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NA DOBRY POCZĄTEK

L ASY PAŃSTWOWE 
MAJĄ W DZIEDZINIE 
KOMUNIKACJI LEPSZE 

I GORSZE DOŚWIADCZENIA, 
KTÓRE WSZYSCY OBSERWU-
JEMY (i mamy o nich własne zdanie).  
Postanowiłem podzielić się z Wami 
moimi bardzo subiektywnymi przemy-
śleniami, jak w siedmiu krokach prze-
grać każdą publiczną batalię. Dlatego 
stworzyłem praktyczny antyporadnik 
radzenia sobie z komunikacyjnymi pro-
blemami. Ponieważ niektórzy sygna-
lizują mi, że ostatnio pisuję strasznie 
poważnie, mam nadzieję, że wybaczy-
cie mi tym razem lekkie przymrużenie 
oka. Ale do rzeczy:

Krok pierwszy: chowaj głowę 
w piasek, jak długo możesz. Uwierz 
w  magię autosugestii – jak nie bę-
dziesz wymawiał na głos słowa „kry-
zys wizerunkowy”, to on pójdzie so-
bie do sąsiada. Pomoże też odcięcie 
się od internetu i mediów.

Krok drugi: działaj wyłącznie bez 
planu, na żywioł. Planowanie jest 
dla mięczaków, niech Twój czyn – 
wbrew słowom Napoleona Bonaparte 
– znacznie wyprzedza myśl. Ignoruj 
zarządzenia i polityki komunikacyjne. 
Przecież pisały je jakieś gryzipiórki, 
które nic nie wiedzą o życiu. 

Krok trzeci: w otoczeniu rozmawiaj 
tylko z tymi, którzy biją Ci brawo i zga-
dzają się z Tobą w stu procentach. Uni-
kaj ludzi o odmiennym lub neutralnym 
zdaniu. Praca z tymi drugimi to ciężki 
i wymagający solidnego przygotowania 
kawałek chleba, ci pierwsi za to dają 
szybką nagrodę taniej popularności. 
Jeśli już rozmawiasz z takimi osobami – 
zachowuj się tak, jakbyś zjadł wszystkie 
rozumy, szydź z nich od czasu do czasu 
lub traktuj z lekceważeniem. Używaj 

języka możliwie zawiłego i jak najbar-
dziej fachowego – niech się męczą ze 
zrozumieniem, o co Ci chodzi.

Krok czwarty: nie ufaj fachowcom 
od PR-u, zwłaszcza tym z szeregów 
LP. Oczywiste jest, że każdy człowiek 
zna się na PR-ze (tak jak na medycynie), 
nie trzeba do tego ani wiedzy, ani do-
świadczenia. PR-owcy swoje rady mogą 
sobie wsadzić w buty. Nie mów im, co 
planujesz. Niby po co wszystkie szcze-
ble LP miałyby mówić jednym głosem?

Krok piąty: stawiaj na ludzi agre-
sywnych, szukających rozróby i nie-
chcących nikogo przekonać. Nigdy 
nie korzystaj z tych mocniejszych me-
rytorycznie lub umiejących skutecznie 
rozmawiać z innymi, bo tylko zamazu-
ją przekaz. Zapomnij o 90 procentach 
opinii publicznej, która nie ma jeszcze 
swojego zdania w danej sprawie i po 
mordobiciu będzie Cię miała za pienia-
cza i awanturnika. Pamiętaj, liczy się 
tylko zdanie nielicznych, ale swoich.

Krok szósty: nie szukaj sojuszników, 
ekspertów, przyjaciół ani wsparcia. 
Przecież wiadomo, że bitwy wygrywa 
się w pojedynkę.

Krok siódmy: traktuj wszystkich 
obcych, a zwłaszcza dziennikarzy, jak 
śmiertelnych wrogów. Ignoruj ich py-
tania, unikaj kontaktu, nie tłumacz 
skomplikowanych zagadnień, tylko od-
syłaj – najlepiej do szkoły. 

A na co mi taki antyporadnik, jak ja 
chcę robić to dobrze? – powiesz. Odpo-
wiem: wierzę. Zrób po prostu wszystko 
na odwrót: nie lekceważ kryzysów, za-
ufaj ekspertom od PR-u, planuj, zbieraj 
sojuszników, mów do niezdecydowa-
nych, szanuj oponentów. 
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MIGAWKI

Rok po huraganie
Wciąż trwa usuwanie skutków huraganu stulecia. O stratach i działaniach leśników, walczących o odtworzenie dziesiątek tysięcy 
hektarów lasów, mówiono na konferencji „Las powróci” zorganizowanej w Nadleśnictwie Czerniejewo (RDLP Poznań) rok po kata-
strofie.
Całkowita powierzchnia do odnowienia i ponownego zalesienia na terenie czterech poznańskich nadleśnictw najbardziej dotknię-
tych klęską (Gniezno, Czerniejewo, Jarocin i Piaski) wynosi ok. 3,5 tys. ha. Do końca tego roku planuje się odnowić 130 ha lasów. 
– Przewidujemy odnowienie 230 ha w 2019 r., a w kolejnych latach po 500 ha rocznie. Za pięć lat powinniśmy cieszyć się z nowego 
pokolenia lasu na powierzchniach poklęskowych – oceniał Michał Michalak, nadleśniczy z Nadleśnictwa Gniezno.
Dużo uwagi podczas spotkania poświęcono sprzedaży drewna poklęskowego, którego wartość handlowa z każdym tygodniem 
maleje. Mimo znacznej ilości masy drewna (ok. 750 tys. m sześc.) sporo udało się jednak sprzedać. – Sprzedaliśmy blisko 600 tys. 
m sześc. drewna. W standardowych warunkach dyrekcja poznańska sprzedaje 2 mln m sześc. rocznie – akcentował dyrektor RDLP 
w Poznaniu Tomasz Markiewicz. 
By wywieźć z lasu taką ilość drewna, uruchomiono składy pociągowe. Do wywiezienia surowca użyto 46 pociągów, które łącznie 
wywiozły ponad 68 tys. m sześc. drewna. Resztę wywoziło blisko 19 tys. ciężarówek. Szacuje się, że w skali kraju koszt uporania się 
ze skutkami nawałnic sięgnie nawet miliarda złotych.  RAFAŁ ŚNIEGOCKI

Listy intencyjne LGW podpisane
Jastrzębska Spółka Węglowa weźmie udział w pierwszej w Polsce aukcji 
pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku Węgla. 

List intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych podpisali 27 sierpnia br. w Warsza-
wie dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. technicznych oraz 
strategii i rozwoju – Tomasz Śledź i Artur Dyczko.

Leśne Gospodarstwa Węglowe to pionierskie w tej skali przedsięwzięcie Lasów Państwowych. Projekt, wdrożony eksperymentalnie 
na powierzchni 12 tys. ha w 23 nadleśnictwach w całym kraju, polega na odpowiednim zmodyfikowaniu działań prowadzonych tam 
przez leśników, tak by zwiększyć zdolność tych lasów do pochłaniania dwutlenku węgla. 

– Szacujemy, że przez m.in. zwiększanie udziału pewnych gatunków drzew, nowe zalesienia, sprzyjanie odnowieniom naturalnym 
czy działania zapobiegające nadmiernym uszkodzeniom leśnej gleby, LGW w ciągu 30 lat pochłoną dodatkowo 1 mln ton dwutlenku 
węgla. Bardzo cieszy mnie, że we współpracę z nami w tak ważnym dla ogółu projekcie chcą angażować się liderzy polskiej gospodarki 
– wyjaśnił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Podczas tegorocznych targów Pol-Eco System w Poznaniu planowane jest przeprowadzenie pierwszej w Polsce aukcji poświadczeń 
dodatkowo pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku Węgla dla przedsiębiorców. Cały dochód ze sprzedaży JDW Lasy Państwo-
we przeznaczą na prośrodowiskowe działania wskazane przez nabywców (wśród projektów do wyboru są m.in. wsparcie ochrony ga-
tunkowej bociana czarnego, sokoła wędrownego, budowa lub modernizacja ścieżek edukacyjnych, obiektów turystycznych, stworzenie 
arboretum krzewów polskich itp.).

Podobne listy intencyjne w sprawie współpracy w realizacji projektu LGW podpisały z Lasami Państwowymi m.in. PKN Orlen, 
PGNiG, KGHM Polska Miedź, Enea, Energa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz PKP Cargo.
 KRZYSZTOF TRĘBSKI
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Nowe życie  
starych obiektów
Nagroda główna, dwa wyróżnienia oraz trzy 
zwycięstwa w plebiscycie internautów to efekt udziału 
jednostek Lasów Państwowych oraz związanych 
z leśnictwem w tegorocznej XXII edycji konkursu 
„Modernizacja Roku 2017”. Gala wręczenia nagród 
odbyła się 24 sierpnia w Zamku Królewskim  
w Warszawie.

Idea przewodnia konkursu, którego 
organizatorem jest Stowarzyszenie 
Ochrony Narodowego Dziedzictwa 

Materialnego przy współudziale Związ-
ku Powiatów Polskich oraz Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Budownictwa, to 
„propagowanie i wspieranie działań dla 
ratowania obiektów i budowli dziedzictwa 
narodowego”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 
540 obiektów. Tytuł „Modernizacji Roku 
2017” w kategorii „Obiekty edukacyjne” 
przyznano Nadleśnictwu Krucz za przebu-
dowę i modernizację zabytkowej masztalarni 
i dostosowanie jej do potrzeb nowoczesnego 
Centrum Promocji LP. Inwestycja ta uhono-
rowana została również nagrodą Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych.

Z kolei w kategorii „Obiekty zabytko-
we” wyróżnienie otrzymało Nadleśnictwo 

Koszęcin, które było inwestorem przebu-
dowy budynku nadleśnictwa. Stworzono 
tam nowoczesny obiekt biurowy przyjazny 
osobom niepełnosprawnym. W kategorii 
„Obiekty hotelarsko-konferencyjne” wy-
różnienie przyznano Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa za stworzenie na kanwie 
budynku fabrycznego z lat 60. XX w. Cen-
trum Konferencyjno-Wystawienniczego. 
Obiekty te zwyciężyły również w interne-
towym głosowaniu na najbardziej popular-
ne modernizacje w Polsce.

Zwycięzcą w plebiscycie internetowym 
w kategorii „Nowy obiekt w przestrzeni 
urbanistycznej” okazało się Nadleśnictwo 
Strzelce Krajeńskie będące inwestorem 
budynku biurowego oraz garażowo-maga-
zynowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną.

JERZY DRABARCZYK

Łazienki  
z myśliwską nutą
Sygnałem z 95 rogów myśliwskich roz-
brzmiewających w amfiteatrze w Łazien-
kach Królewskich w Warszawie rozpoczął 
się koncert muzyki myśliwskiej, zorga-
nizowany przez Polski Związek Łowiecki 
pod hasłem „Witaj Polsko”. Koncert odbył 
się z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz 95-lecia 
powstania PZŁ.
W trakcie występu swój kunszt gry na ro-
gach myśliwskich oraz na instrumentach 
koncertowych zaprezentowało kilka-
naście zespołów oraz solistów. Główną 
atrakcją był koncert muzyki patriotycznej 
wykonany, jak twierdzą organizatorzy, 
po raz pierwszy na rogach myśliwskich. 
Jego słuchacze i uczestnicy otrzymali 
śpiewniki i wspólnie odśpiewali m.in. 
„Warszawiankę” Karola Kurpińskiego, 
pieśni patriotyczne i powstań narodo-
wych, pieśni legionowe, a także pieśni 
i piosenki partyzanckie.
Poza koncertem odbywały się wystawy 
i kiermasze, gdzie oprócz promocji łowie-
ctwa i leśnictwa przygotowano różnego 
rodzaju atrakcje dla dzieci i młodzieży 
związane z tymi dziedzinami. Swoje 
stoiska poza PZŁ przygotowały Wydział 
Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Wydział Leśny SGGW i IBL. 
Uczestnicy spotkania mogli oddać krew 
w ramach akcji „Darz Bór, dasz krew”. 
Chętni mogli też obejrzeć stanowiska 
prezentujące asortyment myśliwski, 
a także posmakować dziczyzny.
Współorganizatorami koncertu wraz 
z PZŁ były Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Lasy Państwowe. JERZY DRABARCZYK
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Z Europy do polskich lasów
W Antoninie (RDLP Poznań) odbyła się kolejna edycja międzynarodowych warsztatów 
Workcamp. Uczestniczyło w nich 15 studentów leśnictwa z Estonii, Litwy, Grecji, Mace-
donii, Chorwacji, Południowego Sudanu, Kanady, Wielkiej Brytanii, Walii, Czech, Włoch 
oraz Danii. Duża część zajęć odbyła się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Rychtalskie”. Adepci leśnictwa poznawali osobliwości przyrodnicze poznańskich 
nadleśnictw, zapoznawali się z tutejszymi metodami gospodarowania lasami, a także 
prezentowali metody stosowane w swoich państwach. Była to doskonała okazja do 
wymiany doświadczeń i poglądów na temat obecnej i przyszłej kondycji lasów na świecie.
Wydarzenie zorganizowano przy współpracy Lasów Państwowych, Europejskiej Unii 
Leśników oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

RAFAŁ ŚNIEGOCKI

Rzeczny plener
Na początku sierpnia w Centrum Zarzą-
dzania Łęgami w Czeszewie (Nadleśni-
ctwo Jarocin) już po raz szósty artyści 
plastycy z całej Polski spotkali się na 
plenerze, tym razem pod hasłem „Rzeka”. 
Przedstawiali w swoich pracach rzekę 
oraz towarzyszące jej naturalne otocze-
nie – każdy w swoim niepowtarzalnym 
stylu. Efekt działań artystycznych to ok. 
100 prac w technice akwareli oraz – po 
raz pierwszy – kilka rzeźb z naturalnych 
leśnych materiałów. Novum imprezy jest 
również kolekcja pocztówek inspirowa-
nych pięknem nadwarciańskich łęgów. 
Prace z tegorocznej imprezy oraz z lat 
poprzednich zostały zgromadzone 
w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie 
i zaprezentowane na wystawie pople-
nerowej. Tradycyjnie po plenerze jego 
uczestnicy posadzili „drzewa artystów”. 
W przyszłym roku plener odbędzie się 
pod hasłem „Motyle”.  MAREK DOBROCZYŃSKI
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W LASACH PAŃSTWOWYCH 

Tu się 
zacietrzewi

OŚRODEK W NADLEŚ-
NICTWIE SPYCHOWO 
(RDLP OLSZTYN) OT-

WARTO 29 CZERWCA. W  URO-
CZYSTOŚCIACH UCZESTNICZY-
LI LEŚNICY, myśliwi, przedstawiciele 
administracji publicznej, mediów oraz 
świata nauki – specjaliści w  dziedzinie 
ochrony kuraków leśnych. Spotkaniu to-
warzyszyło sympozjum naukowe „Ho-
dowla i reintrodukcja cietrzewia – zagro-
żenia, praktyka, przyszłość”. 

Podczas swojego wystąpienia Jan Tabor, 
naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów 
Przyrodniczych DGLP, podkreślał, że 
projekt wpisuje się w zachodzący od wie-
lu lat proces dostosowywania gospodar-
ki leśnej do wymagań ochrony przyrody 
i oczekiwań społecznych. Obecny sposób 
zarządzania lasami sprawia, że warunki 
siedliskowe i stan populacji wielu gatun-
ków wciąż się poprawiają. Mariusz Orze-
chowski, dyrektor RDLP w Olsztynie, 
zwrócił uwagę, że w samej RDLP Olsztyn 
obecnie realizowane są projekty dedyko-
wane ochronie cietrzewia, rybołowa, żubra 
oraz wielu chronionym siedliskom. 

DRASTYCZNY SPADEK
Po dynamicznym wzroście liczebności 
cietrzewia na Pojezierzu Mazurskim 
po II wojnie światowej nie ma już śladu. 
Obecnie obserwuje się zanikanie kolej-
nych stanowisk i drastyczny spadek li-
czebności tamtejszej populacji, o czym 
przypomniał Marian Szymkiewicz – or-
nitolog, znawca mazurskich cietrzewi 
oraz członek zespołu doradczego projektu 
czynnej ochrony cietrzewia. Analogiczna 
sytuacja ma miejsce w całej Polsce. Nie-
korzystne okoliczności sprawiły, że w kil-

kunastu krajowych ostojach żyje obecnie 
zaledwie 400–500 osobników. 

Leśnicy już od kilkunastu lat włą-
czają się w działania ratunkowe, o czym 
przekonywali słuchaczy nadleśniczo-
wie z  nadleśnictw Ruszów, Jedwabno 
i  Szczytno podczas swoich prelekcji. 
Zarówno przedstawiane działania, jak 
i wcześniejsze projekty kończyły się z róż-
nym skutkiem. W jednych ostojach spad-
ki zostały zahamowane, w innych popu-
lacji nie udało się odtworzyć. Wspólnie 
zebrane doświadczenia i wnioski mogą 
jednak pomóc w osiągnięciu lepszych wy-
ników w przyszłości.

JAK POMÓC CIETRZEWIOM
Powstanie ośrodka jest dotychczas naj-
bardziej spektakularnym efektem sześcio-
letniego projektu, trwającego od 2017  r. 
Zaangażowani są w niego leśnicy z 17 
nadleśnictw RDLP Białystok, Olsztyn, 
Radom, Lublin i Wrocław. Ich wspólnym, 
nadrzędnym celem jest zachowanie wolno 
żyjących populacji cietrzewia w awifaunie 
Polski. W opinii niektórych specjalistów 
Lasy Państwowe, z uwagi na zarządzanie 
odpowiednimi siedliskami oraz środkami 
na ochronę przyrody, są jednym z nielicz-
nych, jeśli nie jedynym podmiotem w kra-
ju, który jest w stanie tego dokonać. 

W ramach projektu nadleśnictwa starają 
się kształtować biotopy zgodnie z preferen-
cjami siedliskowymi cietrzewi: odkrzacza-
ją tereny otwarte i wykaszają roślinność, 
redukują liczebność populacji lisów, je-
notów, borsuków, kun, szopów i dzików, 
organizują odłowy i wywożenie jastrzę-
bi na znaczne odległości. Minimalizują 
w ten sposób największe zagrożenie, z ja-
kim przychodzi się zmierzyć cietrzewiom 

w  codziennym życiu – drapieżnictwem. 
Jednocześnie prowadzone są działania ma-
jące na celu zwiększenie poziomu wody, 
minimalizację zagrożeń ze strony grodzeń 
i presji turystycznej. Wszystko to pomaga 
w zwiększeniu rozrodczości i przeżywal-
ności cietrzewi oraz daje czas wsiedlanym 
ptakom na adaptację – poznanie natural-
nych wrogów i włączenie się w życie lokal-
nych populacji. 

Newralgicznym punktem projektu jest 
zasilanie lokalnych populacji ptakami z ze-
wnątrz. Problem ten szczegółowo przed-
stawili podczas konferencji niekwestiono-
wani specjaliści: dr Andrzej Krzywiński 
z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, 
Janusz Kobielski – nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Ruszów, prowadzący reintrodukcję 
głuszców i cietrzewi w Borach Dolnoślą-
skich, oraz Zenon Rzońca zarządzający 
Ośrodkiem Hodowli Głuszca w Nadleśni-
ctwie Wisła. Jest to zadanie bardzo złożo-
ne i pracochłonne, wymagające wielu zgód 
od organów ochrony przyrody, związane 
z budową wolier adaptacyjnych, pozyska-
niem ptaków odpowiedniej jakości, ich 
bezpiecznym transportem, zapewnieniem 
ciągłej opieki i nadzoru weterynaryjnego, 
badaniami genetycznymi, wsiedlaniem 
i późniejszym monitoringiem telemetrycz-
nym, genetycznym oraz obserwacyjnym. 

POWRÓT DO WOLNOŚCI 
Badania nad skutecznością wsiedleń wy-
kazały, że wypuszczając ptaki bezpośred-
nio po przywiezieniu, skazuje się je na 
szybką śmierć – stają się łatwą zdobyczą 
drapieżników, np. lisów. Dlatego Lasy 
Państwowe nie szczędzą środków na me-
tody, które dają ptakom większe szanse na 
przetrwanie.

W Spychowie działa już Ośrodek Hodowli Cietrzewia. To kluczowa 
inwestycja projektu rozwojowego LP „Czynna ochrona cietrzewia 
na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”  
i jedna z ostatnich szans na uratowanie tego gatunku. 
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Za najbardziej skuteczną uznaje się 
metodę „Born to be free” opracowaną 
przez dr. Andrzeja Krzywińskiego, któ-
rej elementy przedstawił na sympozjum 
sam autor. Nadleśnictwo Ruszów wyko-
rzystuje ją już od kilku lat. W docelowym 
miejscu wsiedleń na kilkunastu hektarach 
powstają powierzchnie adaptacyjne z wo-
lierami szczelnie zabezpieczone siatką, 
pastuchami i fladrami. Dorosłe ptaki 
przystępują tam do rozrodu. Wysiady-
waniem jaj i opieką nad potomstwem zaj-
muje się samica. Młode u jej boku uczą się 
odpowiednich zachowań. Mogą też swo-
bodnie wychodzić poza wolierę – w  ten 
sposób stają się samodzielne. Dzięki temu 
w momencie osiągnięcia dojrzałości są 
przygotowane do życia na wolności.

Drugą metodą jest wsiedlanie dojrzałych 
ptaków sprowadzonych z prywatnych ho-
dowli bądź odłowionych z zagranicznych 
populacji. Ptaki przez kilka tygodni przy-
stosowują się do nowych warunków w wo-
lierach adaptacyjnych, po czym wypuszcza 
się je na wolność. Metodę tę wykorzystuje 
obecnie Nadleśnictwo Jedwabno.

Kluczowym elementem tej układanki 
jest coroczne pozyskiwanie odpowiedniej 
liczby ptaków o właściwym pochodzeniu 
genetycznym – o ważności tego działania 
opowiadał dr Robert Rutkowski z Muze-
um i Instytutu Zoologii PAN w Warsza-
wie. W prywatnych hodowlach ptaków 
spełniających wymagania jest stosunkowo 
niewiele, a sprowadzanie ich z zagranicy 
to dość żmudny proces. Należy pamiętać, 
że reintrodukcja ma szansę powodzenia 
wtedy, gdy przez kilka lat będzie wsied-
lanych od kilkunastu do kilkudziesięciu 
osobników rocznie. Sukcesu rozrodczego 
nie można jednak przewidzieć, co znacz-
nie utrudnia planowanie działań. Dlatego 
aby urozmaicić źródła pozyskiwania ku-
raków leśnych, zdecydowano o powstaniu 
ośrodka w Nadleśnictwie Spychowo. 

WOLIERY JAK W NATURZE
Konstrukcja budynku nawiązuje swym 
charakterem do tradycyjnego budowni-
ctwa Mazur. Elementy drewniane zostały 
zaimpregnowane wyłącznie przez opa-
lenie, dzięki czemu uniknięto zastoso-
wania środków chemicznych mogących 
mieć negatywny wpływ na ptaki. Dla 
zapewnienia przyszłym mieszkańcom 
jak najlepszych warunków korzystano 
z  najnowszych rozwiązań hodowlanych, 
uwzględniono też rady krajowych specja-
listów, m.in. Andrzeja G. Kruszewicza – 

dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicz-
nego w Warszawie, oraz Zenona Rzońcy. 

Wnętrze budynku to przede wszyst-
kim osiem wolier hodowlanych, z któ-
rych cietrzewie będą mogły przechodzić 
do wolier zewnętrznych. Woliery zostały 
zaprojektowane tak, by zapewnić ptakom 
spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dzię-
ki osłonięciu ścian i podpór ekranami 
sznurkowymi zminimalizowano ryzy-
ko urazów mechanicznych u cietrzewi. 
Docelowo jedynie część wolier będzie 
użytkowana jednocześnie. Dzięki temu 
w razie konieczności odizolowania niektó-
rych osobników bądź na czas czyszczenia 
wolier będzie można niemal bezstresowo 
przenieść ptaki. Każdą z czterech wolier 
ma zamieszkiwać stado złożone z koguta 
i kilku cieciorek. Zapewnienie warunków 
zbliżonych do naturalnych ma zachęcać 
ptaki do rozrodu. Młode będą wycho-
wywane przez cieciorki, a po osiągnięciu 
dojrzałości – przenoszone do wolier adap-
tacyjnych. Pierwsi mieszkańcy zawitają do 
ośrodka jesienią. Od grudnia 2016 r. prze-
bywają w wolierach tymczasowych, gdzie 
od dwóch lat przystępują do rozrodu. 

Wyposażenie ośrodka umożliwia opie-
kunom sprawne dostosowywanie aranżacji 
wnętrza do bieżących potrzeb oraz utrzy-
manie odpowiednich warunków sanitar-
nych. Jest to o tyle istotne, że cietrzewie są 
wyjątkowo trudne w hodowli. Wśród licz-
nych prywatnych hodowli ptaków w Pol-
sce jedynie dwie zajmują się cietrzewiami 
i osiągają sukces hodowlany. Również 
w  ogrodach zoologicznych cietrzewi jest 
bardzo niewiele. Wynika to z biologicz-
nych uwarunkowań tego gatunku, m.in. 
płochliwości, niewielkiej odporności na 
stres i dużej podatności na infekcje. Prowa-

dzi to do większej śmiertelności i mniejszej 
rozrodczości niż u innych gatunków hodo-
wanych kuraków. Profesor Rajmund Sokół 
z Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyj-
nych Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie udowadniał podczas 
swojego wystąpienia, jak groźne dla cie-
trzewi są niektóre gatunki pierwotniaków 
odporne na powszechnie stosowane środki 
lecznicze. Przez to infekcje często prowa-
dzą do śmierci. 

