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Lasów nie otrzymalimy
w spadku od przodków,
ale po¿yczylimy od naszych dzieci
Ponad milion nowych drzew zostanie posadzonych w tym roku w lasach Nadlenictwa Krotoszyn. W³anie prowadzona jest akcja odnowieñ, czyli prace zwi¹zane z przywróceniem lasu na powierzchnie,
które zosta³y wyciête.
odby³o siê zgodnie z wymaganiami.
Na koniec wystarczy tylko pomierzyæ, czy drzewka stoj¹ we w³aciwych odleg³ociach od siebie, czy
ka¿dy z gatunków jest posadzony we
w³aciwym miejscu oraz czy prace
wykonane s¹ z nale¿yt¹ starannoci¹
i ju¿ mo¿na przyst¹piæ do rozliczenia
prac.

Leniczy nadzoruj¹ prace

Szczegó³owy plan

Leniczym przybywa obowi¹zków,
poniewa¿ musz¹ zapewniæ front robót
dla ka¿dego robotnika. Trzeba przywieæ sadzonki ze szkó³ki, zabezpieczyæ je w do³ach przed przesychaniem, wyznaczyæ powierzchnie, na
których maj¹ byæ posadzone poszczególne gatunki, poinstruowaæ pracowników o sposobie prowadzenia prac,
a nastêpnie dopilnowaæ, by wszystko

 Do odnowienia powierzchni przygotowujemy siê ju¿ w roku poprzedzaj¹cym, czêsto zanim jeszcze zostanie wyciêty zr¹b. Leniczowie przygotowuj¹
plan odnowieñ  mówi Przemys³aw
wierblewski, in¿ynier nadzrou
w Nadlenictwie Krotoszyn. Na podstawie danych o ¿yznoci gleby okrelaj¹ gatunki, które powinny zostaæ
wprowadzone na konkretnej po-

Odnowienie lasu
oznacza zak³adanie lub powstawanie nowych drzewostanów, maj¹cych zaj¹æ miejsce dotychczasowych, ustêpuj¹cych zazwyczaj na
skutek planowanych zrêbów. Odnowienie dotyczy najczêciej gruntów
objêtych produkcj¹ len¹.
wierzchni, ustalaj¹ niezbêdn¹ iloæ sadzonek i planuj¹ wszelkie inne czynnoci niezbêdne do posadzenia nowego lasu.  Wprzypadku, gdy odnawiana powierzchnia przylega do pól lub
szerokich dróg, zak³adamy tzw. ekoton, czyli strefê przejciow¹ pomiêdzy
powierzchni¹ otwart¹ a lasem  wyjania pracownik naszego nadlenictwa.
Sadzi siê tu ró¿ne krzewy, niskie drzewa  czêsto owocowe i miododajne,
a tak¿e gatunki lene w rozlunionej
wiêbie. Jeli bêd¹ sadzone drzewka
chêtnie zjadane przez zwierzynê, trzeba równie¿ zaplanowaæ ich ogrodzenie. Na koniec powstaje szkic planowanego odnowienia.

NADLENICTWO KROTOSZYN

Dla nastêpnych pokoleñ

Tak wygl¹da sadzonka

Wiosn¹ trzeba siê spieszyæ, czasu jest
ma³o, a pracy wiele. W Nadlenictwie
Krotoszyn planuje siê posadziæ 1,1
mln sadzonek na powierzchni 162 ha.
 Musimy zd¹¿yæ przed wiosennym
pal¹cym s³oñcem, a tak¿e wykorzystaæ
wilgoæ w glebie pozosta³¹ po zimie.
Dziêki temu drzewka ³atwiej siê przyjm¹ i bêd¹ lepiej ros³y  wyjania P.
wierblewski.
Najwiêcej drzew w tegorocznych
odnowieniach zostanie posadzone
w lenictwie Rochy (obejmuj¹cym
swoim zasiêgiem m.in. miejscowoci
Konarzew i Baszków), w lenictwie
Kuklinów (okolice Kobylina, Kuklinowa, Dziewi¹tego), w lenictwie Ba¿antarnia (tereny w kierunku Ostrowa
i Odolanowa), w lenictwie Soko³ówka (obszar lasów w pobli¿u Maciejewa, Nowej Wsi, Komiñca).
Powierzchnia nowych nasadzeñ
corocznie siê zmienia. Jest to podyktowane iloci¹ wykonanych zrêbów.
Nadlenictwo ustawowo ma 5 lat na
zalesienie, w praktyce termin ten nie
przekracza 1-2 lat.
Zasada jest prosta: na wszystkich
zrêbach posadzenie nowego lasu jest

