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Hodować i chronić las dla przyszłych pokoleń
Nadleśnictwo Krotoszyn to jedna 
z najcenniejszych przyrodniczo i jed-
nocześnie najpiękniejszych jednostek 
administracyjnych Lasów Państwowych 
położonych na terenie Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 

Ustawa z dnia 28.09.1991 r. „O lasach” to pod-
stawowy dokument regulujący zasady gospoda-
rowania lasami w naszym kraju. Określa główne 
cele oraz sposób ich realizowania. Zadania Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe nie skupiają się tylko na potrzebach lasu, 
ale przede wszystkim sięgają funkcji społecznych 
zarówno w ujęciu materialnym, jak i estetycznym 
czy duchowym. Realizacja podstawowych za-
dań często wywołuje ludzkie emocje, a przecież 
wystarczy wejść do lasu, by zobaczyć dorobek 
pracy pokoleń leśników. Czytając artykuł, nie za-
pominajmy, że działania te służą społeczeństwu 
i zapewniają trwałość naszego dobra narodowe-
go dla następnych pokoleń.

Jednym z podstawowych zadań hodowli lasu 
jest zachowanie i wzbogacanie lasów istnieją-
cych oraz tworzenie nowych, respektując jed-
nocześnie naturalne procesy działające w przy-
rodzie oraz panujące warunki przyrodnicze. 
Hodowla lasu zajmuje się zbiorem nasion drzew, 
produkcją sadzonek na szkółkach, zakładaniem 
oraz pielęgnacją i ochroną upraw leśnych, czy in-
nych drzewostanów. Nie mogłoby się to wszystko 
dziać, gdyby nie dorobek innych nauk. Planując 
prace z zakresu hodowli lasu, leśnicy dbają o to, 
by dostosowano skład gatunkowy lasu do lokal-
nych warunków. Dzięki tak prowadzonym pracom 
las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Choć na pozór w lesie niewiele się dzieje, co-
dziennie przebiegają w nim kolejne, fascynujące 
etapy przyrodniczych przeobrażeń. Młode sa-

dzonki hoduje się w szkółkach, potem najczęś-
ciej wiosną sadzi na uprawach w lesie. Kolejno 
uprawy poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym 
i ochronnym. Stosując odpowiednie pielęgnacje, 
stwarza się optymalne warunki wzrostu i rozwo-
ju dla drzew najbardziej pożądanych w danym 
drzewostanie. Ostatnim etapem stosowanym 
w hodowli lasu jest wycinka drzew dojrzałych 
prowadzona tak, aby możliwe było odnowienie 
lasu, w sposób najlepszy dla wymagań rosną-
cych gatunków drzew. Ustawa o lasach nakłada 
obowiązek prowadzenia wszelkich prac tak, aby 
w miejscu wyciętych drzew rosły nowo posadzo-
ne młode drzewka. Dbanie o przyrodę w taki 
sposób sprawia, że kolejne pokolenia Polaków 
mogą z niej korzystać. 

Odnowienia dzielimy na sztuczne, czyli sa-
dzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez 
człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli 
zjawisko samoistnego powstania młodego po-
kolenia drzew. Dwa główne gatunki służące do 
odnowień na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn to 
sosna i dąb, oprócz nich wprowadza się w na-
sadzeniach m.in. klony, lipy czy świerki. Ponad-
to sadzi się również gatunki owocodajne, które 
służą zwierzętom – grusze, śliwy, głogi, kaliny 
itp. W tym roku na powierzchni prawie 200 ha 
upraw znajdujących się na terenie Nadleśnictwa 
Krotoszyn wprowadzono 1 mln 500 tys. sadzo-
nek. Większość z nich została wyprodukowana 
z nasion we własnej szkółce.

Co roku Nadleśnictwo Krotoszyn pielęgnuje 
ok. 700 ha gleby w uprawach leśnych. Pielęg-
nacja to wykaszanie chwastów konkurujących 
z drzewkami. W dalszej kolejności wykonuje 
się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od 
wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą 
nazwę: czyszczenia bądź trzebieże.

Wiedza o procesach zachodzących w przy-
rodzie i kontrola stanu środowiska leśnego uła-

twiają wcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń, 
mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. 
Leśnicy każdego roku podejmują działania mają-
ce na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększa-
nie jego naturalnej odporności na czynniki, które 
powodują szkody.

Nadmierną ilość szkodników ogranicza się 
przez wyznaczanie i szybkie usuwanie z lasu 
drzew opanowanych przez owady, opryskiwanie 
certyfikowanymi preparatami itp.