Uwzględnienie dotychczasowych do-
świadczeń w hodowli cietrzewia spo-
wodowało, że obecny kształt ośrodka 
i  zastosowane rozwiązania są niespoty-
kane w  innych hodowlach. Profesjonal-
ne podejście Nadleśnictwa Spychowo 
podkreślał dyrektor RDLP w Olsztynie, 
dziękując nadleśniczemu oraz państwu 
Aleksandrowi i Joannie Adamskim, któ-
rzy na co dzień opiekują się cietrzewiami. 

Przed hodowcami długa droga. Ośro-
dek w Spychowie z całą pewnością będzie 
cennym źródłem pozyskiwania ptaków 
do wsiedleń, lecz nie pokryje całego za-
potrzebowania. Na szczęście są i inne 
światełka w tunelu – w tym roku w Nad-
leśnictwie Jedwabno po kilku latach ciszy 
ponownie można było usłyszeć czuszyka-
nie tokujących cietrzewi, a populacja ku-
raków w Borach Dolnośląskich w Nad-
leśnictwie Ruszów, niegdyś wymarła, jest 
obecnie szacowana na 30–35 osobników. 
Co ważniejsze, odnotowano tam pierw-
szy od lat lęg w naturze. Jedna jaskółka 
wiosny nie czyni, lecz bez wątpienia zwia-
stuje jej nadejście.

W LASACH PAŃSTWOWYCH 

MATEUSZ GRZĘBKOWSKI
Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP

mateusz.grzebkowski@lasy.gov.pl

Przed hodowcami cietrzewi 
długa droga. Ośrodek 
w Spychowie z całą pewnością 
będzie cennym źródłem 
pozyskiwania ptaków do 
wsiedleń, lecz nie pokryje 
całego zapotrzebowania
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Napięcie 
rozładowane

PROBLEM ZOSTAŁ SZCZE-
GÓŁOWO OPISANY 
W  REPORTAŻU „STAW-

KA WIĘKSZA NIŻ ZNOŚNA” („Głos 
Lasu” nr 9/2017). Otóż na mocy zmiany usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych z 2002 r. 
przestało obowiązywać zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości za tereny znajdujące się 
pod liniami energetycznymi. Z kolei za spra-
wą uchwalonej wówczas ustawy o podatku 
leśnym znaczenia nabrała kategoria, jaką tym 
gruntom nadano. Od terenów sklasyfikowa-
nych jako „lasy” pobiera się bowiem podatek 
leśny, a od „terenów różnych” – podatek od 
nieruchomości lub podatek najwyższy – dla 
gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. 

Umowy zawarte pomiędzy nadleśni-
ctwami a spółkami energetycznymi obli-
gowały nadleśnictwa do przedstawiania 
spółkom złożonej w gminie deklaracji po-
datkowej – na tej podstawie nadleśnictwa 
miały otrzymywać zwrot kosztów podatku, 
co jest zgodne z przepisami ustawy o lasach. 
Nadleśnictwa wyliczały podatek od grun-
tów leśnych, a gminy zaczęły dokonywać 
korekty składanych deklaracji podatkowych 
– od terenów zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Nadleśnictwa odwo-
ływały się od korekty podatkowej narzuca-
jącej wyższy podatek (w przeciwnym razie 
spółki nie zwróciłyby kosztów), jednak bez-
skutecznie. Sprawy trafiały do wojewódz-
kich sądów administracyjnych, a nawet do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

HORRENDALNIE WYSOKIE OPŁATY
Pierwotnie orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych popierało stanowisko Lasów, 

jednak później uległo diametralnej zmia-
nie. Wyrokiem z 9 marca 2017 r. (II FSK 
2224/16) NSA uznał, że nieruchomości, 
na których posadowione są urządzenia 
służące do przesyłu mediów, powinny 
być obarczone podatkiem od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Co gorsza, korekta podatku 
dotyczyła pięciu lat wstecz.

Zgodnie z umowami zawartymi ze 
spółkami zajmującymi się dystrybucją 

mediów, nie zwracały one nadleśnictwom 
pieniędzy do momentu, kiedy sprawa 
nie przeszła przez wszystkie instancje. 
Dopiero wyrok sądu może ostatecznie 
uchylić przedstawioną przez gminę ko-
rektę podatkową, co dotychczas nie miało 
miejsca (ponad 30 wyroków podtrzymu-
jących najwyższe opodatkowanie). Nad-
leśnictwa muszą więc ponosić całe koszty 
podatku włącznie z odsetkami – są to już 
znaczne kwoty. 

Jednak na koszty narażone były nie 
tylko nadleśnictwa. Spółki energetyczne 
sygnalizowały, że masowy wzrost opo-
datkowania spowoduje tak drastyczne 
zwiększenie kosztów przesyłu energii 
elektrycznej, że będą musiały wzrosnąć 
stawki opłat za energię, co dotknie całe 
społeczeństwo.

SPRAWA ROZWIĄZANA
Problem wymagał zmian ustawowych, 
na co nieustannie wskazywały Lasy Pań-
stwowe. Po długim czasie zostały zaini-
cjowane przez rząd. 27 czerwca do Sejmu 
wpłynął druk numer 2668 – rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. 
Niecały miesiąc później, 20 lipca, został 
przegłosowany przez Sejm, a 7 sierpnia 
podpisał go prezydent. 

Zmiana wprowadza w ustawie o podat-
ku leśnym zapis mówiący o tym, że za lasy 
zajęte na wykonywanie innej działalności 
gospodarczej niż działalność leśna nie 
uznaje się lasów: przez które przebiegają 
urządzenia wchodzące w skład przed-
siębiorstwa zajmującego się działalnością 
telekomunikacyjną i przesyłową, pasy 
technologiczne, czyli grunt wokół tych 
urządzeń, oraz strefy bezpieczeństwa, 
strefy kontrolowane wokół tych urządzeń.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 
2019 r. Rozwiąże problem od przyszłego 
roku, niemniej wiele nadleśnictw ocze-
kuje na wyroki sądowe w sprawie zwrotu 
już zapłaconych podatków.

Grunty Lasów Państwowych, przez które przebiegają linie 
energetyczne, stały się tykającą bombą, która w każdej chwili 
mogła wybuchnąć. Wszystko za sprawą niekorzystnych (jak się 
okazało) zapisów w ustawie o podatku leśnym oraz w ustawie  
o podatkach i opłatach lokalnych.

TOMASZ ESMAN
tomasz.esman@cilp.lasy.gov.pl

Dopiero wyrok 
sądu może 
ostatecznie 
uchylić 
przedstawioną 
przez gminę 
korektę 
podatkową
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W LASACH PAŃSTWOWYCH

Nowe leśniczówki  
i kancelarie 

ZANIM ROZWIĄZANIE 
ZACZĘŁO OBOWIĄ-
ZYWAĆ, UJĘTE W NIM 

PROPOZYCJE ZOSTAŁY POD-
DANE KONSULTACJOM – zyskały 
akceptację wydziałów infrastruktury 
regionalnych dyrekcji LP. Wzorzec 
architektoniczny zaprojektowano dla 
kancelarii leśniczego: pojedynczej oraz 
podwójnej (dla dwóch leśnictw), a tak-
że tradycyjnej leśniczówki z kancelarią 
i częścią mieszkalną. Z chwilą wejścia 
w życie zarządzenia nowo powstające 
w Lasach Państwowych budynki tego 
typu muszą być projektowane zgodnie 
z wzorcem. Nowo budowane kance-
larie dla obsady więcej niż dwóch leś-
nictw powinny być architektonicznie 
zbliżone do projektów wzorcowych. 
Wszystkie kancelarie i leśniczówki 
mają być projektowane w technologiach 
prefabrykowanego szkieletu drewnia-
nego z maksymalnym wykorzystaniem 
drewnianych elementów wykończenio-
wych.

STANDARD, NIE SZABLON
Nadleśniczy jako inwestor ma jednak 
trochę do powiedzenia. W projektach 
zostały zaproponowane dwie techno-
logie: System C24 i Steico. Pierwsza 
polega na wykorzystaniu drewna kon-
strukcyjnego klasy C24 (świerku, sosny 
czy modrzewia), druga to budownictwo 
drewniane z użyciem tzw. dwuteowych 
belek klejonych. Możliwe są jednak mo-
dyfikacje obu zaproponowanych tech-
nologii. Obligatoryjna jest prefabrykacja 
elementów budynku na hali produkcyj-
nej i ich krótki montaż na placu budowy 

w celu uniknięcia wpływu warunków 
atmosferycznych na konstrukcję. Nad-
leśniczy może też sam wybrać, czy jako 
ocieplenie ścian budynku wykorzystać 
wełnę mineralną, czy też lepszą, ale 
droższą wełnę drzewną. Nie narzuca mu 
się również innych szczegółów, np. spo-
sobu wykończenia. Także kolorystykę 
czy pokrycie dachowe obiektu inwestor 
może zaprojektować sam, oczywiście 
w porozumieniu z  projektantem. – Jest 
dość duża elastyczność. Nie chcieliśmy 

sugerować kolorystyki czy wykończenia 
budynku, ponieważ w różnych częś-
ciach kraju trzeba je dostosowywać do 
lokalnych uwarunkowań czy warunków 
zabudowy, które też mogą narzucać 
szczegółowe rozwiązania. Nie da się 
opracować projektu uniwersalnego dla 
całego kraju – podkreśla Marcin Gu-
towski, starszy specjalista w Wydziale 
Infrastruktury DGLP. 

PIERWSZE NA PRZEŁOMIE ROKU
Zdaniem Gutowskiego jest szansa, że 
zestandaryzowane kancelarie i leśni-
czówki zaczną powstawać pod koniec 
tego lub na początku przyszłego roku. 
– Wiele jednostek czekało na zarzą-
dzenie i już zlecają przygotowanie pro-
jektów budowlanych – zaznacza. Co 
nowe zarządzenie da pracownikom? 
– Leśniczowie po prostu dostaną no-
woczesne i energooszczędne budynki. 
Co istotne – wszystkie zaprojektowa-
ne według jednego wzorca, o jednym 
standardzie i rozmiarze. Większe 
znaczenie nowy wzorzec będzie miał 
dla nadleśniczych. Nie będą już mieli 
problemu z wyborem ofert projekto-
wych, a przecież różnych propozycji 
architektoniczno-budowlanych jest na 
rynku bardzo wiele – twierdzi. 

Jak zauważa Gutowski, efekty zmian 
będzie widać dopiero po latach: – My-
ślę, że o tym, jak nowo projektowane 
budynki przyjmą się w praktyce, będzie 
można powiedzieć najwcześniej za rok, 
po wybudowaniu pierwszych obiektów. 

Powstał standard architektoniczny dla nowo powstających 
budynków kancelarii leśniczego i leśniczówek. Wprowadza go 
zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 41 z 22 czerwca br.

Przed inwestycją
Załączniki do zarządzenia 
zawierają dokumenty potrzebne 
do przeprowadzenia inwestycji:
•  wzór opisu technicznego (do 

dostosowania przez jednostki 
LP), 

•  wytyczne dla potencjalnych 
wykonawców, 

•  propozycję potencjalnych 
rozwiązań dla części 
instalacyjnej,

•  dokumentację 
architektoniczno-budowlaną 
dla obu typów technologii (C24 
i Steico) wraz ze wstępnymi 
obliczeniami statycznymi.

Według szacunkowego kosztorysu 
zbudowanie pojedynczej 
kancelarii w technologii Steico 
wyniesie ok. 246 tys. zł, kancelarii 
podwójnej – ok. 311,1 tys. zł, 
kancelarii z leśniczówką zaś ok. 
527,9 tys. zł. W technologii C24 
koszty oszacowano odpowiednio 
na: 215,8 tys. zł, 273 tys. zł 
i 474 tys. zł. 

JERZY DRABARCZYK 
jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
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Nowe leśniczówki  
i kancelarie 

Kancelaria pojedyncza, 
jednokondygnacyjna 
z nieużytkowym 
poddaszem – nie 
są przewidziane 
stropy nośne, które 
pozwalałyby na jego 
zagospodarowanie. 
Zaplanowano w niej 
biuro, pomieszczenie 
gospodarcze, kuchnię 
i łazienkę

Kancelaria podwójna. 
Ma jedno wejście 
i dwa osobne biura 
z pomieszczeniami 
gospodarczymi oraz 
kuchnię i łazienkę 

Leśniczówka 
z kancelarią. Sama 
leśniczówka ma wejście 
do części mieszkalnej, 
sypialnię, kuchnię, 
łazienkę i salon oraz 
poddasze z trzema 
pokojami. Pozostała 
część budynku, w której 
znajduje się kancelaria 
wraz z zapleczem, jest 
oddzielona od części 
mieszkalnej drzwiami 
i ma oddzielne wejście 
z zewnątrz
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W TERENIE

ASF: dużo  
zależy od nas

AFRYKAŃSKI POMÓR 
ŚWIŃ (ASF), NIEULE-
CZALNA CHOROBA 

WIRUSOWA ŚWIŃ I DZIKÓW, jest 
oficjalnie obecna na terytorium Pol-
ski od lutego 2014 r. Wtedy wykryto 
pierwszy przypadek choroby u padłego 
dzika, znalezionego w bezpośrednim 
sąsiedztwie granicy z Białorusią. Od 
tamtego czasu wirus rozprzestrzenił 
się z województwa podlaskiego na 
lubelskie i mazowieckie, obejmując 
w tym ostatnim, z dość dużym nasile-
niem, aglomerację warszawską. 

TROPIENIE ŹRÓDEŁ CHOROBY
Wirus jest zagrożeniem wyłącznie dla 
świń i dzików. Obecnie nie ma szcze-
pionki, która mogłaby pomóc w zwal-
czaniu choroby. Obowiązuje zakaz le-
czenia ASF, a jedynym sposobem jego 
eliminacji jest wybicie zarażonego stada. 
W przypadku dzików sprawą podsta-
wową jest usuwanie padłych zwierząt ze 
środowiska – przyczyną upadku mniej 
więcej połowy z nich jest właśnie ASF. 

Dyrektor generalny Lasów Państwo-
wych zarządził stałe monitorowanie 
lasów pod kątem wykrywania pad-
łych dzików, połączone z uprzątaniem 
szczątków z terenów leśnych i dezyn-
fekowaniem miejsc, w których zostały 
znalezione. Od 1 stycznia 2018 r. do 
końca czerwca br. w ramach tego moni-
toringu wykryto ponad 1,3 tys. padłych 
dzików lub ich szczątków, z czego u bli-
sko 530 stwierdzono wirusa ASF. Tym 
samym zlikwidowano ok. 530 źródeł 
rozprzestrzeniania się choroby. Prze-
szukiwanie terenów leśnych z pomocą 
wojska prowadzą również wojewodowie 
we współpracy z nadleśnictwami.  

SKUTKI DLA GOSPODARKI  
Szukanie martwych dzików, dezynfekcja 
miejsc, w których je znaleziono, utylizacja 
zabitych świń, dezynfekcja chlewni oraz 
odszkodowania dla rolników to olbrzy-
mie koszty obciążające budżet państwa, 
po części również Lasy Państwowe (wyżej 
wymienione działania w ramach monito-
rowania obszarów leśnych). Ponadto wy-
stąpienie ASF w danym kraju lub regionie 
skutkuje utratą prawa do eksportu świń 
i  mięsa wieprzowego. Tym samym wiele 
gospodarstw nastawionych na hodowlę 
świń traci źródło utrzymania. Traci rów-
nież cała gospodarka narodowa z powodu 
ograniczenia wpływów z eksportu, utraty 
rynków zbytu itp. Szybka zmiana profilu 
produkcji w gospodarstwie rolnym nasta-
wionym na hodowlę trzody chlewnej jest 
niezwykle trudna, a czasem wręcz nie-
możliwa. 

Do świadomości leśników i myśliwych 
musi w pełni dotrzeć informacja o potrzebie, 
wręcz konieczności zmniejszenia liczebno-
ści dzików, także na obszarach, na których 
choroba jeszcze nie występuje. To zadanie 
jest konsekwentnie realizowane w  ośrod-
kach hodowli zwierzyny Lasów Państwo-
wych. W ostatnich czterech sezonach ło-
wieckich w OHZ LP odstrzelono ok. 120 
tys. dzików (średnio ok. 30 tys. rocznie). 
Przed wystąpieniem ASF pozyskanie to 
było o niemal połowę mniejsze. Liczebność 
dzików została istotnie ograniczona. 

PODSTAWOWE ŚRODKI  
OSTROŻNOŚCI
Do zakażenia chorobą może dojść przez 
bezpośredni kontakt zdrowych świń albo 
dzików z zarażonymi (martwymi lub cho-
rymi) świniami lub dzikami. Kluczową 
rolę odgrywa jednak człowiek, którego 

choroba nie atakuje, ale może on ułatwić 
jej rozprzestrzenianie się. Wystarczy kon-
takt z zakażonymi zwierzętami (żywymi 
lub padłymi) lub przedmiotami skażony-
mi przez wirusa (jak odzież), by stać się 
jego przenosicielem. Niebezpieczne jest 
też skarmianie zwierząt mięsem lub pro-
duktami mięsnymi pochodzącymi z  za-
każonych zwierząt (odpadki wędlin, mięsa 
niepoddanego obróbce cieplnej), odpadami 
kuchennymi i podrobami. Bardzo dużym 
zagrożeniem są niepoddane dezynfekcji 
pojazdy wjeżdżające często do lasu i wy-
jeżdżające z niego, np. te używane do 
polowań, przewożenia tusz odstrzelonych 
dzików, ale także do prac leśnych.

Szczególnie leśnicy i myśliwi zobowią-
zani są do zachowania podstawowych 
zasad bioasekuracji – z uwagi na to, że 
częściej niż inni przebywają na terenach 
leśnych, gdzie mogą mieć kontakt z wiru-
sem. Zatem powinni pamiętać o dezyn-
fekcji pojazdu, którym się poruszają po 
lesie, oraz sprzętu używanego do polowa-
nia. Czyszczenie tego ostatniego musi być 
przeprowadzane dokładnie i zawsze przed 
opuszczeniem terenu, na którym obywa-
ło się polowanie. Należy także pilnować 
zmiany obuwia i odzieży po wyjściu z lasu. 
Ponadto leśnicy i myśliwi nie powinni ho-
dować świń, a wręcz unikać wchodzenia 
do chlewni.

Strzelone dziki, zwłaszcza w strefie za-
grożenia i w strefie ograniczeń, nie powinny 
być patroszone w miejscu pozyskania. Na-
leży dostarczyć je w całości do punktu gro-
madzenia tusz (chłodni) i tam wypatroszyć 
– w specjalnie zabezpieczonym miejscu. Pod 
żadnym pozorem nie wolno pozostawiać po 
zakończeniu polowania patrochów w lesie. 
Kontakt z krwią, płynami ustrojowymi lub 
fragmentami ciała zakażonego zwierzęcia 

Ludzie, w tym leśnicy i myśliwi, są jednym z głównych wektorów 
roznoszenia wirusa ASF. Ich zachowanie ma istotny wpływ na 
rozprzestrzenianie się tej choroby.
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może przyczynić się do zachorowania dzie-
siątków kolejnych zwierząt.

INSTRUKCJE DLA TURYSTÓW
Zachowanie zasad bioasekuracji w kontek-
ście zapobiegania rozprzestrzenianiu się wi-

rusa ASF ma szczególne znaczenie w okresie 
letnim oraz wczesnojesiennym, kiedy mamy 
do czynienia ze wzmożonym ruchem tury-
stycznym, a także zbieraniem runa leśnego. 
Komisja Europejska w stosownej decyzji 
zaleciła prowadzenie wzmożonej kampanii 

informacyjnej. Koordynuje ją Główny In-
spektorat Weterynarii, ale muszą się w nią 
włączyć również jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych wszystkich szczebli. 

Szczególnie istotne jest, aby osoby 
niezwiązane z gospodarką leśną i łowie-
ctwem miały dostęp do informacji na 
temat zagrożenia ze strony wirusa ASF, 
środków ostrożności podczas pobytu 
w  lesie i sposobu postępowania w przy-
padku znalezienia padłego zwierzęcia. 
Materiały informacyjne są dostępne na 
stronach internetowych Głównego In-
spektoratu Weterynarii, a także Lasów 
Państwowych (www.lasy.gov.pl). Powin-
ny jednak znaleźć się także na tablicach 
ogłoszeń przy leśniczówkach, kancela-
riach leśniczych, ścieżkach edukacyjnych, 
a więc w miejscach często odwiedzanych 
przez turystów, okolicznych mieszkań-
ców itp. Szeroki dostęp do informacji na 
temat ASF może istotnie wpłynąć na za-
chowania ludzi, a tym samym ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa. 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ 
Wiedzą powszechną powinno być to, że 
na terytorium Polski obowiązuje bez-
względny zakaz wnoszenia i wwożenia na 
teren gospodarstwa, gdzie są utrzymywane 
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części 
tusz dzików i produktów ubocznego po-
chodzenia zwierzęcego pochodzących od 
dzików, a także materiałów i przedmiotów, 
które mogły zostać skażone wirusem ASF, 
oraz zakaz wykonywania czynności zwią-
zanych z obsługą świń przez osoby, które 
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły 
w polowaniu na zwierzęta łowne lub odło-
wie takich zwierząt. 

Równie ważną informacją jest ta, że na 
obszarach objętych restrykcjami w związ-
ku z ASF każdy odstrzelony dzik powi-
nien zostać dostarczony, wraz ze wszyst-
kimi częściami ciała, w tym z narządami 
wewnętrznymi, do położonego na tym 
samym obszarze punktu skupu dziczy-
zny, zakładu obróbki dziczyzny lub inne-
go zakładu nadzorowanego przez organ 
inspekcji weterynaryjnej, w którym mogą 
być przechowywane tusze lub skóry dzi-
ków. Tusze, wszystkie części ciała oraz 
skóry dzików mogą być przemieszczane 
z tych punktów i zakładów wyłącznie po 
uzyskaniu ujemnego wyniku badania la-
boratoryjnego w kierunku ASF.  

ASF w liczbach 
Wirus ASF jest niezwykle odporny na czynniki środowiskowe. Jego 
przeżywalność we krwi szacuje się na 18 miesięcy, w kale na 11 dni. 
W mięsie mrożonym przeżywalność dochodzi do 1000 dni. Wirus traci swoją 
aktywność dopiero po 20 minutach gotowania w temperaturze 60 st. C. 
Od lutego 2014 r. do końca czerwca br. wystąpiło 2411 przypadków ASF 
(u dzików) i 156 ognisk (u świń). Znaleziono 4145 padłych dzików lub ich 
szczątków, z czego u 2798 wykryto wirusa ASF. W wymienionych 156 
ogniskach trzeba było zabić i zutylizować 20 613 świń. 

JAN BŁASZCZYK
Kierownik Zespołu Gospodarki Łowieckiej w DGLP

jan.blaszczyk@lasy.gov.pl
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DROGA NAREWKOW-
SKA ŁĄCZY DWIE 
P U S Z C Z A Ń S K I E 

MIEJSCOWOŚCI: BIAŁOWIE-
ŻĘ NA POŁUDNIU I NAREWKĘ 
NA PÓŁNOCY. Swój początek ma 
przy drodze powiatowej z Hajnówki do 
Białowieży, przecina drogę Białowieża 
– Budy między miejscowościami Pogo-
rzelce i Teremiski. Jest ważnym szlakiem 
komunikacyjnym, ponieważ skraca trasę 
z Białowieży do Narewki o 20 km. Alter-
natywna trasa, okalająca całą puszczę, li-
czy przeszło 40 km, zmuszając kierowców 
do przejazdu przez Hajnówkę. 

Przez wiele lat koszty utrzymania 
drogi ponosiło starostwo powiatowe 

w Hajnówce. Ponieważ były one zbyt 
duże, z czasem zadanie to przejęły Lasy 
Państwowe, które w 2001 r. udostępniły 
drogę dla ruchu publicznego. Znajduje 
się przy niej Szlak Dębów Królewskich, 
jest to też najkrótszy i najwygodniejszy 
dojazd do Kosego Mostu. Oba te obiekty 
to ważne atrakcje turystyczne regionu. 

Dotychczas nadleśnictwa Browsk 
i  Białowieża, przez które przebiega 
droga, dokonywały jedynie jej bieżą-
cych napraw, zapewniając przejezdność. 
Utrzymanie odpowiedniego stanu na-
wierzchni nie jest jednak łatwe. Prze-
jeżdżające samochody wybijają w niej 
dziury i wzbijają tumany kurzu, który 
jest nieznośny dla osób zwiedzających 

okolicę pieszo lub rowerem. Często pa-
dające deszcze zamieniają drogę w błot-
nistą maź.  

Droga narewkowska jest też częścią 
najdłuższej trasy rowerowej w Polsce 
–  szlaku Green Velo przebiegającego 
przez pięć województw. Uczestnictwo 
w tym projekcie wymaga od gospodarza 
terenu nie tylko stworzenia odpowied-
niej infrastruktury dla rowerzystów, 
ale również zapewnienia utwardzonej, 
przyjaznej rowerzystom drogi. – Obec-
na nawierzchnia utrudnia utrzymanie 
standardów trasy Green Velo, do czego 
zobowiązuje nas umowa – tłumaczy Da-
riusz Skirko, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Białowieża.

Droga  
przez mękę
Kwestia modernizacji biegnącej przez środek Puszczy 
Białowieskiej drogi narewkowskiej stała się kolejną odsłoną 
toczącego się tam od paru lat konfliktu. Mieszkańcy walczą 
o przeprowadzenie inwestycji, która jest jednak blokowana przez 
aktywistów ekologicznych. 