NADLENICTWO KROTOSZYN

W leniczówkach w ca³ej Polsce ju¿
kilka tygodni temu mo¿na by³o wyczuæ atmosferê pobudzenia. Nadszed³
bowiem czas odnowieñ, a wiêc
wzmo¿onej pracy. Ka¿dego ranka pojawia siê liczniejsze ni¿ zwykle grono
pracowników zak³adów us³ug lenych, którzy zajmuj¹ siê odnowieniami.

Prace odnowieniowe prowadzone w lenictwie Wis³awka

obowi¹zkowe. Dziêki temu powierzchnia lena nie zmniejsza siê
i ka¿de nastêpne pokolenie mo¿e cieszyæ siê piêknymi drzewostanami.
W codziennej pracy pracownicy nadlenictwa kieruj¹ siê maksym¹, ¿e lasów nie otrzymalimy w spadku od
przodków, ale po¿yczylimy od naszych dzieci. Dlatego te¿ staraj¹ siê,
aby nowo zak³adane uprawy by³y dobrze dopasowane do mo¿liwoci siedliska i lepiej przygotowane na mo¿liwe zmiany klimatyczne.
W naszych lasach sadzi siê coraz
wiêcej gatunków liciastych, zmniejszaj¹c udzia³ sosny. Wykorzystywane
w tym celu s¹ tzw. mikrosiedliska,
czyli niewielkie fragmenty wyró¿niaj¹ce siê innymi ni¿ reszta powierzchni warunkami, na których mog¹ rosn¹æ gatunki o innych wymaganiach
pokarmowych lub wietlnych. W tym
roku najwiêcej posadzonej zostanie
sosny zwyczajnej, stanowi¹cej 40

proc. ogó³u drzewek i 30 proc. dêbów
 szypu³kowego i bezszypu³kowego.
Najmniejszy procent stanowi¹ gatunki biocenotyczne  dzika jab³oñ, grusza, czerenia, liwa a tak¿e szak³ak,
trzmielina, dereñ, kalina i ró¿a. Jednak
to 10 tys. szt. drzew i krzewów, które
w przysz³oci umo¿liwi¹ bytowanie
zwierzynie (zw³aszcza owadom i ptakom) i bêd¹ stanowi³y ich bazê pokarmow¹.
Poza tym sadzone s¹ drzewa maj¹ce za zadanie oddzia³ywaæ korzystnie
na wzrost gatunków g³ównych i pe³niæ rolê pielêgnacyjn¹ dla drzew i gleby. W naszym nadlenictwie s¹ to: buki, graby, klony, wi¹zy, jawory, lipy,
brzozy, modrzewie, wierki, a nawet
jod³y.
Pracownicy Nadlenictwa Krotoszyn bêd¹ siê starali, aby ca³a akcja nasadzeñ nowych drzew zakoñczy³a siê
w kwietniu, jeszcze przed wiêtami
Wielkiej Nocy. Sebastian Popiech
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Marcowy poranek, gdzieniegdzie widaæ jeszcze resztki
niegu, ale w lesie pachnie wiosn¹. Dooko³a woda
z roztopów, nad któr¹ unosi siê delikatna mg³a. Nagle
ten sielski krajobraz przeszywa przenikliwe, g³one, trochê metaliczne grrrruuuu-grrrruuuu. G³os jakby nieziemski, tak zaskakuj¹cy dla niewtajemniczonych, a dla
znaj¹cych go dobrze, tak d³ugo wyczekiwany. To ¿urawie powróci³y z zimowisk i w³anie obwieszczaj¹ zajêcie
terytorium. Przyby³y jak zawsze niezauwa¿one i dopiero donony klangor zdradzi³ ich obecnoæ.

Klangor  g³one tr¹bienie

To ptak tajemniczy, czêsto przebywa
w s¹siedztwie cz³owieka, a jednak

skaj¹ce siê do wnêtrza grzebienia
mostkowego o budowie puszki. Stanowi ona swoiste pud³o rezonansowe
doskonale wzmacniaj¹ce dwiêk.

