeszcze więcej…
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Po podziale leśnictwa na sektory, często było tak,

to, że w 2021 roku zakończymy prace odnowienio-

że nawet nie mieliśmy czasu wspólnie wypić kawy,

we na powierzchniach poklęskowych i wrócimy do

czy omówić codziennych spraw. Rok 2018 był naj-

„normalnej” gospodarki leśnej. Chociaż dla tych,

trudniejszym w mojej dotychczasowej karierze – od-

którzy przeżyli 11 sierpnia 2017 roku, ona już nigdy

biórki drewna, tysiące samochodów wywiezionego

nie będzie normalna.

drewna, koordynacja prac, praca często po 16-18
godzin, to była norma dla tego czasu. Dziś boli, gdy

Mimo optymizmu, w głębi duszy ciągle tli się
niepokój, że to może się powtórzyć. Oby nie…

niektórzy z lekceważeniem mówią o naszej pracy,
szczególnie, że wtedy nie mieli nic do zaoferowania. Mimo oddzielnych sektorów, zawsze mogłem
z wzajemnością liczyć na pomoc leśniczego, bywało,
że zmęczeni siadaliśmy o 20 przy kawie i czekaliśmy,
co przyniesie kolejny dzień…
Wspominam z uśmiechem pracę pracowników
ZUL, którzy przyjechali z Warmii i Mazur. Sympatyczni ludzie, którzy mimo odległości od domu
i ciężkiej pracy znaleźli czas, by porozmawiać, pożartować. Pamiętam też kołowrotek w głowie
w miarę ubywania ogromnych, zniszczonych połaci
lasu. Tygodniami nie mogłem uwierzyć, że „tu już
nie ma lasu”, ciężko było się przyzwyczaić. Zdarzało
się nawet momentami tracić orientację na znanym
od lat terenie.
Ogromnym ciosem była nagła choroba leśniczego, która wyłączyła go na niemal półtora roku z pracy. Z dnia na dzień musiałem przejąć cały front prac
leśnictwa, ale dało się…
To już minęło… Dziś z nadzieją patrzę w przyszłość. Zniszczenia w leśnictwie, mimo swego ogromu, nie okazały się tak ogromne jak początkowo
szacowaliśmy, co ważniejsze, wszystko wskazuje na

Podleśniczy Rafał Grabanski w trakcie odbiórki drewna stosowego
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niekończących się wywrotów i złomów, był las i nie

Podleśniczy Leśnictwa Ostrowy
(zatrudniony po nawałnicy)

naprawić taki ogrom szkód? Zastanawiałem się, co

Czy powinienem być wdzięczny naturze za ten

ma lasu. Poczułem lekki strach i niepewność, bo jak
pod sobą kryją drzewa połamane jak zapałki, może
martwe zwierzęta? Na szczęście ogrom zadań do
wykonania, szybko zmotywował mnie do pracy.

kataklizm? Przecież to dzięki niemu 1 września 2017

Od stycznia 2018 roku miałem okazję wykazać

roku spełniło się moje marzenie – otrzymałem pracę

się jako podleśniczy sektorowy (teren leśnictwa zo-

w Lasach Państwowych! Szczęśliwy, podekscytowa-

stał podzielony na trzy sektory). Co robiłem? Pro-

ny, a jednak pełen obaw i strachu.

wadziłem nadzór nad pięcioma zespołami, które
pozyskiwały drewno, firmą uprzątającą pozostałości

Po szkoleniu z zakresu BHP i omówieniu regula-

zrębowe, zespołem rozdrabniającym pozostałości

minu pracy z Panem Nadleśniczym udaliśmy się do

na biomasę, zajmowałem się odszukiwaniem granic

Leśnictwa Ostrowy, jednego z najbardziej poszkodo-

powierzchni, odbiorem niekończących się stosów

wanych podczas nawałnicy. Zobaczyłem krajobraz

drewna oraz około 40 wywozami drewna dzienPodleśniczy Adrian
Śpica podczas akcji
#sadziMY w kwietniu
2019 roku

Fatalny stan dróg
rozmywanych przez
obfite deszcze utrudniał przemieszczanie
się samochodów
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nie. Ogrom zadań sprawiał, że zaczynało brakować
czasu. Dodatkowo obfite deszcze rozmywały drogi
i utrudniały przemieszczanie się samochodów, co
doskonale pokazuje zdjęcie zamieszczone obok.
Następnie zaczął się okres wykonywania orek

WALDEMAR JEZIORSKI
Starszy strażnik leśny,
p.o. Komendanta Straży Leśnej

(przygotowania gleby pod nasadzenia) i sadzenia

Nawałnica z sierpnia 2017 roku w znacznym stop-

lasu. Teraz, gdy kończymy już odnowienia moż-

niu zmieniła tryb i charakter pracy Straży Leśnej. Nie-

na powiedzieć, że przetrwałem ten trudny czas,

przejezdne drogi, wysokie zagrożenie pożarowe oraz

a wszystko to dzięki ludziom, którzy przekazali mi

wprowadzony zakaz wstępu do lasu spowodował

swoją wiedzę, ukierunkowali, a przede wszystkim

duży wzrost interwencji w stosunku do mieszkańców

zaakceptowali. Pokazali, że zespół to siła, której nic

naszych terenów i turystów odwiedzających teren

nie pokona.

Nadleśnictwa Czersk.

Dziś stoję na skraju nowo posadzonej uprawy

W początkowym etapie usuwania skutków nawał-

pełen dumy, że wyrośnie tu piękny las. Las posadzo-

nicy pracowaliśmy głównie w godzinach wieczornych

ny przeze mnie!

i nocnych współpracując z policją i strażą pożarną.
Kontrole wywozu drewna i osób pracujących w lesie
prowadziliśmy 24 godziny na dobę. W pierwszych
tygodniach po nawałnicy naszą służbę wydłużono
z 8 do 12 godzin pracy. W ramach wsparcia miejscowych posterunków straży leśnej dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oddelegował
straże leśne z nadleśnictw, które nie zostały uszkodzone w wyniku nawałnicy. Celem ułatwienia nam
pracy i szybkiej identyfikacji osób pracujących przy
usuwaniu skutków klęski, nadleśnictwo wprowadziło identyfikatory. Ponadto nadleśnictwo wzmocniło
posterunek Straży Leśnej zatrudniając dodatkowo
dwóch strażników leśnych i kupując dodatkowy samochód. Działania te pozwoliły na jednoczesną pracę
dwóch patroli. Posterunek został również wzmocniony sprzętowo, m.in. poprzez zakup sprzętu pozwalającego na prowadzenie kontroli i obserwacji w nocy.
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w okna ustąpiło i pierwsze, co mogliśmy zrobić, to

– nawałnica i praca przy uprzątaniu jej
skutków okiem zakładu usług leśnych

piwnic i kilku pomieszczeń wszystko było na miejscu.

Wszystko zaczęło się niewinnie. Zwyczajny

strasznego się nie stało. Do chwili, kiedy w świetle

ciepły piątek, 11 sierpnia 2017 roku.

sprawdzić, czy nasz dom jest cały. Oprócz zalanych

Zdawało się, że mimo wściekłej nawałnicy nic
błyskawicy ukazał się nam widok zza okna...

W nasze kaszubskie tereny ściągali turyści pla-

Tam, gdzie jeszcze przed chwilą był las, było

nujący pojeździć na rowerach, popływać kajakami

prawie pusto. Przerażenie i niedowierzanie. Szok.

czy też w inny sposób skorzystać z walorów okolicy.

Staliśmy i nikt nie wiedział, co powiedzieć. Po za-

Zapowiadane na wieczór burze miały oczyścić po-

bezpieczeniu domu, tata ruszył z miejscową OSP

wietrze i dać nam na chwilę odpocząć od upałów.

(w Męcikale – przyp. autora) pomagać mieszkań-

Gdzieniegdzie pojawiały się ostrzeżenia, że mogą

com w najbliższej okolicy. Każda pilarka, zwłaszcza

być one intensywniejsze niż zazwyczaj, ale nie było

we wprawnych rękach, okazała się w tym momencie

to nic szczególnego, gdyż w ostatnich tygodniach

na wagę złota. Informacje z każdą chwilą były coraz

wystąpiło kilka podobnych i nic się wielkiego nie wy-

bardziej przerażające. Droga Chojnice – Brusy oraz

darzyło.

wszystkie drogi okoliczne i dojazdowe były nieprze-

Około godz. 22 na horyzoncie zaczęły pojawiać

jezdne, brak prądu w całej gminie Brusy, brak wody.

się błyskawice, których częstotliwość wzrastała

Każde miejsce, do którego udało się dostać, odkry-

z każdą minutą. Po kwadransie niebo już nieprzerwa-

wało kolejne niekończące się kilometry połamanych

nie rozbłyskiwało, grzmoty pojawiały się sporadycz-

drzew. Akcja nieprzerwanie trwała do rana.

nie. Wydawało się, że burza kolejny raz jest gdzieś
daleko i nasze tereny ominie bokiem.