Droga narewkowska  
to ważny szlak dla 
turystów i społeczności 
lokalnej. Niestety 
doraźne remonty 
nawierzchni nic nie dają
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ZŁOTY ŚRODEK
Na wniosek mieszkańców, lokalnych sa-
morządów i organizacji turystycznych 
leśnicy postanowili zmodernizować dro-
gę. Decyzja administracyjna starosty po-
wiatu hajnowskiego z 2016 r. zezwalająca 
na inwestycję wskazywała, że termin prac 
musi przypadać poza okresem lęgowym 
ptaków. Ze względu na panujące wtedy 
złe warunki atmosferyczne rozpoczęcie 
prac znacznie się opóźniło. – Na remont 
drogi narewkowskiej czekamy już dwa 
lata. Ciągłe wejścia z pracami po 1 wrześ-
nia są obarczone ryzykiem zmiany pogo-
dy, dlatego sprawa ciągnie się aż tyle czasu 
– mówi Mikołaj Pawlicz, wójt gminy Na-
rewka. Chcąc przyspieszyć modernizację, 

Nadleśnictwo Białowieża zwróciło się 
z wnioskiem do wójta gminy Białowieża 
o wydanie pozwolenia na przeprowadze-
nie robót pod koniec okresu lęgowego, 
czyli po 1 lipca.

Po uzyskaniu niezbędnych dokumen-
tów i pozwoleń długo wyczekiwana mo-
dernizacja ruszyła. Oprotestowali ją jed-
nak aktywiści ekologiczni, przedstawiając 
swoje argumenty w apelu do ministra 
środowiska. „Nie mogąc przejść obojętnie 
obok kolejnej szkodliwej ingerencji Lasów 
Państwowych w przyrodę Puszczy zwra-
camy się do Pana z prośbą o pilną inter-
wencję w związku z planem asfaltowania 
tzw. Drogi Narewkowskiej, przecinającej 
cenne fragmenty tego unikalnego w świe-

cie kompleksu leśnego” – czytamy we 
wstępie otwartego listu do Ministra Śro-
dowiska z 4 czerwca tego roku, podpisa-
nego w imieniu sygnatariuszy apelu przez 
Radosława Ślusarczyka, prezesa Pracowni 
na rzecz Wszystkich Istot.

W apelu jest także mowa o „asfaltowa-
niu drogi”, co jest co najmniej naduży-
ciem. Planując rodzaj nawierzchni, inwe-
stor – nadleśnictwa Browsk i Białowieża 
– musiał pogodzić wiele aspektów, m.in. 
wziąć pod uwagę dobro przyrody oraz 
spełnić oczekiwania mieszkańców i tury-
stów. – Optymalną, kompromisową dla 
turystów, społeczeństwa i przyrody war-
stwą jest warstwa emulsyjno-mineralna, 
która nie wpływa znacznie na środowi-

Taką nawierzchnię 
planowano położyć  

na drodze narewkowskiej. 
Zawartość frakcji mineralnej 

wynosi w niej  
minimum 90 proc.  



16 | GŁOS LASU |  WRZESIEŃ 2018

sko. Jest to akceptowalny wybór – uwa-
ża nadleśniczy Skirko. Zawartość frakcji 
mineralnej w tym rodzaju nawierzchni to 
minimum 90 proc., natomiast pozostałą 
część stanowi lepiszcze sklejające kru-
szywo. Zaletą wybranej nawierzchni jest 
również to, że jest kładziona w niższej 
temperaturze niż typowy asfalt. 

Oprócz apelu powstała również pety-
cja do ministerstwa, którą mógł podpisać 
każdy zaniepokojony modernizacją drogi, 
o tytule „Nie dla asfaltowania Puszczy 
Białowieskiej”. Także w tym dokumencie 
błędnie zarzuca się leśnikom, że na dro-
dze narewkowskiej planują położyć asfalt. 
Zdaniem autorów apelu to obecny stan 
drogi jest kompromisem między tury-
styką i potrzebami lokalnej społeczności 
a potrzebami przyrody. Ponadto możemy 
tam przeczytać, że „jest to niewątpliwie 
marnowanie środków publicznych na cel 
bardzo kontrowersyjny, nieodpowiedzial-
ny i zwyczajnie niepotrzebny”.

ZŁA DROGA
W apelu i petycji do ministra pojawiły się 
także inne argumenty przeciwko przebu-
dowie drogi. Zdaniem aktywistów wzrost 
natężenia ruchu znacznie zwiększy ry-
zyko wypadków z udziałem zwierząt. 
„Zmiana nawierzchni i wzrost prędkości 
pojazdów spowodują, że zwierzęta nie 
będą w stanie podejmować bezpiecznej 
ucieczki przed pojazdami, co będzie mia-
ło szczególnie fatalne skutki w okresach 
wzmożonej aktywności turystycznej, 
przy gwałtownych wzrostach natężenia 
ruchu pojazdów”. Jednak zastosowanie 
warstwy emulsyjno-mineralnej, na której 
występuje wiele drobnych, niezwiązanych 
kamyków, sprawia, że przyczepność po-
jazdów staje się gorsza. Dlatego myślący 
zdroworozsądkowo kierowca nie pokusi 
się, aby rozwijać nadmierną prędkość, 
która mogłaby zakończyć się poślizgiem 
i wylądowaniem w przydrożnym rowie. 

Sygnatariusze apelu obawiają się też, że 
modernizacja będzie oznaczała „zwięk-
szenie przekrojów rowów” w związku 
z  potrzebą zapewniania odpowiedniego 
nawodnienia nowej „drogi asfaltowej”. Jak 
uspokaja Dariusz Skirko, przy moderni-
zacji drogi zostaną wykorzystane istnieją-
ce już rowy, które w zupełności wystarczą. 
Zostaną wyremontowane i ewentualnie 
połączone w miejscach, w których ich 
ciągłość z różnych przyczyn została prze-
rwana, ponieważ obliguje do tego prawo 
budowlane.

Autorzy petycji przeciwko „asfaltowa-
niu puszczy” twierdzą także, że „w  wy-
niku wyasfaltowania drogi biegnącej 
w terenie chronionym dojdzie do zmniej-
szenia powierzchni siedlisk dostępnych 
dla gatunków”. Dariusz Skirko zapewnia 
jednak, że droga nie będzie budowana 
na nowo ani rozbudowywana, a jedynie 
zostanie położona nowa nawierzchnia 
– powierzchnia drogi się więc nie zmieni. 
Kolejnym argumentem aktywistów jest 
„zwiększenie ryzyka pożarów”. W Pusz-
czy Białowieskiej nadal stoi i leży posusz 
świerkowy, który stanowi poważne za-
grożenie pożarowe. – Lepsza nawierzch-
nia to krótszy czas przebywania w lesie, 
więc też mniejsze prawdopodobieństwo 
spowodowania pożaru – mówi Mirosław 
Kwiatkowski z Laboratorium Ochro-
ny Przeciwpożarowej Lasu w Instytucie 
Badawczym Leśnictwa. – Oczywiście 
zapewne więcej ludzi wybierze drogę 
narewkowską po jej modernizacji niż 
przejazd przez Hajnówkę, jednak nie 
wiemy, o ile więcej tych osób będzie. Nie 
uważam, żeby po utwardzeniu drogi za-

grożenie pożarowe wzrosło kilku- czy 
kilkunastokrotnie. Poza tym im lepsza 
jest droga, tym krótszy czas dojazdu do 
pożaru. Więc jeśli hipotetycznie wzrasta 
zagrożenie pożarowe, to niweluje je szyb-
szy dojazd służb pożarniczych.

GŁOS MIESZKAŃCÓW 
Protestujący zdają się nie pamiętać o in-
teresach najważniejszych użytkowników 
drogi: mieszkańców. – Leśnicy pora-
dziliby sobie, gdyby została tam droga 
żwirowa. Inwestycję chcemy prowadzić 
tylko ze względu na potrzeby lokalnego 
społeczeństwa i turystyki – zaznacza nad-
leśniczy Skirko. Głos w sprawie moderni-
zacji zabrały samorządy – Rada Powiatu 
Hajnowskiego i Rada Gminy Białowieża 
wydały uchwały popierające inwestycję. 

Jednak wskutek protestów prace przy 
drodze narewkowskiej zostały wstrzy-

mane. Samorządowe kolegium odwo-
ławcze uchyliło decyzję wójta gminy 
Białowieża w sprawie zgody na moder-
nizację drogi w okresie lęgowym pta-
ków. W tej sytuacji lokalna społeczność 
postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. 
Przygotowała list otwarty do Minister-
stwa Środowiska, w którym protestuje 
przeciwko zablokowaniu modernizacji 
drogi. List podpisało ponad 1400 miesz-
kańców regionu białowieskiego. „Nasze 
prawo wolności decydowania o regionie, 
w którym mieszkamy, jest notorycznie 
łamane” – czytamy w pierwszym zdaniu 
petycji mieszkańców. Dalej argumentu-
ją: „Jest to dla nas kluczowa droga, je-
śli chodzi o ruch lokalny. Nie ma innej 
drogi, która by była przejezdna i łączyła 
bezpośrednio gminę Białowieża z gmi-
ną Narewka. (…) Stan techniczny drogi 
narewkowskiej od dawna się pogarszał‚ 
a bieżące remonty nie przynosiły trwa-
łych skutków. Dlatego od lat apelowali-
śmy o remont nawierzchni umożliwia-
jący jej stałą poprawę (…). Rozumiemy 
potrzebę ochrony środowiska natural-

nego, jednak czujemy się też jego inte-
gralną częścią, dlatego nie rozumiemy, 
dlaczego odbiera się nam prawo do po-
lepszenia warunków życia. Protestujący 
zupełnie nie biorą pod uwagę potrzeb 
lokalnej społeczności”.

W rozmowach z mieszkańcami dało 
się wyczuć z jednej strony oburzenie na 
zablokowanie inwestycji, a z drugiej – re-
zygnację. Wszystkie podjęte przez nich 
działania nie wystarczyły, żeby droga 
w  końcu została wyremontowana. Zda-
niem przedstawicieli lokalnej społeczno-
ści jest to kolejna sytuacja, kiedy aktywi-
ści blokują działania służące rozwojowi 
regionu. Jest to o tyle absurdalne, że to 
właśnie oni sugerowali, że przyszłością 
Puszczy Białowieskiej jest turystyka.

W TERENIE

„Leśnicy poradziliby sobie, gdyby 
została tam droga żwirowa. 
Inwestycję chcemy prowadzić tylko 
ze względu na potrzeby lokalnego 
społeczeństwa i turystyki”

TOMASZ ESMAN
tomasz.esman@cilp.lasy.gov.pl
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E-mail w telefonie

KROK 1
Ściągnij ze sklepu Google Play aplikację Check Point 
Capsule VPN. Uważaj, żeby się nie pomylić, ponieważ 
na liście znajdziesz trzy bardzo podobne do siebie 
aplikacje. Wybierz tę właściwą. Zainstaluj ją i otwórz.

KROK 2
W pole Name wpisz LP, a w pole Server – adres serwera (znajdziesz go 
w materiałach dla administratorów SILP). Wybierz Create.

KROK 3
Pojawi się pytanie o to, czy serwer jest zaufany. Potwierdź, 
wybierając przycisk Trust. Wybierz metodę autentykacji 
Username and password. Aplikacja jest gotowa do 
działania. Wpisz swój domenowy login i hasło. Kliknij 
Connect.

Jeśli otrzymasz informację 
o odmowie dostępu (User 
authentication failed), oznacza 
to, że musisz zostać dodany 
do odpowiedniej grupy osób 
z dostępem do VPN. Zgodnie 
z ww. zarządzeniem każdy 
pracownik ma prawo taki dostęp 
otrzymać po uzyskaniu pisemnej 
zgody kierownika swojej 
jednostki i przekazaniu wniosku 
do Wydziału Informatyki 
właściwej RDLP.

KROK PO KROKU

Po zmianie sposobu dostępu do poczty elektronicznej pracownicy nadal mogą 
odbierać e-maile w telefonie. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków. 

Bardzo ważne jest, aby administratorzy sprzętu służbowego w nadleśnictwie sprawdzili, czy posiadane przez ich 
współpracowników urządzenia mobilne spełniają warunki wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 31 
Dyrektora Generalnego LP z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa 
systemu informatycznego w PGL LP (w szczególności par. 11). Jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, by ułatwić 
pracownikom życie i zainstalować im w telefonach odpowiednie oprogramowanie potrzebne do odbierania poczty. 
Takich programów jest całe mnóstwo. Trzeba tylko sprawdzić, czy twórca oprogramowania nie zastrzegł w licencji 
prawa do zapisywania danych na zewnętrznym serwerze.

IZA RANDAK
izabela.randak@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Radomsko, 
administrator SILP,  
korespondent terenowy 
„Głosu Lasu”

Po połączeniu program pocztowy, którym do tej pory 
odbierałeś e-maile, ściągnie je z serwera. Jeśli nie 
korzystasz z klienta pocztowego, możesz sprawdzić 
zawartość swojej skrzynki przez przeglądarkę internetową 
pod adresem poczta.lasy.gov.pl.

O zmianach w dostępie do poczty służbowej przeczytasz  
w wywiadzie z Rafałem Majcherem, kierownikiem Zespołu  
ds. Cyberbezpieczeństwa Informatycznego w Wydziale 
Informatyki DGLP („Głos Lasu” nr 7-8/2018) 
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TAJNIKI BOTANIKI

Wiciokrzew 
pomorski
Lonicera periclymenum L. 

Wiciokrzew pomorski owija się wokół 
podpór prawoskrętnie, podobnie jak 
większość pnączy półkuli północnej. 
Osiąga wysokość 12 m, choć zazwyczaj 
jest niższy. Roczne przyrosty wynoszą 
nawet 2 m. Na szczycie wiotkich gałązek 
od maja do lipca rozwijają się pachnące 
wieczorami kwiatostany. Ich słodkawa 
woń przyciąga rozmaite owady. Trzmiele 
oraz pszczoły nagryzają kwiaty, by do-
stać się do nektaru, ale tylko ćmy z ro-
dziny zawisakowatych (Sphingidae) mają 
wystarczająco długą trąbkę, by dosięg-
nąć dna rurki ze słodką nagrodą. I to 
one zapylają wiciokrzew. Obecność ciem 
zwabia nietoperze, z kolei ptaki śpiewa-
jące często wybierają drzewa oplecione 
tym pnączem na miejsce do zakładania 
gniazd. Wiciokrzew jest zatem niezwy-
kle cenny biocenotycznie. 

Barwa kwiatów bywa różna, zmienna na-
wet w czasie kwitnienia. Wyselekcjonowa-
no kilka odmian uprawnych wiciokrzewu, 
różnych od tych spotykanych w naturze. 
Są to m.in. Graham Thomas o kwiatach 
kremowo-żółtych, Serotina – ciemnopur-
purowa, wewnątrz żółta, czy odmiany krza-
czaste, jak Chojnów lub Belgica.

SIEDLISKO
Gatunek światłolubny, preferujący gle-
by świeże, wilgotne bądź średnio żyzne, 

o odczynie lekko kwaśnym. Charakte-
rystyczny dla atlantyckich lasów acy-
dofilnych oraz zbiorowisk otulinowych 
o subatlantycko-środkowoeuropejskim 
zasięgu. Wyróżniający dla pomorskich 
lasów brzozowo-dębowych i olsu tor-
fowcowego w odmianie suboceanicznej. 
W miejscach zacienionych, przy braku 
dostatecznej wilgotności oraz podpór, 
płoży się, lecz nie zakwita. Natomiast 
opanowawszy olszyny, upodobnia je do 
drzew z lasów tropikalnych.

ROZMIESZCZENIE
Gatunek subatlantycki. Obejmuje swym 
zasięgiem zachodnią oraz środkową 
Europę. Występuje również w Afryce 
Północnej i Azji Mniejszej, a nawet na 
wybrzeżach Ameryki Północnej. W Pol-
sce, jak wskazuje nazwa, koncentruje się 
głównie na Pomorzu. Znane są także 
rozproszone stanowiska z Wielkopolski 
i izolowane stanowisko w Lasach Choj-
nowskich k. Warszawy. Na Dolnym 
Śląsku wiciokrzew był nasadzany przez 
leśników niemieckich – wiele tamtej-
szych stanowisk ma pochodzenie antro-
pogeniczne. 

OCHRONA
Do ustawowej ochrony wiciokrzew zo-
stał włączony w 1957 r. Do 2014 r. znaj-

dował się pod ochroną ścisłą. Obecnie 
jest pod ochroną częściową (poz. 2.233. 
według obecnie obowiązującego rozpo-
rządzenia).

ZAGROŻENIA
Główne zagrożenie dla gatunku stano-
wi obniżenie poziomu wód gruntowych, 
wynikające z suburbanizacji (kopanie 
studni) oraz odwiertów geologicznych. 
Innymi są: niewłaściwie prowadzona 
gospodarka leśna, np. nieodpowiednie 
do siedliska składy gatunkowe odno-
wień czy zacienianie stanowisk przez 
podrosty świerkowe. Istotnym zagroże-
niem może być również roślinność in-
wazyjna  (np. czeremcha amerykańska), 
choroby grzybowe i mszyce – atakujące 
rośliny na stanowiskach suchych oraz 
słonecznych, zarażające wirusem Ho-
neysuckle latent virus (HLV).

 Adam Rybarczyk

Rodzaj Lonicera upamiętnia XVI-wiecznego niemieckiego botanika 
Adama Lonitzera. Rozróżniamy dwa podrodzaje: suchodrzew 
(Chamaecerasus) oraz wiciokrzew (Periclymenum), w którym 
przeważają pnącza. Tłumaczy to grecka nazwa: perí znaczy 
„wkoło”, a klýmenon – „pnącze”. Polskie słowo „wiciokrzew” oddaje 
istotę jego delikatnych gałązek.

ADAM  
RYBARCZYK
Absolwent Technikum 
Leśnego w Rogozińcu 
i ASP w Poznaniu, 
przyrodnik,  
botanik
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A. Fragment tegorocznego przyrostu wraz z kwiatostanem 
na jego szczycie
a. Niezrośnięte liście kształtu eliptycznego lub odwrotnie 
jajowatego. Nasada klinowata, zakończenie ostre lub 
stępione. Całobrzegie. Starsze bez włosków, wyrastające 
na krótkich ogonkach bądź siedzące – niezrośnięte. 
Ułożone na pędzie naprzeciwlegle
b. Młode listki owłosione na brzegach, pod spodem 
szarozielone. Pęd na najwyższym odcinku purpurowo 
nabiegły, pokryty lepkimi, gruczołkowatymi włoskami
c. Niby-główka kwiatostanu, złożona z 3–5 okółków 
wierzchotek, zbudowanych z 3 pojedynczych kwiatów. 
Kwiaty w pąku purpurowo-różowe, potem białe
B. Pojedynczy kwiat. U nasady długa rurka wypełniona 
nektarem. Korona od zewnątrz silnie ugruczolona, 

zakończona dwoma odgiętymi wargami. Dolna: 
niepodzielona, wąska. Górna: złożona z 4 zrośniętych 
płatków podzielonych na 4 łatki. 5 pręcików. Słupek 
dłuższy od nich. Ułożenie słupka względem pręcików 
zmienia się. Występuje tutaj przedprątność i dochodzi do 
samozapylenia
C. Owocostan. Utrzymuje się nawet do mrozów. Złożony 
z lepkich niby-jagód zawierających liczne nasiona. Owoce 
trujące
1. Młody pęd. Liście rozwijają się już wczesną wiosną. 
Pnącze prawoskrętne
2. Klinowata nasada liści. Zarówno młode pędy, jak i liście 
oraz pąki silnie owłosione. Pąki wąskostożkowe, ułożone 
nakrzyżlegle
3. Stary, zdrewniały, mocno łuszczący się pęd
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WSPOMNIENIE

Zbigniew Gurgul 
1967–2018
Jakże nieodgadnione, niezbadane i niepojęte są ludzkie losy. 
Jeszcze w czerwcu byłeś z nami w pracy. Cieszyliśmy się wiosną  
i budzącą się do życia przyrodą. A potem nadeszło lato,  
pora roku tak podobna do pięknego, dojrzałego życia  
człowieka, który ma 50 lat i jest w pełni sił twórczych…  
Lato trwa, a my, Zbyszku, towarzyszyliśmy Ci w ostatniej  
ziemskiej drodze.
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MY, LEŚNICY, SPOTY-
KALIŚMY ZBYSZKA 
NA RÓŻNYCH ETA-

PACH JEGO ŻYCIA, ALE TAK-
ŻE I NASZEGO ŻYCIA. Mieliśmy 
z nim relacje koleżeńskie, przyjacielskie, 
zawodowe. W Lasach Państwowych był 
z nami 25 lat.

Śp. Zbigniew Gurgul urodził się 27 
grudnia 1967 r. w Krakowie. W latach 
1982–1987 uczył się w Technikum Ener-
getycznym, a po zdaniu matury rozpoczął 
studia na Wydziale Leśnym Akademii 
Rolniczej w Krakowie, które ukończył 
w 1992 r. Pierwszą pracę podjął w 1993 r. 
w Nadleśnictwie Zdroje. Pracował tam 
przez blisko dekadę: najpierw jako staży-
sta, a następnie specjalista i starszy specja-
lista Służby Leśnej.

Lata 2002–2004 to okres Jego inten-
sywnego rozwoju zawodowego w Dy-
rekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
gdzie pracował w Wydziale Informatyki 
i zajmował się audytem SILP. Ten czas 
aktywności zawodowej Zbyszka został 
szczególnie doceniony. W 2001 r. został 
wyróżniony tytułem Leśnika Roku i uho-
norowany Dębową Statuetką „Przeglądu 
Leśniczego” za stworzenie internetowej 
„Listy Dyskusyjnej Leśników”, która do-
konała przełomu w sposobie przekazywa-
nia informacji wśród leśników.

Kolejny etap pracy przywiódł Go do 
Krakowa. Do Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych przybył w październiku 
2004 r. i objął stanowisko Naczelnika Wy-
działu Marketingu. W 2007 r. został po-
wołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora 
RDLP w Krakowie ds. Gospodarki Leśnej. 

W 2008 r. drogi zawodowe poprowa-
dziły Go znów do Dyrekcji Generalnej 
LP z przydziałem do Karpackiego Regio-
nu Inspekcyjnego w Krakowie, gdzie pra-
cował do stycznia 2016 r. jako Inspektor 

Lasów Państwowych. Do RDLP w Kra-
kowie ponownie powrócił w styczniu 
2016 r. i od tamtego czasu pełnił funkcję 
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych. 

W uznaniu dla jego pracy był wielokrot-
nie odznaczany. Samorząd Województwa 
Małopolskiego uhonorował Go medalem 
„Polonia Minor” przyznawanym za pracę 
na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. 
Został też odznaczony odznaką resorto-
wą „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej” oraz wyróżniony 
Kordelasem Leśnika Polskiego. 

Młodzi pracownicy RDLP w Krakowie 
chętnie opowiadają o pierwszym spotkaniu 
z Dyrektorem Gurgulem. Zapamiętali Go 
jako człowieka ludzkiego, empatycznego, 
interesującego się nie tyle ich osiągnięciami 
na studiach i zasobem wiedzy, ile bardziej 
rozwojem duchowym, dodatkowymi za-
interesowaniami, sytuacją rodzinną i śro-
dowiskową, planami na życie. Podkreślają 
również, że jako dyrektor był człowiekiem 
bezpośrednim w relacjach międzyludz-
kich, takim zwyczajnym, dostępnym, 
można było z nim o wszystkim porozma-
wiać, nie budował dystansu, był spokojny, 
jasno precyzował polecenia służbowe i ze 
spokojem egzekwował wykonanie zadań. 
Przez starszych, doświadczonych leśników 
był ceniony za fachowość, decyzyjność 
i życzliwość. 

Zbyszek, jak każdy leśnik, czuł zew 
natury i potrzebę bliskiego kontaktu 
z przyrodą. Pięć lat temu, wraz z rodziną, 
wyprowadził się z wielkiego miasta do wy-
budowanego przez siebie domu jednoro-
dzinnego położonego nieopodal Krakowa. 
Cieszył się z pozostawienia za sobą gwaru 
wielkiej metropolii. Wolny czas spędzał 
w swoim ogrodzie. Urządzał w nim pry-
watne arboretum, w którym miał wiele 
gatunków drzew i innych roślin, w tym 
kilkadziesiąt gatunków ulubionych przez 

niego sosen. Ta kolekcja była największą 
w Polsce zgromadzoną w jednym miejscu. 

Radość nowego etapu życia przerwała 
ciężka choroba. Walczył z nią cztery lata. 
Pomimo trudów leczenia i wielu ciężkich 
dolegliwości fizycznych starał się nor-
malnie żyć i pracować, spędzać aktywnie 
wolny czas. Bo Zbyszek był człowiekiem 
wielu pasji i szerokich zainteresowań. 
Jeździł na nartach, uprawiał żeglarstwo, 
chodził po górach, pływał. Kochał las, 
przyrodę i dobre relacje z drugim człowie-
kiem – szczególnie cenił sobie współpracę 
z młodymi ludźmi podejmującymi pracę 
w Lasach Państwowych. Fascynowała go 
ich aktywność, kreatywność, otwartość 
i odwaga w działaniu. Pasjonował się me-
diacjami. W sytuacjach kryzysowych sta-
rał się studzić emocje i pielęgnować dobre 
obyczaje. Był miłośnikiem obrazów przy-
rody, dobrego wiersza i dopełniającej go 
pięknej muzyki. Cenił artystów i potrafił 
im dyskretnie dopomóc.

W „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II 
czytamy: „A przecież nie cały umieram, to 
co we mnie niezniszczalne trwa”. Żegna-
my Zbyszka, ale tylko tutaj – na naszych 
ziemskich drogach, przeplatanych ziem-
skimi sprawami. Czytając dalej „Tryptyk 
rzymski”, wiemy, że „Ty już stoisz twarzą 
w twarz z Tym, który jest…”. 

My zaś jeszcze tutaj pozostajemy, ale 
już nieco inni. Doświadczeni Twoją cho-
robą jesteśmy bardziej świadomi, że tam, 
gdzie Ty teraz jesteś, tam pójdzie każdy 
z nas. Zapewniamy Cię, Zbyszku, o na-
szym współczuciu dla Twojej Rodziny 
i obiecujemy troskę i pomoc.

