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NA CZASIE

Woda powraca

do Puszczy

Zmiany klimatu, coraz dotkliwiej odczuwalne również w Polsce,
skłaniają do podjęcia działań na rzecz ochrony zanikających
zasobów wodnych.

Z

inicjatywy regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu,
Pile i Szczecinie w 2015 roku, opracowana została unikalna dokumentacja
hydrologiczno−środowiskowa. Jest ona
podstawą zwiększenia retencji w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Notecka. Położony jest on w zasięgu trzech regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych i zarządzany jest przez
osiem nadleśnictw (Oborniki, Sieraków, Krucz, Potrzebowice, Wronki,
Karwin, Międzychód oraz Skwierzyna). Puszcza Notecka jest drugim pod
względem zajmowanej powierzchni
zwartym kompleksem leśnym w Polsce. Obszar ten jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu. W centralnej części międzyrzecza
Warty i Noteci znajduje się największy
w kraju kompleks wydm śródlądowych. Ponad 70% tego obszaru zostało
objęte ochroną, w większości jako obszary Natura 2000. W zasięgu Puszczy Noteckiej obserwowane są jedne
z najniższych opadów w Polsce. Istniejące w LKP bardzo przepuszczalne

gleby (w 90% gleby bielicowe i rdzawe)
powodują, że w przeważającej części
Puszczy Noteckiej występują okresowe
deficyty wody.
Od lat 40., czyli od 1976 roku, kiedy
to sporządzono „Studium generalne
małej retencji wód powierzchniowych na terenie Puszczy Noteckiej”,
nie opracowano żadnego dokumentu,
w którym kompleksowo przedstawionoby diagnozę problemów gospodarki wodnej. Podkreślić należy,
że na przestrzeni ostatnich 40 lat podejście do kwestii gospodarowania
wodą w lesie uległo diametralnym
zmianom. W podręcznikach z lat
70. dotyczących melioracji wodnych
w lasach, znajdujemy opisy „środków
zwalczania zabagnień”, wówczas prowadzona gospodarka leśna zakładała
uproduktywnienie obszarów podmokłych i bagiennych. Problemy związane z występowaniem deficytów wody
spowodowały wdrażanie programu
małej retencji głównie poprzez budowę zbiorników wodnych. Dostrzeżono także możliwość wykorzystania
dawnych systemów odwadniających
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do retencjonowania wód i poprawy stosunków wodnych na terenach
przyległych. Nadleśnictwa LKP PN
podejmowały liczne działania mające na celu poprawę bilansu wodnego
w Puszczy – powstały nowe zbiorniki,
zastawki i progi. Jednak działania te
w większości miały charakter lokalny.
Dzisiaj stopień poznania wielu zależności związanych z wodą w środowisku
leśnym wyznacza nowe kierunki, skupiające się na przywracaniu obszarów
mokradłowych, ochronie torfowisk,
zwiększenia bioróżnorodności. Ponadto szczególną uwagę poświęca się
kwestii zachowania ciągłości przyrodniczej cieków, odchodzi się od retencji
zbiornikowej na rzecz retencji korytowej i glebowej. Do budowy obiektów małej retencji wykorzystywane
są naturalne materiały, które dobrze
wkomponowują się w krajobraz leśny.
Uwzględniając priorytety ochrony
przyrody oraz gospodarki leśnej należy
stwierdzić, że opracowanie kompleksowej strategii gospodarki wodnej na tym
obszarze jest działaniem koniecznym.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwa-
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NA CZASIE

Mapa nr 1

niom została opracowana dokumentacja hydrologiczno−środowiskowa. Na
tej podstawie wskazano systemowe
działania, których wdrożenie wpłynie
na efektywne zwiększenie zdolności
retencyjnych wraz z hierarchią potrzeb.
Uwzględniono obecne kierunki i podejście do zwiększania zdolności retencyjnych przyjęte przez Lasy Państwowe, dokonano hierarchizacji zlewni.