To, co ukazało się nam o godzinie 5 w sobotni

Jednak już o 22:45 było wiadomo, że coś zaczyna

poranek, jest nie do opisania. Zapach drewna był

się dziać. Nagle wszystko ucichło. Przerażającą ciszę

uderzający i intensywny. Jedyne, co wiedzieliśmy, to

przerwał wielki świst i tak gwałtowne i intensywne

to, że musimy zacząć działać i to szybko. Gdy wró-

opady, że woda wlewała się przez zamknięte okna

cił zasięg, rozdzwoniły się telefony. Przedstawiciele

i drzwi. Zaczęliśmy szybko przygotowania do ewen-

nadleśnictwa zwołali natychmiastową mobilizację.

tualnej ucieczki i czekaliśmy. To trwało tylko kwa-

Tata zajął się przygotowaniem sprzętu, ja dzwoniłam

drans, albo aż kwadrans. Każda sekunda w środku

do wszystkich pracowników. Ich reakcje były różne,

tego potwornego hałasu, jaki powodowały opady,

od niedowierzania do szoku, nie wszyscy wiedzieli,

sprawiała wrażenie, że trwa to godziny. Dudnienie

co wydarzyło się w regionie.

212 nawałnica

Każdy od razu zabrał się do pracy. Jednak okazało się, że samo dotarcie do sprzętu i maszyn może

… Nawałnica pracy
O poranku 12 sierpnia 2017 roku, stojąc przed

być bardzo trudne. Jeden harwester ruszył od razu.

swoim domem i czując intensywny zapach żywicy, nie

Pierwszym jego zadaniem było uprzątnięcie samej

pomyślałabym, że za dwa - trzy lata będę patrzeć ze

drogi wyjazdowej z posesji, na której stał. Sprawa

spokojem na to, co już zostało zrobione. Wtedy cięż-

z drugą maszyną okazała się bardziej skomplikowana.

ko było sobie wyobrazić ogrom strat, zniszczeń oraz

Leśniczówka (Leśnictwa Okręglik) w Giełdonie zosta-

to jak bardzo, wszystko, co się wydarzyło wpłynie na

ła całkowicie odcięta od świata – osada jest położo-

całe nasze życie, a szczególnie na tę część związaną

na w głębi lasu. Rozwiązanie przyszło od znajomych

z pracą.

rybaków, którzy zaoferowali przewiezienie operatora
łodzią przez pobliskie jezioro. Na szczęście maszyna

A czas mijał. Dziś mam wrażenie, że życie kręci-

była wcześniej przygotowana do pracy, co umożliwi-

ło się wokół pracy 24 godziny na dobę. Skąd wtedy

ło natychmiastowe podjęcie działań.

czerpaliśmy energię, nie wiem. Ruszyliśmy do pracy,
jak na wojnę. Wróg – nieokiełznana siła natury za-

Cała sobota i niedziela upłynęły nam na koordy-

skoczyła w czasie sielanki sierpniowego weekendu,

nacji prac i wstępnym ocenianiu szkód. Okazały się

ale od razu postawiła nas – ludzi związanych od lat

ogromne i przerażające. Pracujący pilarze musieli

z lasem – na nogi.

uważać na każde drzewo, do którego się zbliżają.

Codziennością stała się dla nas praca w innych

Już pierwszego dnia ranny został jeden z pracowni-

niż dotychczas warunkach. Po pierwszych dniach

ków, co pokazało, że sytuacja jest bardzo poważna.

i nocach ciągłego sprzątania zwalonych drzew i upo-

Dziś wiemy, że przed nami dni, tygodnie, miesiące,

raniu się z tymi zalegającymi na głównych drogach

a nawet lata ciężkiej pracy. Lasy Nadleśnictwa Czersk,

dojazdowych, musieliśmy skupić się na planowaniu,

w których tata pracuje od 40 lat, zmieniły się nie do

jak powinna wyglądać nasza praca w kolejnych tygo-

poznania, większości z nich po prostu nie ma. […]

dniach i miesiącach.

Podobnie sytuacja wygląda w sąsiadującym Nadle-

Pierwszym zadaniem była mobilizacja pracow-

śnictwie Rytel. […] Nasza praca już nigdy nie będzie

ników, sprzętu i zapasu najpotrzebniejszych części.

wyglądać tak jak dotychczas.

Zależało nam, żeby prace postępowały bez więk-

Długi weekend w Borach Tucholskich będzie dla

szych przerw. Ale główną myślą, którą od początku

nas trwał dłużej niż zwykle i w naszej pamięci pozo-

powtarzaliśmy jak mantrę, było BEZPIECZEŃSTWO.

stanie na zawsze.

Wielu z naszych pracowników już nie pierwszy raz
(artykuł ukazał się w miesięczniku

miało okazję pracować w podobnych warunkach, ale

„Pismo Przedsiębiorców Leśnych DRWAL”, nr 9/2017)

nigdy na taką skalę. Każdego dnia, podchodząc do
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kolejnego drzewa trzeba było myśleć o tym, aby

sił każdy kolejny skończony oddział leśny i możliwość

przede wszystkim zachować ostrożność. Nie było

rozpoczęcia następnego. Odkrywaliśmy tym samym,

miejsca na brawurę. Do dziś mam przed oczami te

to, czego wciąż nie idzie spokojnie opisać – pustkę

naprężone drzewa, do których nie wiadomo „jak po-

pozostawioną po miejscach, gdzie dosłownie przed

dejść”, które pierwsze uprzątnąć, które sprawia wra-

chwilą był las. Odległy horyzont – widok, który do

żenie „najłatwiejszego”. W takich sytuacjach bogac-

tamtego czasu stanowiły drzewa. Teraz za sobą po-

twem stało się doświadczenie, rozwaga i szósty zmysł

zostawialiśmy kolejne puste oddziały otoczone nie-

pilarzy oraz operatorów.

kończącymi się stosami drewna. Denerwował widok
trzebieży robionej rok wcześniej, a teraz zniszczonej,

Z czasu zaraz po nawałnicy, zapamiętam wzmożoną pracę na pełnych obrotach. Dzień nie kończył

jak wszystko dookoła, albo dopiero co skończonego
grodzenia.

się razem z końcem zmiany. Nierzadko zdarzało się,

Uprzątnięte powierzchnie odsłaniały z każdym

że naprawy, niewielkie przeglądy czy uzupełnianie

dniem przygnębiający fakt, zbliżającego się końca

paliwa, odbywały się w późnych godzinach nocnych,

prac dla ciężkiego sprzętu oraz pilarzy, a ustąpienie

w czasie, gdy operator regenerował siły, tak, aby na-

miejsca pracom odnowieniowym. Kolejny etap, który

stępnego dnia czekała na niego sprawna maszyna.

przyprawił nas o kilka długich i nieprzespanych nocy.

Nieustannie warunki atmosferyczne, takie jak ulewy,

Można było sobie jakoś wyobrazić maksymalizację

silne mrozy, ale także letnie upały zmuszały nas do

sił i sprzętu przy pozyskaniu, jednak to sadzenia były

szybkiej reorganizacji pracy.

tematem, który niechętnie początkowo poruszali-

Miłym wspomnieniem z tamtego czasu będzie

śmy. Bo jak zasadzić 100, 200 czy 300 hektarów i to

współpraca pomiędzy ludźmi i znajomości, które

w jednym sezonie – wiosennym albo jesiennym?

przetrwały do dziś. Obok siebie często dzień i noc

Obawy były ogromne, porównywalne chyba tylko

pracowało kilka firm z całej Polski – teoretycznie kon-

do tej pustki, na której trzeba zasadzić te miliony no-

kurencji. W praktyce jednak zawiązała się kooperacja

wych drzew.

pomiędzy zespołami i za każdym razem można było
liczyć na pomoc, gdy tylko ktoś się zakopał, potrzebo-

I znowu mobilizacja. Początkowo nie było łatwo.

wał pożyczyć klucz czy inną część. Nie raz przyjemnie

Zdarzało się, że do pracy zgłaszały się osoby, które

było po prostu usiąść w przerwie w pracy i porozma-

nigdy nie trzymały w ręku szpadla, albo nie mia-

wiać, wymienić się doświadczeniem. Odreagować.

ły pojęcia, jak wyglądają prace przy odnowieniach.