Udaj¹ zranienie

G³one zachowanie ptaków obserwujemy do momentu z³o¿enia jaj, najczêciej dwóch, a w przypadku powtarzania utraconego lêgu jednego.
W naszych stronach od kilku dni ju¿
nie s³ychaæ klangoru. Gniazdo jest
zawsze otoczone wod¹, która stanowi
zaporê przed drapie¿nikami (lisami,
kunami czy borsukami). ¯urawie
zwykle korzystaj¹ przez kilka lat z tego samego miejsca lêgowego, dlatego staramy siê wiedzieæ gdzie one siê
znajduj¹, by w trakcie pracy w lesie

P.WIERBLEWSKI

¯uraw jest ptakiem, obok którego nie
mo¿na przejæ obojêtnie, to jeden
z pierwszych zwiastunów wiosny,
nazywany tancerzem s³oñca, poruszaj¹cy siê z niezwyk³¹ gracj¹  po
prostu arystokrata wród ptaków. Podziwiany ju¿ w staro¿ytnoci znalaz³
swoje miejsce nawet w mitologii
greckiej, gdzie towarzyszy³ Demeter
i Hermesowi. Uwa¿any jest za symbol szczêcia, dobrobytu, p³odnoci
i d³ugowiecznoci. Nic dziwnego, ¿e
jego pojawienie siê w okolicy jest
traktowane jako zapowied dobrego
roku.

Doros³y ¿uraw

¯uraw
Jednodniowe pisklê opuszczaj¹ce gniazdo

nie³atwo go zauwa¿yæ. Sw¹ obec- nie zak³ócaæ lêgów. W czasie wysianoæ zaznacza g³onym tr¹bieniem. dywania jeden z rodziców ogrzewa
G³osu tego, nazywanego klangorem, jaja, a drugi stoi na stra¿y w pobli¿u
nie da siê pomyliæ z ¿adnym innym. gniazda. Wtedy bardzo trudno us³yKto raz go us³yszeæ ich g³os.
szy, ten zapamiêW razie niebezta go na zawsze.
pieczeñstwa ptaZew ¿urawi jest
ki opuszczaj¹ teosi¹ga doros³y
tak
donony
rytorium chy³z powodu spekiem. Jeli intruz
ptak tego gatunku
cjalnej budowy
zbli¿a siê zbyt
tchawicy, która jest skostnia³a, i bar- blisko potrafi¹ udawaæ zranienie, by
dzo d³uga. Cech¹ charakterystyczn¹ odci¹gn¹æ go w ten sposób od gniazjest jej zwiniêcie w dwie pêtle wci- da. Niejednokrotnie sam by³em
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120-140 cm

Gniazdo jest otoczone wod¹
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wiadkiem takiego zachowania. Po
30 dniach na wiat przychodz¹ pisklêta. Najpierw jedno, a po dwóch
trzech dniach drugie. Gdy ju¿ oba
m³ode s¹ na wiecie, ¿urawie opuszczaj¹ gniazdo. Aby tego dokonaæ
trzeba pokonaæ wodê, co jednak nie
stanowi problemu, gdy¿ maluchy
umiej¹ p³ywaæ. Od tego czasu prowadz¹ koczowniczy tryb ¿ycia.

Jedz¹ bezkrêgowce i roliny

Obserwuj¹c wie¿o wyklute pisklê a¿
trudno uwierzyæ, ¿e wyronie na tak
du¿ego dostojnego ptaka  a dzieje
siê to w ci¹gu trzech miesiêcy. Dlatego zapotrzebowanie m³odych na wysokoenergetyczny pokarm jest
ogromne. ¯urawie ¿ywi¹ siê g³ównie
rozmaitymi bezkrêgowcami, swoj¹
dietê urozmaicaj¹ te¿ pokarmem rolinnym. Czêsto obserwujemy, jak
wybieraj¹ nasiona kukurydzy z pasów zaporowych przygotowywanych dla dzików.
W sierpniu obserwujemy, jak ma³e grupy rodzinne zaczynaj¹ siê ³¹czyæ, tworz¹c coraz wiêksze stada.
To nieomylny znak, ¿e nadchodzi koniec lata, a nasi dobrzy znajomi zbieraj¹ siê do jesiennej migracji. Jeszcze
niespiesznie, czêsto zatrzymuj¹ siê na
d³u¿szy odpoczynek, ale nieuchronnie zmierzaj¹ ku zimowiskom. Czasami o tej porze mog¹ byæ utrapieniem rolników, gdy¿ wielkie stada
tych ptaków potrafi¹ ¿erowaæ na
wie¿ych zasiewach. Najczêciej nasze ¿urawie zimuj¹ w Hiszpanii lub
pó³nocno-zachodniej Afryce, choæ
zdarza siê, ¿e w przypadku ³agod-

P.WIERBLEWSKI

P.WIERBLEWSKI

 niezwyk³y zwiastun wiosny

Kilkutygodniowy ¿uraw

nych zim nie opuszczaj¹ granic Polski.