Odpoczywaj w pokoju wiecznym!
Pracownicy Regionalnej Dykrecji Lasów 

Państwowych w Krakowie

O walce Zbigniewa Gurgula z rakiem pisaliśmy 
w reportażu „Wygrać życie” autorstwa Bogumiły 
Grabowskiej („Głos Lasu” nr 3/2017)

Apel o pomoc dla Rodziny Zbyszka
Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, Leśnicy…
Śmierć Zbyszka Gurgula zbiegła się z dramatycznym wydarzeniem dla Jego Rodziny. Otóż kilka godzin po śmierci 
Zbyszka w Jego domu rodzinnym, który wybudował w ostatnich latach nieopodal Krakowa, wybuchł pożar! Pomimo 
szybkiej i dobrze zorganizowanej akcji strażaków dom częściowo (dach i piętro) spłonął. W obecnym stanie nie nadaje się 
do zamieszkania i Rodzina Zbyszka nie ma gdzie mieszkać!
Dlatego apeluję do wszystkich leśników o pomoc finansową dla Rodziny Śp. Zbyszka i zbiórkę pieniędzy na szybkie 
odbudowanie częściowo spalonego domu, aby Jego Rodzina mogła w nim zamieszkać i w spokoju przeżywać czas żałoby 
po odejściu najbliższej osoby.
Wpłaty na odbudowę domu Zbyszka można kierować na konto Fundacji Pomoc Leśnikom w Krośnie: 
BGŻ SA Krosno, 24 2030 0045 1110 0000 0024 6150 z dopiskiem „Pożar – Łuczyce”.

Jan Kosiorowski
dyrektor RDLP w Krakowie
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Andrzej Szelążek
DYREKTOR RDLP  
W SZCZECINIE
Absolwent WL AR 
w Poznaniu. Pracował 
na stanowiskach 
podleśniczego, leśniczego 
i zastępcy nadleśniczego 
w Nadl. Mieszkowice 
oraz nadleśniczego Nadl. 
Myślibórz.
Za najważniejsze 
na nowym stanowisku 
uważa poprawne relacje 
międzyludzkie oraz 
szacunek dla każdego 
pracownika. 
Ceni umiejętność pracy 
w zespole. 
Lubi narciarstwo, 
siatkówkę i bowling. 

Małgorzata Błyskun
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA KUDYPY 
(RDLP OLSZTYN)
Absolwentka WL SGGW. 
Pracowała w nadl. 
Mrągowo, Strzałowo 
i Wipsowo oraz na różnych 
stanowiskach w RDLP 
w Olsztynie. Ostatnio 
była tam dyrektorem 
i zastępcą dyrektora 
ds. gospodarki leśnej.
Stawia na dobrą 
organizację pracy 
i spokój. W pracy 
ceni profesjonalizm 
i wytrwałość w realizacji 
celów oraz szacunek 
do ludzi. 
Lubi obserwować 
przyrodę i pływać 
w jeziorach mazurskich.

Agnieszka Firer
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNYCH  
RDLP WE WROCŁAWIU
Absolwentka WSZiB 
w Poznaniu. Pracę w LP 
rozpoczęła w 1999 r. 
w RDLP Wrocław na 
stanowisku referenta 
w Wydziale Księgowości. 
Później pracowała jako 
specjalista i st. specjalista 
w Zespole ds. Analiz 
i Planowania, a ostatnio 
jako naczelnik Wydziału 
Analiz i Planowania.
Stawia na wzajemny 
szacunek, rzetelność 
i odpowiedzialność. 
Ceni umiejętność pracy 
w zespole. 
Hobby: sport, muzyka, 
książki.

Klaudiusz Bury
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD 
(RDLP WROCŁAW)
Ukończył WL AR 
w Krakowie, studia 
podyplomowe 
z zarządzania 
środowiskiem 
przyrodniczym 
oraz zarządzania 
przedsiębiorstwem 
w leśnictwie i ochronie 
przyrody. Pracował 
w nadl. Przemków, 
Chocianów i Oleśnica 
Śląska – od 2004 r. jako 
zastępca nadleśniczego.
Stawia na zaangażowanie, 
kreatywność 
i komunikację. 
Lubi sport, jazdę na 
motocyklu i grę na gitarze.

Ireneusz Norbert Jałoza
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ 
RDLP W TORUNIU
Absolwent WL AR 
w Poznaniu i SGGW oraz 
studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem 
w leśnictwie i ochronie 
przyrody. Pracował 
w Nadl. Ciechanów jako 
podleśniczy i leśniczy, 
a następnie jako gł. 
specjalista SL ds. ochrony 
lasu w RDLP w Toruniu.
Ceni sumienność 
i kreatywność. 
Działa społecznie. 
Pasjonuje się bieganiem, 
podróżami, żeglarstwem, 
muzyką i literaturą.

Waldemar Ostrowski
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA GÓROWO 
IŁAWECKIE (RDLP OLSZTYN)
Absolwent WL SGGW. 
Pracował m.in. na 
stanowisku leśniczego 
i inżyniera nadzoru, 
a przez ostatnie dwa 
lata był pracownikiem 
Wydziału Kontroli RDLP 
w Olsztynie.
Za najważniejsze na 
nowym stanowisku 
uważa zaangażowanie, 
uczciwość i kreatywność. 
Jest miłośnikiem swojego 
regionu. 
Pasjonuje się 
historią, łowiectwem, 
strzelectwem 
i motocyklami.

Mirosław Niebrzydowski
NACZELNIK WYDZIAŁU 
GOSPODARKI LEŚNEJ  
RDLP W KATOWICACH
Absolwent WL AR 
w Krakowie oraz siedmiu 
kierunków studiów 
podyplomowych, 
m.in. z użytkowania 
ekosystemów leśnych, 
hodowli lasu oraz 
genetyki i selekcji drzew 
leśnych. Pracował jako 
podleśniczy, leśniczy, 
nadleśniczy terenowy, 
zastępca nadleśniczego 
w Nadl. Katowice, 
naczelnik Wydziału 
Ochrony Ekosystemów. 
Ostatnio był nadleśniczym 
Nadl. Kobiór.
Ceni merytoryczność. 
Hobby: łowiectwo, sport.

Waldemar Pańczyk
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA RUDZINIEC 
(RDLP KATOWICE)
Absolwent WL AR 
w Krakowie i studiów 
podyplomowych na 
kierunku ochrona 
przyrody i środowiska. 
Pracował w RDLP 
Katowice jako adiunkt, 
nadleśniczy terenowy, 
inżynier nadzoru, 
specjalista SL i ds. 
kontroli. Ostatnio był 
inżynierem nadzoru 
w Nadl. Brynek.
Za najważniejsze w pracy 
uważa profesjonalizm 
i rzetelność. 
Lubi dobre książki i filmy, 
a najbardziej dobrą 
kuchnię.
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Jan Spałek
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA STRZELCE 
OPOLSKIE (RDLP KATOWICE)
Absolwent WL AR 
w Poznaniu i studium 
podyplomowego 
z zarządzania 
przedsiębiorstwem 
w leśnictwie i ochronie 
przyrody. Pracował 
m.in. jako zastępca 
nadleśniczego w Nadl. 
Zawadzkie oraz na 
stanowisku nadleśniczego 
w Nadl. Rudziniec.
Ceni uczciwość i lojalność 
oraz dobrą atmosferę 
w zespole. 
Interesuje się 
łowiectwem, astronomią 
i pszczelarstwem.

Dawid Kikulski
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA DĄBROWA 
(RDLP TORUŃ)
Ukończył WL SGGW 
oraz studia podyplomowe 
z zastosowania SIP 
w leśnictwie i ochronie 
przyrody oraz hodowli 
lasu. Poprzednio 
zatrudniony w Nadl. Jamy, 
gdzie był specjalistą 
SL, inżynierem nadzoru 
i nadleśniczym.
Ceni zaangażowanie, 
współpracę w zespole 
oraz umiejętność 
rozwiązywania 
problemów. 
Hobby: historia II wojny 
światowej, pszczelarstwo, 
turystyka, informatyka.

Maciej Sładkowski
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA 
KRZESZOWICE  
(RDLP KRAKÓW)
Absolwent WL UR 
w Krakowie, Instytutu 
Archeologii UJ oraz 
studiów podyplomowych 
z BHP na AGH. Z Nadl. 
Krzeszowice związany 
od początku kariery 
zawodowej. Pracował  
jako podleśniczy, strażnik 
leśny, specjalista SL ds. 
zagospodarowania lasu 
oraz st. specjalista SL 
ds. użytkowania lasu 
i sprzedaży drewna.
W pracy dąży do 
optymalizacji działań. 
Interesuje się kulturami 
prekolumbijskimi, lubi 
podróże i kuchnię włoską.

Waldemar Wańczyk
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA WYSZKÓW 
(RDLP WARSZAWA)
Ukończył WL SGGW. 
Od początku kariery 
zawodowej związany 
z Nadl. Ostrów 
Mazowiecka, gdzie 
pracował kolejno 
na stanowiskach 
referenta, specjalisty SL, 
sekretarza, inżyniera 
nadzoru oraz zastępcy 
nadleśniczego.
Na nowym stanowisku 
stawia na zaangażowanie 
oraz wzajemną pomoc. 
Ceni też dobre relacje 
w zespole. 
Interesuje się elektroniką, 
lubi dobrą muzykę.

Arkadiusz Podlaszewski
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA WOZIWODA 
(RDLP TORUŃ)
Absolwent WL AR 
w Poznaniu, a także 
studiów podyplomowych 
z organizacji i zarządzania 
w gospodarstwie 
leśnym. Pracował jako 
podleśniczy w Nadl. 
Różanna. Następnie był 
leśniczym, inżynierem 
nadzoru i zastępcą 
nadleśniczego w Nadl. 
Dąbrowa.
Ceni partnerstwo 
i nieszablonowe podejście 
do wyzwań. 
Lubi podróże, 
jazdę na nartach 
i taniec.

Michał Taszarek
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA TORZYM 
(RDLP ZIELONA GÓRA)
Ukończył WL AR 
w Poznaniu oraz studia 
podyplomowe z hodowli 
lasu, a także zarządzania 
przedsiębiorstwem 
w leśnictwie i ochronie 
przyrody. W Nadl. Torzym 
pracuje od 2004 r. 
– był podleśniczym, 
leśniczym oraz 
inżynierem nadzoru. 
Od początku pracy 
zajmuje się też edukacją 
leśną.
Ceni umiejętność 
współpracy, dobrą 
atmosferę oraz 
kompetencje. 
Jego pasją są góry.

Andrzej Białek
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA OLEŚNICA 
ŚLĄSKA  
DS. ZAGOSPODAROWANIA 
LASU (RDLP WROCŁAW)
Ukończył WL UP 
w Poznaniu oraz 
studia podyplomowe 
z hodowli lasu i wyceny 
nieruchomości. W Nadl. 
Oleśnica Śląska pracował 
jako referent, podleśniczy, 
specjalista SL ds. hodowli 
lasu oraz st. specjalista 
SL ds. hodowli lasu 
i zamówień publicznych.
Ceni uczciwość, 
zaangażowanie i dobrą 
atmosferę w pracy. 
Hobby: łowiectwo, 
sport, motoryzacja, 
pszczelarstwo.

Gabriel Grobelny
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA JUGÓW  
DS. ZAGOSPODAROWANIA 
LASU, EDUKACJI, TURYSTYKI 
I OCHRONY PRZYRODY  
(RDLP WROCŁAW)
Absolwent WL AR 
w Poznaniu. Od początku 
pracy zawodowej związany 
z lasami górskimi. 
Był podleśniczym 
i leśniczym w Nadl. 
Zdroje, inżynierem 
nadzoru w Nadl. Jugów, 
nadleśniczym w Nadl. 
Wałbrzych.
Stawia na dobrą 
organizację pracy 
i profesjonalizm. 
Interesuje się fotografią 
przyrodniczą i turystyką 
górską.
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Bartłomiej Troczyński
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA POŁCZYN 
DS. UŻYTKOWANIA LASU 
(RDLP SZCZECINEK)
Absolwent WL AR 
w Poznaniu i studium 
podyplomowego z prawa 
zamówień publicznych 
na UAM w Poznaniu. 
W Nadl. Świdwin 
był podleśniczym, 
p.o. instruktorem 
technicznym oraz 
specjalistą SL ds. 
urządzania lasu 
i stanu posiadania. 
Jest instruktorem 
regionalnym SILP 
z zakresu planowania.
Stawia na dobre relacje.
Hobby: kartografia, 
ogrodnictwo, kolejnictwo. 

Adam Wenda
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA TUCHOLA 
(RDLP TORUŃ)
Absolwent WL AR 
w Poznaniu, studiów 
podyplomowych 
z hodowli lasu oraz 
menedżerskich na SGH. 
W Nadl. Zamrzenica 
pracował jako adiunkt, 
następnie nadleśniczy 
terenowy, inżynier 
nadzoru i nadleśniczy.
Chce przede wszystkim 
uporać się ze sprzedażą 
drewna pohuraganowego 
oraz zagospodarowaniem 
terenów poklęskowych. 
Hobby: nowoczesne 
technologie w leśnictwie, 
turystyka, łowiectwo.

LEŚNICZOWIE:

Łukasz Albert – leśn. Bartołty (Nadl. Wipsowo, 
RDLP Olsztyn), Antoni Bujwid – leśn. Szczodre (Nadl. 
Oleśnica Śląska, RDLP Wrocław), Paweł Czemerys 
–  leśn. Lasowice (Nadl. Milicz, RDLP Wrocław), 
Wojciech Deinowski – leśn. Średnik (Nadl. Osie, 
RDLP Toruń), Marcin Dojlitko – leśn. Osięciny (Nadl. 
Włocławek, RDLP Toruń), Małgorzata Gajkowska 
– leśn. Ledowo (Nadl. Gościno, RDLP Szczecinek), 
Tomasz Gala –  leśn. Dębowiec (Nadl. Świętoszów, 
RDLP Wrocław), Tomasz Gieroń – leśn. Gola (Nadl. 
Głogów, RDLP Wrocław), Łukasz Gierszewski – leśn. 
Worowo (Nadl. Czaplinek, RDLP Szczecinek), Bartosz 
Grążawski –  leśn. Szydłowo (Nadl. Dwukoły, RDLP 
Olsztyn), Adam Jasion – leśn. Piskorzeniec (Nadl. 
Kutno, RDLP Łódź), Maciej Kleczka – leśn. Górale 
(Nadl. Brodnica, RDLP Toruń), Michał Kowalski – leśn. 
Piotrków (Nadl. Kutno, RDLP Łódź), Dawid Kroplewski 
– leśn. Lutowo (Nadl. Lutówko, RDLP Toruń), Adam 
Lisowski – leśn. Lubnia (Nadl. Przymuszewo, 
RDLP Toruń), Karol Neyman –  leśn. Barkowo (Nadl. 
Człuchów, RDLP Szczecinek), Ryszard Pietrzak 
– leśn. Goszcz (Nadl. Oleśnica, RDLP Wrocław), 
Zbigniew Ptak – leśn. Sikory (Nadl. Czaplinek, RDLP 
Szczecinek), Przemysław Tojza –  leśn. Jakubowo 
(Nadl. Rytel, RDLP Toruń), Robert Włodarczyk – leśn. 
Grotów (Nadl. Lipinki, RDLP Zielona Góra).

OBSERWACJA 
G A L OP U J Ą-
CEGO PO-

STĘPU TECHNOLO-
GICZNEGO I NOW YCH 
MOŻLIWOŚCI, JAKIE 
OTWIERA ON PRZED 
LEŚNICTWEM, skłoniła 
mnie do rozważań, dość luź-
nych, na temat pracy mojej 
i kolegów po fachu. Podam 
kilka hipotetycznych przykła-
dów dowodzących, że wizja 
apokalipsy wcale nie musi być 
tak odległa. Skupię się przede 
wszystkim na czynnościach, 
które przeciętnemu, szerego-
wemu pracownikowi Służby 
Leśnej zajmują dużo czasu po-
śród codziennych obowiązków.

MASZYNY ZAMIAST 
LUDZI 
Pozyskanie drewna 
stanowiło, sta-
nowi i pewnie 
jeszcze długo 
będzie stanowić 
koło zamachowe 
finansowania trwale 
zrównoważonej i wie-
lofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
Wyrabiane sortymenty należy 
odpowiednio sklasyfikować 
oraz pomierzyć. Na scenę 
wchodzi podleśniczy – to od 
jego podejścia, wiedzy i do-
świadczenia w dużym stopniu 
zależy, ile można wycisnąć 
z danej sztuki czy nawet całej 
pozycji. Brak rąk do pracy oraz 
nieubłagana ekonomia spra-
wiają, że maszynowe pozyska-
nie drewna będzie stale rosło. 

Co by było, gdyby pracow-
nika Lasów Państwowych 
klepiącego coś na rejestratorze 
zastąpić programem z maszy-
ny wielooperacyjnej? Gdyby 

za obowiązujący dokument 
przychodu drewna stosowego 
przyjąć wydruk z harweste-
ra, a drewna tartacznego nie 
sprzedawać jako pojedynczo 
sklasyfikowanych sztuk, ale 
po uśrednionej cenie za metr 
sześcienny bądź też w drodze 
negocjacji – przed wykona-
niem cięć? 

Pozostaje kwestia wiary-
godności tychże obliczeń, 
ale można ją dość łatwo roz-
wiązać np. przez certyfika-
cję urządzeń pomiarowych 
w harwesterze. Zresztą zmia-
ny już widać na horyzoncie: 
fotooptyczny pomiar drewna 
to nie żadna fikcja, program 
dopiero raczkuje, ale kto wie, 
co przyniesie przyszłość. 

Innym, prostszym roz-
wiązaniem jest sprze-

daż drewna loco 
las, to już w ogóle 
byłaby wygoda. 
Czasochłonna 
odbiórka drew-

na samowyro-
bem dla drobnych 

kontrahentów? Może 
wzorem naszych zachodnich 
sąsiadów zacząć sprzedawać 
całe pozycje po cenie zapro-
ponowanej przez leśniczego? 

OBOWIĄZKI  
NA ZLECENIE 
Skoro poszczególne sorty-
menty mamy już pomierzone, 
to teraz trzeba je jeszcze z lasu 
wywieźć. Protokoły przeka-
zania stanowią coraz częstszy 
sposób sprzedaży, a przy od-
powiedzialnym, profesjonal-
nym podejściu każdej z zain-
teresowanych stron metoda 
ta ma wspaniałe możliwości 
rozwoju. Lokalizacja GPS 

Wyobrażam sobie przyszłość, 
w której nie będzie miejsca  
dla podleśniczego i stanowisko 
to zniknie ze struktur 
nadleśnictwa. Niedorzeczna 
fikcja? Być może, ale…

AR T Y K UŁ

W Y R ÓŻ NIONY

2018R U S Z A M Y  
N A  Ł A M Y
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kupowanego surowca, w sytu-
acji dobrze rozwiniętej infra-
struktury drogowej, również 
ma przed sobą świetlaną przy-
szłość, choć trzeba przyznać, 
że w Polsce akurat nie jest jesz-
cze stosowana. 

A co z pozostałymi obowiąz-
kami podleśniczego? Weźmy 
np. wyznaczanie różnego ro-
dzaju czyszczeń i trzebieży. Już 
dzisiaj zakłady usług leśnych, 
startując w przetargach, muszą 
mieć w swoich szeregach oso-

bę z leśnym wykształceniem. 
Wystarczy dopisać do wymo-
gów w SIWZ jeszcze jednego 
człowieka do wyznaczania. 

Ochrona lasu? Wywiesza-
nie, wykładanie, kontrola roz-
maitych pułapek na wszelakie 
szkodniki chcące zniszczyć 
drzewostan w jego różnych fa-
zach rozwojowych? Też można 
to zlecić wyedukowanym pra-
cownikom ZUL. Zresztą wy-
gląda na to, że technika leśne 
już wiedzą, co się święci. Po-
szerzają spektrum możliwości 
odnalezienia się ich absolwen-
tów na rynku pracy – oferują 
m.in. kursy dla operatorów 
harwestera. Podejrzewam, że 
to dopiero początek.

PANIE, PANOWIE  
– NIE MAMY SZANS
A co np. z kontrolą pracy pila-
rzy, operatorów czy też zryw-
karzy? Dzięki protokołowi 
przekazania powierzchni na 
czas wykonywania danego 
zabiegu to firma świadcząca 
usługi leśne staje się gospo-
darzem pozycji i odpowiada 
za wszystko, co się tam wy-
prawia. No to może chociaż 
codzienna lustracja terenu? 
Różnego rodzaju drony, na ra-
zie wykorzystywane w lasach 
tylko okazjonalnie, zbierają 
laury na konkursach innowa-
cyjności. 

Przeciwdziałanie szkod-
nictwu leśnemu? Co może 
omylny wzrok i przytępiony 
rykiem pilarek słuch wobec 
noktowizorów czy też puła-
pek fotooptycznych, w które 
coraz częściej wyposażona 
jest Straż Leśna… Kontrola 
sadzenia? Podobno w Skan-
dynawii wycofują sadzarki. 
Nie chcę być złym prorokiem, 
ale wróżę im drugie życie 
w Polsce, zwłaszcza w obliczu 
odnawiania powierzchni po 
huraganie stulecia.

Szacunki brakarskie? Me-
toda przez porównanie lubi 
czasami dać czadu, ale trudno 
umniejszać jej zalety. Ustano-
wienie jej jako obligatoryjnej 
metody dla wszystkich klas 
wieku stać może się rzeczy-
wistością – wystarczy jedno 
zarządzenie dyrektora gene-
ralnego.

Od początku rewolucji 
przemysłowej ludzie obawiają 
się o to, że maszyny zabiorą 
im pracę. Tymczasem minęło 
kilkaset lat, a człowiek w dal-
szym ciągu pozostaje nieza-
stąpiony. Jaki los czeka stano-
wisko podleśniczego w tych 
dynamicznie zmieniających 
się czasach? Tempora mutantur 
et nos mutamur in illis – „Czasy 
się zmieniają, a my zmieniamy 
się wraz z nimi”.

Po co komu 
podleśniczy? 

Co by było, gdyby 
pracownika Lasów 
Państwowych 
klepiącego coś na 
rejestratorze zastąpić 
programem z maszyny 
wielooperacyjnej? BŁAŻEJ ADAMCZYK

podleśniczy w Nadl. Osusznica
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Laserowa 
inwentaryzacja 
lasu

RACJONALNĄ I ZRÓW-
NOWAŻONĄ GOSPO-
DARKĘ LEŚNĄ MOŻ-

NA PROWADZIĆ JEDYNIE NA 
PODSTAWIE RZETELNYCH IN-
FORMACJI O STANIE LASÓW. 
Niezbędna jest wiedza o zasobach drzew-
nych, składzie gatunkowym i wieku 
drzew, ich wysokości i grubości, tempie 
wzrostu, a także jakości drzew i siedliska. 
Bez tego nie można planować długoter-
minowego rozwoju lasów ani nawet do-
raźnych zabiegów gospodarczych. Cechy 
te są określane podczas inwentaryzacji, 
przy sporządzaniu operatu dla nowego 
cyklu urządzeniowego w danym nadleś-
nictwie.

TAKSACJA KONTRA  
TELEDETEKCJA
Powszechnie stosowaną w polskich la-
sach metodą inwentaryzacji jest taksacja. 
Ma swoje zalety – taksator znajduje się 
bezpośrednio w terenie, dzięki czemu 
może na bieżąco, mniej lub bardziej do-
kładnie, opisać stan faktyczny. Wadą jest 
subiektywizm takiej oceny oraz trudność 
określania cech w przypadku drzewosta-
nów o złożonej strukturze przestrzennej. 
Jest to też sposób kosztowny i czaso-
chłonny, w związku z czym inwentary-
zację zasobów drzewnych prowadzi się 

niezmiernie rzadko. Pozyskane dane 
szybko tracą więc aktualność.

Oprócz tradycyjnych metod istnieją 
również inne sposoby określania cech 
taksacyjnych drzewostanów. Jedną z bar-
dziej innowacyjnych jest metoda oparta 
na wykorzystaniu danych z  lotniczego 
skanowania laserowego – ALS (ang. Air-
borne Laser Scanning). 

Możliwości zastosowania w gospo-
darce leśnej danych uzyskanych z ALS 
dostrzeżono już w latach 70.–80. ubie-
głego wieku w Kanadzie i w krajach 
byłego Związku Radzieckiego. Na 
przestrzeni lat naukowcy z wielu krajów 
udoskonalali metodę inwentaryzacji 
lasu opartą na lotniczym skanowaniu 
laserowym przez opracowanie dedyko-
wanych rozwiązań i ich adaptację do 
różnych warunków leśnych. 

JAK TO DZIAŁA?
Dane ALS mają postać tzw. chmury 
punktów, w której każdy punkt ma do-
kładnie określone współrzędne reprezen-
tujące miejsce odbicia wiązki laserowej 
od różnych obiektów, np. gałęzi, liści, pni 
drzew czy gruntu. W wyniku skanowa-
nia otrzymuje się trójwymiarowy, karto-
metryczny obraz drzewostanów, na pod-
stawie którego można dokonywać wielu 
pomiarów. Znając współrzędne punktów, 

można reprezentowany przez nie obszar 
(np. wydzielenie, powierzchnię próbną) 
opisać szeregiem cech wyliczonych bez-
pośrednio z relacji przestrzennej między 
punktami w chmurze punktów ALS. 

Dla przykładu: możliwe jest wyznacze-
nie najwyższego odbitego punktu w wy-
branej części drzewostanu, który w przy-
bliżeniu może reprezentować wysokość 
najwyższego drzewa na danym obszarze. 
Analogicznie na podstawie wszystkich 
punktów w obszarze zainteresowania 
można określić długość koron drzew czy 
też, znając gęstość występowania punk-
tów – stopień zwarcia koron drzew. 

