Strona nadleśnictw Maskulińskie i Pisz

PO CO WYCINAMY DRZEWA W LESIE…
Właściwości drewna oraz sposób w jaki ono powstaje, sprawiają że jest to najbardziej naturalny i przyjazny materiał, wykorzystywany na ogromną skalę. Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tysięcy
zastosowań, wykorzystywane jest m.in. w budownictwie, energetyce, do produkcji mebli, płyt, papieru, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów szkolnych i biurowych. Śmiało
można powiedzieć, że drewno towarzyszy człowiekowi
„od kołyski do trumny”- jest doskonałym a przede
wszystkim odnawialnym, ekologicznym i zdrowym surowcem Może nawet nie dostrzegamy tego jak wiele
elementów drewnianych nas otacza i towarzyszy w życiu codziennym. Nie zastanawiamy się nad meblami,
drewnem opałowym, węglem drzewnym czy papierem
bo to zawsze było, jest i przecież będzie. Zadaniem
Lasów Państwowych jest nie tylko hodowanie pięknych drzewostanów ale również
pozyskanie drewna na potrzeby rynku
drzewnego a pośrednio przecież na
potrzeby każdego z nas.
Zaspokojenie zapotrzebowania
na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są ze sobą
sprzeczne. Drewno jest naturalnym bogactwem, które jest
całkowicie odnawialne, pozyskiwane w sposób i ilościach
nie zagrażających przyrodzie.
Lasy Państwowe pozyskują
drewno, ale w tym samym czasie

odnawiają drzewostany (najpóźniej 5
lat po wycięciu drzewostanu) i zalesiają nieużytki. W połowie XX
wieku lasy zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a obecnie prawie jedną
trzecią.
Każde Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę zgodnie
z Planami Urządzenia
Lasu, opracowywanymi co
10 lat i zatwierdzanymi
przez Ministra Środowiska. Plany te wykonują
wyspecjalizowane jednostki
w oparciu o wymogi
prawa, standardy
ekologiczne,
badania naukowe a także
konsultacje społeczne. PUL określa
zadania gospodarcze na
poszczególnych powierzchniach leśnych w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów.
Drzewa w lesie tak jak wszystkie żywe organizmy, podlegają
prawom przyrody, przechodzą
różne fazy rozwojowe: począw-

szy od nasionka, poprzez siewkę,
małe drzewko aż do dużego,
dojrzałego drzewa. W nazewnictwie leśnym poszczególne fazy rozwoju drzewostanu
nazywamy
odpowiednio: uprawą
(do ok. 10 lat), młodnikiem (do ok. 20 lat),
tyczkowiną (do ok. 35
lat), drągowiną (do
ok.50 lat), drzewostanem dojrzewającym
(ok. 50-80 lat), drzewostanem dojrzałym
(ok. 80- 120 lat), starodrzewem (powyżej ok.
100 lat- drzewostan traci w
tym czasie stopniowo zdolność przyrostu i przejawia
oznaki starzenia).
Zręby wykonuje się w drzewostanach
dojrzałych (w zależności od gatunku drzewa
jest to różny wiek – w przypadku Nadleśnictwa Pisz
najczęściej ok.120 lat, bo taki jest wiek dojrzałości dla
sosny, głównego gatunku rosnącego w Puszczy Piskiej). Drzewostan dojrzały wykazuje najlepsze
cechy jeżeli chodzi o jakość
drewna, ale również zdolność odnowienia i przyrostu, co ma wiel-

kie znaczenie przy odnowieniu naturalnym a także
zbiorze nasion do odnowienia sztucznego. Wycięcie
zrębu jest pierwszym etapem tzw. odnowienia lasu,
czyli uzyskania młodego pokolenia czy to naturalnie
czy poprzez sztuczne sadzenie. Okres od wycięcia
zrębu do jego odnowienia nie może być dłuższy niż 5
lat. Najczęściej jeżeli uprawa ma być posadzona sztucznie jest to okres dwóch lat.
Ogólnie w latach 2014- 2023 Plan Urządzenia Lasu dla
Nadleśnictwa Pisz przewiduje użytkowanie rębne (zakładanie zrębów) na powierzchni ok. 2,5 tys. ha.
Szczegółowe dane dotyczące gospodarki leśnej, w tym
dotyczące zrębów, znaleźć można na stronie BIP Nadleśnictwa Pisz http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pisz , w zakładce- Plan Urządzenia LasuCzęść opisowa Planu Urządzenia Lasu- plik do pobrania: pul_nadl_pisz_streszczenie_20150218.pdf. Istnieje
również możliwość wglądu w Plan Urządzenia Lasu w
siedzibie Nadleśnictwa Pisz.

SPRZEDAŻ CHOINEK
na placu Nadleśnictwa Pisz w 2015 roku
prowadzona będzie w dniach:
- 18 grudnia (piątek), 21 grudnia (poniedziałek),
22 grudnia (wtorek) w godzinach 8:00 - 16:00
- 19 grudnia (sobota) i 23 grudnia (środa)
w godzinach 8:00 - 15:00
Cennik i szczegóły na stronie
www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl
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