Obserwujmy, nie p³oszmy!

Zachêcam do podgl¹dania tych niezwyk³ych ptaków w czasie spacerów
lenymi duktami. Pamiêtajmy jednak, ¿e s¹ one objête ochron¹ gatunkow¹ i nie wolno ich p³oszyæ. Dlatego nie starajmy siê zbli¿aæ na niewielk¹ odleg³oæ, tylko obserwujmy

www.rzeczkrotoszynska.pl

je z daleka. Z pewnoci¹ przyniesie to
Pañstwu wiele satysfakcji, a najbardziej wytrwa³ym byæ mo¿e uda siê
zauwa¿yæ m³ode ¿urawie ¿eruj¹ce
w towarzystwie rodziców, czego
Wam serdecznie ¿yczê. Darz Bór.
Osoby dysponuj¹ce mniejsz¹ iloci¹ czasu zapraszam do odwiedzenia
strony zurawwlesie.pl, na której mo¿na podgl¹daæ ¿urawie w gniedzie.
Przemys³aw wierblewski
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Drewno
to inaczej
super
energia

21 marca obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Lasów. W tym roku zwrócono
uwagê na drzewa, które zapewniaj¹
nam ¿ycie i utrzymanie.
wiêto to zosta³o ustanowione przez
Organizacjê Narodów Zjednoczonych
28 listopada 2012 r. Tego wyj¹tkowego dnia, ka¿dego roku, na ca³ym globie
zachêca siê do zwrócenia uwagi na
problemy lasów. W ubieg³ym roku tematem by³a woda i znaczenie terenów
lenych w zapobieganiu powodziom.
Natomiast tegoroczne has³o MDL Lasy i energia mia³o zwróciæ uwagê na to,
jak wa¿nym dla naszego ekosystemu
i w naszym ¿yciu jest drewno, z którym ka¿dy z nas ma na co dzieñ do
czynienia.

Jakie drewno spalamy?

Drewno to wietne paliwo, po które
siêgamy wci¹¿ chêtnie przy okazji gotowania, ogrzewania czy wytwarzania

energii elektrycznej. Elementem, który
przemawia na korzyæ drewna, jest
lepsza relacja ceny do wydajnoci
energetycznej ni¿ wêgiel, olej, gaz czy
energia elektryczna. Wa¿na jest tak¿e
kwestia, jak postêpowaæ z drewnem
opa³owym.
Pierwsza wa¿na sprawa to pochodzenie drewna, które najlepiej zakupiæ
od sprawdzonych dostawców. Wa¿ne
jest tak¿e, jakie drewno spalamy. Najlepiej, aby by³o ono sezonowane, czyli sk³adowane i suszone przez kilka
miesiêcy, bo palenie mokrym drewnem jest nieefektywne, przez co nie
mo¿na uzyskaæ wysokich temperatur,
dodatkowo z komina wydobywa siê
gêsty dym i nieprzyjemny zapach. Sezonowanie powinno trwaæ przez 3 lata.

Lasy to zapas energii

Co do obawy o stan naszych lasów,
przy paleniu drewnem, spaæ mo¿emy
spokojnie, poniewa¿ drewno, które
wykorzystujemy to tylko kropla w morzu zasobów lenych. Lasy dysponuj¹
zapasem energii dziesiêciokrotnie
przewy¿szaj¹cym roczne zu¿ycie
energii na ca³ym wiecie. Dodatkowo
lenicy dbaj¹ o to, aby masa drewna
pozyskanego by³a mniejsza ni¿ coroczny przyrost, dziêki czemu jego zasoby nie malej¹. Lenicy z naszego
Nadlenictwa równie¿ dbaj¹ o tê gospodarkê, sadz¹c co roku ponad milion
drzew. Na terenie ca³ego kraju to ok.
500 mln. O dobrej kondycji naszych
lasów wiadcz¹ zreszt¹ statystyki;
obecnie zalesionych jest niemal 30

proc. kraju, gdy w pierwszych latach
po II wojnie wiatowej by³o to zaledwie 21 proc.