Nie wszystkie cechy można jednak ob-
liczyć bezpośrednio z chmury punktów. 
Do trudniejszych do oszacowania należą 
m.in.: skład gatunkowy, zasobność drze-
wostanów, średnia grubość drzew czy też 
ich liczba. W takich przypadkach dane 
ALS można uzupełnić informacjami 
z  naziemnych powierzchni próbnych, na 
których wykonywane są precyzyjne po-
miary poszukiwanych cech taksacyjnych. 
Dla tych samych powierzchni oblicza się 
zmienne swoiste dla danych ALS, iloś-
ciowo opisujące przestrzenny rozkład 
chmury punktów na danej powierzchni, 
a następnie, wykorzystując statystyczne 
narzędzia analizy danych, poszukuje się 
związku między cechami określonymi na 

Pozyskanie danych teledetekcyjnych jest coraz tańsze, a metody ich 
wykorzystania na potrzeby gospodarki leśnej – coraz dokładniejsze. 
Pozwalają nie tylko opisać drzewostan za pomocą tradycyjnych 
cech taksacyjnych, ale też spojrzeć na las z nowej perspektywy. 
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ziemi i z powietrza. Jeśli ten związek jest 
silny, a próba naziemnych powierzchni ko-
łowych jest reprezentatywna dla całego ob-
szaru nadleśnictwa, można określić daną 
cechę zarówno dla całego obszaru objętego 
nalotem, jak i dla pojedynczego drzewa.

MAŁY MARGINES BŁĘDU
W polskim leśnictwie temat skanowania 
laserowego pojawił się w 2004 r. Obec-
nie trwają zaawansowane testy, których 
wyniki potwierdzają znaczne możliwo-
ści wykorzystania ALS w inwentaryzacji 
lasu. Badania są prowadzone w Instytucie 
Badawczym Leśnictwa przy współpracy 
interdyscyplinarnego konsorcjum leśnych 
jednostek naukowych w ramach projektu 
RemBioFor pt. „Teledetekcyjne określa-
nie biomasy drzewnej i zasobów węgla 
w lasach”. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, w ramach programu „Środo-
wisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 
Biostrateg. 

Trwają prace nad wykorzystaniem 
danych z lotniczego skanowania lasero-
wego do określania cech taksacyjnych, 
takich jak: zasobność, pierśnica i pierśni-
cowe pole przekroju, wysokość drzew, 
ich liczba, struktura pionowa drzewosta-
nów oraz zwarcie i zmieszanie gatunków 
drzew. W  latach 2015–2016 wykonano 

naloty nad sześcioma obrębami: Supraśl, 
Katrynka, Herby, Milicz, Pieńsk i Gor-
lice, pozyskując stamtąd dane ALS. 
W tym samym okresie wegetacyjnym  
BULiGL wykonało naziemne pomiary 
na ok. 3,8 tys. kołowych powierzchniach 
próbnych w celu kontroli metod opartych 
na systemach lotniczych. Wstępne wy-

niki wykazały, że proste, liniowe modele 
statystyczne wyjaśniają zasadniczą część 
zmienności analizowanych cech taksa-
cyjnych, są obarczone niewielkim błędem 
systematycznym oraz mają uniwersalny 
charakter, pozwalający wykorzystać je 
w  różnych warunkach leśnych. Ozna-

cza to, że dla większości drzewostanów 
w Polsce można obiektywnie oszacować 
wyżej wymienione cechy, pozostając 
w racjonalnych granicach błędu. 

Niewątpliwą zaletą jest to, że na pod-
stawie danych ALS można pozyskać 
informację na temat cech taksacyjnych 
ze  znacznie wyższą szczegółowością niż 
na poziomie wydzielenia. W wyniku ana-
liz istnieje możliwość oszacowania cech 
dla dowolnie małego fragmentu lasu, 
dzięki czemu możemy zidentyfikować 
miejsca o skrajnych wartościach – za-
równo znacznie większych, jak i mniej-
szych niż średnia dla danego wydzielenia. 
Przekłada się to na wyższą dokładność 
oszacowania dla całego wydzielenia niż 
w przypadku taksacji wzrokowej. 

Oczywiście są wydzielenia, dla któ-
rych błąd jest mniejszy, np. jednopiętrowe 
drzewostany sosnowe w średnich klasach 
wieku, oraz nieco większy, np. mieszane 
drzewostany liściaste o złożonej struktu-
rze pionowej i wiekowej. W takich przy-
padkach możliwość przeniknięcia wią-
zek laserowych w głąb drzewostanu jest 
znacznie ograniczona przez rozwinięte 
ulistnienie górnych warstw, co przekłada 
się na nieco gorszy stopień oszacowania. 

Obiecujące wyniki uzyskano również 
w przypadku innych cech taksacyjnych, 
określanych na podobnych zasadach jak 

Dzięki ALS 
można 
tworzyć mapy 
przedstawiające 
przestrzenny 
rozkład cech 
na dowolnie 
dużym obszarze

Lotnicze skanowanie laserowe umożliwia 
pozyskanie precyzyjnej informacji o strukturze 
pionowej drzewostanów na dużym obszarze. 
Tło wizualizacji przedstawia ortofotomapę, 
na pierwszym planie widoczny samolot 
pozyskujący dane wysokościowe ALS w formie 
szeregów
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zasobność. Wysokość, pierśnica i suma-
ryczne pierścieniowe pole przekroju mogą 
być określone w dowolnym fragmencie 
lasu. Dzięki zastosowaniu danych o cha-
rakterze ciągłym uzyskujemy dla wydzie-
leń średnie wartości tych cech, które obej-
mują lokalną zmienność drzewostanów 
w danym wydzieleniu.

AUTOMATYCZNA ANALIZA  
DRZEWOSTANU
Bardzo atrakcyjna wydaje się możliwość 
klasyfikacji gatunkowej drzew z pułapu 
lotniczego, a także detekcji drzew mar-
twych. Wykryte pojedyncze drzewa (seg-
menty) można opisać wieloma cechami 
charakterystycznymi dla danych ALS. 
Wykorzystując zależności opisujące wza-
jemne położenie punktów reprezentują-
cych dany segment i znając rzeczywisty 
gatunek rosnących tam drzew, można tak 
zaprogramować algorytm, aby prawidło-
wo rozróżniał trzy klasy drzew (iglaste, 
liściaste i martwe) w ok. 80 proc. przy-
padków oraz siedem klas gatunkowych 
– w ok. 70 proc. przypadków. 

Jak to się odbywa? Na podstawie loso-
wego fragmentu zbioru danych klasyfi-
kator przeprowadza wielokrotny proces 
decyzyjny, wykorzystując tzw. drzewa 
decyzyjne, i przyporządkowuje każdemu 
segmentowi daną klasę wartości – w tym 
przypadku gatunek. Ale to nie wszystko.

Chmura punktów o stosunkowo wyso-
kiej gęstości, tj. ok. 12 pkt/mkw., pozwala 
również na wyznaczenie pionowej struk-
tury drzewostanu. Analizując pionowy 
rozkład chmury punktów, czyli wskazu-
jąc przedziały wysokościowe, w  których 
znajduje się największa proporcja punktów 
w stosunku do wszystkich punktów na da-
nym obszarze, można wyróżnić drzewo-
stany jednopiętrowe, jednopiętrowe z pod-
szytem, dwupiętrowe oraz drzewostany 
o  bardziej złożonej strukturze. Przypo-
rządkowując reprezentatywny rozkład dla 
danego typu struktury pionowej, można tę 
procedurę w pełni zautomatyzować.

Dodatkową zaletą metod szacowania 
cech taksacyjnych na podstawie danych 
ALS jest możliwość tworzenia map 
przedstawiających przestrzenny rozkład 
cech na dowolnie dużym obszarze, co 
w przypadku taksacji naziemnej jest prak-
tycznie niemożliwe. Podczas nalotów fo-
togrametrycznych dostarczane są również 
dane innego typu, np. cyfrowe ortofoto-
mapy przedstawiające lasy nadleśnictwa 
w różnych zakresach spektralnych. Wraz 

z chmurą punktów stanowią doskonały 
materiał przeglądowo-sytuacyjny. 

Główne leśne jednostki naukowe 
w Polsce od lat mają w swoich programach 
edukacyjnych zajęcia z geomatyki. Posze-
rza się grono leśników użytkowników 
systemów GIS i danych teledetekcyjnych. 
Wdrażanie nowych metod inwentaryza-
cji i zarządzania gospodarstwem leśnym 
bazujących na danych teledetekcyjnych 
wydaje się nieuniknione. 

Publikacja powstała w ramach projektu Rem-
BioFor „Teledetekcyjne określanie biomasy 
drzewnej i zasobów węgla w lasach” współ-
finansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (nr umowy BIOSTRA-
TEG1/267755/4/NCBR/2015) 

GEOMATYKA W LP

KRZYSZTOF STEREŃCZAK, MAREK  
LISAŃCZUK, KAROLINA PARKITNA,  

STANISŁAW MIŚCICKI, GRZEGORZ KROK,  
PIOTR RYSIAK, ŁUKASZ JEŁOWICKI, MARTYNA 

WIETECHA, KRZYSZTOF MITELSZTEDT

Techniki wykorzystujące dane ALS umożliwiają tworzenie map przedstawiających przestrzenny 
rozkład zasobności dla dowolnego obszaru

Z danych ALS można pozyskać 
informację na temat zasobności ze 
znacznie większą szczegółowością 
niż na poziomie wydzielenia
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Jedna chmura, 
wiele możliwości

RDLP W KATOWICACH 
W YBRAŁA ROZWIĄZA-
NIE ARCGIS ONLINE, 

KTÓRE SPEŁNIAŁO ZARÓWNO 
KRYTERIA FUNKCJONALNE, 
jak i finansowe. Z uwagi na posiada-
nie licencji desktopowych oprogramo-
wania ArcGIS nie było konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Korzystanie z portalu jest rozliczane 
za pomocą tzw. kredytów. Z tytułu 
aktywnego serwisu ArcGIS Desktop 
przyznawane jest 100 kredytów na rok, 
co w pełni zaspokaja potrzeby prowa-
dzenia portalu nadleśnictwa. W razie 
potrzeby można, ponosząc niewielkie 
koszty, zamówić pakiet liczący 1000 
dodatkowych kredytów ważnych przez 
dwa lata. W portalu mogą być publiko-
wane i przechowywane dane, budowa-
ne mapy i aplikacje webowe. 

INTERAKTYWNA MAPA 
Dzięki skorzystaniu z ArcGIS Online 
RDLP w Katowicach przygotowała trzy 
rozwiązania bazujące na chmurze. Pierw-
szym z nich jest interaktywna mapa lasów 
o szczególnych walorach przyrodniczych 
(HCVF) zgodnie ze standardami FSC, 
dostępna publicznie na stronie interne-
towej mapa.katowice.lasy.gov.pl. Za po-
mocą ArcGIS Online obszary HCVF, 
dotychczas przechowywane lokalnie, 

opublikowano w portalu. Powstała w ten 
sposób mapa dostępna na dowolnym 
urządzeniu bez konieczności korzysta-
nia z oprogramowania desktopowego. 
Zawiera warstwy z obszarami lasów 
HCVF według kategorii, oddziałów leś-
nych, drzewostanów, wydzieleń leśnych 
(WMS BDL) oraz siedzib nadleśnictw 
i leśnictw. Umożliwia wyświetlanie infor-
macji o obiektach z warstw tematycznych, 
a także wyszukiwanie po adresie leśnym 
do poziomu oddziału oraz po nazwach 
geograficznych.

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest 
w pełni intuicyjna. Opiera się na gotowych 
szablonach oraz kreatorach, niewymaga-
jących od autora umiejętności programi-
stycznych. W momencie tworzenia nowe 
zasoby, zarówno w postaci usług, map, jak 
i aplikacji, są prywatne, dostępne tylko 
dla ich autora. To on decyduje, kto może 
je przeglądać. Widoczność tych zasobów 
można ograniczyć do wąskiego grona osób 
pracujących nad danym projektem lub 
tylko do osób zalogowanych, jak również 
udostępnić je wszystkim publicznie. 

Rozwiązania portalowe oparte na chmurze są coraz bardziej 
powszechne, także w Lasach Państwowych. Mogą wspomagać 
wymianę danych i informacji między jednostkami oraz 
udostępnianie ich społeczeństwu. RDLP w Katowicach jest jedną  
z pierwszych leśnych jednostek, która zastosowała ArcGIS Online 
do wspomagania swoich zadań. 

Mapa interaktywna RDLP w Katowicach
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INWENTARYZACJA W TERENIE
RDLP w Katowicach za pomocą  
ArcGIS Online stworzyła także apli-
kację umożliwiającą inwentaryzację 
budowli hydrotechnicznych – obiektów 
piętrzących wodę. Jednym ze zbieranych 
atrybutów miało być położenie. Dane 
ze współrzędnymi w układzie WGS84 
zapisane w arkuszach MS Excel będące 
w posiadaniu Wydziału Infrastruktury 
Leśnej RDLP w Katowicach, podane 
w  różnych zapisach i z  różną dokład-
nością, nie nadawały się do dalszej 
obróbki. We współpracy z wydziałem 
ustalono typy i cechy obiektów, jakie 
mają zostać zebrane. Do zbierania da-
nych zastosowano gotowy szablon i na 
jego podstawie zaprojektowano prostą 
aplikację pozwalającą na dodawanie 
i opisywanie budowli piętrzących. Link 
do aplikacji przekazano nadleśnictwom, 
które zajęły się uzupełnianiem danych. 

Dzięki zastosowaniu gotowego szab-
lonu poniesiono nieduży nakład pracy 
na zbudowanie i uruchomienie aplika-
cji internetowej, dostępnej z dowolnego 
urządzenia w dowolnym miejscu. Do 

zalet zastosowanego rozwiązania należy 
zaliczyć także wykorzystanie gotowych 
podkładów mapowych, m.in. mapy to-
pograficznej i ortofotomapy. Aplikacja 
zapewnia proste wyszukiwanie oraz ła-
twą edycję danych w nadleśnictwach. 
Dzięki zdefiniowanej wcześniej struktu-
rze uzyskane dane są jednolite. Wartości 
są wprowadzane przez użytkownika ze 
słowników, co uniemożliwia pomyłkę. 
Edytowane dane można później wery-
fikować. 

Równolegle na tych samych danych 
mogła być prowadzona praca z uży-
ciem aplikacji natywnej instalowanej na 
urządzeniach mobilnych (Collector for 
ArcGIS), pozwalającej na pracę zarów-
no online, jak i offline.

Obecnie zakończył się pierwszy etap 
budowania bazy danych – dane zosta-
ły przeanalizowane, a inwentaryzacja 
może być w dalszym ciągu prowadzona. 
Zebrane informacje mogą posłużyć jako 
dane wejściowe do wielu analiz, zarów-
no tych wykonanych za pomocą spe-
cjalistycznych narzędzi desktopowych, 
jak i budowania z ich użyciem kolej-

nych opracowań do innych zastosowań. 
Można je też wykorzystać do konty-
nuacji prac inwentaryzacyjnych przez 
rozbudowanie atrybutów – szczegółów 
urządzeń czy aktualizacji istniejących 
na podstawie gotowej już bazy. 

DLA ODBIORCÓW DREWNA
Poza pracami inwentaryzacyjnymi plat-
forma ArcGIS umożliwia realizację wielu 
różnych zadań, które mają wymiar prze-
strzenny i nie tylko. Pojawiła się potrzeba 
stworzenia powszechnie dostępnej oferty 
drewna opałowego, najlepiej w postaci 
intuicyjnej aplikacji dostępnej przez prze-
glądarkę internetową. Po raz pierwszy 
o takim rozwiązaniu wspomniała RDLP 
w Łodzi, która zwróciła się do Zakładu 
Informatyki Lasów Państwowych z za-
pytaniem o techniczne możliwości zbu-
dowania takiej aplikacji. ZILP przekazał 
zapytanie do Zespołu Zadaniowego ds. 
Leśnej Mapy Numerycznej i Oprogra-
mowania Urządzeniowego LP, który we 
współpracy z RDLP w Katowicach przy-
gotował propozycję portalu z ofertą drew-
na na rynek detaliczny.
Założono, że funkcjonalności nowego 
rozwiązania będą obejmowały:
•  udostępnianie oferty drewna na rynek 

detaliczny z użyciem mapy;
•  przypisanie drewna do lokalizacji kan-

celarii leśnictwa;
•  możliwość wyszukania na mapie drew-

na w pobliżu miejsca zamieszkania (lo-
kalizacji) użytkownika serwisu;

GEOMATYKA W LP

Panel operacyjny aktualnej 
oferty drewna opałowego

Inwentaryzacja z użyciem 
aplikacji Collector for ArcGIS 
(dostępna bezpłatnie  
w ramach ArcGIS Online)

Inwentaryzacja budowli 
piętrzących za pomocą 
aplikacji webowej
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•  możliwość filtrowania po rodzaju drew-
na, gatunku i sortymencie.

Założenia organizacyjne były następują-
ce:
•  dane źródłowe pochodzą z systemu SAP 

Business Objects. Po eksporcie raportu 
do XLS następuje korekta miąższości 
drewna przez pracownika nadleśnictwa;

•  skorygowane raporty są przesyłane do 
RDLP, tam scalane i zasilane danymi 
serwisu internetowego; opcjonalnie dane 
są wgrywane przez nadleśnictwa, a łącze-
nie danych z jednostek w ofertę RDLP 
następuje w aplikacji internetowej;

•  pożądana jest maksymalna automatyza-
cja procesu.
Biorąc pod uwagę założenia, za-

proponowano optymalne rozwiązanie 
bazujące na ArcGIS Online i ArcGIS 
Desktop. W ramach prac opublikowano 

w portalu dane pochodzące z systemu 
SAP Business Object w formie usług. 
Następnie za pomocą intuicyjnego 
kreatora przygotowano panel operacyj-
ny wyświetlający aktualnie dostępne 
zasoby w ujęciu przestrzennym – roz-
mieszczenie miejsc sprzedaży drewna 
opałowego wraz z diagramami prezen-
tującymi ilość surowca z podziałem na 
rodzaje i gatunki w aktualnej ofercie. 
Zastosowane filtrowanie ułatwia anali-
zę zasobów. 

Dodatkowo opracowano responsywną 
aplikację internetową dla klienta detalicz-
nego, która może być uruchamiana także 
na urządzeniu mobilnym. Oferuje opcje 
wyszukiwania lokalizacji drewna i punk-
tu kontaktowego w zadanym zasięgu oraz 
zawężenia wyników zgodnych z oczeki-
wanymi kryteriami.

Jak pokazują przykłady opisanych 
wdrożeń, portal ArcGIS Online umoż-
liwia tworzenie nowych produktów 
informacyjnych – do prezentowania 
danych i ich edycji w postaci mapo-
wych aplikacji webowych. Do wyko-
rzystania podstawowej funkcjonalności 
i zbudowania ciekawych aplikacji nie 
jest wymagana wiedza informatyczna, 
wystarczy umiejętne skonfigurowanie 
dostępnych elementów do posiadanych 
danych przestrzennych. Wszystkie opi-
sane w artykule aplikacje zostały wyko-
nane właśnie w ten sposób, bez żadnej 
ingerencji w działanie komponentów 
dostępnych w ArcGIS Online.

URSZULA KWIECIEŃ, ESRI POLSKA
KRZYSZTOF MAJSTERKIEWICZ,  

RDLP W KATOWICACH

Aplikacja dla klienta 
detalicznego drewna opałowego 

OGŁOSZENIE
Mistrzostwa Polski w brydżu
Nadleśnictwo Kłodawa zaprasza pracowników LP do udziału w XXXI Mistrzostwach 
Polski Leśników w Brydżu Sportowym. Mistrzostwa odbędą się w dniach 9–12 
października 2018 r. w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza, na terenie RDLP w 
Szczecinie. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie uprawnieni pracownicy PGL 
LP, parków narodowych, instytucji badawczych i naukowych leśnictwa, BULiGL, 
pracownicy firm świadczących usługi na rzecz LP, emerytowani pracownicy LP, 
absolwenci, uczniowie i studenci szkół leśnych. Zgłoszenia przyjmujemy w formie 
elektronicznej pod adresem: klodawa@szczecin.lasy.gov.pl do 1 października 2018 r. 
Koszty i nr konta do wpłat (wpłaty do 4 października):
osoba biorąca udział – 600 zł, osoba towarzysząca – 450 zł
09 2030 0045 1110 0000 0038 9010, tytuł wpłaty: nazwisko uczestnika XXXI MPLwBS

Więcej informacji: www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl

SPROSTOWANIE
W „Głosie Lasu” 
nr 6/2018 błędnie 
podaliśmy imię 
i nazwisko laureatki 
konkursu „Ruszamy na 
łamy”. Wyróżnienie za 
tekst „Wprowadzenie 
stażysty do  pracy 
w nadleśnictwie” 
zdobyła Maria Łakoma.
Za pomyłkę 
przepraszamy.

Redakcja
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SATELITARNE SYSTEMY 
OBRAZUJĄCE ŚRODO-
WISKO ZIEMI CHARAK-

TERYZUJE SIĘ CZTEREMA 
ROZDZIELCZOŚCIAMI. Pierwszą, 
niekoniecznie najważniejszą dla wtajemni-
czonych w teledetekcję, jest rozdzielczość 
przestrzenna (terenowa; GSD – Ground 
Sample Distance), podawana w jednost-
kach miary od decymetrów do kilometrów. 
Kolejne to: rozdzielczość spektralna (liczba 
kanałów, na jakie podzielono zakres pro-
mieniowania elektromagnetycznego, np. 
cztery lub osiem), radiometryczna (wyra-
żana w bitach) oraz czasowa (czas powrotu 
sensora nad teren obrazowania, mierzony 
w dniach).

EUROPA RYWALIZUJE Z USA 
W latach 70. XX w. amerykańskie agen-
cje NASA oraz USGS (United States 
Geological Survey) uruchomiły program 
badawczy Landsat, pozwalający na pro-
wadzenie globalnego monitoringu eko-
systemów Ziemi. Z czasem zobrazowania 
z systemów Landsat stały się powszechnie 
dostępne i bezpłatne, zaczęto używać ich 
m.in. w celu monitorowania zmian, jakim 
podlegają biomy leśne. Rozpoczęła się era 
teledetekcji środowiskowej, która trwa do 
dzisiaj. 

Na bazie analiz długich serii czasowych 
obrazów Landsat funkcjonuje platforma 
Global Forest Change (GFC) wizualizują-
ca zalesienia i wylesienia zachodzące na ca-
łym świecie. Zobrazowania te nawet przy 
dobrych warunkach pogodowych mogą 
być pozyskiwane tylko co 16 dni, a najlep-
sza rozdzielczość terenowa kanałów wielo-
spektralnych wynosi niemal 30 m. 

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) 
rzuciła agencji NASA wyzwanie, urucha-
miając wieloletni program Copernicus, 
w ramach którego w przestrzeni okołoziem-
skiej umieszczane są kolejne satelity z serii 
Sentinel. Obrazują zarówno w zakresie 
mikrofalowym (aktywne systemy radaro-
we, np. Sentinel-1), jak i optycznym. Bardzo 
duże znaczenie dla leśnictwa mają bliźnia-
cze statki kosmiczne (satelity) Sentinel-2A 
oraz -2B, obrazujące jednocześnie aż w 13 
kanałach spektralnych z rozdzielczością 
przestrzenną 10, 20 i 60 m. Opisana kon-
stelacja powraca nad ten sam obszar co ok. 
pięć dni, pozyskując obrazy o imponujących 
rozmiarach (szerokość sceny 290 km). 

W projektach badawczych IBL realizo-
wanych na zlecenie LP, m.in. w Sudetach 
i Beskidach, wykorzystywano w ostatnich 
latach także zobrazowania satelitarne Ra-
pidEye o rozdzielczości terenowej 5 m, po-
zyskiwane w pięciu kanałach spektralnych, 
w tym w zakresie RedEdge oraz bliskiej 
podczerwieni (NIR), które pozwalają na 
prowadzenie precyzyjnego monitoringu 
stanu zdrowotnego drzewostanów. 

Wśród cywilnych systemów satelitar-
nych najlepszą rozdzielczością przestrzen-
ną sięgającą ok. 30 cm charakteryzują się 
obrazy WorldView-3 oferowane przez Di-
gitalGlobe, firmę należąca do amerykań-
skiego konsorcjum Maxar.

CZY WIDZISZ RÓŻNICĘ?
Wykorzystanie wysokorozdzielczych 
obrazów satelitarnych może zmienić do-
tychczasowe podejście do gospodarowania 
lasami. Cyfrowa ortofotomapa lotnicza 
o rozdzielczości terenowej 25 cm wyko-
nywana jest zazwyczaj co 10 lat dla celów 

urządzania lasu. W przeciwieństwie do 
zdjęć lotniczych obrazy satelitarne pozy-
skiwane są w niezmiernie krótkim czasie. 
Uchylne kamery na satelitach w ciągu za-
ledwie kilkudziesięciu sekund wykonują 
zobrazowania do kilkunastu tysięcy km 
kw. (np. 112 × 138 km = 15 456 km kw., 
co odpowiada niemal 88 średniej wielkości 
nadleśnictwom w PGL LP). Obraz reje-
strowany jest w co najmniej kilku kanałach 
spektralnych jednocześnie. Ma to ogrom-
ne znaczenie przy zmieniających się dyna-
micznie warunkach pogodowych (oświet-
lenie) i realizacji misji fotogrametrycznych 
dla rozległych obszarów. 