Podstawą hierarchizacji zlewni pod
względem potrzeb zwiększania zdolności retencyjnych stanowiły czynniki
klimatyczne, geologiczne, hydrologiczne, fizjograficzne i siedliskowe.
Waloryzację przeprowadzono w odniesieniu do zlewni tj. podstawowych jednostek hydrograficznych,
dla których należy planować gospodarkę wodną. Obszary o największej

potrzebie retencjonowania wody zaznaczono na załączonej mapie kolorem czerwonym i pomarańczowym.
Do analizy naturalnych uwarunkowań retencjonowania wody przyjęte
zostały takie kryteria jak: budowa geologiczna, przepuszczalność gleb, ich
podatność na suszę, rozmieszczenie
sieci hydrograficznej, wielkość opadów, zróżnicowanie czasowe i prze-

Mapa nr 2
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strzenne odpływów oraz głębokość
zalegania wód gruntowych. Wybór
rozwiązań technicznych, sprzyjających
zwiększeniu retencji, poprzedzono
analizą stanu technicznego i skuteczności istniejących urządzeń. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
zidentyfikowano ogółem 3 583 obiektów wodnych. Dokonano analizy stanu istniejących sieci rowów i urządzeń
melioracyjnych, pod kątem celowości
ich utrzymywania oraz konserwacji.
Wymiernym efektem przeprowadzonych obliczeń i analiz było wskazanie
rozwiązań technicznych i nietechnicznych możliwych do zastosowania na
terenie LKP. Opracowany dokument
ma charakter planu strategicznego
i pomimo faktu, że wskazuje liczne
rozwiązania szczegółowe, każdorazowo decyzja o realizacji proponowanego
działania wymaga przeprowadzenia
szczegółowej analizy uwarunkowań

hydrologicznych i przyrodniczych poprzedzających wykonanie projektu.
Do sporządzenia dokumentacji wykorzystano najnowsze narzędzia systemów informacji przestrzennej. Na
potrzeby projektu opracowano autorski model GIS GeoRELE v.1.0., który
wykorzystuje potencjał informacyjny
najnowszych danych przestrzennych,
głównie Numeryczny Model Terenu opracowany na podstawie danych
z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) oraz baz danych, znajdujących
się w zasobach Lasów Państwowych.
Przy pomocy modelu hydrologicznego GeoRELE v.1.0. dokonano oceny
wpływu proponowanych rozwiązań
na zwiększenie zdolności retencyjnych
w ujęciu ilościowym. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że na obszarze zlewni będących w zasięgu LKP,
w wyniku zaplanowanych działań,
nastąpi coroczny przyrost retencji

o ponad 1 mln m3. W wyniku przeprowadzonych analiz przestrzennych
zaproponowano do realizacji około
390 nowych obiektów wodnych.
Dzięki opracowaniu dokumentacji
hydrologiczno−środowiskowej, widocznej na załączonej mapie nr 2, jako
podstawy zwiększenia retencji w LKP,
niemal cały projekt został włączony
do krajowego programu małej retencji
nizinnej i będzie realizowany w oparciu o środki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Budowa nowych obiektów hydrologicznych będzie koordynowana z ramienia Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.
TEKST | MAREK DOMINIKOWSKI,
CZESŁAW PRZYBYŁA, MARIUSZ SOJKA,
RAFAŁ WRÓŻYŃSKI, KRZYSZTOF PYSZNY,
LESZEK RZĄSA, ROBERT CIESIELSKI

Czy sadzarką
posadzimy lepiej?
W marcu ubiegłego roku pisałem w dodatku do Głosu Lasu o sadzeniu.
Były to rozważania na temat sadzenia ręcznego. Wracać do tego nie ma
potrzeby albowiem jako niepoprawny optymista (w materii hodowli lasu)
jestem święcie przekonany, że moje wysiłki nie poszły na marne.

O

czywiście mój optymizm
zostanie zweryfikowany
podczas tegorocznej akcji odnowieniowej. Ponieważ na ten
temat wiemy już wszystko, czas poświęcić trochę czasu na przypomnienie
sobie urządzeń do sadzenia mechanicznego. Przypomnieć, bo większość
leśników te maszyny już zna od dawna.
Znaczny odsetek leśników-praktyków
w niedawnej przeszłości używał ich
z bardzo dobrym skutkiem. Co się więc
stało, że sadzarki (bo o nich mowa)
odeszły w zapomnienie? Dlaczego sadzarka zamiast sadzić, niszczeje lub
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pomalowana grubą warstwą farby (zielonej, oczywiście) udaje eksponat edukacyjny?
Rozmawiając ze starszymi leśnikami dowiadujemy się, że wszyscy
używali sadzarek. Byli bardzo zadowoleni z jakości sadzenia, dziś chwalą
się młodnikami i drągowinami, które
kiedyś przy pomocy sadzarek posadzili. Załatwiało to sprawę niedoboru rąk
do pracy i pozwalało na spokojniejsze podejście do odnowień i zalesień.
Ilości sadzonek były wtedy przecież
nieporównywalnie większe niż dzisiaj
i sadzarki w znaczący sposób pomaga-

