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Co to za numery w lasach...? czyli kilka słów o podziale powierzchniowym
Wiele osób korzysta turystycznie i rekreacyjnie z lasów, chociaż część z nas
czuje się nieswojo w jego głębi bądź
obawia się zabłądzenia. To fakt, że podczas wędrówek po leśnych ostępach
można łatwo stracić orientację a przecież w lesie nie ma tabliczek z nazwą
ulicy. Dlatego w celu orientacji, jak
i planowania oraz wykonywania różnych działań z zakresu gospodarki leśnej, nasze lasy mają swój podział
powierzchniowy i oznaczenia.
Zapewne bez podziału powierzchniowego
lasów nawet leśnik miałby problem z odnalezieniem danej powierzchni czy konkretnego miejsca na terenie swojego leśnictwa.
W lasach państwowych wszystkie powierzchnie posiadają dokładne mapy z wieloma
ważnymi
i
pożytecznymi
informacjami, które leśnicy wykorzystują
w codziennej pracy.
Lasy są podzielone na tak zwane oddziały,
które średnio mają powierzchnię 20-25 ha
i przeważnie kształt prostokąta. Wyznaczają je tak zwane linie oddziałowe, które
obszar leśny dzielą na wzór szachownicy.
Dodatkowo w południowo-zachodniej czę-

ści każdego oddziału, na skrzyżowaniu linii
oddziałowych możemy znaleźć kamienne
słupki oddziałowe. Na każdej stronie
słupka możemy zobaczyć różne numery,
które oznaczają unikatowy numer danego
oddziału. Zwykle numery oddziałów wzrastają z północnego wschodu na południowy
zachód a ich dłuższe boki wyznaczają przybliżoną linię północ-południe, natomiast
krótsze wschód-zachód. Będąc w lesie przy
takim słupku możemy bez problemu wyznaczyć północ. Wystarczy stanąć przy
słupku tak aby numer z prawej strony był
o jeden mniejszy od tego z lewej strony
i wtedy jesteśmy zwróceni w kierunku północnym.
Dodatkowo oddziały są jeszcze podzielone
na wydzielenia. To fragmenty lasu, które są
jednorodne pod względem składu gatunkowego czy wieku drzew i na których wykonywane są dane zabiegi gospodarcze.
Wydzielenia w swoim oznaczeniu posiadają
numer oddziału i dodatkową literę 210a,
324Bc. Przebieg granic wydzielenia w terenie możemy zauważyć na przykład poprzez
czarne opaski widoczne na drzewach.
Te wszystkie dane związane z podziałem
powierzchniowym zawarte są na tzw. LMN
– leśnej mapie numerycznej. Mapa ta ułat-

wia pracę leśnikom i przede wszystkim zawiera szereg niezwykle przydatnych
w pracy informacji.
Na leśne wędrówki warto się kompleksowo
przygotować. Pamiętajmy o odpowiednim
ubiorze i wygodnych butach, nie zaszkodzi
zabrać ze sobą naładowany telefon, chociaż
z zasięgiem w lesie różnie bywa. Wskazane
jest, aby przed wyjściem użyć środków odstraszających owady i sprawdzić prognozę
pogody. Nie zaszkodzi poinformować
kogoś z rodziny lub znajomych o planowanym dłuższym wyjściu do lasu. Wyruszając
w nieznane ostępy leśne, warto zabrać
mapę i zwracać uwagę na numery na słupkach oddziałowych oraz różne charakterystyczne punkty orientacyjne w lesie, aby
szczęśliwie powrócić w określone miejsce.
Po powrocie do domu powinniśmy sprawdzić, czy nie zabraliśmy z lasu nieproszonych gości – kleszczy. Jeżeli zdarzy się nam
zabłądzić w lesie, w pierwszej kolejności należy odnaleźć najbliższy słupek oddziałowy.
Następnie wystarczy odszukać oddział
o danym numerze na mapie. Jeżeli nie
mamy ze sobą mapy, w celu uzyskania pomocy należy podać numery znajdujące się
na słupku oddziałowym pracownikowi
Lasów Państwowych, straży pożarnej lub

policji. Dzięki temu można szybko uzyskać
pomoc.
Więcej informacji na temat pracy leśników
oraz aktualności na stronie Nadleśnictwa
Pisz http://www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl/.
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