Rozdzielczość zdjęć lotniczych i sa-
telitarnych jest bardzo podobna, jednak 
te drugie mogą być zarejestrowane np. 
w  ośmiu kanałach spektralnych, dzięki 
czemu wspomagają klasyfikację składów 
gatunkowych drzewostanów, form zmie-
szania, a także określenie stanu zdrowotne-
go czy fazy fenologicznej drzew i drzewo-
stanów. Dzieje się to dzięki wykorzystaniu 
wielu wskaźników, takich jak detekcja 
niedoboru składników odżywczych czy 
lokalnych podtopień. Rejestracja obrazów 
w zakresie podczerwieni krótkofalowej 
(SWIR – Short Wave Infrared) pozwala 
z kolei na interpretację obrazów z obsza-
rów zadymionych, co umożliwia detekcję 
zasięgu pożarów leśnych. Nowoczesne 
rozwiązania technologiczne umożliwiają 
też pozyskiwanie obrazów satelitarnych 
w tzw. trybie stereo, generującym trójwy-
miarowe modele wysokościowe, cenne np. 
w określaniu szkód huraganowych. 

Wszystko to sprawia, że zobrazowania 
satelitarne są doskonałym źródłem geo-
danych wykorzystywanych do szczegóło-

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej: monitoring 
ekosystemów, w tym terenów leśnych, z pułapu orbity 
okołoziemskiej jest coraz szybszy i obejmuje coraz większe 
obszary. Zmienia się też rozdzielczość zobrazowań satelitarnych.

Kosmiczny 
monitoring lasów
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wych analiz przestrzennych i aktualizacji 
baz danych – umożliwiają bieżącą weryfi-
kację warstw geometrycznych (np. gniazd 
zrębowych) leśnej mapy numerycznej oraz 
wybranych warstw opisowych SILP. Zob-
razowania mogą być szczególnie przydatne 
w ciągłym monitorowaniu gradacji owadów 
(np. rozwoju gniazd kornikowych), nadzo-
rowaniu postępu zaplanowanych cięć ręb-
nych czy uprzątających (np. po huraganie), 
ale również w przypadku wystąpienia na-
głych, nieprzewidzianych klęsk (szacowanie 
szkód od wiatrów, pożarów czy powodzi). 
W przestrzeni okołoziemskiej krąży bardzo 

wiele systemów satelitarnych dostarczają-
cych wysokorozdzielczych obrazów. Zali-
czyć do nich można m.in.: Pleiades, SPOT, 
KOMPSAT czy SuperView.

CO JEST MNIEJSZE NIŻ MIKRO?
Prawdziwy przełom technologiczny w  te-
ledetekcji satelitarnej nastąpił całkiem 
niedawno, bo w 2017 r., kiedy największa 
w  historii konstelacja składająca się z na-
nosatelitów PlanetScope (satelity Dove) 
umożliwiła obrazowanie całej Ziemi każ-
dego dnia w czterech kanałach spektralnych 
(NIR oraz RGB – Red, Green, Blue – ko-

lorowy obraz stworzony z trzech kanałów: 
czerwonego, zielonego i niebieskiego). Fir-
ma Planet Labs jest pomysłodawcą i twórcą 
tych ponad 200 nanosatelitów o wymiarach 
30 × 10 × 10 cm (tzw. 3U), ważących nieca-
łe 5 kg. Dla porównania najnowszy satelita 
Landsat 8 LDCM waży aż 2,6 tys. kg!

Obrazy satelitarne też do niedawna prze-
rażały wielkością i sposobem zapisu – na 
taśmach, a dziś są dostępne na urządzeniach 
mobilnych pracujących w zasięgu internetu, 
a nawet off-line. Wszystkie pozyskiwane co 
0,5 sek. zobrazowania PlanetScope prze-
chowywane są w tzw. chmurze na serwe-
rach Amazon, dzięki czemu w każdej chwi-
li można cofnąć się w czasie i skontrolować 
obszar analizy sprzed kilku dni, tygodni 
czy miesięcy. Obrazy do 24 godz. po ich 
pozyskaniu umieszczane są na intuicyjnej 
i wygodnej w użyciu platformie, co w połą-
czeniu z ich codzienną archiwizacją stanowi 
innowacyjne i wiarygodne źródło danych 
wspomagające leśników w ich pracy. 

Pozyskiwanie dużej ilości obrazów sate-
litarnych wymaga ich inteligentnego gro-
madzenia, selekcjonowania oraz zautoma-
tyzowanego procesu przetwarzania. Coraz 
większe znaczenie mają metody klasyfika-
cji oparte na uczących się sieciach neurono-
wych czy obiektowa analiza obrazu (OBIA 
– Object-Based Image Analysis). Postępu-
jący rozwój technologii powoduje, że za-
czynają powstawać rozwiązania portalowe, 
na których wykonywać można analizy na-
wet bez potrzeby pobierania obrazów (np. 
Google Earth Engine), za pomocą jed-
nego kliknięcia. W przyszłości rozwijane 
będą nowe platformy prezentujące wyniki 
automatycznych zaawansowanych analiz 
w  sposób zrozumiały nawet dla począt-
kujących użytkowników, nieposiadających 
szerokiej wiedzy z zakresu teledetekcji.

CZY JEST COŚ DALEJ?
To, co kilka lat temu wydawało się nie-
mal fikcją, szybko staje się faktem. Plany 
największych firm sektora kosmicznego 
sięgają daleko. Do 2021 r. planowana jest 
wymiana obecnej floty satelitów wysoko-
rozdzielczych na konstelację WorldView 
Legion. Towarzyszyć jej mają miniaturowe 
satelity Scout, które pozwolą pozyskiwać 
do 30–40 obrazów w ciągu dnia. Przed 
nami więc era teledetekcji w czasie niemal 
rzeczywistym! A gdzie zapisywać te obra-
zy? W chmurach, oczywiście w chmurach!

KATARZYNA TUREK, KINGA WENGLORZ 
PROGEA 4D SP. Z O.O.

Zobrazowania PlanetScope fragmentu Nadleśnictwa Rytel (RDLP Toruń): zobrazowanie sprzed 
nawałnicy (16.07.2017) (1), trzy dni po huraganie (15.08.2018) (2) oraz automatyczna detekcja zmian 
wykonana na platformie Planet Explorer (3). 
Źródło: Planet Labs, Inc., z archiwum dr. hab. inż. Piotra Wężyka
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Świat uwalnia 
dane – a my?

JEŚLI WŁAŚNIE SPOJRZELI-
ŚCIE NA SWOJE SMARTFO-
NY, TO ZNACZY, ŻE PODĄŻA-
CIE WŁAŚCIWYM TROPEM, 

choć oczywiście nie tylko one są winne 
tak ogromnej ilości zebranych danych. 
Szacuje się, że obecnie na świecie zadanie 
to wykonuje 20 mld różnych sensorów 
mających unikalny adres MAC i połą-
czenie z internetem. Statystycznie na 
każdego z nas przypadają więcej niż dwa 
takie urządzenia. Szacuje się, że w 2020 r. 
będziemy mieli ich już 50 mld, a więc za 
dwa lata na jednego człowieka przypadać 

będzie ponad pięć urządzeń, które będą 
zbierać dane – cały czas, nieustannie… 
Oznaczać to może, że już wkrótce w cią-
gu zaledwie jednego roku pozyskiwać bę-
dziemy 80 proc. wszystkich zgromadzo-
nych do tego czasu informacji. 

WŁADZA NAD DANYMI
Problem zalewania współczesnego świata 
danymi to jedna sprawa, kwestia ich udo-
stępniania to zupełnie inna historia. Dane to 
informacje, rzecz niezwykle cenna. Wiedzą 
o tym właściciele takich korporacji, jak Fa-
cebook czy Google. Ten drugi kontroluje już 

80 proc. europejskiego rynku wyszukiwarek 
internetowych, co w praktyce oznacza, że 
niemal wszystko, czego szukamy, zostało 
wcześniej starannie przez niego przygoto-
wane, część materiałów do tego artykułu 
również. Facebook dla odmiany kontroluje 
już 50 proc. mediów społecznościowych, 
a więc statystycznie co druga generowa-
na przez nas informacja przechodzi przez 
ten portal. Informacje są pilnie strzeżone 
i wykorzystywane w jednym celu: zdobycia 
przewagi w globalnym wyścigu. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja 
z danymi pozyskiwanymi na poziomie 

Ciężko w to uwierzyć, ale w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
pozyskaliśmy 80 proc. wszystkich zgromadzonych na świecie 
informacji! Co robić z taką ilością danych 
i dlaczego warto się nimi dzielić?

Mapa przedstawiająca aktualne obciążenie ścieżek rowerowych Single Track w Nadleśnictwie Świeradów. Im intensywniejszy, cieplejszy kolor i grubsza 
linia, tym większe natężenie ruchu
Źródło: strava.com 
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państwowym, co dzieje się przecież za 
nasze pieniądze. Sprawy całkiem nieźle 
mają się w Stanach Zjednoczonych czy 
Kanadzie i coraz lepiej w Europie, gdzie 
INSPIRE zmieniło nieco nasz sposób 
postrzegania danych jako niezbywalnego 
dobra narodowego, tak cennego, że nie-
możliwego do wykorzystania. Gdy parę 
lat temu występowałem o dane z kilkuna-
stu stacji meteorologicznych do IMGW, 
wyceniono je na ponad 2,5 mln zł! Tyle 
wynosiła kara za ich udostępnienie w celu 
innym niż zadeklarowany w umowie. Co 
ciekawe, połowa tych danych udostępnia-
na była w tym samym czasie całkowicie 
za darmo na ogólnoeuropejskim portalu 
meteorologicznym. 

W kwestii danych meteorologicznych 
niewiele się od tego czasu w naszym kraju 
zmieniło, za to mamy świetnie funkcjonu-
jący Bank Danych o Lasach czy np. Portal 
Otwartych Danych UE (data.europa.eu/
euodp/pl). Symptomatyczne, że wpisując 
słowo kluczowe „forestry”, otrzymałem 
215 wyników, za to wpisując „leśnictwo” 
– zaledwie jeden. 

Nawet jeśli nie jesteśmy liderami 
w  kwestii udostępniania danych, to 
z pewnością możemy korzystać z tego, co 
udostępniają inni. Danych zamieszczo-
nych w sieci jest tak wiele, że nie sposób 
się przez nie przedzierać bez dedyko-
wanych narzędzi czy nawet specjalnych 
portali internetowych, takich jak Linked 
Data (linkeddata.org). Zgromadzone są 
tam dane z ponad 1,2 tys. zbiorów (moż-
na tam znaleźć nawet dane z powierzchni 
kołowych zakładanych w ramach leśnych 
tematów badawczych!) i co ważniejsze, 
możemy wykonywać ich wstępną półau-
tomatyczną analizę. 

ZACHWYCAJĄCE MOŻLIWOŚCI
Szczególnie cenne dla czytelników „Gło-
su Lasu” są oczywiście różnego rodzaju 
dane teledetekcyjne. Od kilku lat leśnicy 
cieszą się dostępem do danych LiDAR 
w ramach projektu ISOK. Nawet jeśli są 
one poza zasięgiem zwykłego śmiertel-
nika, to i tak świadczą o kolosalnym po-
stępie. W Austrii czy w Niemczech dane 
LiDAR są już dostępne za darmo dla 
każdego, kto zechce je pobrać, w Estonii 
w tym roku udostępniono chmury punk-
tów z aż czterech okresów dla wybranych 
fragmentów kraju (geoportaal.maaamet.
ee). Nikomu nie przeszkadza, że pobierze 
je ktoś spoza Estonii. Być może dlatego, 
że każdy, kto to zrobi, może potencjalnie 

dostarczyć dodatkowych analiz, które są 
znacznie cenniejsze niż same dane. Ni-
komu nie trzeba tłumaczyć, jak cenne 
są dla nas, leśników, chmury punktów 
wykorzystywane do wielu różnorodnych 
analiz, zaczynając od precyzyjnej infor-
macji o powierzchni gruntu, a kończąc na 
mapach rzeczywistego przyrostu drzew 
czy tworzenia krzywych bonitacyjnych na 
bazie dwukrotnych skanów, jak to miało 
miejsce w projekcie „Utworzenie dla ob-
szaru Sudetów i Beskidu Zachodniego 
leśnego systemu informacyjnego w zakre-
sie monitoringu i oceny stanu lasu” reali-
zowanym przez IBL.

Równie zachwycające są dane uwal-
niane z różnych konstelacji sateli-
tarnych. Zobrazowania z satelitów 
Landsat oraz Sentinel (program Co-
pernicus) umożliwiają przeprowadzenie 
dokładnych analiz na aktualnych i dar-
mowych danych. Właściwie co kilka 
dni pojawiają się nowe zobrazowania 
dla danego wycinka kuli ziemskiej. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że są słabej jakości 
i lepsze są zobrazowania lotnicze, ale 
tych nikt nam za darmo nie udostęp-
nia (może poza paroma wyjątkami jak 
Geoportal). Nie wydając ani złotówki, 
mamy więc dostęp do całkiem niezłych 
materiałów fotogrametrycznych, które 
są aktualizowane kilka razy w roku. To 
niesamowity materiał analityczny, któ-
ry możemy wykorzystać do monitoro-
wania kondycji lasów i zmian pokrycia 
terenu; to również niezastąpione źródło 
danych w sytuacjach klęskowych. 

Przykładem takiego aplikacyjnego za-
stosowania może być szacowanie masy 
wywrotów i złomów. Podczas klęski 
z 2017 r., która dotknęła niemal 60 nad-
leśnictw, korzystano właśnie z darmo-
wych danych Sentinel-2. Podobna analiza 
dla Nadleśnictwa Międzylesie w 2016 r., 
z wykorzystaniem nieco lepszych, ale już 
płatnych zobrazowań, pozwoliła osza-
cować szkody z dokładnością sięgającą 
niemal 95 proc. W sytuacji, gdy usuwa-
nie szkód trwa dłużej niż rok, a naruszo-
ne systemy korzeniowe drzew sprawiają, 
że granica drzewostanu nieustannie się 
zmienia, jednorazowe wydawanie pienię-
dzy na zobrazowania lotnicze to najgorsze 
rozwiązanie.

WSZYSCY GENERUJEMY  
INFORMACJE
Większości z nas udostępnianie danych 
kojarzy się z rządowymi instytucjami lub 

ogromnymi korporacjami, tymczasem 
niezwykle wartościowych informacji 
dostarczamy my sami. Wciąż przybywa 
użytkowników, którzy dzielą się zbiera-
nymi przez siebie zasobami. Jak je wyko-
rzystać?

Przykładowo dane VGI, czyli dane 
społecznościowej informacji geogra-
ficznej (Volunteered Geographic Infor-
mation), można wykorzystać w badaniu 
natężenia ruchu turystycznego. Do-
tychczas natężenie ruchu na terenach 
leśnych badane było za pomocą ankiet, 
kamer wideo, odbiorników GPS wy-
pożyczanych ankietowanym na czas 
pobytu w lesie. O ile badania ankietowe 
z wykorzystaniem GPS-ów wymagają 
nakładów finansowych, o  tyle wyko-
rzystanie aplikacji sportowych i samych 
telefonów, za pomocą których następuje 
rejestrowanie aktywności, umożliwia 
pobranie danych za darmo. W związ-
ku z polityką prywatności prowadzoną 
przez portale użytkownicy z  zewnątrz 
nie mają dostępu do danych albo jest on 
ograniczony do tych, które mają status 
publiczny. Jednak nawet taki zasób in-
formacji umożliwia prowadzenie mo-
nitoringu ruchu na terenach leśnych. 
Dane VGI mogą stanowić cenny zasób 
informacji przy podejmowaniu decyzji 
np. o  dostosowaniu infrastruktury do 
potrzeb użytkowników, kanalizacji ru-
chu turystycznego itp.

Przykład wykorzystania danych 
z aplikacji sportowych jest tzw. mapa gę-
stości dostępna na portalu Strava. Zosta-
ła opracowana na podstawie zarejestro-
wanych tras GPS. Nawet wyświetlenie 
tych danych pozwala w prosty sposób 
oszacować skutki realizacji inwestycji 
związanych z infrastrukturą turystycz-
ną. Z kolei na podstawie danych z por-
tali, które umożliwiają pobranie danych 
(np. GPies.com), możliwe jest tworzenie 
map przedstawiających liczbę aktywno-
ści zarejestrowanych na poszczególnych 
drogach i  szlakach. Dysponując datami 
oraz godzinami, w których aktywność 
się odbyła, można odtworzyć wykorzy-
stanie tras w ujęciu dobowym, tygodnio-
wym i rocznym.

Potencjał kryjący się za udostępnia-
nymi danymi jest ogromny, do tego nie 
trzeba nikogo przekonywać. Szkoda, że 
wykorzystywany jest na razie wyłącznie 
przez jednostki.

RADOMIR BAŁAZY, MARIUSZ CIESIELSKI
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GEOMATYKA W LP

Nowości w BDL

POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU ZOSTAŁ 
UDOSTĘPNIONY PILOTAŻOW Y MODUŁ 
MAP HISTORYCZNYCH dla Puszczy Kozieni-

ckiej. Użytkownik znajdzie tam 43 mapy z lat 1946–2011, po-
krywające teren nadleśnictw w zasięgu puszczy. Mapy te można 
pobrać lub przeglądać bezpośrednio w portalu internetowym. 
Poza tym można pobrać skany elaboratów planów urządzenia 
lasu oraz przeglądać uproszczone opisy taksacyjne (więcej na ten 
temat w „Głosie Lasu” nr 4/2018). 

APLIKACJA MOBILNA BDL
Obecnie na ukończeniu jest aplikacja mobilna BDL (mBDL), 
która umożliwia łatwy dostęp do informacji udostępnianych 
w BDL, przede wszystkim przeglądanie leśnych map tematycz-
nych na telefonach i tabletach. Aplikacja będzie również działać 
w przypadku braku łączności z internetem, po wcześniejszym 
pobraniu odpowiednich danych. Użytkownik może pobierać 
mapy dla poszczególnych nadleśnictw lub dowolnie wskazane-
go, niewielkiego obszaru. Przy pracy online dostępny jest pełen 
opis taksacyjny dla lasów wszystkich form własności. Dla terenów 
w zarządzie PGL LP opcja ta jest również dostępna przy pracy 
offline. Użytkownik może wyświetlać predefiniowane podkła-
dy rastrowe, np. mapy OpenStreetMap czy ortofotomapy Bing, 
a także podłączać dowolne usługi WMS. Najpopularniejsze 
serwisy, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy 
serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, dzięki czemu nie 
trzeba wpisywać ich adresów. mBDL ma również funkcjonal-
ność wyszukiwania wydzieleń po adresie leśnym. Narzędzie to 
działa podobnie jak wyszukiwanie w portalu internetowym. Jest 
podzielone na trzy grupy obiektów ze względu na trzy różne spo-
soby adresowania: Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, Skarbu 
Państwa w innym zarządzie (w tym m.in. parki narodowe) oraz 
pozostałe formy własności.

Aplikacja oferuje dodatkowo wiele przydatnych w terenie 
funkcjonalności: zapis punktu z lokalizacji GPS, zapis punktu ze 
wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskaza-
nego punktu. System daje też możliwość zarządzania zapisanymi 
danymi poprzez takie operacje, jak: zmiana nazwy, usuwanie, 
włączanie i wyłączanie widoczności na mapie.

Przy budowie aplikacji mobilnej BDL wykorzystaliśmy nową 
technologię umożliwiającą jednoczesne przygotowanie opro-
gramowania dla różnych systemów operacyjnych. Dzięki temu 
aplikacja będzie dostępna na urządzenia z najpopularniejszymi 
systemami operacyjnymi, czyli Android, iOS oraz Windows 10. 

mBDL udostępniony będzie do ogólnego użytku najpóźniej pod 
koniec listopada 2018 r.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Obecna umowa na prowadzenie i rozwój BDL obowiązuje do 
końca marca 2019 r. Poza utrzymaniem i pracami cyklicznymi 
do tego czasu przewiduje wdrożenie trzech nowych map tema-
tycznych: zagospodarowania turystycznego lasów, zagrożenia 
pożarowego oraz zakazów wstępu do lasów. Elementy te znajdą 
swoje odzwierciedlenie w portalu internetowym oraz w aplikacji 
mobilnej. Na potrzeby mapy turystycznej w nadleśnictwach ak-
tualnie prowadzona jest inwentaryzacja obiektów związanych z 
turystyką i edukacją. 

Obecnie trwa dyskusja nad dalszymi możliwościami rozwoju 
BDL. Najprawdopodobniej w kolejnych latach prace będą się sku-
piały na takich tematach, jak: poszerzenie funkcjonalności aplikacji 
mobilnej, rozwój modułu turystycznego, wprowadzenie aplikacji 
wspomagającej sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi, 
rozwój i doskonalenie prognoz rozwoju zasobów leśnych, wyko-
rzystanie do analiz rezultatów prac badawczych (np. dotyczących 
bilansu węglowego, produkcyjności drzewostanów), cyfryzacja da-
nych historycznych dla wybranych obszarów, zgromadzenie całej 
dostępnej dokumentacji urządzeniowej dla lasów poza LP.

Każdego roku w ramach prac związanych z funkcjonowaniem 
Banku Danych o Lasach, oprócz aktualizacji zasobów, 
przygotowywane są nowe elementy systemu. Ostatnie dwa lata 
przyniosły wiele zmian, a w najbliższej przyszłości 
pojawią się kolejne.

MARCIN MYSZKOWSKI, ANDRZEJ TALARCZYK

Aplikacja mobilna BDL
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Las to nie  
pole ziemniaków 

Jaki cel postawił pan sobie jako dy-
rektor IBL?
Mój cel jest jeden – taki sam jak poprzednich 
dyrektorów – aby Instytut był wzorową, 
wyróżniającą się jednostką naukową w za-
kresie szeroko pojętego leśnictwa. Szczegól-
ny nacisk kładę na praktyczne zastosowanie 
naszych badań. Część prowadzonych przez 
nas projektów jest czysto utylitarna. Jednak 
niektóre działania z pozoru nie mają za-
stosowania praktycznego. Leśnikom może 
być trudno dostrzec, że np. badając biologię 
kornika drukarza, uzyskujemy wyniki, któ-
re pozwolą wspomóc gospodarkę leśną. Ale 
dzięki temu możemy się np. dowiedzieć, jak 
dana populacja kornika reaguje na zmia-
ny klimatyczne. Działania IBL mają więc 
wspomagać praktykę leśną zarówno bezpo-
średnio, jak i pośrednio. 

Dobre efekty praktyczne i naukowe gwa-
rantuje wysoki poziom badań, na czym 
bardzo mi zależy. Jest weryfikowany przez 
publikacje w renomowanych pismach na-
ukowych, w których artykuły muszą przejść 
przez sito krytycznych recenzji. 

 
Jak pan ocenia wdrażanie wyników 
badań do praktyki leśnej? 
Różnie z tym bywa. Każda zmiana na 
początku spotyka się z pewnym oporem 
czy krytyką. Często leśnicy są ostrożni 
w przyjmowaniu nowości, zwłaszcza jeśli 
wiążą się z dodatkowymi obowiązkami 
– co mnie nie dziwi. 

Czy IBL potrzebuje zmian? 
IBL te zmiany non stop przechodzi, dosto-
sowuje się do zmieniającego się otoczenia 
itrendów w nauce. W ciągu 25 lat zmniej-

szyliśmy zatrudnienie z grubo ponad 400 
do ok. 240 osób. Zmieniają się też obszary, 
w których działa IBL. Na przykład jeszcze 
10 lat temu nie zajmowaliśmy się geoma-
tyką, a obecnie w naszym Laboratorium 
Geomatyki pracuje ok. 30 osób. 

Geomatyka jest bardzo prężnie roz-
wijającą się dziedziną. Na takie właś-
nie tematy pan stawia?
Tak, stawiam na tematykę, która ma wzię-
cie, na nowości w nauce. Kiedyś leśnictwo 
było dość hermetyczną dziedziną wiedzy. 
Obecnie do nauk typowo leśnych wcho-

dzą dyscypliny z pozoru niezwiązane z la-
sem, jak geomatyka czy nauki społeczne. 
Ta multidyscyplinarność nauk leśnych 
pozwala szerzej spojrzeć na problemy la-
sów. IBL otwiera się na te inne dziedziny 
i współpracę z jednostkami naukowymi 
spoza leśnictwa, choć oczywiście nie za-
niedbujemy naszych tradycyjnych part-
nerów, takich jak wydziały leśne, Instytut 
Dendrologii PAN w Kórniku, Instytut 
Technologii Drewna czy BULiGL. 

Przykładem współpracy z naukowcami 
niezwiązanymi z leśnictwem jest choć-
by projekt elektroniczny nos [urządzenie 

pomiarowe pozwalające na wykrywanie 
zapachów emitowanych przez owady – 
przyp. red.] realizowany przez Zakład 
Ochrony Lasu z Wydziałem Fizyki Poli-
techniki Warszawskiej. Współpracujemy 
też z archeologami, badając pozostałości 
działalności człowieka w Puszczy Biało-
wieskiej za pomocą skaningu laserowego.

To oczywiście nie oznacza, że rezygnu-
jemy z tradycyjnych dziedzin leśnych, choć 
ten obszar naszych badań spotyka się z za-
rzutami typu: co można nowego wymyślić 
w hodowli lasu? Leśnictwo nie jest jednak 
samotną wyspą. Powinniśmy wziąć pod 

uwagę zmiany, jakie następują wokół nas – 
polityczne, społeczne, a także zmiany kli-
matu. Już teraz musimy prognozować, co 
będzie się działo w lasach za 20 czy 50 lat. 

Jak ocenia pan jakość nauk leśnych 
w Polsce?
Myślę, że są coraz lepsze. Przybywa nam 
dobrych publikacji na temat leśnictwa 
w  międzynarodowych pismach o dużym 
współczynniku impact factor [wskaźnik cy-
towań świadczący o oddziaływaniu i pre-
stiżu pisma – przyp. red.], a to najbardziej 
wymierny efekt działalności naukowej. 