Klimat i praca

Odpowiednie u¿ytkowanie drewna
przyczynia siê do polepszania naszej
sytuacji klimatycznej, bo dziêki wykorzystaniu produktów drewnianych
spowalniamy takie zmiany, jak chocia¿by globalne ocieplenie. Nie nale¿y
zapominaæ tak¿e o zadrzewieniu miast.
Drzewa poprawiaj¹ komfort ¿ycia
w du¿ych skupiskach ludzkich, a tak¿e obni¿aj¹ koszty klimatyzacji pomieszczeñ, gdy¿ zacieniaj¹ budynki,
w których przebywaj¹ ludzie.
Drewno to tak¿e praca. Statystycznie co setny mieszkaniec Polski pracu-

je w sektorze zwi¹zanym z lenictwem
i przetwórstwem drewna. Las i drewno
zapewniaj¹ te¿ utrzymanie pracownikom kilku tysiêcy prywatnych zak³adów us³ug lenych, które na zlecenie
zajmuj¹ siê m.in. sadzeniem drzew
i ich pielêgnacj¹, pozyskaniem drewna
i jego wywozem.
Przede wszystkim jednak daj¹ pracê osobom zatrudnionym w tysi¹cach
firm przemys³u drzewnego, meblarskiego, papierniczego. W sumie to a¿
375 tys. Polaków.
Dlatego wa¿ne by gospodarowaæ
drewnem racjonalnie, przez co zachowujemy stan równowagi w przyrodzie,
maj¹c na uwadze nasze przysz³e pokolenia.
Gracjan Jaworski

Pierwsze oznaki wiosny w lesie
Spod lenej ció³ki ju¿ na prze³omie
lutego i marca wychyli³y siê przebiniegi, póniej zawilce, aby zd¹¿yæ
przed rozwojem lici na drzewach.

P³acz¹ce drzewa

¯ycie w drzewach rozpoczyna siê
jeszcze zanim rozwin¹ siê licie.
Szczególnie dobrze widaæ to na przyk³adzie brzozy czy grabu, które zranione wiosn¹ przed rozwojem lici in-

tensywnie p³acz¹. Dzieje siê tak, poniewa¿ korzenie ju¿ pompuj¹ wodê.
W tym czasie mo¿na pozyskiwaæ
osko³ê, czyli sok brzozowy, którego
regularne picie wzmacnia uk³ad odpornociowy, a tym samym zapobiega infekcjom wirusowym, tak czêstym w porze wiosennej.

D¹b najpóniej

Nale¿y podkreliæ, ¿e ró¿ne gatunki

drzew rozwijaj¹ siê w ró¿nym czasie.
I tak, najpierw kwitnie leszczyna, potem olcha, wczenie rozwija swoje licie brzoza. Przed rozwojem lici
kwitn¹ te¿ klony, kolejno rozwijaj¹ licie inne gatunki. A na koñcu jest d¹b,
który dopiero na pocz¹tku maja zrobi
siê zielony.  Dlatego nasze lasy liciaste przez krótki okres wygl¹daj¹
dosyæ dziwnie, gdy graby, które s¹ ni¿sze od dêbów, a czêsto rosn¹ pod ich
os³on¹, s¹ ju¿ zielone, a góruj¹ce nad
nimi dêby jeszcze lici nie rozwinê³y 
mówi¹ lenicy z Nadlenictwa Krotoszyn.

A. PATEREK

Ptaki drapie¿ne i zaj¹ce

Typowy obraz zmieniaj¹cej siê pory roku

Podobnie jak w przypadku rolin ró¿ne gatunki ptaków rozpoczynaj¹ lêgi
w ró¿nym czasie. Najwczeniej okres
lêgowy zaczynaj¹ ptaki drapie¿ne, takie jak na przyk³ad bielik, który sk³ada jaja w marcu. ¯uraw, równie¿
o którym szeroko piszemy na stronie
16, jest przyk³adem ptaka, bêd¹cego
jednym z najbardziej charakterystycznych zwiastunów wiosny w naszych
lasach. Nieco póniej przystêpuj¹ do
lêgów inne ptaki.
W marcu mo¿na ju¿ spotkaæ m³ode zaj¹ce  to tzw. marczaki. Od prze-

A. PATEREK

Mamy ju¿ wiosnê. wiat rolin i zwierz¹t szybko budzi siê do ¿ycia po zimowym
nie. Jakie oznaki wiosny mo¿na zaobserwowaæ w lasach?