I takim sposobem metr za metrem, oddział za

Jednak większość osób szybko „złapała bakcyla”

oddziałem, dzień za dniem prowadziliśmy walkę

i wracała w następnym sezonie, posadzić „swój” ko-

z tym, co zostawił sierpniowy żywioł. Radość przyno-

lejny hektar. W dużym stopniu powodzenie tego eta-
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Kazimierz Ryduchowski
(w środku) właściciel Zakładu
Usług Leśnych „BÓR” – tata
Katarzyny Przytarskiej. Zdjęcie
wykonano podczas symbolicznej
akcji sadzenia drzew na terenach
poklęskowych. Sukces Nadleśnictwa Czersk przy odbudowie lasów
jest ściśle powiązany z usługami,
które wykonywały wszystkie
pracujące u nas firmy

pu prac zależało także od warunków pogodowych.

dany oddział, czy drogę do niego. Dziś nie raz cięż-

W poprzednich latach, gdy na wiosnę mieliśmy za za-

ko jest przypomnieć sobie, jak wyglądało wcześniej

dnie odnowić powierzchnię 20 – 30 hektarów, to już

dane miejsce. Jednak wkładany w pracę trud ma

od początku marca czekaliśmy na sprzyjające warun-

główny cel – żeby znowu było jak dawniej. Żebyśmy

ki. Nie raz mogliśmy rozpoczynać prace dopiero na

znowu mieli gdzie pójść na grzyby, jagody, gdzie po-

początku kwietnia, gdy stopniał śnieg. Wiosna, która

jechać na rower lub pójść na spacer. Żebyśmy mieli

przyszła po nawałnicy i kolejne sezony jesienne i wio-

gdzie pracować.

senne były dla nas łaskawe, pozwoliły na realizację
podstawowego planu, ale także na maksymalizację

Minęło mało czasu, żeby docenić już posprząta-

rozmiaru prac. Wypracowana przez poprzednie lata

ne i odnowione powierzchnie, a widok tych pustych

współpraca zaowocowała żmudnym, ale efektow-

hektarów nadal smuci. Jednak już dziś możemy spoj-

nym postępem w pracach odnowieniowych.

rzeć w przyszłość zaczynając nowy dzień pracy. Ła-

Już dziś możemy się cieszyć widokiem rosnących

piąc oddech w krótkiej przerwie między odnowienia-

nowych pokoleń, hektarów lasów. Czas prac po na-

mi, czy podejmując działalność w leśnictwach, gdzie

wałnicy nauczył nas wiele. Musieliśmy od nowa od-

las wygląda jak kiedyś u nas, przed nawałnicą.

naleźć się w terenie, który już przecież tak dobrze

Po tylu dniach wzmożonej, ciężkiej i niebezpiecz-

znaliśmy. Umowne znaki, nazwy i określenia, jak

nej pracy radość przynosi myśl, że udało się nam wy-

np. „oddział przy krzywej brzozie” przestały być ak-

grać kilka z bitew. Nauka, jaką z nich wynieśliśmy jest

tualne. Nie jeden weteran musiał w pracy schować

bezcenna i już owocuje podczas nowych codziennych

honor do kieszeni i sięgnąć po mapę, żeby odnaleźć

wyzwań.
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MATEUSZ KULCZYK
Zastępca nadleśniczego
ds. usuwania i zagospodarowania
drewna poklęskowego
Mijają prawie trzy lata od nawałnicy stulecia, która przeszła przez Polskę i pozostawiła namacalny ślad
na terenie naszego nadleśnictwa. Szrama ta - przyrodnicza jak również psychiczna i fizyczna pozostanie
z nami do końca życia. Myślę tu głównie o osobach
ściśle związanych z tą tragedią, jak i naszych rodzinach, żonach, mężach, dzieciach, rodzicach itd.

Mateusz Kulczyk, zastępca nadleśniczego ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęskowego w trakcie sprawdzania postępu prac przy
rozdrabnianiu pozostałości pozrębowych

gdzie mieszkam, nikt nie zdawał sobie sprawy z ogromu klęski. To, co się wydarzyło 10 km dalej było jak

Wracając do sobotniego poranka, bo w moim

z fantastycznego filmu.

przypadku informację otrzymałem tego dnia od koleżanki Jadwigi również pracującej w Nadleśnictwie

W tym miejscu mamy w zasadzie koniec i począ-

Czersk: - Masakra, lasu nie ma, nawałnica w Nadle-

tek nowego rozdziału życia. Chciałbym podziękować

śnictwie Trzebciny to nic! Od razu wsiadłem na moto-

Panu Nadleśniczemu Ireneuszowi Bojanowskiemu za

cykl udając się w kierunku obrębu Giełdon, gdzie to

zaufanie jakim mnie obdarzył awansując na stanowi-

wszystko się wydarzyło. Jadąc już w kierunku Chojnic

sko swojego zastępcy, dotychczas pełniłem funkcję

patrzyłem jak wywrotów i złomów z każdym metrem

specjalisty Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem.

przybywa. Dotarłem do miejscowości Rytel i tam zo-

Po upływie czasu uważam, że stanąłem na wysokości

baczyłem po części, co faktycznie przyniosła wieczor-

zadania i z podniesioną głową mogę o tym mówić.

na piątkowa burza. Dalej nie było możliwości przejaz-

Ze względu na powagę sytuacji nadleśniczy od

du, stwierdziłem, że muszę zwrócić i sprawdzić, jak

razu wprowadził dyżury w biurowcu nadleśnictwa,

daleko sięgają zniszczenia. Postanowiłem udać się

gdzie również całą noc spędziłem wspólnie z inny-

w dalszy koniec nadleśnictwa, chciałem zobaczyć, jak

mi pracownikami. Następnego dnia odbyła się nad-

bardzo nawałnica dotyczy nas – czerskich leśników.

zwyczajna narada zwołana w trybie pilnym. Zbiera-

Po możliwie maksymalnym objeździe terenu, wido-

liśmy informacje od gospodarzy leśnictw o wielkości

ku tych ogromnych zniszczeń, uświadomiłem sobie,

szkód. Bo kto, jak nie miejscowy leśniczy zna swój

że potęga natury pokazała, kto tu rządzi. W miejscu

las. Zebrane informacje były przerażające, lasu nie
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ma. Dobrym w tym wszystkim było tylko to, że nikt

pracy przy usuwaniu i zagospodarowaniu drewna

z naszych bliskich nie ucierpiał. Zgodnie z mądrym

poklęskowego. Temat w normalnych warunkach

stwierdzeniem: „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”.

wydawałby się prosty, pozyskanie rozpoczynamy

Pozostało nam tylko to, aby zmierzyć się z nowymi

od najcenniejszego już wtedy drewna. Stworzyli-

wyzwaniami.

śmy mapy pól roboczych, tzw. sektorów z przypo-

Dużo by tu mówić o systemie, technice i ogólnie

rządkowaniem obsady. Stworzyliśmy kierowników

o schemacie działania w tak ekstremalnych warun-

zespołów odpowiedzialnych za zakres prac. Każdy

kach. Była to sytuacja nadzwyczajna, na tak ogrom-

sektor został wyposażony w rejestrator, numerator

ną skalę, przy braku jakiegokolwiek doświadczenia

itd. To jednak nie wszystko, realia dnia codzienne-

w postawionej sytuacji. Jednakże, w chwili pisania

go na klęsce szybko zweryfikowały to, co nas czeka.

tekstu, po ponad trzech latach od nawałnicy mogę

Ogrom ludzi, maszyn wielooperacyjnych, ciągników

śmiało powiedzieć, że każdy z nas został tym „małym

rozpoczął walkę z czasem.

bohaterem”. Wspólnie z kierownictwem, pracowni-

Z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa

kami terenowymi, jak i zewnętrznymi na spotkaniach

każdej z pracujących osób, z drugiej uciekający czas,

próbowaliśmy jak najlepiej zaplanować i wykonać

deprecjacja drewna cały czas „chodziły” po głowie.

zadania, przed którymi zostaliśmy postawieni. Dzisiaj

Kluczem do sukcesu była odpowiednio staranna

uważamy, że w tej kwestii moglibyśmy służyć innym

manipulacja drewna i krótki czas jego pozyskania.

pomocą i doświadczeniem związanym z tak ekstre-

Robiliśmy wszystko, by odzyskać jak najcenniejsze

malnymi warunkami. Jednak w głębi duszy chcemy

drewno oraz by zaspokoić ostrożnych drzewiarzy,

aby takiej pomocy nikt nie potrzebował.

którzy kierowani rozsądkiem pytali: - Czy wasze na-

Po części powiem o sytuacjach, które jakoś

wałnicowe drewno na pewno nadaje się technicznie

szczególnie można będzie wspominać, dotyczący-

do przerobu?. Przy ustalaniu techniki prac kierowa-

mi zakresu mojego działania. Pierwszym etapem

liśmy się doświadczeniem i charakterystyką uszko-

było udrożnienie dojazdów do leśniczówek, śród-

dzeń drewna przez wiatr z obszaru przejścia trąby

leśnych miejscowości, udrożnienie sieci linii ener-

powietrznej pięć lat wcześniej w Nadleśnictwie

getycznych, dróg przeciwpożarowych. Celem był

Trzebciny. Drewno pochodzące z „naszej” nawałni-

jak najszybszy powrót do normalności, choćby po-

cy prawie w całości zostało powalone zgodnie z kie-

nownego zabezpieczenia w wodę i prąd. Zakupione

runkiem wiatru, na szczęście nie zostało pokręcone

agregaty częściowo zabezpieczały bieżące potrzeby.