ły w zmieszczeniu się w optymalnym
terminie odnowień.
Na pytanie „dlaczego dzisiaj nie
używa pan sadzarki?” leśniczy wzrusza ramionami. W zasadzie to tak do
końca nie wiadomo. Na pewno przyczyniły się do tego zmiany w podaży rąk do pracy. Może nie wszędzie,
ale trend stał się widoczny. Maszyny
pozbawiały okoliczną ludność możliwości chociażby sezonowego zarobku. Część sadzarek się popsuła i nie
było potrzeby naprawy, ponieważ ręce
ludzkie czekały na pracę. Z czasem
sadzarki odstawiono. Dobrze, jeśli pod
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dach lub do garażu. Te przeczekały
czas bezczynności i wróciły do łask.
Niektóre z nich spoczęły w krzakach
i poddały się powolnemu rozkładowi.
Nieliczne pełnią dziś funkcję edukacyjną. Trudno jest mi jednak zrozumieć jak dzieci patrząc na stojącą bez
ruchu maszynę mają wyobrazić sobie
do czego służy i jak działa. Ale to już
rola edukatora i siły jego sugestii.
Wróćmy do lat 70. i 80. ubiegłego
wieku. Poza sadzarkami przeznaczonymi do szkółkowania (pominiemy je
tutaj), do użytku wchodziły sadzarki
do zakładania upraw. Hajnowskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa opracowały i wyprodukowały
sadzarkę jednorzędową L-76. Skupię
się na niej ponieważ okazała się niezawodna i przetrwała próbę czasu,
odradzając się w ostatnich latach, jak
nie przymierzając, feniks z popiołów.
Jej przeznaczeniem było: „sadzenie
sadzonek drzew iglastych i liściastych
przy zakładaniu upraw na powierzchniach zapniaczonych i niezapniaczonych”. L-76 jest sadzarką jednorzędową, wymaga więc obecności jednego
robotnika. Drugi ewentualnie poprawia sadzonki za maszyną. Sposób sadzenia „samoczynny z mechanicznym
podawaniem sadzonek ze stołu podawczego do szczeliny w glebie”. L-76
wyposażona była w podajnik sadzonek
„mechaniczny, chwytakowy”. Zmienna liczba ramion podajnika, zwanych
popularnie łapkami, pozwalała na różnicowanie więźby od 50 do 120 cm.
(50, 60, 80 i 120). Wydajność pracy
w zależności od powierzchni wahała
się od 0,8 – 1,2 ha w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy.
Sadzarki L-76 dzięki wytężonej pracy, szkoleniom i naszej sile perswazji,
wróciły do pracy. Wydobyto je z zakamarków. Często z kilku poskładano jedną pracującą i voila! – sprzęt znów sadzi.
Oczywiście mamy rodzynka w cieście
– nadleśnictwo, które sadzi sadzarkami
„od zawsze” i nie przerwało tego działania. Uprawy posadzone we Włoszakowicach dwuletnią sosną przy pomocy sadzarek L-76 cieszą oko od ponad
30 lat.
Innym typem polecanej przez nas
sadzarki jest wytwór myśli technicznej
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakładu Techniki Leśnej. Myślę tu o sa-

dzarce do zakładania upraw GNK-1.
Jest to urządzenie jednorzędowe z odmiennym (od L-76) systemem sadzenia.
Rolę łapek spełniają tutaj dwa duże
gumowe koła, które przesuwają sadzonki do wyoranej bruzdy. Więźbę
można regulować w dowolny sposób
– wystarczy na gumowych kołach zaznaczyć miejsce umieszczania sadzonek. Maszyna pozwala na sadzenie
drzewek o długości pędów do 60 cm.
Pod koniec lat 90. XX w. udało nam
się wydobyć jedną taką sadzarkę
z garażu, gdzie spokojnie sobie od wielu lat odpoczywała. Po niezbędnym
oczyszczeniu i drobnych naprawach
została przetestowana podczas akcji zalesiania poagencyjnych gruntów
rolnych przekazanych Nadleśnictwu
Góra Śląska. Pracowały tam zarówno sadzarki L-76, GNK-1 jak i nowa
sadzarka dwurzędowa firmy Egedal.
Ta ostatnia, ze względu na niekomfortową (delikatnie mówiąc) pozycję
robotników została w zasadzie zdyskwalifikowana. Sposób umieszczania
sadzonek w bruździe nie zapewniał też
prawidłowego ukształtowania korzeni.
Sadzarka GNK po dokonaniu drobnych zmian została wprowadzona do
oferty Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie.
Doświadczenie założone wiele lat
temu na terenie Nadleśnictwa Góra
Śląska dowiodło, że najlepszą sadzarką
jest L-76. Jednoznacznie została wy-