Zawilce gajowe pojawi³y siê na terenie rezerwatu D¹browa Smoszew

³omu roku obserwowane s¹ ju¿ mioty dzików.  Na ma³e sarny, jelenie
i daniele przyjdzie nam poczekaæ do
po³owy maja, a nawet pocz¹tku
czerwca  informuje Przemys³aw
wierblewski, in¿ynier nadzoru
w Nadlenictwie Krotoszyn.

Intensywnie dla leników

Roliny i zwierzêta budz¹ siê do ¿ycia
po zimowym nie. Lenicy o tej porze
roku maj¹ bardzo du¿o pracy. Musz¹
posadziæ nowe drzewa, ogrodziæ te,

które s¹ zagro¿one przez zwierzynê,
to tak¿e czas przygotowywania planu
ciêæ, czyli tzw. szacunków brakarskich na rok nastêpny. W maju nadejdzie natomiast kolej na to, by ruszyæ
z ochron¹ m³odych drzew przed
chwastami. W tym czasie lenicy zaczynaj¹ równie¿ dy¿ury przeciwpo¿arowe, a tak¿e obserwacjê zagro¿eñ ze
strony owadów. Poza tymi dzia³aniami ca³y czas trzeba pozyskiwaæ drewno, by zaspokoiæ oczekiwania klientów.
(seb)
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S³ownik pojêæ
lenych
i ³owieckich (8)

D¹browa Smoszew
 miejsce wyj¹tkowe

Rezerwat D¹browa Smoszew le¿y 7 km na po³udniowy wschód od Krotoszyna.
Obejmuje niemal 14 ha naturalnych lasów dêbowych. To miejsce wyj¹tkowe, peKontynuujemy publikacjê alfabetu pojêæ i definicji o te- re³ka przyrodnicza w powiecie krotoszyñskim.
R
Rabatowa³ki  sposób przygotowania gleby na terenach podmok³ych
polegaj¹cy na wyoraniu lub wykopaniu równoleg³ych bruzd o g³êbokoci do 0,5 m, w odstêpach ok. 2,5
m, i uformowaniu z wydobytej gleby wa³ków po obu stronach ka¿dej
bruzdy w celu podwy¿szenia miejsc
sadzenia drzew.
Rabaty  sposób przygotowania
gleby na terenach podmok³ych polegaj¹cy na kopaniu rowów ok. 1 m
g³êbokoci w odleg³ociach co 2-5
m; wydobyt¹ z rowów glebê rozsypuje siê na pasach miêdzy rowami,
przez co uzyskuje siê p³askie wzniesienia.
Raptularz szacunków brakarskich  formularz wype³niany w terenie podczas wykonywania pomiarów drzew i szacowania jakoci
drzewostanu.
Reintrodukcja  wprowadzanie na
jaki obszar gatunku, który niegdy
tam wystêpowa³, ale wygin¹³.
Remiza  niedu¿y teren w polu lub
s³abo podszytym lesie, obsadzony
rolinnoci¹ zieln¹ i drzewiast¹, która ze wzglêdu na silne uga³êzienia,
zdolnoæ krzewienia siê oraz obfit¹
produkcjê owoców i nasion zapewnia zwierzêtom dobre warunki bytowania. Remiza dostarcza ssakom
i ptakom os³ony, pokarmu oraz
miejsca rozrodu.
Repelenty  rodki ochrony rolin
stosowane do zabezpieczania drzew
lub powierzchni upraw przed uszkadzaniem ich przez rolino¿erne ssaki, rzadziej ptaki.
Rêbnia  zespó³ zasad i czynnoci
z zakresu u¿ytkowania maj¹cych na
celu stworzenie najkorzystniejszych
warunków dla odnowienia w³aciwych gatunków drzew i uzyskania