jakby wypadło z gigantycznej wirówki. Dzięki temu

Czas leciał nieubłaganie. Po uporaniu się z droga-

po konsultacjach, próbach, różnorakich kontrolach

mi, nowymi umowami z Zakładami Usług Leśnych,

zakładów drzewnych uznano je za drewno użyt-

wzmocnieniu kadry pracowniczej ruszyliśmy do

kowe. Warto wspomnieć również o tym, że próby
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wytrzymałościowe naszych kłód prowadzone były

Przy tak dużym pozyskaniu, dzięki staraniom dy-

również w Japonii i przeszły egzamin pozytywnie.

rektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu i dyrektorowi generalnemu zostaliśmy

Ruszyła sprzedaż i pozyskanie drewna poklę-

doposażeni w sprzęt do fotoopotycznej odbiórki

skowego na historyczną skalę. Liczba zawieranych

drewna. Samochód z zamontowanymi kamerami

umów z kontrahentami była tak ogromna, że pisali-

i lampami powoli przesuwał się obok stosu, co chwila

śmy je na bieżąco, w każdej wolnej chwili z kanapką

błyskając w jego kierunku. Tak właśnie wyglądał foto-

w ręku. Poznawałem kontrahentów z całego świata.

optyczny pomiar miąższości drewna. Coś, co jeszcze

Z częścią odbiorców udało się spotkać, zapraszaliśmy

do nie dawna było nie do wyobrażenia. Zakupiono

ich do siebie, aby mogli zobaczyć ogrom strat na wła-

samochód, został powołany zespół prowadzący od-

sne oczy, telewizja, zdjęcia i nagrania nie oddawały

biórkę drewna w terenie.

tego, co człowiek może zobaczyć swoimi oczyma. Po-

Dodam, że również i ja uczestniczyłem w odbiór-

czątkowo i mnie ten widok przygnębiał, później jed-

kach drewna w lesie. Często trwało to do późnych

nak oko się przyzwyczaiło, jak to się mówi, że czas goi

godzin nocnych, a nawet i porannych. Ale wtedy nikt

rany – jednakże nie do końca.

z nas nie liczył czasu przepracowanego, jednakże li-

Działania związane ze spotkaniami z osobami

czył czas, który tak szybko mijał. Trzeba tu także wspo-

zainteresowanymi drewnem przyjęły oczekiwane

mnieć o Łukaszu i Paulinie a później Macieju, którzy

skutki. Klienci zrozumieli w jakiej sytuacji się zna-

zostali rzuceni na głęboką wodę do pracy ze mną.

leźliśmy, współpraca zaczęła przyśpieszać. Rozpo-

Rozpoczęli produkcję sterty dokumentów, oczywiście

częliśmy „grę do jednej bramki” – walkę z czasem.

przy udziale wszystkich pracowników terenowych

Ilości grup handlowych, sortymentów i artykułów

i biurowych. W tym momencie wielkie brawa dla

w drewnie nie było końca. Dla każdego co innego.

nich. Dziękuję, że mogłem pracować w tak dobrym

Dwanaście długości kłód sosnowych, rozpoczynając

zespole, jaki wspólnie tworzyliśmy. ROD-y, historie

od 2,5 mb, a kończąc na 6,0 mb. Dodatkowo sorto-

pracy, faktury, protokoły z transferów, upoważnienia,

wanie średnic, klas, grup handlowych, co sumowa-

umowy – było tego tyle, że zaczęliśmy dokumenta-

ło się na około trzydziestu różnych rodzajów kłód,

cję przechowywać w każdym możliwym miejscu.

które były wysyłane wszystkim i wszędzie. Do tego

Z dumą można powiedzieć, że się udało. Było ciężko,

dochodziło również drewno średniowymiarowe,

ale uważam, że te wspólne lata pracy na najwyższych

z którego również maksymalnie zostały wysortowa-

obrotach będziemy wspominać pozytywnie. Mam

ne cenniejsze sortymenty o różnych długościach.

nadzieję również, że ja jako ich bezpośredni „szef”

Próbowaliśmy w jak największym stopniu pozyski-

pozostanę w pamięci tych młodych ludzi zapamięta-

wać drewno użytkowe.

ny pozytywnie z jakąś nutką profesjonalnego i odda-
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nego podejścia do Służby na rzecz Lasów. Jeszcze raz

mi wszyscy się borykaliśmy. Praca ponadnormatyw-

dziękuję Wam za tak owocną współpracę.

na, wydawanie drewna w ciągu doby na okrągło. Nie
miało znaczenia, czy jest to dzień, czy noc, zima czy

Ciągłe spotkania, wizyty w terenie, rozmowy

lato. Problemy z wieloma umowami, upoważnieniami,

z odbiorcami drewna nakręcały mnie do dalsze-

przewoźnikami. Każdy był inny, większość nieznana.

go działania. Z dumą prowadziliśmy pozyskanie

Ludzie z całej Polski, a nawet Litwy, Łotwy i Ukrainy.

i sprzedaż z wyprzedzeniem w porównaniu do in-

Dużym problemem pozostawał stan dróg wywo-

nych nadleśnictw klęskowych. Można powiedzieć,

zowych, gdzie zmiany były widoczne nawet po prze-

że prowadziliśmy w tym wyścigu, bo wyścigiem

jeździe jednego auta załadowanego drewnem. Nasze

z czasem nazwać to trzeba. Przez cały okres uprzą-

samochody, których używaliśmy na co dzień często

tania nie zwalnialiśmy tempa. Zawsze dochodziły

odmawiały posłuszeństwa. Niekiedy pozostawione

to nowe wyzwania, bardzo dużo czasu pochłonęło

na noc w samym centrum prac z powodu awarii. One

pozyskanie drewna i tutaj dziękuję ze swojej strony

także pracowały na gigantycznych obrotach. Oczywi-

wszystkim zakładom usług leśnych, z którymi mia-

ście w tak ekstremalnych warunkach pracy jak i życia,

łem okazję pracować. Dziękuję za Wasze zrozumie-

ponieważ większość z nas tym żyła. Owszem zdarzały

nie, podczas ustalania harmonogramów wykonywa-

się sytuacje, które przynosiły ze sobą ziarnko goryczy.

nych prac w zakresie mojego działania.

Ze swojej strony chciałem dodać, że tych sytuacji już

Wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie. Bardzo dużą pracę wykonały zakłady uprzątające bio-

nie pamiętam, bo w porównaniu do ilości tych dobrych, to nie mają one kompletnie znaczenia.

masę z terenów poklęskowych. Myślę tu o drobnicy
energetycznej, jak i problematycznej karpiny opało-

Na koniec, szczególnie chciałem podziękować

wej, która była przysłowiową kulą u nogi. Z wieloma

swoim kolegom i koleżankom, myślę że tak mogę każ-

przedstawicielami firm prowadziłem rozmowy, na-

dego z Was nazwać, czyli całej załodze naszego nad-

stępowała wymiana doświadczeń.

leśnictwa za tę piękną współpracę, w tak trudnym dla

Udało się! Teren z biomasy został uprzątnięty

nas czasie. Ten czas nauczył mnie wiele. „Narodziły”

w stopniu pozwalającym na dalsze prowadzenie prac

się nawet nowe koleżeństwa i przyjaźnie. Widać,

już przekazując je pod kierownictwo kolegi Leszka, za-

że każdy czas jest dobry, nawet ten trudny. Najważ-

stępcy nadleśniczego. W tym momencie szczególne

niejsze, aby móc zrozumieć wszystko to, co nas ota-

podziękowania dla Pana Henia i jego załogi – jak ja

cza. Dlatego jeżeli wymagasz, to najpierw wymagaj

to mówię „Króla biomasy”. Dziękuję i będę to powta-

od siebie, a potem od innych! Oby klęska, która nas

rzał, że bez Pana Firmy nie dalibyśmy rady. Nie sposób

nawiedziła już nigdy się nie powtórzyła.

wspomnieć o problemach dnia codziennego, z który-

Z leśnym pozdrowieniem - Darz Bór!
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LESZEK PULTYN
Zastępca nadleśniczego
Nadleśnictwa Czersk
Wspominając lato przed wystąpieniem nawałnicy, przypominam sobie charakterystyczne cechy pogody - były to wysokie temperatury, parne dni, które
kończyły się burzami, po których następowało nagłe
ochłodzenie. Tak było również 11 sierpnia 2017 roku
– spokojny, bardzo parny i upalny dzień.
Wszystko zaczęło się około dwudziestej drugiej,
oglądaliśmy z żoną mistrzostwa w lekkiej atletyce,
finałowy rzut miał oddać nasz młociarz, gdy nagle
na ekranie pojawił się „śnieg” – sygnał telewizyjny
został przerwany. Spokojnie stwierdziliśmy, że czas
przygotować się do spania. Byłem właśnie w wannie,
kiedy cały dom zadrżał w posadach i zgasło światło.
Czułem, że coś złego się dzieje.
Jedno spojrzenie przez okno potwierdziło moje
obawy. W błyskach burzy widzieliśmy przewracające się drzewa w lesie, który otaczał moje podwórko.

Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk Leszek Pultyn w trakcie
przeglądu drzewostanów

Przypomniało mi się Boże Ciało sprzed kilkunastu lat,
kiedy nad Kaszubami i moim domem przeszła trąba

okoła budynku znajdowały się stare ponad stuletnie

powietrzna. Hałas przypominał przejeżdżający po-

świerki, lipy i dęby. Bardzo mocno obawialiśmy się,

ciąg. Były błyski piorunów, nie było słychać grzmo-

że dom zostanie zniszczony. Grozy dodało spojrzenie

tów. Do domu przez drzwi wejściowe lała się woda

przez okno – widać było pulsujące czerwone świa-

z deszczu, który z podmuchami wiatru padał prawie

tło – pierwsza nasza myśl, że budynek płonie, ale po

poziomo.

chwili stwierdziliśmy, że to światło od wyładowań at-

Zeszliśmy do piwnicy. Tam tylko mamy betonowy
strop. Pozostałe stropy w domu są drewniane. Do220 nawałnica

mosferycznych, które rozświetlały bez przerwy niebo. To wszystko trwało około pół godziny.

Kiedy nawałnica skończyła się, z drżeniem serca
wyszliśmy oszacować straty. Najważniejsze – budynek był cały. Dookoła leżały powywracane i po-

Nadleśniczy
IRENEUSZ BOJANOWSKI

łamane drzewa, na płocie potężna lipa, na garażu
złamany świerk, droga do pobliskiej szosy była zatarasowana wywrotami. Linia energetyczna została

- wspomina tamte dni i nie tylko…

zerwana w kilku miejscach. Nie było sygnału telefo-

- Panie nadleśniczy, nie ma lasu…

nii komórkowej.

Dzień 11 sierpnia 2017 roku rozpoczął się tak,

W pierwszym momencie trudno nam było ocenić

jak zwykle – pobudka, poranna toaleta, małe śnia-

powagę sytuacji. O tym, że stało się coś poważnego

danie, kawka i wyjście do pracy. Wychodząc na taras

świadczył fakt, że na drodze Chojnice – Kościerzyna,

ze swojego biura na papieroska, na twarzy poczu-

przy której mieszkam nie było ruchu. Około godziny

łem powiew bardzo ciepłego powietrza. Nie zdziwiło

trzeciej nad ranem odwiedzili nas znajomi, którzy

mnie to, ponieważ od kilku tygodni utrzymywała się

przyszli sprawdzić czy żyjemy. Dowiedzieliśmy się

susza, a termometry w południe pokazywały ponad

o stratach w Męcikale, zniszczonych domach i bu-

30°C w cieniu. Dzień jak każdy poprzedni minął do-

dynkach gospodarczych.

syć spokojnie. W tym okresie największym zagrożeniem dla lasów były warunki pogodowe, które sprzy-

Od rana w sobotę zaczęła się walka ze skutka-

jały powstawaniu pożarów. Stąd nasza wzmożona

mi klęski, która dla mnie trwa właściwie do dzisiaj.

czujność również po godzinach pracy. Po południu

Bardzo ciężko było patrzeć na zniszczony las. Na mój

jeden z pracowników nadleśnictwa organizował tzw.

las, gdzie dziesięć lat w okresie między 1996 a 2006

„polter” przed ślubem i część pracowników wybra-

rokiem byłem leśniczym, który traktowałem jako coś

ła się na to spotkanie do niedalekiej miejscowości

trwałego, niezniszczalnego. Wszystkie uprawy, które

Funka koło Chojnic. Wśród nich była również moja

zakładałem zostały zniszczone lub bardzo uszkodzo-

małżonka. Ja zostałem na miejscu ze względu na

ne. Do dzisiaj staram się oszczędzać niektóre młod-

duże zagrożenie pożarowe. Jeszcze o godzinie 18 nic

niki, które zostały mocno uszkodzone, a one cały

nie zapowiadało tragedii. Może za wyjątkiem „łow-

czas przypominają mi o nawałnicy i o mojej pracy

ców burz”, którzy zamieścili w Internecie informację

leśniczego.

o możliwości wystąpienia gwałtownych burz i porywistych wiatrów.

Mam bardzo mało zdjęć z tego okresu. Bo jak

Od godziny 19 pogoda diametralnie zaczęła się

można robić zdjęcia pokonanemu przyjacielowi, któ-

zmieniać. Pojawiły się chmury, zrobiło się parno i za-

ry miał być wieczny?

częło wiać. Na horyzoncie widać było błyski i w oddali
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Ireneusz Bojanowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk

słychać było odgłosy burzy. Nadeszła godzina 22:10

dłem na zewnątrz, aby sprawdzić stan pozostałych

i się zaczęło. Huraganowy wiatr, deszcz padający po-

budynków, nie stwierdziłem uszkodzeń. Zastana-

ziomo i odpadające konary grubych drzew. Widocz-

wiałem się, a co z moim wybudowanym domem,

ność prawie zerowa, bowiem białe smugi deszczu

a także domem córki, która z dwumiesięcznym syn-

w znaczny sposób ograniczały widoczność. Trwało to

kiem przebywała w szpitalu w Tucholi? Nie dało mi

około 40 minut. Potem nastąpiła cisza i ciemność. Za

to spokoju, wsiadłem do samochodu i pojechałem

chwilę włączył się agregat prądotwórczy i plac przy

sprawdzić. Na szczęście nic nie zostało uszkodzone,

siedzibie nadleśnictwa rozjaśnił się.

a co ważne, droga była przejezdna, w lesie leżały

Widok, który zobaczyłem (mieszkanie służbo-

tylko pojedyncze wywroty i złomy (oba domy i sie-

we znajduje się w biurowcu nadleśnictwa) – leżą-

dziba nadleśnictwa oddalone są od głównego fron-

ce grube konary drzew, mnóstwo drobnych gałęzi

tu przejścia nawałnicy w prostej linii o około 12 km).

i liści. Taki obraz nie napawał optymizmem. Wysze-

Pomyślałem, że to i tak jest nieźle, pomimo takiego
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huraganu. Mój optymizm bardzo szybko minął, gdy

nej trasy, zwanej potocznie „berlinką” (droga krajo-

około godziny 23 otrzymałem pierwszy telefon od

wa nr 22, trasa Berlin – Kaliningrad). Następna pró-

leśniczego Leśnictwa Okręglik i usłyszałem słowa:

ba – kierunek Brusy – podobna sytuacja. Moja jazda

- Panie nadleśniczy, nie mam lasu, wszystko leży.

zakończyła się w miejscowości Bielawy i znowu trze-

Za parę minut drugi telefon od leśniczego Leśnic-

ba było wracać. Wtedy już wiedziałem, że jest źle,

twa Ostrowy: - Panie nadleśniczy, wokół leśniczówki

a może nawet bardzo źle. Dla utrzymania chronologii

nie ma lasu, wszystko leży.

wydarzeń tamtych dni tylko wspomnę, iż uczestnicy

Pierwsze pytanie do leśniczych brzmiało:

„poltra” wrócili do swoich domów dopiero około go-

- Co z ludźmi i budynkami? Odpowiadali, że nikomu

dziny 8 następnego dnia, na szczęście cali i zdrowi,

nic się nie stało, wszyscy żyją, a budynki są raczej nie-

a mój wnuk ma się dobrze i w czerwcu 2020 roku

uszkodzone. To była dobra wiadomość. Pomimo tych

obchodził trzecie urodziny.

telefonów, nie wierzyłem w tak duży rozmiar szkód.

Rzeczywistą wielkość szkód poznałem dopiero po

Przez głowę przebiegała myśl – „przesadzają”. Co

dwóch tygodniach, bowiem po tym czasie znacząca

chwila otrzymywałem następne wiadomości. Pierw-

większość dróg została już odblokowana. Z przykro-

sza od żony, że są cali i zdrowi, ale nie wiadomo, kie-

ścią stwierdziłem, że wstępny szacunek miąższości

dy wrócą, bo drogi są zablokowane przez leżące drze-

uszkodzonych drzew, podany przez panów leśniczych

wa. Druga wiadomość – płonie szpital w Tucholi od

po tygodniu od wystąpienia nawałnicy jest jak naj-

uderzenia pioruna, trwa ewakuacja. A przecież leży

bardziej realny. Nasuwały się pytania: - Co dalej? - Od

tam córka z moim pierwszym wnukiem. Jakże by-

czego zacząć? - Jak długo potrwają prace porządko-

łem szczęśliwy, kiedy po nieprzespanej nocy przyszła

we? A czas nieubłagalnie mijał. No cóż, trzeba było

wiadomość od córki, że co prawda piorun uderzył

zebrać myśli i zacząć działać. Jak to robiliśmy, jakie

w szpital i nastąpiło lekkie zadymienie, ale nie było

były problemy, to wiedzą nasi pracownicy i te oso-

potrzeby ewakuacji.

by, które przeczytały tę książkę i wytrwały w czytaniu
aż do tego miejsca.