kazana ponadczasowość jej konstrukcji, prostota i niezawodność. Niewiele
jej ustępowała sadzarka GNK. Wyniki doświadczenia były prezentowane
wielokrotnie na leśnych szkoleniach
i konferencjach.
Jedno jest pewne – w obliczu faktów przytoczonych przeze mnie
w poprzednim artykule wynika, że
alternatywą dla sadzenia ręcznego
jest precyzyjne i skuteczne sadzenie
maszynowe. Nikt nie posadzi hektara
w ciągu jednego dnia z taką jednakową
dokładnością jak sadzarka. Doświadczenie uczy, że oczywiście trzeba od
nowa poznać tę maszynę, należy nauczyć się prawidłowej regulacji, żeby
nie było takich wpadek jak nieprawidłowa regulacja, a właściwie jej brak,
który zaowocował w jednym nadleśnictwie zbyt głęboko posadzonymi
sadzonkami w efekcie czego uprawa
została stracona. Nieumiejętna praca nawet najlepszym narzędziem lub
urządzeniem może na długi czas zniechęcić nieświadomego wykonawcę.
Rozmiar zakładania upraw przy użyciu sadzarek z roku na rok powoli, ale
regularnie wzrasta. Obecnie waha się
w okolicach 5-6 proc. całej powierzchni odnowień i zalesień. Dotyczy to
zarówno sadzonek jednorocznych jak
i dwuletnich, głównie sosnowych. Nie
ma oczywiście żadnych przeciwwskazań do wykorzystania sadzarek w celu
zakładania upraw liściastych.
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Często na „przeszkodzie” stoi domniemanie o niemożności użycia sadzarek bez wcześniejszego rozdrobnienia pozostałości pozrębowych.
Oczywiście nie jest to uzasadnione,
ponieważ powierzchnię można udostępnić sadzarkom innymi sposobami.
Pogląd ten w znacznej mierze wynika
z ograniczeń jakie stawiamy rozdrabnianiu.
Byłbym niesprawiedliwy gdybym
twierdził, że wyłącznie sadzarki spełniają wymóg prawidłowego sadzenia.
Łopata półokrągła jest równie stara
jak sadzarka L-76, a prawdopodobnie
jeszcze starsza. Nasz Wydział cały

czas propaguje i zaleca sadzenie ręczne przy użyciu tej łopaty. Również na
ten temat były prowadzone szkolenia
i prezentacje. Sytuacja jest obiecująca
i rozwojowa – coraz więcej zakładów
usług leśnych kupuje łopaty półokrągłe. Z rozmów terenowych wynika
jednoznacznie, że ten, kto raz wziął
Junacka do ręki w trakcie akcji odnowieniowej, nie chce wracać do łopaty
ogrodniczej. Przypomnę, że wcześniej
wspomniane doświadczenie wykazało
nadzwyczajną przydatność półokrągłej
łopaty Junack przy sadzeniu każdego
typu sadzonek. Można nią sadzić zarówno gatunki liściaste jak i iglaste.

Sprawdza się przy sadzeniu sadzonek
zarówno z gruntu jak i tych z bryłką wyprodukowanych w Jarocinie.
Mniejszy wydatek energetyczny, lepsze ukształtowanie korzeni – trudno
jest posadzić źle przy użyciu tej łopaty.
Kto jeszcze nie spróbował powinien to
zrobić podczas akcji odnowieniowej.
Podsumowując, można stwierdzić,
że obecnie wracamy do sprawdzonych, często zapomnianych, technik
i technologii. Jak mawiał nieżyjący
naczelnik Kazimierz Jaśkowiak: „my
tu w lesie, prochu nie wymyślimy”.
Tak naprawdę w dziedzinie hodowli
lasu nie ma co liczyć na spektakularne,
nowe i nieznane jeszcze rozwiązania.
Wystarczy wszakże sięgnąć po sprawdzone przed laty metody i adaptując je
do dzisiejszych warunków pracy można je z powodzeniem zastosować.
TEKST | JĘDRZEJ SZYGUŁA
W YDZIAŁ GOSPODAROWANIA EKOSYSTEMAMI
RDLP W POZNANIU
ZDJĘCIA | JĘDRZEJ SZYGUŁA