po¿¹danej budowy drzewostanu.
Rogacz  w gwarze ³owieckiej to
samiec sarny.
Rosochy  w gwarze ³owieckiej to
poro¿e ³osia.
Rozmiar u¿ytkowania  rozmiar
u¿ytkowania g³ównego, rzeczywista
mi¹¿szoæ drewna pozyskiwana corocznie w gospodarstwie lenym.
Rozpieracz  drzewo wyró¿nione
zasadniczo w uprawach i m³odnikach, które w porównaniu z drzewami tego samego wieku i gatunku
w otoczeniu nieznacznie przewy¿sza je pod wzglêdem wysokoci, ale
cechuje go wiêksza d³ugoæ i stromy
przebieg ga³êzi. Dziêki temu jest on
¿ywotniejszy, a rozpieraj¹c siê na
boki wzrasta w przestrzeñ ¿yciow¹
drzew s¹siednich.
Rozpiêtoæ korony  szerokoæ korony drzewa mierzona najwiêksz¹
odleg³oci¹ dwóch przeciwleg³ych
punktów na obwodzie jej rzutu poziomego.
Róg myliwski  róg bawoli do podawania sygna³ów myliwskich.
Ró¿a  w gwarze myliwskiej to
piercieñ z naroli kostnych otaczaj¹cy nasadê tyki poro¿a jeleniowatych.
Ró¿a  blizna na bocznej powierzchni drzewa, zakrywaj¹ca zaroniêty sêk.
Rudel  w gwarze ³owieckiej to stado sarn.
Runo lene  rolinnoæ dna lasu.
Rykoszet  odbicie siê, odskoczenie
pocisku po uderzeniu o tward¹ lub
g³adk¹ powierzchniê, powoduj¹ce
zmianê kierunku lotu.
Rykowisko  okres godowy jeleni.
Rzaz  w¹ska szczelina wycinana
w drewnie przez pi³ê.
Oprac. Mariusz Waszczuk
(sekretarz
Nadlenictwa Krotoszyn)

Rezerwat ten, znajduj¹cy siê na terenie lenictwa Smoszew, zosta³ utworzony w 1963 r. Celem ochrony jest
naturalny las mieszany z przewag¹
dêbu szypu³kowego. Mamy do czynienia z zespo³em gr¹du i ³êgu z drzewostanem dêbowym oraz chronionymi, rzadkimi gatunkami rolin, takimi
jak wawrzynek wilcze³yko czy lilia
z³otog³ów. Chronione s¹ w tym rezerwacie dwa typy lasu  gr¹d i ³êg.

siê licie, wybucha w runie bujne ¿ycie. W ci¹gu kilkudziesiêciu dni roliny musz¹ zd¹¿yæ rozwin¹æ siê, zakwitn¹æ i wydaæ nasiona. Gdyby nie
zd¹¿y³y, rozwijaj¹ce siê licie zabior¹
im wiat³o i uniemo¿liwi¹ dalszy rozwój. W póniejszym okresie runo
znacznie ubo¿eje. A¿ do nastêpnej
wiosny. Obecnie jest najlepszy moment do obserwowania ca³ego bogactwa tego siedliska.

Dêby i graby

Obfite runo lene

Gr¹d to wielogatunkowy i wielowarstwowy las, w którym dominuj¹ dêby
i graby, ale wystêpowaæ mog¹ te¿ lipy,
klony i inne gatunki. S¹ to lasy rosn¹ce na ¿yznych glebach, dlatego dawniej by³y karczowane pod uprawê roli.
Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest
te¿ wielogatunkowe, bardzo bogate
runo, szczególnie obfite w okresie
wczesnej wiosny. Latem do dna lasu
dociera niewiele wiat³a, gdy¿ licie
drzew skutecznie blokuj¹ jego dop³yw. Dlatego wiosn¹, zanim rozwin¹

£êg to jedno z naj¿yniejszych siedlisk lenych, zwi¹zane z wodami
p³yn¹cymi. Najczêciej wystêpuje
nad rzekami i potokami w strefie, która podlega wp³ywowi wód zalewowych. W czasie powodzi rzeka nanosi ¿yzny namu³, bogaty w substancje
od¿ywcze.  Las ³êgowy w Smoszewie nie le¿y oczywicie nad rzek¹, ale
obserwujemy wyrany wp³yw wody
na jego funkcjonowanie  t³umaczy
Przemys³aw wierblewski z Nadlenictwa Krotoszyn. W ³êgach rosn¹
jesiony, olchy, topole, wierzby, wi¹zy,

A. PATEREK X2

matyce lenej, ³owieckiej i przyrodniczej. Dzi has³a zaczynaj¹ce siê na R.

a tak¿e dêby. Runo jest bardzo obfite,
silnie rozwiniête, jeszcze bogatsze ni¿
w gr¹dach. Ma tutaj jednak lepsze warunki rozwoju, poniewa¿ w ³êgach
w tak du¿ej iloci nie wystêpuje grab,
a to w³anie ten gatunek zamyka ca³kowicie dostêp wiat³a do dna lasu.