Po nadejściu świtu, około godziny 4 następnego
dnia, udałem się w teren, aby osobiście dokonać

A teraz może trochę ciekawostek, niekoniecznie

oględzin uszkodzonych drzewostanów. Kierunek –

poważnych, a może nawet zabawnych, ale i niebez-

Rytel, już po drodze spotkałem kilka samochodów

piecznych. Wiedzieliśmy, że praca ciężkim sprzę-

straży pożarnej jadących na sygnałach ratowniczych.

tem i z ograniczoną widocznością stwarza zagroże-

Przed Rytlem zmuszony byłem do powrotu, bowiem

nie dla ludzi. Nie musieliśmy długo czekać, aby się

drogę blokowały leżące drzewa. Ta sama sytuacja

o tym przekonać. Jeden z operatorów harwestera,

była na pozostałych drogach dojazdowych do głów-

jak zwykle skoro świt, rozpoczął prace przy ścince
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kolejnego drzewa-złomu, spojrzał i własnym oczom

nadleśnictwa. - Panie Inspektorze, wielki szacunek

nie wierzył. W gąszczu powalonych drzew dostrzegł

dla pana, że zauważył pan naszą pracę, nasz wy-

pochylonego człowieka zbierającego grzyby. Na py-

siłek. Niewątpliwie jest pan nielicznym wyjątkiem,

tanie: - Co pan tu robisz, pomimo zakazu wstępu do

dlatego wspomnienia o tej kontroli pozostaną na

lasu?, usłyszał odpowiedź: - Przecież uważam, a pan

długo w mojej pamięci.

też ma oczy.

Dla formalności dodam, że wszystkie trzy kontrole

Problemy z ludźmi pojawiały się na co dzień, bo-

potwierdziły prawidłowe działania nadleśnictwa przy

wiem każdy chciał zobaczyć z bliska skutki nawałni-

usuwaniu skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku

cy, łącznie z fotografowaniem się na jej tle, wcho-

nie wydając stosownych zaleceń. Prawidłową gospo-

dząc często na pochylone i naderwane drzewa. Straż

darkę potwierdzili też audytorzy, wykonujący okre-

leśna miała w tym temacie dużo pracy, a musiała

sowy audyt gospodarki leśnej w ramach certyfikacji

też zabezpieczyć przed kradzieżą dziesiątki tysięcy

PEFC w 2019 roku.

metrów sześciennych drewna przygotowanego do
wywozu i sprzedaży.

W naszym życiu tak bywa, że to co dobre pamię-

Przy tak ogromnym nawale prac, nie obyło się

tamy krótko, a co złe na długo pozostaje w pamięci.

bez kontroli. Tylko w okresie dwóch lat (2017-2019)

Nie zapominamy o naszych zniszczonych samocho-

mieliśmy trzy kontrole Inspekcji Lasów Państwo-

dach prywatnych wykorzystywanych do celów służ-

wych (wydział kontrolujący powołany w General-

bowych, a używanych w bardzo ciężkich warunkach

nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie).

terenowych. A rekompensaty? Możemy o tym tylko

Niektórzy uważają, że kontrole są wyróżnieniem

pomarzyć. Również dodatkowe nagrody za wytężo-

dla danej jednostki. Ja z tą tezą mocno bym pole-

ną pracę na klęsce już po półtora roku od nawałnicy

mizował. Pamiętam mały epizod z jednej z kontroli,

zniknęły i przeszły do historii. W zamian zmniejszono

gdy w planie była m.in. wizyta w terenie. Po kolejnej

dodatki funkcyjne obowiązujące na czas usuwania

trzeciej skontrolowanej pozycji i przejeździe przez

skutków nawałnicy. Ich wysokość powróciła do wiel-

część terenów po nawałnicowych, pan inspektor

kości obowiązującej przed klęską. Zresztą nie dziwią

stwierdził, że musi zadać mi jedno podstawowe py-

mnie te decyzje, bo już pod koniec 2019 roku sły-

tanie. A brzmiało ono tak: - Panie nadleśniczy, czego

szałem opinie, że prace na terenach poklęskowych

szukam tu w pańskim nadleśnictwie, cóż ja tu robię?

już się zakończyły. O ile rozumiem tego typu opinie

I dodał: - Wy macie tyle pracy, że czas, który mi po-

od ludzi niezwiązanych z lasem, to moje zdziwienie

święcacie jest czasem straconym. Jakże duże było

wzbudzają podobne stwierdzenia pracowników La-

moje zdziwienie, kiedy kontrolujący w tym miejscu

sów Państwowych i to na różnych szczeblach orga-

zakończył kontrolę terenową i wróciliśmy do biura

nizacyjnych.
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Szanowni Czytelnicy,

musiałem podejmować. Ogrom pracy w tak krótkim

pozwólcie, że w tym miejscu zwrócę się do mo-

czasie można wykonać tylko wtedy, kiedy traktuje-

ich pracowników z Nadleśnictwa Czersk. To oni

my się po partnersku i ze wzajemnym szacunkiem.

są bohaterami tamtych dni i całego okresu walki

Sądzę, że nam się to udało. Szczególne słowa uzna-

o przywrócenie nam wszystkim tego, co w ciągu jed-

nia kieruję w stronę młodych adeptów sztuki leśnej,

nej godziny uległo zniszczeniu. Na co dzień widać,

którzy zostali zatrudnieni na czas określony, na czas

że pracownicy są zmęczeni i klęska pozostawiła trwa-

usuwania skutków nawałnicy, a było was piętnastu.

ły ślad w ich psychice. Dotyczy to również ich rodzin,

Koleżanki i koledzy, przeszliście prawdziwy chrzest

a przede wszystkim dzieci. To właśnie w ich malut-

bojowy, a polem bitwy były zniszczone drzewosta-

kich główkach zapanował lęk i przerażenie. Na długo

ny. Dzisiaj możecie powiedzieć, że jesteście zwycięz-

zapamiętają tę noc i widok powalonych drzew. W tej

cami. Podziękowaniem niech będą moje starania

sytuacji przydatna okazała się pomoc psychologicz-

o dalsze zatrudnienie na czas nieokreślony w Lasach

na, którą nieodpłatnie zapewniło nadleśnictwo.

Państwowych. Do maja 2020 roku dziewięciu pra-

Nowe ekstremalne warunki pracy wywołały różne

cowników zostało zatrudnionych na czas nieokreślo-

reakcje. Są pracownicy, których nowa sytuacja prze-

ny w Nadleśnictwie Czersk, a sześciu w pozostałych

raziła, zdołowała, ale są i tacy, to trzeba przyznać,

nadleśnictwach RDLP w Toruniu (Dąbrowa, Przymu-

których zmobilizowała do intensywnego i działania

szewo, Włocławek i Gołąbki). To się Wam należało!

ukierunkowanego na szybką odbudowę zniszczonych lasów. Dobra organizacja i wykonawstwo prac,
ich postęp i widoczne efekty spowodowały, że dzisiaj
wszyscy z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Szanowni Przyjaciele lasów,
na kolejnych stronach znajdziecie listę pracowników nadleśnictwa, którzy swoją ciężką pracą uporządkowali tereny uszkodzone przez nawałnicę z 11 sierp-

Co do przyzwyczajenia… Nie można się przyzwyczaić do klęski, która spotyka nas – miejmy nadzie-

nia 2017 roku i przywrócili las, który będzie cieszył
oczy i radował serca tego i przyszłych pokoleń.

ję – raz w życiu w tak ogromnym rozmiarze. Może
dzisiaj spokojniej o niej rozmawiamy, widząc efekty

Ja już niedługo odchodzę na emeryturę. Dzięki

wzmożonej, konsekwentnej pracy i coraz bardziej

naszej wspólnej pracy mogę zameldować Najwyższe-

realny pozytywny jej finał. Jestem pełen podziwu

mu – Panie Boże, zadanie zostało wykonane. Dzięku-

dla pracowników nadleśnictwa. Podziwiam wy-

ję za opiekę i proszę o pieczę nad nami na dalsze lata.

trwałość, determinację w działaniu, a także wyro-

Oby epidemia „koronawirusa” była ostatnim katakli-

zumiałość dla niepopularnych czasami, ale wręcz

zmem na tej ziemi.

koniecznych decyzji, które jako kierownik jednostki

Darz Bór!
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Pracownicy Nadleśnictwa Czersk – aktualizacja sierpień 2020 r.
Lp.