W ostatnich latach największe zagrożenie ze 
strony owadów liściożernych występuje w osła-
bionych przez zjawiska klimatyczne drzewosta-
nach dębowych, które później narażone są na 
dalsze uszkodzenia powodowane przez owady 
żerujące pod korą. Dzieło zniszczenia kończą 
grzyby rozkładające drewno – ostatni etap w ży-
ciu drzew.

Ważnym zadaniem jest także ochrona 
najmłodszego pokolenia lasu, które stanowi 
atrakcyjny pokarm dla wielu zwierząt leśnych. 
W tym celu stosuje się grodzenia upraw czy 
smarowania preparatami zniechęcającymi zwie-
rzynę do zjadania sadzonek. 

Ogromnym zagrożeniem dla lasu jest ogień. 
Ochrona przeciwpożarowa lasu oparta na spraw-
nym i skutecznie działającym systemie umożli-
wia szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie 
odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie 
akcji gaśniczej. 

Kolejny rozdział pracy leśnika to ochrona 
przyrody. Na terenie Nadleśnictwa jest sześć 
rezerwatów przyrody o ogólnej powierzchni 127 
ha, ostoje ptaków chronionych i wiele pomników 
przyrody.

Rolą leśników jest także nadzór pod kątem 
prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej. 
Gospodarowanie zwierzyną w sposób zrówno-
ważony prowadzi do zachowania trwałości lasu 
i zmniejszenia szkód powstających na polach. 

Tereny w zasięgu Nadleśnictwa Krotoszyn po-
dzielone są na 17 obwodów łowieckich, w tym 
na 2 gospodaruje nadleśnictwo. Do dyspozycji 
polujących tutaj myśliwych nadleśnictwo oddaje 
2 własne kwatery.

Oprócz tego leśnicy walczą z kłusownictwem, 
kradzieżami drewna, zaśmiecaniem lasu itp., co 
spotyka się ze zrozumieniem i poparciem spo-
łecznym. 

Ustawa o lasach podaje bardzo ważne za-
sady, wg których powinna być prowadzona go-
spodarka leśna – powszechnej ochrony lasów, 
trwałości utrzymania lasów oraz ciągłości i zrów-
noważonego wykorzystania wszystkich funkcji 
lasów, a także powiększania zasobów leśnych. 
Leśnicy pracujący na terenie Nadleśnictwa Kro-
toszyn kierują się tymi zasadami codziennie, 
realizując plan zatwierdzony przez ministra właś-
ciwego ds. środowiska.

Lasy Państwowe funkcjonują na zasadach 
samofinansowania, to oznacza, że nie otrzymują 
wsparcia z budżetu państwa, a wręcz przeciwnie 

wnoszą do tegoż budżetu swój znaczny wkład. 
To jest ewenement na skalę światową, że polskie 
leśnictwo nie dość, że się samofinansuje, to jesz-
cze przynosi dochód. 

Leśnictwo dostarcza drewna, które w erze 
tworzyw sztucznych wydaje się być niezwykle 
przyjaznym, naturalnym oraz zdrowym surow-
cem o wszechstronnym zastosowaniu w życiu 
człowieka. Samofinansowanie się lasów nie by-
łoby możliwe, gdyby nie dochody ze sprzedaży 
drewna. Pozyskanie drewna odbywa się, kiedy 
to drzewa osiągają optymalny wiek przydatno-
ści użytkowej drewna, po przekroczeniu którego 
następuje szybkie pogorszenie zdrowotności 
i w konsekwencji zamieranie drzew.

Mamy nadzieję, że zasygnalizowany w skró-
cie przekrój zagadnień przybliżył Państwu tema-
tykę, z którą mierzą się leśnicy. Każdy człowiek 
odwiedzając las – może cieszyć się jego pięk-
nem i korzystać z darów, jakie dostarcza nam 
wszystkim. Życzymy Państwu wielu niezapo-
mnianych wrażeń przy odkrywania tajników lasu!

Nowa siedziba Nadleśnictwa Krotoszyn
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WYTWÓRNIA BETONU

tel. 62 721 19 27, 
kom. 603 66 88 94, 
kom. 603 66 88 92
betoniarnia.ochmann@op.pl
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www.zajaczek.pl

CENTRUM WYKŁADZINOWO-MEBLOWE 
WIESŁAW ZAJĄCZEK

Ul. Zdunowska 201, 63-700 Krotoszyn
Tel. 62 722 62 14

   NAJSZERSZY WYBÓR W REGIONIE! 

Realizujemy indywidualne zamówienia klientów (meble na wymiar)

OFERUJEMY:
� meble kuchenne laminowane, MDF
� meble biurowe 
 � szafy � biurka � itp. 
�  meble pokojowe 

� szafy � komody � regały 
� szafki na buty � garderoby
� szafy przesuwne � łóżka w szafie 
� meble tapicerowane

Serdecznie 

zapraszam
y!
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