O relacji między nauką a praktyką, dialogu leśników  
z przyrodnikami oraz potrzebie prowadzenia czynnej i biernej 
ochrony w Puszczy Białowieskiej rozmawiamy  
z prof. Jackiem Hilszczańskim, nowym dyrektorem  
Instytutu Badawczego Leśnictwa.

WYWIAD

Wielu naukowców przyrodników 
doskonale rozumie, że bez ochrony 
czynnej nie jesteśmy w stanie 
utrzymać pełnej różnorodności 
biologicznej Puszczy Białowieskiej
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W środowisku naukowym powstały 
niejako dwa obozy – leśników i przy-
rodników, co było szczególnie wi-
doczne przy okazji konfliktu związa-
nego z Puszczą Białowieską. Z czego 
to wynika i czy jest szansa na dialog 
między tymi dwiema grupami?
Ten dialog cały czas trwa, choć przecież nie 
da się wyraźnie rozgraniczyć, który nauko-
wiec jest leśnikiem, a który przyrodnikiem. 
Najlepszym przykładem próby dojścia do 
porozumienia są działania podejmowane 
ostatnio przez Ministerstwo Środowiska 
we współpracy z Europejskim Instytutem 
Leśnictwa (EFI) w Finlandii. Na terenie 
całej Europy realizowany jest projekt Inte-
grate+, w Polsce odbyły się już dwa spotka-
nia kilkudziesięciu osób z różnych krajów 
– naukowców i leśników. 

Ostatnio w Białowieży EFI zorga-
nizował też panel dyskusyjny dla ba-
daczy, przyrodników i ekologów na te-
mat przyszłości Puszczy Białowieskiej. 
Spotkali się tam naukowcy z obu stron 
konfliktu – z  Polski poza mną m.in. 
profesorowie Jan Holeksa, Jerzy Szwa-
grzyk, Bogdan Jaroszewicz i Zbigniew 
Mirek, a także jako pracownik nauko-
wy Andrzej Konieczny oraz naukowcy 
m. in. ze Szwecji: Per Angelstam, Mał-
gorzata Blicharska i Grzegorz Mikusiń-
ski. Efektem panelu będzie wspólny ar-
tykuł na temat puszczy, napisany przez 
wszystkich uczestników spotkania, 
który planujemy opublikować w jakimś 
cenionym periodyku naukowym. Co 
istotne, będzie to pierwsza publikacja, 
w której obie strony konfliktu będą rów-
no reprezentowane. 

W konflikcie wokół puszczy kornik 
drukarz – z punktu widzenia strategii 
ochrony tego obszaru – to temat pobocz-
ny. Spór toczy się między zwolennika-
mi ochrony biernej na całym obszarze 
puszczy a tymi, którzy popierają ochro-
nę czynną na pewnych jej fragmentach. 
Wielu naukowców przyrodników dosko-
nale rozumie, że bez ochrony czynnej nie 
jesteśmy w  stanie utrzymać pełnej róż-
norodności biologicznej puszczy. Chodzi 
o to, by kornik nie doprowadził do wyru-
gowania świerka z puszczy w ciągu kilku 
lat, bo praktycznie całe starsze pokolenie 
tego gatunku już wypadło. Podobnie jest 
z wieloma innymi gatunkami i siedliska-
mi, które bez aktywnej ochrony giną na 
naszych oczach: owady (przede wszyst-
kim motyle naturowe), rośliny ciepłolub-
nych, otwartych lasów, np. obuwik czy 

sasanka. One znikają z powodu braku za-
burzeń, które jest w stanie zapewnić tylko 
działalność człowieka. 

Prof. Bogdan Brzeziecki na podstawie 
badań prowadzonych przez prawie sto lat 
na terenie rezerwatu ścisłego dowiódł, że 
bez ingerencji człowieka puszcza grabo-
wieje. Za kolejnych sto czy dwieście lat 
w  rezerwacie będzie dominowała grabi-
na z pojedynczymi dębami, pozostanie 
trochę lipy i leszczyna. Natomiast sosna 
znika, w ogóle nie odnawia się w puszczy. 
Podobnie inne cenne gatunki, jak klony 
i wiązy. 

Moim zdaniem w puszczy ochrona bier-
na powinna być prowadzona tam, gdzie 
obecnie. W polskiej części jest to około 
połowa powierzchni – park narodowy, re-
zerwaty i powierzchnie referencyjne. Ale 
musimy podejmować działania ochrony 
czynnej, bo inaczej stracimy cenne elemen-
ty bioróżnorodności puszczy, na których 
nam zależy. 

Podczas panelu zorganizowanego przez 
EFI udało nam się bardzo twórczo dysku-
tować. Wydaje mi się, że wiele osób, które 
przyjechały na to spotkanie, zrozumiało 
argumenty strony zwolenników ochrony 
czynnej, którą reprezentuję. 

Wstępne wyniki pierwszego etapu in-
wentaryzacji w Puszczy Białowieskiej 
zostały zaprezentowane na konfe-
rencji zorganizowanej w listopadzie 
zeszłego roku w IBL. Co dalej z tym 
projektem? 
Dyrektor generalny LP powołał zespół, 
który będzie opracowywał wyniki in-
wentaryzacji. W jego skład weszły oso-
by uczestniczące w projekcie, a także 
m.in. profesorowie Jan Matuszkiewicz, 
Bogdan Brzeziecki i Janusz Czerepko. 
Działania w terenie nadal trwają, choć 
nie są tak intensywne jak wcześniej. Do 
tej pory odkryliśmy w puszczy 70 gatun-
ków chrząszczy nowych dla tego terenu 
oraz jeden gatunek nowy dla nauki. Są to 
bardzo ciekawe wyniki. Myślę, że w tym 
roku uda się odkryć kolejne gatunki. 
Opracowujemy kilka artykułów na te-
mat chrząszczy saproksylicznych, które 
chcemy opublikować w jak najlepszych 
czasopismach, żeby ta wiedza nie zginę-
ła, a przy tym zyskała uznanie w oczach 
innych naukowców. 

Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Opra-
cowanie wyników tak dużego i złożonego 
projektu wymaga czasu, zwłaszcza że ba-
dania są kontynuowane.

Jakie jeszcze działania IBL podejmuje 
w Puszczy Białowieskiej?
Prowadzimy stały monitoring puszczy za 
pomocą skaningu laserowego w ramach 
projektu ForBioSensing. Zakład Lasów 
Naturalnych IBL zajmuje się kilkoma 
tematami związanymi z monitoringiem 
puszczy, hodowlą czy np. biologią i eko-
logią mrówek. We wrześniu planujemy 
rozpocząć projekt polegający na odtwo-
rzeniu fragmentu świetlistej dąbrowy za 
pomocą wypasu. Do badań wybraliśmy 
30-hektarowy obszar na terenie Nad-
leśnictwa Białowieża, na granicy z Haj-
nówką, gdzie kiedyś istniała świetlista 
dąbrowa i przetrwały jej pozostałości. 
Chcemy prześwietlić ten obszar, wy-
puszczając okresowo w wybranych miej-
scach ok. 40 koników polskich. 

Jest to jedno z działań ochrony czynnej, 
które powinny być przywrócone przynaj-
mniej w części puszczy. Nie mówiąc już 
o pożarach kontrolowanych, co jest tema-
tem bardzo kontrowersyjnym, ale waż-
nym z punktu widzenia utrzymania róż-
norodności puszczy. Puszcza kiedyś paliła 
się bardzo intensywnie i wiele gatunków 
się do tego przystosowało. Obecnie z po-
wodu braku pożarów organizmy pyrofilne 
powoli znikają. 

 
Myślę, że opór społeczny dla takich 
kontrolowanych pożarów byłby duży.
Bo jest to temat tabu – pożar kojarzy się 
wyłącznie z czymś złym. W Polsce kontro-
lowane wypalanie na razie stosuje się tylko 
na wrzosowiskach. Oczywiście ważne jest, 
aby taki pożar zainicjować w lesie o od-
powiedniej porze roku, na zabezpieczonej 
powierzchni i pod ścisłą kontrolą.

A czy projekt trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej ciągle ma sens? 
Jest coraz częściej podważany przez 
niektórych naukowców.
Tak, moim zdaniem ma sens, zwłaszcza 
z punktu widzenia codziennej pracy leś-
niczego czy podleśniczego. To właśnie 
od ich wyczucia przyrodniczego i zrozu-
mienia potrzeb różnych gatunków wiele 
zależy, np. odpowiednia ilość martwego 
drewna w lesie czy pozostawianie użytków 
ekologicznych. Z drugiej strony drzewa to 
także surowiec, a gdy występuje gradacja, 
to należy działać intensywnie i stanowczo. 
Hasło trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej może nieco przebrzmiało, ale może 
być realizowane przez terenowych pracow-
ników LP z dobrymi efektami. 

WYWIAD



  WRZESIEŃ 2018 | GŁOS LASU | 39

Czyli pana zdaniem da się pogo-
dzić prowadzenie gospodarki leśnej 
z ochroną przyrody?
Tak, jak najbardziej. 

Pojawiają się bowiem postulaty, by 
podzielić lasy w Polsce na te przede 
wszystkim dostarczające drewna, 
a na 10 proc. powierzchni kraju utwo-
rzyć rezerwaty i parki narodowe…
To prosta droga do przekształcenia lasów 
w plantacje, czyli do zrównania leśnictwa 
z rolnictwem. Las to nie pole ziemniaków. 
Jego cykl produkcyjny ma wiele dziesiątek 
lat i dlatego zawsze będzie potencjalnym 
siedliskiem dla różnych cennych gatun-
ków. Na przykład zgniotek cynobrowy 
lub ponurek Schneidera trafiają się w mo-
nokulturach sosnowych na ubogich sied-
liskach, ba – nawet na plantacjach topo-
lowych! Poza tym takie podzielenie lasów 
w Polsce z punktu widzenia krajobrazu 
jest fatalnym pomysłem. Moim zdaniem 
o wiele lepszym rozwiązaniem jest zrów-
noważona gospodarka leśna. 

Oczywiście nie mam nic przeciw-
ko rezerwatom i parkom narodowym. 
Z  tym że decydując się na ich powo-
ływanie, trzeba być ostrożnym, bo np. 
rezerwat ścisły o małych rozmiarach 
może się łatwo zdegradować. To, co 
chcemy chronić ściśle w danym miejscu, 
za kilkadziesiąt lat może zniknąć. Na 
przykład w rezerwacie Lipiny w Pusz-
czy Białowieskiej, powołanym w celu 
ochrony drzewostanu dębu bezszypuł-
kowego (jedyne jego okazy w puszczy!), 
gatunek ten w ogóle się nie odnawia. 
Za jakiś czas dęby całkowicie zanikną, 
czyli zniknie przedmiot ochrony. A wy-
starczyłoby wprowadzić tam odpowied-
nie zabiegi, dać dostęp do światła, żeby 
dąb się odnowił. 

 
Zajmuje się pan ochroną lasu, prze-
de wszystkim entomologią. Co by 
pan określił jako największy sukces 
w swojej karierze naukowej?
Myślę, że jest on jeszcze przede mną. 
Jeśli uda nam się doprowadzić do szero-

kiego zrozumienia działań w gospodar-
ce leśnej związanych z ochroną przy-
rody, a  także przekonać liczne grono 
adwersarzy do czynnej ochrony bioróż-
norodności leśnej, ale także takiej kon-
trowersyjnej, jak np. wypalanie części 
zrębów dla ochrony saproksylicznych 
organizmów pyrofilnych, to będzie 
wielki sukces. 

Jakie ma pan hobby, co pan robi 
w wolnym czasie?
Mam to szczęście, że ekologia i taksono-
mia owadów leśnych, którymi się intere-
suję, stanowią dużą część mojej pracy. Co 
roku jeżdżę na wyprawy entomologiczne, 
ostatnio byłem w Kazachstanie i Kirgizji. 
Poza tym regularnie biegam. Biorę udział 
w biegach w ramach akcji „Biegam, bo 
lubię lasy” w Chojnowie, w zeszłym roku 
w  kategorii leśników udało mi się zająć 
drugie miejsce.

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA HAZE
malgorzata.haze@cilp.lasy.gov.pl
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WOKÓŁ LP

Nowela  
za nowelą
W lipcu prezydent podpisał kolejną już w tym roku nowelizację 
ustawy Prawo łowieckie. W pracach zespołów szacujących szkody 
od zwierzyny nie będą już uczestniczyć sołtysi,  
lecz osoby zatrudnione w ośrodkach doradztwa rolniczego.  
Zmienili się też adresaci oraz zasięg organizowanych  
przez Lasy Państwowe szkoleń. 
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SKĄD TA ZMIANA? SOŁTY-
SI PROTESTOWALI PRZE-
CIWKO OBOWIĄZUJĄCEJ 

OD 1 KWIETNIA NOWELIZACJI 
USTAW Y PRAWO ŁOWIECKIE, 
KIEROWALI PETYCJE DO RZĄ-
DU, PREMIERA I WOJEWODÓW. 
Zmiany nie podobały się też Związko-
wi Gmin Wiejskich RP. – Błędem było 
nałożenie na sołtysów, ludzi z wyboru 
wypełniających swoją funkcję społecz-
nie, poważnego obowiązku uczestnictwa 
w szacowaniu szkód łowieckich, pociąga-
jącego za sobą koszty oraz wymagającego 
ogromnego zaangażowania – twierdzi Jan 
Błaszczyk, kierownik Zespołu Gospo-
darki Łowieckiej w DGLP.

Ale to niejedyny powód nowelizacji. Jak 
zaznacza Błaszczyk, problemem był też 
obiektywizm sołtysów w ustalaniu kwot 
odszkodowań – mogło być o niego cięż-
ko np. ze względu na relacje sąsiedzkie lub 
naciski lokalnego środowiska. Nierzadko 
sołtysi musieli ocenić straty od zwierzyny 
w swoich gospodarstwach, a nie powinni 
być przecież sędziami we własnej sprawie. 
– W kilku województwach sołtysi się zor-
ganizowali, wysyłali petycje, gdzie się tyl-
ko dało, i odmawiali wykonywania zadań. 
W kwietniu i maju w niektórych miejscach 
doszło do paraliżu w szacowaniu szkód 
łowieckich – podkreśla Jan Błaszczyk. 
I dodaje, że rolnicy jako strona poszkodo-
wana od lat postulowali, aby w szacowaniu 
szkód od zwierzyny uczestniczył bez-
stronny fachowiec. Dlatego do zespołów 
określających straty w miejsce sołtysów 
jako negocjatorzy weszli pracownicy woje-
wódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 
(ODR) – instytucji państwowych podlega-
jących ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. 
W  okresie przejściowym, czyli do czasu 
wejścia w życie nowelizacji (połowa sierp-
nia br.), minister środowiska zachęcał koła 
łowieckie do zawierania ugód z rolnikami. 
Miało to zastępować dotychczasową pro-
cedurę szacowania szkód.

SZACOWANIE PO NOWEMU
Wraz z wejściem w życie nowego pra-
wa poszkodowany rolnik nie kieruje już 
wniosku o szacowanie szkód do gminy, 
lecz do dzierżawcy lub zarządcy obwo-
du łowieckiego, czyli przeważnie do koła 
łowieckiego. Poza pracownikami ODR 
w skład zespołu orzekającego o rozmiarze 
szkody wchodzą tak jak do tej pory myśliwi 
i poszkodowany rolnik, a także na życze-
nie stron przedstawiciele izby rolniczej. Do 

obowiązków dzierżawcy albo zarządcy ob-
wodu łowieckiego należy określenie termi-
nu oględzin lub szacowania i poinformo-
wanie o nim rolnika oraz przedstawiciela 
ODR. Taka informacja musi być przeka-
zana w ciągu trzech dni od złożenia przez 
rolnika wniosku o szacowanie szkody. Co 
istotne, podczas szacowania lub oględzin 
na miejscu obowiązkowo musi się stawić 
jedynie reprezentant koła łowieckiego. Za-
tem jeśli mimo powiadomienia nie pojawi 
się tam poszkodowany właściciel pola lub 
pracownik ODR, to procedura szacowania 
nie zostanie wstrzymana. Sporządzenie 
protokołu z oględzin oraz szacowania osta-
tecznego również należy do obowiązków 
przedstawiciela koła łowieckiego. 

W OHZ-etach, tak jak dotychczas, 
szkody ocenia leśniczy. Szacowanie także 

odbywa się przy udziale przedstawiciela 
ODR i na żądanie reprezentanta izby rol-
niczej. Organem odwoławczym od podej-
mowanych decyzji pozostaje nadleśniczy, 
a w przypadku OHZ Lasów Państwo-
wych – dyrektor RDLP. 

KILKA, NIE KILKADZIESIĄT TYSIĘCY
Zgodnie z ustawą osoby wchodzące 
w  skład zespołów szacujących szkody 
mają być przeszkolone przez LP. Jak za-
uważa Jan Błaszczyk, obecna nowelizacja 
ułatwia Lasom to zadanie. Zgodnie z roz-
wiązaniem z 1 kwietnia, przeszkoleni 
mieli być wszyscy przedstawiciele gmin, 
sołtysi, reprezentanci kół łowieckich oraz 
izb rolniczych – łącznie 70–80 tys. osób.

Pilotażowo w maju odbyło się sześć 
szkoleń. Zorganizował je Ośrodek Roz-
wojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu 
na podstawie przygotowanego w Zespole 
Gospodarki Łowieckiej DGLP ramowe-
go programu. – W sumie przeszkolono 
reprezentantów ok. 150 gmin. Szkolenia 
zostały bardzo dobrze ocenione przez 
uczestników. Po sprawdzeniu wiedzy 
kończyły się stosownym zaświadcze-
niem – mówi Jan Błaszczyk. Po obecnej 
zmianie prawa szkolenia będą kontynuowa-
ne, ale w nieco zmienionej formie i w innym 

składzie uczestników. Do końca roku ma 
się odbyć 20–25 szkoleń. Już w lipcu trwały 
rozmowy z ośrodkami doradztwa rolniczego 
w sprawie współpracy przy ich organizacji. 
ODR-y i LP mają udostępniać w tym celu 
swoje ośrodki szkoleniowe. 

Ustalono, że przeszkolonych zosta-
nie ok. 1,5 tys. pracowników ODR oraz 
ok. 400 pracowników LP, a także repre-
zentanci izb rolniczych i kół łowieckich. 
W sumie szkolących się będzie kilka, a nie 
kilkadziesiąt tysięcy. – W tym roku zor-
ganizujemy tyle szkoleń, ile się da. Będą 
realizowane stale. Nawet jeśli bowiem 
przeszkolimy wszystkich, to przecież trwa 
rotacja, ludzie odchodzą, przechodzą na 
emerytury, zmieniają stanowiska pracy, 
dochodzą nowi – twierdzi Jan Błaszczyk. 
– Na szczęście pracownicy ODR-ów znają 

się na rolnictwie, brali już udział w szaco-
waniu szkód powodowanych przez klęski 
żywiołowe, a zatem są dobrze przygotowa-
ni do czekającej ich pracy.

ZAPŁACĄ LASY
Zgodnie z nowelizacją koszty udziału 
przedstawicieli ODR w pracach komisji 
szacującej szkody mają ponosić Lasy Pań-
stwowe. Minister środowiska w drodze roz-
porządzenia ma określić wysokość zryczał-
towanego kosztu uczestnictwa w pracach 
zespołu (jednodniowy wyjazd). Według 
szacunków w skali roku będzie to ok. 12 
mln zł pochodzących z funduszu leśnego.

Dochodzi do tego koszt samych szkoleń, 
które też mają być finansowane z funduszu. 
– Jedno szkolenie to koszt rzędu 30–35 tys. 
zł. Po przemnożeniu przez 20–25 szkoleń 
planowanych w tym roku daje to 600–875 
tys. zł. Składa się na to przede wszystkim 
koszt wynajmu ośrodka (przy czym ośrod-
ki ODR mają być udostępniane nieodpłat-
nie) oraz gratyfikacji dla wykładowców. 
Natomiast koszty noclegu i wyżywienia 
pokrywają we własnym zakresie uczestni-
cy szkolenia – wyjaśnia Błaszczyk.

Około 12 mln zł rocznie ma 
kosztować Lasy Państwowe udział 
przedstawicieli ODR w pracach 
komisji szacujących szkody

JERZY DRABARCZYK 
jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
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LAS I HISTORIA

Stuletni związek

ORGANIZACJĄ O PRO-
FILU LEŚNYM, KTÓRA 
DZIAŁAŁA W  WAR-

SZAWIE JESZCZE PRZED W Y-
BUCHEM I WOJNY ŚWIATOWEJ, 
był Wydział Leśny Centralnego Towa-
rzystwa Rolniczego. Do towarzystwa 
należeli przede wszystkim ziemianie, 
toteż w pewnym momencie zrodziła się 
myśl powołania zrzeszenia zawodowe-
go skupiającego leśników profesjonali-
stów. Stało się tak 19 lutego 1918 r. na 
walnym zebraniu członków WL CTR. 
Uchwałę o założeniu takiego zrzeszenia 
uważa się za oficjalną datę powołania 
Stowarzyszenia Leśników Polskich (bo 
tak brzmiała ówczesna nazwa). Rzą-
dzący Warszawą Niemcy nie godzili się 
jednak na zarejestrowanie organizacji. 
To dlatego na wybory władz trzeba było 
czekać do końca okupacji – odbyły się 
10 listopada 1918 r.

Problemy, które pojawiały się w organi-
zacji przez pierwsze dwa lata jej istnienia, 
odzwierciedlały te, z jakimi zmagała się 
Rzeczpospolita, do niedawna podzie-
lona granicami zaborczymi. Integracja 
środowisk z trzech zaborów trwała aż do 
listopada 1920 r., kiedy do ZLP dołączyli 
leśnicy z Wielkopolski i Pomorza. Półtora 
roku później związek zrzeszał już 2  tys. 
członków zgrupowanych w 11 kołach 
okręgowych.

Cele związku uwidoczniły się w zmia-
nie nazwy, do jakiej doszło w 1923 r. Od-
tąd był to Związek Zawodowy Leśników 
Polskich w RP. Zmianie uległ także statut 
organizacji, w którym przede wszystkim 
znalazła wyraz troska o byt pracowników. 

NIE PO DRODZE Z LORETEM 
Przełomem w historii związku okazał się 
rok 1924 i powstanie Lasów Państwo-
wych. Raczej nie przypadkiem prezydent 
zatwierdził statut firmy na dzień przed 
zjazdem delegatów związku. W pierw-

szym momencie miało to być przedsię-
biorstwo nakierowane na maksymalizację 
zysku. Szeroko zakrojona akcja i mobili-
zacja leśników w całym kraju poskutko-
wały odwrotem od tej koncepcji – dekret 
o wyodrębnieniu Lasów Państwowych 
został anulowany. Sukces był jednak częś-
ciowy, nie udało się bowiem przywrócić 
poprzedniego statusu prawnego pracow-
ników leśnictwa.

Pogłębiające się uzależnienie związ-
ku od władz Ministerstwa Rolnictwa i 
Dóbr Państwowych powodowało wiele 
napięć. Eksplodowały w 1926 r., kiedy 
miesiąc po powołaniu Adama Loreta 
na delegata nadzwyczajnego ds. admi-
nistracji lasów państwowych w organie 
prasowym związku ukazał się artykuł 
oceniany jako napastliwy wobec dele-
gata. Loret, mimo swojej wcześniejszej 
aktywności w ZLP, poczuł się mocno 
dotknięty. Niezależnie od tego zwią-

zek stanowił przeszkodę w  realizacji 
polityki kadrowej. Presję nowego szefa 
Lasów najdotkliwiej odczuli przewod-
niczący oddziałów radomskiego i  su-
walskiego, którzy musieli pożegnać się 
z pracą.

Związek mimo to rozwijał się. Na 
progu dekady lat 30. liczył 22 oddziały 
skupiające 6,5 tys. członków, przy czym 
leśnicy z lasów prywatnych stanowili rap-
tem 3 proc. z nich. Trzon to niższa kadra 
urzędnicza i gajowi, choć nie wszystkie 
oddziały w ogóle przyjmowały gajowych. 
Jednakże na przełomie lat 20. i 30., kie-
dy zaplanowana reorganizacja struktury 
administracyjnej miała poskutkować 
wielką redukcją zatrudnienia gajowych, 
związek się temu przeciwstawiał.

Perturbacje na linii związek (od 
1933 r. znów bez określenia „zawodo-
wy”) – kierownictwo Lasów Państwo-
wych trwały nadal. Od 1932 r. organi-

Związek Leśników Polskich to rówieśnik odrodzonego państwa. 
Powstał w 1918 r. i odegrał ważną rolę w integracji i obronie 
interesów środowiska zawodowego leśników.

W końcu lat 20. zapowiadano reformę polegającą na niemal całkowitej redukcji stanowisk 
gajowych. Związek Leśników Polskich podjął się obrony tej części kadry Lasów Państwowych. Na 
zdjęciu Nadzwyczajny Zjazd Gajowych, Warszawa, listopad 1928 r.
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zacją kierował Marian Nagabczyński, 
uznawany za człowieka Loreta. Ostre 
starcie jego zwolenników i przeciwni-
ków nastąpiło w 1936 r. na zjeździe we 
Lwowie. W efekcie kierownictwo objął 
Jan Freyman, poseł na Sejm. Pod pew-
nymi względami wybór był korzystny 
– poseł przewodniczył wówczas sekcji 
leśnej w sejmowym kole rolników. Jed-
nak na tyle ostro atakował Lasy Pań-
stwowe, że w efekcie w 1937 r. doszło 
do rozłamu wśród zwolenników i prze-
ciwników polityki Loreta. Wyodręb-
nił się m.in. Związek Pracowników 
Leśnych skupiający leśników z  dóbr 
prywatnych. Na rok przed wojną wi-
leńskie „Słowo” donosiło: „W kołach 
zbliżonych do Związku Leśników RP 
utrzymują, że dyrektor Loret pragnie 
rozwiązać w  niedługim czasie Zwią-
zek”. W ostatnim przed wojną okresie 
działania ZLP liczba członków spadła 
do ok. 3 tys., a działalność organiza-
cji ograniczyła się do obrony interesów 
członków.