Nazwisko

Imię

Stanowisko

1

BARTOSZ

JADWIGA

2

BEGER

KRZYSZTOF

podleśniczy Leśnictwo Odry, na czas prac pozyskania drewna poklęskowego podleśniczy w Leśnictwie Okręglik (05.09.2017 r. – 31.12.2018 r.)

3

BOJANOWSKI

IRENEUSZ

Nadleśniczy

4

CIEMINSKA

WIOLETTA

podleśniczy Leśnictwo Malachin, na czas po nawałnicy podleśniczy
Leśnictwa Olszyny (01.09.2017 r. – 11.11.2018 r.) i podleśniczy Leśnictwa
Płecno (12.11.2018 r. – 31.12.2018 r.)

5

CYGANOWSKI

SEBASTIAN

podleśniczy Leśnictwa Okręglik

6

DAJSKA

KATARZYNA

księgowy od 01.03.2018 r.

7

GAPSKA

DOMINIKA

stażysta od 01.11.2019 r.

8

GLANER

TERESA

starszy księgowy
podleśniczy Leśnictwa Okręglik (29.06.2018 r. – 31.07.2018 r.)
podleśniczy Leśnictwa Płecno (01.08.2018 r. – 11.11.2018 r.) podleśniczy
Leśnictwa Olszyny (od 12.11.2018 r.)

specjalista ds. zamówień publicznych i ochrony p.poż.

9

GLAZER

ROBERT

10

GRABANSKI

RAFAŁ

11

JEZIORSKI

WALDEMAR

12

KARCZ

JANUSZ

kierowca

13

KITZERMANN

MAREK

leśniczy Leśnictwo Olszyny

14

KOBIEROWSKA

ALEKSANDRA

15

KOŚMIEJA

ADAM

16

KULCZYK

MATEUSZ

17

KWAŚNIEWSKA

PAULINA

18

KWAŚNIEWSKI

MICHAŁ

19

ŁANGOWSKI

ŁUKASZ

20

ŁANGOWSKI

MIROSŁAW

21

LEPAK

PIOTR
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podleśniczy Leśnictwo Płecno, leśniczy Leśnictwa Płecno od 07.07.2020 r.
starszy Strażnik Leśny p.o. Komendanta Straży Leśnej

referent ds. administracji od lutego 2020 r.
specjalista Służby Leśnej ds. szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa
zastępca nadleśniczego ds. usuwania i zagospodarowania drewna
poklęskowego 01.09.2017 r., wcześniej specjalista Służby Leśnej ds.
gospodarki drewnem
księgowy od 04.05.2020 r., wcześniej zastępstwo na stanowisku specjalisty
ds. zamówień publicznych (01.06.2019 r. – 30.04.2020 r.), oraz referent
w zespole ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęskowego
(01.09.2017 r. – 31.05.2019 r.)
podleśniczy Leśnictwa Czersk, w okresie 05.09.2017 r. – 31.12.2018 r.
podleśniczy Leśnictwa Ostrowy, oraz podleśniczy tego leśnictwa 20.03.2019
r. – 17.04.2019 r.
referent ds. użytkowania lasu, wcześniej w latach 01.09.2017 r.
– 31.07.2019 r. referent w zespole ds. usuwania i zagospodarowania
drewna poklęskowego
inżynier nadzoru
leśniczy Leśnictwa Odry

22

MANIA

MARIUSZ

leśniczy Leśnictwa Ostrowy

23

MARACH

PIOTR

24

MILEWSKI

RAFAŁ

25

MISZEWSKA

SYLWIA

26

NIELEK

WOJCIECH

27

OSOWICKI

ELIGIUSZ

28

PEPLINSKI

JAN

29

PULTYN

LESZEK

zastępca nadleśniczego

30

ROGANSKI

PATRYK

stażysta od 01.10.2019 r.

31

ROMANOWSKI

JAN

32

RUDNIK

ADAM

sekretarz, administrator SILP i BIP

33

SABINIARZ

ALICJA

specjalista Służby Leśnej ds. edukacji przyrodniczo-leśnej od 18.04.2018 r.

34

SOBCZAK

MAREK

inżynier nadzoru od. 01.09.2018 r.

35

SONTOWSKI

FRANCISZEK

podleśniczy Leśnictwa Spierwia zatrudniony na okres po nawałnicy
od 04.09.2017 r., od 15.05.2020 r. podleśniczy Leśnictwa Spierwia
od 01.06.2018 r. leśniczy Leśnictwa Spierwia, wcześniej podleśniczy
w tym leśnictwie
starszy specjalista ds. pracowniczych i administracji
leśniczy Leśnictwa Okręglik
leśniczy Leśnictwa Czersk
starszy specjalista Służby Leśnej ds. lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa

specjalista Służby Leśnej ds. lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa

podleśniczy Leśnictwa Ostrowy

36

SOSNOWSKI

MACIEJ

referent w zespole ds. usuwania i zagospodarowania drewna
poklęskowego (od 01.05.2019 r.), wcześniej stażysta od 01.10.2017 r.
– 31.08.2018 r. i podleśniczy Leśnictwa Spierwia w latach 2017-2019,
od 15.05.2020 r. referent ds. gospodarki drewnem

37

ŚPICA

ADRIAN

podleśniczy Leśnictwa Ostrowy od 01.09.2017 r.

38

SZARAFIN

ROMAN

leśniczy Leśnictwa Juńcza

39

SZARAFIN

WIOLETTA

40

SZYMAŃSKA-BARRA

EWA

41

TALAŚKA

JANUSZ

leśniczy Leśnictwa Malachin

42

TRZEBIATOWSKI

DANIEL

podleśniczy Leśnictwa Spierwia zatrudniony na okres po nawałnicy
od 01.02.2018 r., od 15.05.2020 r. podleśniczy Leśnictwa Spierwia

43

WALIŃSKA

HANNA

starszy referent ds. administracji od 01.10.2019 r.

44

WYBRAŃSKI

ZBIGNIEW

45

ZAWISZEWSKI

RAFAŁ

specjalista Służby Leśnej ds. hodowli Lasu

46

ZBILSKI

DANIEL

starszy referent ds. administracji od 17.07.2018 r.

47

ZMUDA
TRZEBIATOWSKI

KAMIL

specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i przyrody, administrator SILP
i strony internetowej

48

ŻYCHSKI

MARCIN

główny księgowy
podleśniczy Leśnictwa Olszyny

podleśniczy Leśnictwa Juńcza, podleśniczy Leśnictwa Spierwia 05.09.2017
r. – 31.12.2018 r.

strażnik leśny
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Pracownicy, którzy pracowali w Nadleśnictwie Czersk przez część okresu po nawałnicy
1

ADAMKOWSKI

RAFAŁ

2

BOJANOWSKA

URSZULA

3

CZAPIEWSKA

NATALIA

4

CZAPIEWSKI

KAROL

5

JEZIORSKA

IRENA

6

KONEFKA

TOMASZ

7

KURYŁO

ADRIAN

8

LANDOWSKA

BARBARA

9

ŁOŃSKA

RENATA

10

MANIA

JAN

11

TOJZA

PRZEMYSŁAW

12

WAŻNY

BARTŁOMIEJ

13

WAŻNY

PRZEMYSŁAW

zatrudniony w Nadleśnictwie Czersk jako specjalista Służby Leśnej
ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa wykonujący obowiązki
na terenie całej RDLP w Toruniu (01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.).
Od 01.01.2018 r. główny specjalista SL
ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa w RDLP w Toruniu
starszy księgowy, 27.08.2020 r. przeszła na emeryturę
stażysta od 01.10.2017 r., następnie referent ds. administracji
29.06.2018 r. – 31.12.2019 r., przeszła do Nadleśnictwa Dąbrowa
podleśniczy Leśnictwa Okręglik 04.09.2017 r. – 31.03.2020 r.,
przeszedł do Nadleśnictwa Przymuszewo
starszy księgowy, 29.07.2019 r. przeszła na emeryturę
podleśniczy Leśnictwa Ostrowy 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.,
przeszedł do Nadleśnictwa Dąbrowa, gdzie został podleśniczym Leśnictwa
Czersk Świecki
strażnik leśny 11.09.2017 r. – 31.08.2019 r., przeszedł do Nadleśnictwa
Dąbrowa, gdzie również jest strażnikiem leśnym
starszy specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu,
15.07.2019 r. przeszła na emeryturę
specjalista ds. administracji i obsługi sekretariatu biura,
27.08.2020 r. przeszła na emeryturę
leśniczy Leśnictwa Płecno, 06.07.2020 r. przeszedł na emeryturę
leśniczy Leśnictwa Spierwia do 31.05.2018 r.,
przeszedł do Nadleśnictwa Rytel, jest leśniczym Leśnictwa Jakubowo
podleśniczy Leśnictwa Płecno 18.12.2017 r. – 30.04.2020 r.,
przeszedł do Nadleśnictwa Włocławek
strażnik leśny 11.09.2017 r. – 31.03.2020 r.,
przeszedł do Nadleśnictwa Gołąbki