Zamieranie sosny
zwyczajnej – nowe
wyzwanie dla
leśników.
Na przełomie 2015−2016 r. do Zespołu Ochrony Lasu
w Łopuchówku zaczęły napływać z nadleśnictw informacje
o zamieraniu igieł na sosnach III klasy wieku i starszych.

W

ostatnich latach problemy te dotyczyły jedynie małych
gniazdowych powierzchni. Obecne
zjawisko jest bardziej niepokojące,
drzewostanów z rudymi koronami
wciąż przybywa.
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Badania terenowe i laboratoryjne
jednoznacznie wskazują, że pierwotną
przyczyną zamierania sosny zwyczajnej
są niekorzystne warunki klimatyczne
w ostatnich latach (zwłaszcza bardzo
wysokie temperatury w 2015 r.), natomiast przyczyną wtórną jest patogen
grzybowy Sphaeropsis sapinea.

Stałe obniżanie wód gruntowych
powoduje ograniczenie wydolności systemu korzeniowego, zwłaszcza u sosen rosnących na siedliskach
LMśw i Lśw. Na siedliskach borowych
system korzeniowy przy wahaniach
wód gruntowych czy wody opadowej
lepiej chroni drzewo, przez co jest ono

OCHRONA LASU

mniej podatne na uszkodzenia przez
czynniki wtórne. Nie można tego powiedzieć o drzewostanach rosnących
na bogatszych siedliskach. Przypuszcza się, że drzewostany te w większości dałyby sobie radę, gdyby nie
sytuacja pogodowa w 2015 r. Dla wielkopolski najbardziej niekorzystnym
okresem pogodowym dla życia roślin
był sierpień i dwie dekady października. Średnia temperatura w sierpniu
była wyższa o 50C porównując ją z rokiem poprzednim. Gorące powietrze
tygodniami powodowało przesuszanie
aparatu asymilacyjnego. Poprzez silną
transpirację drzewa traciły wodę, której system korzeniowy nie był w stanie
uzupełnić, powodując osłabienie a następnie większą podatność na infekcje
grzybowe czy atak szkodliwych owadów. Okres krytycznego osłabienia
przypadł na ostatnią fazę okresu wegetacyjnego. Uwzględniając biologię
szkodników wtórnych sosny zachodziło małe prawdopodobieństwo zasiedlenia drzew. Jedynym gatunkiem,
który mógłby zasiedlić osłabione sosny
jeszcze w sierpniu 2015 r. był kornik
ostrozębny (Ips acuminatus). Jest on
jednak w wielkopolsce rzadko spotykany.

Natomiast idealne warunki rozwoju miał patogen grzybowy Sphaeropsis
sapinea, który powoduje chorobę zamierania wierzchołków pędów sosny.
Do tej pory grzyb ten w naszym kraju
powodował szkody tylko w szkółkach.
Bardzo duże szkody wyrządza na BałCharakterystyczne objawy
zamierania wierzchołków
pędów sosny, powodowane
przez patogena Sphaeropsis
sapinea to: wycieki żywiczne
na pniu i pędach, zaczynające
się nieco poniżej korony,
przebarwione lub już
zamarłe igły, zamarłe łyko
w wierzchołkowej części pnia,
czarne „punkty” na igłach,
szyszkach, pędach i pniu
(owocniki-piknidia), widoczna
sinizna drewna.

kanach, gdzie atakuje sosnę czarną.
Należy zaznaczyć, iż warunki pogodowe w wielkopolsce w ubiegłym roku
były zbliżone do bałkańskich.
Podczas badań obserwacji terenowych i badań laboratoryjnych ZOL
w Łopuchówku stwierdził Sphaeropsis

