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Kilka słów o drewnie i pozyskaniu
Drewno ma ponad 30 tysięcy zastosowań, w ostatnich latach jest bardzo modne,
jako element ekologicznego stylu życia,
a jego zużycie przez przeciętnego Polaka,
ciągle wzrasta. W 1990 r. przeciętnie
1 osoba zużywała rocznie równowartość
0,4 m3 drewna okrągłego, a obecnie ponad
1 m3.
Warto również wspomnieć, że przecież
ten ekosurowiec pochodzi z naszych lasów
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i jest całkowicie odnawialny. Wycinanie
drzew w każdym Nadleśnictwie, czyli jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych,
odbywa się na podstawie 10-letniego Planu
Urządzenia Lasu, zatwierdzanego przez
Ministra Środowiska. Leśnicy pozyskują
drewno zgodnie ze standardami ekologicznymi w celu zaspokojenia naszych potrzeb oraz zapewnienia ciągłości istnienia
lasów dla przyszłych pokoleń.

To nieprawda, że leśnicy wycinają nadmierną ilość drzew, a powierzchnia lasów się zmniejsza. Rocznie w Lasach
Państwowych, wycina się mniej drewna
,niż przyrasta. Leśnicy pozyskują drewno,
ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany. Co roku sadzą 500 mln nowych
drzew, czyli średnio 57 tys. na godzinę.
Stale rosnące zasoby drewna umożliwiają
również stopniowe zwiększanie jego pozyskania. Lasy Państwowe są głównym
dostawcą drewna na polskim rynku, które
pokrywa ponad 90% krajowego zapotrzebowania przemysłu i mieszkańców.
Przychody Lasów Państwowych w ponad
90% pochodzą właśnie ze sprzedaży
drewna. To zapewnia LP samodzielność
finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich
użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).
W Lasach Państwowych wykonuje się
szereg zabiegów gospodarczych, w wyniku których pozyskuje się drewno. Najbardziej widocznym znakiem tego jest
wykonanie zrębu w dojrzałym drzewostanie. Jest to ostatni etap dla drzewostanu gospodarczego, podczas którego
wycinane są drzewa jednorazowo, czyli
tzw. rębnia zupełna. Rębnia wykonywana

jest w okresie, gdy drzewa osiągną tak
zwany wiek rębności (dla każdego gatunku jest on ustalony indywidualnie),
czyli gdy drzewo już bardzo słabo przyrasta na grubość i dodatkowo surowiec
drzewny jest narażony na utratę optymalnych walorów jakościowych. 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.
Najwięcej kontrowersji wywołują zręby
przy drogach publicznych czy miejscowościach. Pojawiają się pogłoski o likwidacji
lasu. Mieszkańcy, turyści zarzucają leśnikom niszczenie drzewostanów. Jeżeli zobaczymy takie miejsca po wyciętym lesie,
to możemy być pewni, że leśnicy w niedługim czasie zadbają, by rósł tam młody
las. Potraktujmy te młode drzewka przychylnie, z życzliwością należną młodemu
pokoleniu.
Ogólnie w latach 2014-2023 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pisz prze-
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widuje użytkowanie rębne (zakładanie zrębów) na powierzchni ok. 2,5 tys. ha.
Dla zainteresowanych: 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 Lasu. Istnieje również możliwość
wglądu w Plan Urządzenia Lasu
w siedzibie Nadleśnictwa Pisz.
Więcej informacji na temat pracy
leśników oraz aktualności na stronie
Nadleśnictwa Pisz
http://www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl/.
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