Był las i... będzie
las! My – czerscy
leśnicy zapewniamy, że odbudujemy
to, czego dokonała
niszczycielska
siła natury.
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
I ODPOWIEDZI:
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• Kiedy miała miejsce nawałnica? W naszym nadleśnictwie rozpoczęła się 11 sierpnia 2017 roku
około godziny 22:10 i trwała około 30 minut.
• Jaką powierzchnię lasu uszkodziła nawałnica?
W całej Polsce około 80 tys. ha uległo uszkodzeniu, jest to powierzchnia zbliżona powierzchni
całej Warszawy. W Nadleśnictwie Czersk uszkodzeniu uległo około 8 000 ha, w tym zniszczenia
całkowite wystąpiły na powierzchni 3 500 ha.
• Jaka była siła wiatru? Niestety nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyż nie
było urządzeń pomiarowych w epicentrum przejścia nawałnicy. Szacunkowo określa się, że wiatr
mógł wiać z prędkością około 200 km/h.
• Kiedy zostaną odbudowane lasy? Można powiedzieć, że czas odnowień już dobiega końca, ostatnie hektary poklęskowe obsadzimy wiosna 2021
roku. Będzie można stwierdzić, że lasy zostały odbudowane. Jednak przywrócenie całego układu
ekosystemowego do stanu, jaki był przed nawałnicą, potrwa co najmniej kilkadziesiąt lat.
• Czy nawałnica z 11 sierpnia 2017 roku była klęską? Tak i nie. Rada Ministrów nie wprowadziła
stanu klęski żywiołowej. Natomiast Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłosił w nadleśnictwach, w których odnotowano szkody, tzw. „stan
siły wyższej”. W naszym systemie informatycznym
(SILP- System Informatyczny Lasów Państwowych)
zjawiska uznane jako stan siły wyższej ewidencjonuje się w module „Rejestr klęsk”. Stąd często
w ujęciu leśników nawałnicę postrzegamy jako
klęskę. Często też używane jest przez nas określenie „poklęskowe” - określające czas po przejściu
nawałnicy.
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• Ile zwierząt zginęło w wyniku nawałnicy? Nie
zostały przeprowadzone dokładne badania w tym
zakresie, z naszych obserwacji terenowych możemy stwierdzić, że nie znaleźliśmy martwych
dużych ssaków (jeleni, saren, dzików, wilków, bobrów itp.). Jest to niezwykle ciekawe, czyżby przeczuwały? Jeśli chodzi o obserwacje terenowe, to
wszyscy zgodnie potwierdzamy, że 12 sierpnia
i przez kilka kolejnych tygodni w lesie, a raczej
w tym, co po nim pozostało, panowała niezwykle
przygnębiająca cisza, zapewne zginęło, a na pewno wyniosło się z terenu klęski, wiele drobniejszych zwierząt - ptaków, ssaków.
• Czy, gdyby wasze lasy składały się z innych gatunków niż sosna, to straty byłyby mniejsze?
Pod działaniem tak silnego wiatru połączonego
z ulewnym deszczem (praktycznie zbliżonym do
poziomego), łamały się drzewa różnych gatunków. W Nadleśnictwie Czersk odnotowaliśmy
uszkodzenia ok. 20 różnych gatunków drzew od
iglastych (sosna, świerk, modrzew), do gatunków
liściastych (brzoza, buk, dęby, grab, jesion, klon,
lipa i inne). Tutaj możemy posłużyć się przykładami z innych nadleśnictw klęskowych: Runowa
i Lipusza, które posiadały na części lasy liściaste,
w których poziom uszkodzeń osiągał również
100%.
• Dlaczego na powierzchniach, gdzie odnawiacie las sadzicie głównie sosnę? Owszem, sadzimy głównie sosnę, bo skład gatunkowy nowych
upraw zależy od jakości siedlisk, czyli od żyzności
gleby. Na terenie nadleśnictwa występują głównie
siedliska słabe (mało żyzne gleby), stąd najwięcej
u nas sosny. Jednocześnie w pełni wykorzystuje-

my żyźniejsze siedliska sadząc tam gatunki liściaste (dęba, buka, klona i wiele innych).
• Dlaczego więcej słyszy się o nawałnicy w Rytlu,
aniżeli w Czersku, Lipuszu itd.? Sądzimy, że to
głównie za sprawą mediów, które skoncentrowały się na relacjonowaniu tragedii, do jakiej doszło
w obozie harcerskim w pobliżu miejscowości Suszek na terenie Nadleśnictwa Rytel i niedaleko
miejscowości Rytel. Jeśli chodzi o szkody w lasach,
to sądzimy, że popularności Nadleśnictwu Rytel
przysporzyły też drzewostany przy drodze krajowej nr 22. Pokazywały je praktycznie wszystkie
media. Inne nadleśnictwa (Czersk, Lipusz, Gniezno, Runowo) nie posiadają w obszarze uszkodzonym tak ruchliwych dróg. Ponadto media rządzą
się swoimi zasadami i nie zawsze ich relacje odzwierciedlają stany faktyczne.
• Czy w polskich lasach występowały podobne
zjawiska jak nawałnica z 2017 roku? Tak, występowały i zapewne w przyszłości będą występować takie i podobne zjawiska. Huragan o dużym
zasięgu i niszczącej sile wystąpił, np. w 2002 roku
w Puszczy Piskiej w okolicach miejscowości Pisz
w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku. Uszkodzeniu uległo wówczas około 45 tys. ha lasów na terenie 16 nadleśnictw.
W naszych okolicach (około 30 km od Nadleśnictwa Czersk), w Nadleśnictwie Trzebciny w lipcu
2012 roku w wyniku trąby powietrznej zniszczone
zostały lasy o powierzchni około 550 ha.
• Czy nawałnica była trąbą powietrzną? Nawałnica nie była trąbą powietrzną, w dużym skrócie…
był to po prostu silny wiatr połączony z ulewnymi

opadami. Chętnych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej odnośnie analizy naukowej nawałnicy i genezy powstania niszczycielskich porywów
wiatru odsyłamy do publikacji w języku angielskim: Taszarek M., Pilguj N., Orlikowski J., Surowiecki A., Walczakiewicz S., Pilorz W., Piasecki K.,
Pajurek Ł., Półrolniczak M., 2018: „Derecho evolving from the mesocyclone – a tudy of 11 August
2017 severe weather outbreak in Poland: event
analysis and high-resolution simulation”.
W Nadleśnictwie Czersk podczas nawałnicy wiało z kierunku południowo-zachodniego
(SW-SSW), co prezentuje fragment ortofotomapy
i zdjęcie zamieszczone poniżej.

Na zdjęciu widać, że większość powalonych drzew leży praktycznie
w jednym kierunku
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• Czy odbudowa lasów zniszczonych przez nawał-

zgodnie ze sztuką leśną. Należy wziąć pod uwa-

nicę już się zakończyła? Prace pozyskania uszko-

gę, że wszystkie te prace będą miały ogromny

dzonego drewna zakończyliśmy w 2019 roku.

rozmiar, który wynika z wielkości powierzchni

Obsadzenie całej powierzchni uszkodzonej zakoń-

poklęskowej.

czymy na wiosnę 2021 roku. Jednak nie zakończy

• Czy były sosny bardziej odporne na wiatr, które

to procesu odbudowy lasów. Czeka nas jeszcze co

przetrwały nawałnicę? Na terenie uszkodzonym

najmniej kilkanaście lat wytężonej pracy, aby za-

w sąsiednim Nadleśnictwie Lipusz, przeprowa-

pewnić optymalne warunki wzrostu nowym nasa-

dzono badania dotyczące smukłości drzew znisz-

dzeniom. Będziemy musieli wykonywać poprawki,

czonych i tych, które ocalały. Smukłość (stosunek

czyli dosadzać sadzonki, tam gdzie nie przyjmą się

wysokości do grubości) jest parametrem określa-

te, które już posadziliśmy. Następnie wykonywać

jącym podatność drzew na złamania. W wyniku

zabiegi pielęgnacyjne w młodych drzewostanach..

badań dowiedziono, że w obliczu tak silnego wia-

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zagrożeniem

tru smukłość drzew i ich wiek nie miały znaczenia

i konkurencją dla młodych drzewek jest trzcinnik

i wpływu na podatność na uszkodzenia. Więcej

i czeremcha amerykańska. Jeżeli pojawią się

o badaniach i ich wyniku można przeczytać

w zbyt dużych ilościach, będziemy musieli je usu-

w artykule pt. „Smukłość w obliczu klęski”, który

wać. Następnie przyjdzie kolej na zabiegi tzw.

ukazał się w maju 2020 r. w miesięczniku „Głos

czyszczeń wczesnych i późnych, trzebieży itd.,

Lasu”.
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