NA ŁAMACH
Większość branżowych czasopism mię-
dzywojnia wydawał właśnie Związek 
Leśników. Pionierem na tym polu stała się 
Wielkopolska. W grudniu 1920 r. tamtej-
sza Filia Poznańsko-Pomorska ZLP uru-
chomiła edycję „Przeglądu Leśniczego”, 
ukazującego się początkowo jako dodatek 
do pisma „Rynek Drzewny”, a od 1924 r. 
jako samodzielne pismo. W 1921 r. uka-
zał się pierwszy numer „Lasu Polskiego” 
pełen ideowych manifestów polskiego 
leśnictwa. Trzy lata później paletę pism 
wydawanych przez związek uzupełniły 
„Echa Leśne”, przynajmniej w pierwszym 
okresie przeznaczone dla gajowych, oraz 
„Życie Leśnika”. Ten związkowy biuletyn 
dokumentujący działalność organizacji 
udzielał także porad i spełniał rolę forum 
wymiany poglądów naszych kolegów 
w latach 20. i 30. 

Wreszcie w 1926 r. wileński oddział 
związku zaczął publikować „Kalendarz 
Leśny”. To obszerne wydawnictwo, za-
wierające wiele praktycznych artykułów 
poradnikowych, ukazywało się raz w roku 
aż do wybuchu wojny.

W 1935 r. skala wydawnictw praso-
wych spowodowała, że związek do spółki 
z Rodziną Leśnika, Przysposobieniem 
Wojskowym Leśników i Pagedem utwo-
rzył spółkę „Prasa Leśna”. Od tej pory to 
ona odpowiadała za wydawnictwa perio-

dyczne. Nakładem związku ukazywały 
się również publikacje książkowe.

ŚWIĘTO LASU
Z ważnych obszarów działalności związ-
ku w międzywojniu trzeba jeszcze wy-
mienić organizację Święta Lasu. Z tą 
inicjatywą wystąpiło w 1933 r. Prezydium 
Zarządu Głównego ZLP. Już pierwsza 
edycja pokazała zapotrzebowanie na tego 
rodzaju przedsięwzięcie. W 1935 r. na 
związkowym zebraniu wyłoniono Głów-
ny Komitet organizacyjny, który miał 
przez trzy lata zajmować się przygoto-
wywaniem święta w skali ogólnopolskiej. 
Związkowcy zaprosili do komitetu rów-
nież przedstawicieli innych organizacji 
branżowych.

Ta akcja promocyjna okazała się strza-
łem w dziesiątkę. Z każdym rokiem 
rozwijała się, budząc zainteresowanie 
otoczenia, aż w końcu stało się z nią to, 
co z  tytułami leśnej prasy. Jej rozmach 
sprawił, że Główny Komitet Dnia Lasu 
wyszedł poza struktury związkowe.

Jeszcze jednym fenomenem działalno-
ści społecznej ZLP w pierwszych deka-
dach jego istnienia stała się Spółdzielnia 
Leśników. Powstała w 1925  r. i pełniła 
rolę centrali zaopatrzenia dla leśnictwa. 

Nadleśnictwa mogły się w  spółdzielni 
wyposażyć we wszelkie możliwe akce-
soria i sprzęt. W ofercie znajdowała się 
fachowa literatura, tkaniny czy odznaki 
mundurowe. Spółdzielnia dostarczała 
też nasion leśnych. 

DOM LEŚNIKÓW
Leśnikom z międzywojnia brakowało 
miejsca, które stałoby się faktycznym cen-
trum leśnictwa. Taką funkcję miał pełnić 
Dom Leśników, w którym planowano 
ulokować muzeum leśnictwa, siedziby 
organizacji leśnych, Spółdzielnię Leśni-
ków z jej sklepem i magazynami, redakcje 
czasopism, czytelnię, bibliotekę, salę kon-
gresową, bursę dla dzieci leśników i stu-
dentów, a nawet pomieszczenia hotelowe 

dla podróżujących służbowo. Dom nie 
powstał, choć podczas zbiórki pieniędzy 
na budowę zorganizowanej przez ZLP 
w latach 1925–1937 r. udało się zgroma-
dzić 156 tys. zł. Środki te wykorzystano 
na budowę gmachu Naczelnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych przy ul. Wawelskiej  
w Warszawie.

Namacalnym efektem zakończyła się 
natomiast zbiórka, jaką rozpoczął radom-
ski oddział ZLP. W 1933 r. otwarto bursę 
dla dzieci leśników uczących się w radom-
skich szkołach. Składki członków ZLP 
stanowiły jedną trzecią kosztów jej bu-
dowy. O stosunkach panujących w tam-
tym okresie wiele mówi fakt, że radomski 
internat nosił imię Adama Loreta, który 
osobiście brał udział w uroczystości.

Z kolei kolekta, którą rozpoczął sied-
lecki oddział ZLP, przyniosła efekt inny 
od zamierzonego. Tamtejsi leśnicy przez 
dwa lata gromadzili środki na… samo-
lot. Miał to być prezent dla wojska, ale 
widocznie tempo zbiórki nie dawało na-
dziei na zakup i w 1927 r. zdecydowano 
o wykorzystaniu pieniędzy jako kapitału 
założycielskiego Kasy Zapomogowo-
-Pożyczkowej. Członkowie związku de-
klarowali comiesięczny odpis na rachu-
nek kasy, a w  zamian mogli skorzystać 

z niskooprocentowanych kredytów. Do 
wybuchu wojny podobnych kas powstało 
kilkanaście.

Innym przykładem wypełniania 
przez związek niedostatków między-
wojennego systemu ubezpieczeń spo-
łecznych jest Centralna Kasa Pogrzebo-
wa. Zaczęła działalność w 1929 r. (choć 
wcześniej takie kasy funkcjonowały 
już w niektórych oddziałach). Utrzy-
mywana ze składek członkowskich, 
w przypadku śmierci członków wypła-
cała zapomogi w wysokości 2 tys. zł. Do 
wybuchu wojny ich sumaryczna kwota 
sięgnęła miliona złotych.

W międzywojniu ZLP wydawał 
większość branżowych czasopism, 
m.in. „Echa Leśne”, „Przegląd 
Leśniczy” i „Las Polski” 

RAFAŁ ZUBKOWICZ
rafal.zubkowicz@lasy.gov.pl
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Z JĘZYKA LEŚNIKA

Mała, ale  
z szacunkiem

Pana promotor ma rację, słowo autor 
powinno być w tym zdaniu zapisane małą 
literą. Wielkiej litery używamy m.in. ze 
względów uczuciowych, godnościowych, 
aby okazać komuś szacunek. Oczywiście 
nie wątpię w to, że szanuje Pan autora, na 
którego pracę się Pan powołuje. Jednak 
wielka litera miałaby uzasadnienie w liście 
do owego badacza, wstępie do książki, 
w którym wychwalałby Pan jego zasługi, 
czy jego nekrologu. Nie ma potrzeby, aby 
w pracy doktorskiej aż tak wywyższać 
autorów innych publikacji. 

Przy okazji pozwolę sobie poprawić 
jeszcze dwa błędy w tym zdaniu. Po 
pierwsze, skrótowiec KPB należy zapisać 
wielkimi literami. Po drugie, przecinek 
po słowie drzewostanie jest niepotrzebny. 
Po wszystkich poprawkach owo zdanie 
powinno wyglądać tak: Lokalizację KPB 
w drzewostanie autor pracy ustalił w terenie, 
tak by uniknąć większych luk. 

Proszę też pamiętać, że piszemy wielką 
(dużą, małą) literą, nie z wielkiej (dużej, 
małej) litery. Ta druga konstrukcja to 
rusycyzm. 

Piszę doktorat i mój promotor 
zarzucił mi taki oto błąd w zdaniu: 
Lokalizację kpb w drzewostanie, Autor 
pracy ustalił w terenie, tak by uniknąć 
większych luk. Czy Autor może być 
z dużej, czy powinien być z małej 
litery?

MAŁGORZATA  
HAZE
polonistka  
z wykształcenia, 
redaktorka  
i korektorka

Czekam na Państwa pytania związane  
z poprawnością językową!  
Piszcie na: m.haze@cilp.lasy.gov.pl

Time for English

ELŻBIETA KLOC
ekloc.ur.krakow@onet.pl

KE
Y

EX. I. bryophytes: 2, 4, 6, 8, 11; pteridophytes: 3, 4, 9, 10, 12; seed plants: 1, 3, 5, 7, 10.
EX. II. 1 F, 2 T, 3 T, 4 F, 5 F, 6 T, 7 F, 8 T, 9 T, 10 T.

THE CLASSIFICATION OF FOREST PLANTS 
(PART II)
I. READ THE STATEMENTS ABOUT FOREST PLANTS AND PUT THEM INTO THE  
FOLLOWING CATEGORIES: BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES AND SEED PLANTS. 
SOME STATEMENTS CAN BE USED MORE THAN ONCE. 

1. are divided into gymnosperms and angiosperms
2. include mosses and liverworts
3. possess vascular tissues composed of xylem and phloem
4. produce spores
5. produce seeds
6. have rhizoids
7. pollen is transferred from the male parts of a flower to the female ones
8. lack of vascular tissues
9. the sporophyte is dominant and autotrophic
10. have leaves, stems and true roots
11. have an autotrophic gametophyte which provides a sporophyte with 
 nutrients and water
12. include ferns, horsetails and club mosses

     bryophytes pteridophytes seed plants

II. TRUE OR FALSE?

1. Trees are typical representatives of monocotyledons.
2. Angiosperms are divided into monocotyledons and dicotyledons.
3. Gymnosperms evolved earlier than angiosperms.
4. Angiospermous species are less numerous than gymnospermous ones.
5. The gymnospermous perianth consists of sepals and colourful petals.
6. The word ‘gymnosperm’ comes from Greek and means a naked seed.
7. Conifers are known as hardwoods.
8. The word ‘angiosperm’ comes from Greek . Its first part means a vessel, the second a 
seed.
9. Softwoods comprise arborescent species.
10. Hardwoods are also called broadleaf trees.

bryophytes – mszaki
pteridophytes – paprotniki
seed plants – rośliny nasienne
gymnosperms 
– nagozalążkowe/nagonasienne
angiosperms 
– okrytozalążkowe/okrytonasienne
moss – mech
livertwort – wątrobowiec
vascular tissues – tkanki przewodzące
spore – zarodnik
rhizoid – chwytnik/ryzoid
pollen – pyłek
lack of – brak czegoś
autotrophic – samożywny

stem – łodyga
nutrients – składniki odżywcze
fern – paproć
horsetail – skrzyp
club moss – widłak
monocotyledons – jednoliścienne
dicotyledons – dwuliścienne
species – gatunek, gatunki
numerous – liczne
perianth – okwiat
sepal – działka kielicha
petal – płatek korony
vessel – naczynie
arborescent – drzewiasty
broadleaf trees – drzewa liściaste

GLOSSARY
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LEŚNICY CZYTAJĄ

HALINA PIĘKOŚ-MIRKOWA, 
ZBIGNIEW MIREK

Rośliny chronione
MULTICO 2018 
Barwnie ilustrowany atlas przedsta-
wiający ponad 400 roślin naczyniowych 
Polski objętych ochroną gatunkową 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 9 października 2014 r. 
Szczegółowe opisy botaniczne i siedli-
skowe uzupełniają barwne fotografie 
oraz mapki z występowaniem. Nieza-
stąpione kompendium wiedzy. 

KAZIMIERZ HR. WODZICKI

O sokolnictwie, 
ptakach i myśliwych
GRAF_IKA 2018
Niesamowity, stylowy reprint po-
wstałej w 1858 r. książki opisującej 
zagadnienie tradycyjnego sokolnictwa 
w Polsce. W klimatycznym stylu przy-
bliża historię sokolnictwa i sposoby 
polowania z ptakami drapieżnymi. 
Zawiera także opisy gatunków łownych 
z XIX w. 

PÅL KARLSEN

Biografia 
prawdziwka
ZNAK HORYZONT 2018 
Czy można napisać kilkusetstronicową 
książkę o prawdziwku? Można! I do 
tego może być ona naprawdę intere-
sująca. Karlsen w niezwykle ciekawy 
i  zajmujący sposób opisuje króla 
wśród europejskich grzybów, dając 
tym samym przykład, jak należy opo-
wiadać o przyrodzie. Absolutny hit. 

Zaklinacz księżyca

LATA 90. XX W. W AUSTRIACKIM 
INSTYTUCIE IBS NADAJĄCYM 
CERTYFIKATY OGNIOODPOR-

NOŚCI, TRWA TEST PEWNEGO MA-
TERIAŁU. Fragment ściany o wymiarach trzy 
na trzy metry wstawiono w obramowanie z cegieł 
i całą jego powierzchnię zaatakowano płomieniem 
z wielkiego palnika olejowego. „Na razie nie wy-
darzyło się nic szczególnego. Palnik huczał nadal, 
czujniki po zewnętrznej stronie ściany nie wykazy-
wały wzrostu temperatury, a wskazówki wielkiego 
wiszącego na ścianie laboratorium czasomierza 
nieśpiesznie się poruszały (…). Nasza ściana opie-
rała się działaniu ognia najsilniejszego z możliwych 
przez całe trzy godziny, co oznaczało wysoką od-
porność ogniową! Dym zaczął się przedostawać na drugą jej stro-
nę dopiero po upływie tego czasu (…), a temperatura wzrosła tam 
tylko o 1,8 st. C. Zmiana prawie niezauważalna, gdy wziąć pod 
uwagę, że po drugiej stronie szalała przez trzy godziny prawdzi-
wa pożoga”.

Historię testu opowiada Erwin Thoma w swojej książce „Ta-
jemna mowa drzew”, a opisywana ściana wykonana jest z litego 

drewna w zaprojektowanej przez niego technolo-
gii Holz100. Tak, tak, z drewna, ale pozyskanego 
zimą w czasie ubywającego księżyca. Zabrzmiało 
nieprofesjonalnie? Bajkowo? Na studiach tego nie 
uczą? Z takimi wątpliwościami, kpinami i szyder-
stwem musiał się zmierzyć austriacki leśnik, od 
wielu lat producent domów z drewna. Wymyślone 
przez niego konstrukcje poddawano wielu testom, 
po których okazało się, że nie przepuszczają wody, 
posiadają wysokie parametry izolacji cieplnej, 
chronią przed przegrzaniem, promieniowaniem 
i wilgocią. Są niepalne i całkowicie antyalergiczne, 
a przy tym zachowują czar i piękno naturalnego 
drewna. Drewno księżycowe jest znane od czasów 
rzymskich, zbudowano z niego świątynie w Japonii 

– najstarsze istniejące na świecie budowle drewniane.
Po odpowiedzi na wiele pytań Thoma zaprasza na stronę in-

ternetową www.thoma.at. Tych, którzy chcą odwiedzić jego nie-
zwykłą firmę, prosi o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod 
numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
które podaje na końcu książki.

Jolanta Błasiak

Erwin Thoma to niezwykły człowiek, przedsiębiorca, filozof przyrody 
i prawdziwy ekolog – podgląda naturę, stosuje w praktyce zaobserwowane 
rozwiązania, nie używa środków chemicznych, jest zwolennikiem gospodarki 
cyrkulacyjnej. Jakie tajemnice odkrywa w swojej książce?

PUBLIKACJE

ERWIN THOMA
„TAJEMNA MOWA DRZEW” 
tłum. Wawrzyniec Sawicki
Wydawnictwo Literackie 2018
Oryginalny tytuł: „Tajemny 
język drzew. Cuda lasu 
odkryte dla nas”

OPRAC. | BOGUMIŁA GRABOWSKA
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MOJA OSADA

Każdy może  
być fotografem

NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ 
APARATU FOTOGRA-
FICZNEGO W TELE-

FONIE KOMÓRKOW YM JEST 
TO, ŻE NIEMAL ZAWSZE MAMY 
GO W KIESZENI. Leśnicy na co dzień 
przebywający w lesie okazji do zrobienia 
dobrego zdjęcia – nawet telefonem – mają 
wiele. Grzechem byłoby z nich nie korzy-
stać.

JAKI TELEFON WYBRAĆ?
Z każdą generacją obserwujemy zna-
czącą poprawę jakości zdjęć z telefonu. 

Klasa aparatu w telefonie wydaje się też 
najbardziej spośród wszystkich jego cech 
uzależniona od ceny. Droższe modele są 
lepsze od tańszych na każdej płaszczyź-
nie, ale bez względu na to, czy smartfon 
kosztuje 500 zł, czy 4 tys., dzwonienie 
nim, obsługa mejla, Facebooka, nawiga-
cji i większości aplikacji będą wyglądały 
podobnie. Jedna z największych różnic 
uwidacznia się właśnie w aparatach foto-
graficznych. 

Jeśli chcesz, żeby twój smartfon robił 
bardzo dobre zdjęcia pod względem tech-
nicznym, musisz rozglądać się za flago-

wymi modelami takich marek, jak Apple, 
Sony, Samsung czy Huawei. Porównując 
dane techniczne aparatu, weź pod uwagę 
jasność obiektywu czy wielkość matrycy 
–  zarówno fizyczną, jak i w pikselach. 
Dużą rolę odgrywa też oprogramowanie. 
Najlepiej po prostu porównać zdjęcia te-
stowe z różnych telefonów. 

Specyfikacje techniczne konkretnych 
modeli znajdują się na specjalistycznych 
stronach internetowych, takich jak op-
tyczne.pl, fotopolis.pl czy anglojęzyczna 
dpreview.com. Znajdziesz tam również 
testy przeprowadzone w różnych warun-

„Robione telefonem?”. Swego czasu był to najbardziej obraźliwy 
komentarz, jaki widywało się na forach o fotografii. Obecnie 
telefony wyposażone są w aparaty, które w pełni zasługują 
na poważne traktowanie. 

Warto poświęcić chwilę na 
obróbkę zdjęcia. Aplikacje 
służące do tego oferują 
m.in. gotowe filtry, których 
stosowanie jest szybkie  
i daje ciekawe efekty
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kach oświetleniowych z przykładowymi 
zdjęciami do obejrzenia i ściągnięcia.

JAK FOTOGRAFOWAĆ?
Najważniejsze zasady dotyczące kadro-
wania i wykorzystywania światła są uni-
wersalne i stosuje się je bez względu na to, 
jakim sprzętem się posługujemy. Warto 
przypomnieć kilka reguł, o których zapo-
minamy, zwłaszcza robiąc zdjęcia telefo-
nem. Przede wszystkim staraj się trzymać 
piony. Krzywe kadry szczególnie 
rażą na zdjęciach lasu. Jeśli pnie lecą 
na jedną stronę, warto powtórzyć 
ujęcie. Jeśli fotografujesz jezioro, 
pilnuj, żeby tafla wody była pozio-
mo, aby woda „nie wylewała się” ze 
zdjęcia.

Planując poszczególne elementy 
w kadrze, miej też na uwadze tzw. 
mocne punkty. Nie należy do nich 
środek zdjęcia. Jeśli kadr podzielisz 
dwiema liniami poziomymi i dwie-
ma pionowymi na równe części, to 
na przecięciu linii otrzymasz mocne 
punkty. Tam umiejscawiaj główny 
motyw fotografii. Żeby ułatwić so-
bie zarówno trzymanie pionów, jak 
i zlokalizowanie mocnych punk-
tów, można włączyć wyświetlanie 
w aparacie linii siatki. Warto też 
zwracać uwagę na linie prowadzące. 
Mogą to być drogi, rzeki czy linia 
horyzontu. Linia prowadząca prze-
cinająca kadr w mocnych punktach 
spowoduje, że wzrok oglądającego 
zatrzyma się na twoim zdjęciu.

NIE MA ŚWIATŁA, NIE MA 
ZDJĘCIA
Światło robi zdjęcie. To jego obser-
wacja, eksperymentowanie z nim 
pozwala uczyć się robić coraz lep-
sze fotografie. Najlepsze jest niskie 
światło, czyli poranne lub wieczor-
ne. Trzeba też zwrócić uwagę na 
porę roku. Pod innym kątem świat-
ło pada w południe w lecie, a pod 
innym zimą. 

Najtrudniejsze jest światło w środku 
dnia w lesie. Różnica naświetlenia pomię-
dzy miejscami w cieniu i tymi w słońcu jest 
tak duża, że na jednym zdjęciu otrzymamy 
białą przepaloną plamę obok czarnej dziu-
ry bez szczegółów. Wyższe modele tele-
fonów poradzą sobie z takimi warunkami 
lepiej, zwłaszcza jeśli użyjesz trybu pracy 
HDR. Aparat robi wówczas kilka zdjęć, 
naświetlając je w różny sposób, odpowied-

ni dla poszczególnych fragmentów kadru, 
a następnie łączy w jedno. Niekiedy HDR 
powoduje, że zdjęcie razi sztucznością, ale 
w trudnych momentach ratuje ujęcie.

Kolejną ważną kwestią jest czas, przez 
jaki naświetlane jest zdjęcie. W wyższych 
modelach możesz mieć nad tym kontrolę, 
ustawiając ręcznie poszczególne parame-
try. Jeśli jest dość ciemno, aparat ustawia 
długi czas, żeby zdjęcie odpowiednio się 
naświetliło. 

Jeśli podczas długiego naświetlania 
trzymasz telefon w wyciągniętych rękach, 
jest niemal pewne, że będzie ono naruszo-
ne i nieostre. Warto zadbać o stabilność 
–  choćby opierając telefon na samocho-
dzie, gałęzi czy stosie drewna.

TRYBY I ZOOMY 
Siłą nowoczesnych aparatów w telefonach 
jest oprogramowanie, które wydajnie 

wspomaga ograniczone możliwości op-
tyki. Profesjonalne portrety wykonywane 
lustrzankami mają rozmyte tło, ostrość 
jest jedynie na twarzy modela. To wynika 
z optyki. Telefon w trybie portretowym 
rozpoznaje twarz i rozmywa tło, ale to nie 
efekt fizyki, tylko sztucznej inteligencji.

Jednym z ciekawszych trybów jest 
funkcja panoramy, która może zastą-
pić obiektyw szerokokątny. Docenisz ją 
zwłaszcza podczas fotografowania pejza-

ży, szczególnie w górach. Nie należy 
jednak przesadzać z jej szerokością, 
by efekt nie wyszedł karykaturalny. 

Z kolei zoom to funkcja, której 
używanie nie ma sensu. Telefony 
przybliżają nie optycznie, jak obiek-
tywy w lustrzankach czy aparatach 
kompaktowych, lecz cyfrowo. To 
samo możesz zrobić, kadrując go-
towe już zdjęcie w prostym edyto-
rze dostępnym z poziomu telefonu. 
Trzeba jednak pamiętać, że w obu 
przypadkach zdjęcie straci na roz-
dzielczości. Dlatego polecam uży-
wać zooma „w nogach” i szukać 
najlepszego kadru, przybliżając się 
i oddalając od fotografowanego 
obiektu. To metoda czasochłonna, 
ale efektywna.

 
DLA PROFESJONALISTÓW,  
DLA KAŻDEGO
W najlepszych smartfonach moż-
na zapisywać zdjęcia w formacie 
RAW. Zajmują kilkukrotnie więcej 
miejsca niż JPG-i, a ich wielkość 
może spowalniać działanie telefo-
nu, ale warto. Ten format daje wiele 
możliwości przy późniejszej ob-
róbce i ratowaniu źle oświetlonych 
fotek. W tym celu należy zainstalo-
wać stosowną aplikację – np. Snap-
seed, która jest darmowa i ma menu 
w języku polskim. Za pomocą spe-
cjalnych aplikacji możesz obrabiać 
nie tylko RAW-y, ale też JPG-i. 

Warto zaopatrzyć się w selfie 
stick. To najpopularniejszy gadżet 

do fotografowania telefonem, głównie sie-
bie. Aparat na wyciągniętym do góry kiju 
daje jednak więcej możliwości: pozwala 
na zmianę perspektywy i niezwykłe uję-
cia. Można poeksperymentować. 

Na koniec błahostka, która może ze-
psuć każde zdjęcie: pamiętaj, żeby obiek-
tyw był zawsze czysty.

TOMASZ DĘBIEC | WYDAWNICTWO QUERCUS

Umiejętne operowanie głębią ostrości pozwala na 
skupienie uwagi oglądającego na głównym temacie 
zdjęcia. Rozmyte tło pożądane jest szczególnie przy 
fotografii portretowej. Aby je uzyskać, użyj trybu 
portretowego



Wszystkich kochających fotografię pracowników Lasów Państwowych  
zapraszamy do wzięcia udziału w ósmej edycji konkursu fotograficznego.

Czekamy na zdjęcia w pięciu kategoriach: „1000 drzew na minutę”, „Czas w las”,  
„Drewno jest z lasu”, „Leśny krajobraz” oraz „Fauna i flora”.  

Zachęcamy również do przesyłania amatorskich filmów w kategorii „Leśny film”.

Autorzy najlepszych materiałów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
• Nagroda główna za najlepszą pracę w konkursie – 5000 zł

• Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii – 2000 zł
• Nagroda za zajęcie II miejsca w kategorii – 1200 zł
• Nagroda za zajęcie III miejsca w kategorii – 800 zł

• Wyróżnienia – 500 zł
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w albumie  
„Lasy w obiektywach leśników”, wydawanym co roku przez CILP.

Prace należy przesyłać do 16 września 2018 r. z dopiskiem „VIII konkurs fotograficzny” na adres:
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Regulamin konkursu jest dostępny na www.lasy.gov.pl/fotokonkurs. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
OGŁASZAMY ÓSMĄ EDYCJĘ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„LASY W OBIEKTYWACH LEŚNIKÓW” POD PATRONATEM DYREKTORA GENERALNEGO LP
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