Najpiêkniejszy d¹b w Polsce?

W rezerwacie D¹browa Smoszew
znajduj¹ siê dwa drzewa mateczne
dêbowe, czyli jedne z najlepszych jakociowo drzew w Polsce, wyselekcjonowane w celu otrzymywania
z nich potomstwa o wysokiej wartoci
genetycznej. Jedno z nich, o numerze
7575, uwa¿amy za najpiêkniejszy pod
wzglêdem jakoci d¹b w lasach Nadlenictwa Krotoszyn, a byæ mo¿e nawet w Polsce. Drzewa te oznaczone
s¹ ¿ó³t¹ poziom¹ lini¹ na wysokoci
ok. 130 cm, a zaraz powy¿ej numerem. Ujêto je w ogólnopolskich rejestrach.
Dodajmy, ¿e redni wiek drzew
w smoszewskim lesie wynosi 140150 lat. Przeciêtna wysokoæ drzew
tam rosn¹cych wynosi ok. 30 m.
W lesie w po³udniowo-zachodniej
stronie rezerwatu znajduj¹ siê 2 kurhany prehistoryczne, o których na ³amach naszego dodatku ju¿ wielokrotnie pisalimy.
Pamiêtajmy, ¿e obszar D¹browy
Smoszew jest rezerwatem ze wszystkimi obostrzeniami dla takich terenów, a zatem obowi¹zuje zakaz
wchodzenia poza wyznaczon¹ drog¹
 wytyczon¹ wzd³u¿ niego.
Oprac. (popi)

W tym lesie s¹ bardzo ¿yzne gleby

Ma³a retencja w lasach

NADLENICTWO KROTOSZYN

Nadlenictwo Krotoszyn po raz drugi przyst¹pi³o do Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej, a maj¹cego na celu zapobieganie suszom i powodziom.

Takie zbiorniki pojawi¹ siê na naszym terenie
4 kwietnia 2017 / nr 1145

Projekt adaptacji lasów ma przygotowaæ je do zmian klimatu, takich
jak chocia¿by globalne ocieplenie.
W naszym przypadku dotyczy on
g³ównie ma³ej retencji, czyli gromadzenia wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub
spowalnianie jej sp³ywania.
W ramach projektu bêd¹ realizowane inwestycje zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, odbudow¹ i popraw¹ funkcjonowania zbiorników
wraz z ich infrastruktur¹, tak¹ jak zastawki piêtrz¹ce wodê do wysokoci
1 m. Urz¹dzenia piêtrz¹ce to ma³e budowle melioracyjne, które zbieraj¹
wodê w korycie np. rowu melioracyj-
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tyle powstanie
obiektów ma³ej retencji

1,2 mln z³
wartoæ ca³ej inwestycji

nego. S¹ one zaopatrzone w zasuwê,
która s³u¿y do regulowania poziomu
wody. Chodzi tak¿e o infrastrukturê
umo¿liwiaj¹c¹ czerpanie wody do
celów przeciwpo¿arowych przez
jednostki stra¿y po¿arnych.
Nadlenictwo Krotoszyn planuje

www.rzeczkrotoszynska.pl

odnowiæ i wybudowaæ ³¹cznie
6 zbiorników retencyjnych, w tym
w obrêbie lenym Jasne Pole 5 oraz
jeden zbiornik na terenie lenictwa
Smoszew. Najpóniej do 2022 r. powstanie tak¿e 14 zastawek na rowach melioracyjnych.
Planowana wartoæ zadania wraz
z dokumentacj¹ projektow¹ wynosi
1 mln 210 tys. z³.
Nadlenictwo Krotoszyn po raz
pierwszy do³¹czy³o do kompleksowego projektu w roku 2011 r. Poprzednio powsta³o 31 obiektów ma³ej retencji w lenictwach Kuklinów,
Lila, Wielki Bór i Borowina.
(jg)