sapinea na prawie wszystkich zgłoszonych przez nadleśnictwa powierzchniach. Według prognoz meteorologicznych pogłębia się susza, słyszymy
o nowych rekordach temperatur i niskich opadach. Wszystko to sprzyja
nasileniu zjawiska zamierania sosny
zwyczajnej. Jego skutki możemy niwelować poprzez: pilne usuwanie
i wywożenie drzew porażonych, usuwanie całych koron z aparatem asymilacyjnym (wywiezienie, zakopanie,
spalenie). Celem tych czynności jest
ochrona drewna przed zasinieniem
i zasiedleniem przez szkodniki wtórne
oraz maksymalne ograniczenie ilości
zarodników Sphaeropsis sapinea.
Porównując zamieranie pędów sosny w latach 1996−1998, ich genezę
i przebieg, możemy stwierdzić, iż zjawiska te były zupełnie inne niż obecne. Bezpośrednią przyczyną była tak
zwana susza mrozowa, która wystąpiła po bardzo wczesnej i mroźnej zimie 1995−1996 r. W marcu i kwietniu
1996 r. nastąpiło gwałtowne ocieplenie
przy trwającym jeszcze przemrożeniu
gruntu. Spowodowało to dysfunkcję
korzeni. Otwarcie aparatów szparkowych na skutek insolacji oraz ciągłej
transpiracji doprowadziło do stresu
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wodnego a zatem silnego odwodnienia igieł oraz dezaktywację chlorofilu.
Drzewostany sosnowe osłabione były
też przez gradację pryszczarkowatych.
Pędy zasiedlał głównie patogen Cenangium ferruginosum oraz Gremmeniela abietina, którego się najbardziej
obawiano. Szybko ustępująca susza
fizjologiczna, poprawiająca kondycję

drzew spowodowała pogorszenie warunków dla rozwoju szkodników wtórnych i patogenów grzybowych.
Obecne
warunki
klimatyczne
z trwającą suszą sprzyjają patogenowi
Sphaeropsis sapinea, co spowoduje dalszy rozwój szkodników wtórnych. Należy bezwzględnie monitorować stan
drzewostanów sosnowych, zwłasz-

cza tych na żyźniejszych siedliskach
i utrzymywać je w jak najlepszym
stanie sanitarnym. Zachęcamy tym
samym wszystkie jednostki do konsultacji merytorycznej.
TEKST | MAŁGORZATA STACHOWIAK
RADOSŁAW CIEŚLAK
ZESPÓŁ OCHRONY LASU W ŁOPUCHÓWKU
ZDJĘCIA | ARCHIWUM ZESPÓŁ OCHRONY
LASU W ŁOPUCHÓWKU

Podsumowanie 25-tej aukcji
cennego drewna w Krotoszynie

J

uż po raz 25-ty, w trzeci czwartek stycznia w Nadleśnictwie Krotoszyn (RDLP w Poznaniu ) odbyła się Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego. Na sprzedaż wystawiono 393 m3 drewna dębowego jakości
okleinowej WA1 (ATF) oraz drewno tartaczne klasy B, C, D w ilości 644 m3.
Drewno pochodzące z nadleśnictw: Jarocin, Karczma Borowa, Koło, Krotoszyn, Łopuchówko, Piaski, Pniewy oraz Taczanów zostało wystawione na trzech placach ekspozycyjnych, znajdujących się w Leśnictwie Jelonek
(Nadleśnictwo Krotoszyn), oraz na składnicach w Biadkach i Szkółce Dąbrowa na terenie Nadleśnictwa Pniewy.
W tegorocznej licytacji udział wzięło 15 firm, m.in. z Austrii, Estonii i Czech. Najwięcej sortymentu kupiła
firma z Estonii, będąca częścią Möhring Group, trzeciego co do wielkości producenta oklein na świecie.
W sumie sprzedano 1 019 m3 surowca, uzyskując średnią cenę 2 907 zł/m3 (646 euro/m3), w tym:
WA1 (ATF) – 3 351 zł/m3 (745 euro/m3)
WBO – 2 936 zł/m3 (653 euro/m3)
WCO – 2 294 zł/m3 (510 euro/m3)
WD – 1 847 zł/m3 (411 euro/m3)
Najwyższa wylicytowana cena surowca dębowego jakości okleinowej na tegorocznej aukcji wyniosła 4 500 zł/m3,
dla porównania w roku ubiegłym 4 900 zł/m3.
Wynik aukcji odzwierciedla oferowaną jakość surowca, jak również duże zainteresowanie drewnem dębowym.
Wykaz losów umieszczono na stronie: www.poznan.lasy.gov.pl

TEKST | TADEUSZ KONIECZNY
W YDZIAŁ GOSPODARKI DREWNEM
RDLP W POZNANIU
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