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od redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Z

apraszamy do lektury drugiego
numeru kwartalnika regionalnego. Ciągle szukamy formuły,
która byłaby najbardziej odpowiednia
dla tego typu magazynu. Cały czas liczymy na to, że Państwo nam w tym
pomogą i będą nie tylko czytelnikami
i krytykami kwartalnika, ale również
jego współautorami. Zdaje się, że powoli
nam się to udaje – w tym numerze znajdą
Państwo, aż trzy tematy zgłoszone i opisane przez pracowników nadleśnictw.
Z powodu wakacji zamieściliśmy
dwa teksty „relaksacyjne” – o wyprawie do Rumunii i … nalewce. W celu
ich zrównoważenia zaprosiliśmy do
współpracy osobę spoza branży leśnej
– profesor medycyny, która zajmuje się
boreliozą. Mamy nadzieję, że lektura
tego artykułu wpłynie na jakość Państwa zdrowia.

Prosimy też zwrócić uwagę na plakat reklamujący regionalny konkurs
fotograficzny. Chcemy, żeby zwycięskie zdjęcia znalazły się w dyrekcyjnym kalendarzu i przez cały kolejny
rok cieszyły oczy jego użytkowników.
Szczegóły konkursu zostaną wkrótce
ogłoszone.
Należy na koniec przypomnieć, że
w minionym kwartale miały miejsce
dwa istotne wydarzenia kadrowe. 16
sierpnia Dyrektor RDLP w Poznaniu
Pan Piotr Grygier obchodził 20-lecie swoich dyrektorskich rządów, a 31
sierpnia Naczelnik Wydziału Zasobów
Pan Antoni Metelski zakończył pracę
w Lasach Państwowych i przeszedł na
zasłużoną emeryturę.
Obu Panom gratulujemy i dziękujemy za wieloletnią pracę z nami!

Fot. :
Rafał Śniegocki
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SZKOLENIA DLA LEŚNICZYCH

Solidna
poznańska robota
Szkolenia to nieodzowny element nowocześnie zarządzanej firmy oraz jeden
z najlepszych sposobów podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy
aktualizują swoją wiedzę oraz zyskują nowe spojrzenie na napotykane
problemy. W związku ze zmianami w instrukcjach regulujących gospodarkę
leśną Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zorganizowała
cykl szkoleń dla leśniczych.

Od

26 marca do 29 czerwca w leśnych ośrodkach szkoleniowych w Porażynie i Puszczykowie odbyły się szkolenia, w których uczestniczyli wszyscy leśniczowie z nadleśnictw RDLP w Poznaniu oraz
pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. Łącznie
przeszkolono 327 osób.
Tematem zajęć były zmiany w Zasadach Hodowli Lasu, Instrukcji Ochrony
Lasu, Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej oraz zasady obsługi komputerowego
stanowiska leśniczego.
Każde ze szkoleń trwało pięć dni. Podczas pierwszych dwóch dni omówione
zostały zmiany w obowiązujących instrukcjach. Wykłady prowadzili najlepsi specjaliści z biura RDLP oraz Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku.
Trzeci dzień szkolenia całkowicie wypełniły zajęcia terenowe. Odbywały się
głównie w Nadleśnictwie Konstantynowo. Kilka zajęć terenowych przeprowadzono też na terenie Nadleśnictwa Grodzisk. Tę część szkolenia przygotowywali
i prowadzili pracownicy nadleśnictw – gospodarzy.
Program był bardzo napięty i obejmował między innymi:
• zabezpieczenie terenów leśnych przed pożarami,
• inicjowanie odnowień naturalnych,
• zabezpieczanie upraw przed szkodami od zwierzyny,
• nowoczesne aspekty produkcji szkółkarskiej,
• problematykę maszynowego pozyskania drewna,
• zasady wykonywania zabiegów hodowlanych.
Czwarty dzień szkolenia uczestnicy spędzili w OSW w Porażynie. Czekały
tam na nich kompletnie wyposażone komputerowe stanowiska pracy leśniczego
z szybkim łączem internetowym. Każdy miał do dyspozycji rejestrator oraz indywidualny login i hasło dostępu do portalu leśniczego. W ciągu 10-godzinnego
szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami obsługi i działania poszczególnych
aplikacji. Ta część szkolenia okazała się stosunkowo trudna, jednakże uświadomiła wszystkim, jakie narzędzia pracy ma w swoich rękach współczesny leśnik.

Ostatni dzień rozpoczął się wykładem prof. dr hab. inż. Andrzeja
Czerniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a zakończył testem
sprawdzającym wiadomości.
Czas na ocenę szkolenia…
Uczestnicy w anonimowej sondzie
ocenili szkolenie jako dobre.
	Na pytanie: „Jaka jest
przydatność tego szkolenia
w Pana (Pani) codziennej
pracy” najczęściej wybierali
ocenę 4 w pięciostopniowej skali
(1 – bardzo mała, 5 – bardzo
wysoka).
	Trochę gorzej wypadały
odpowiedzi na pytanie o poziom
szkolenia. Moi rozmówcy
podkreślali niskie zaangażowanie
niektórych wykładowców.
	Zwracano uwagę na fakt
doskonałego uzupełniania się
części teoretycznej z częścią
praktyczną. Zaznaczano, że tego
typu szkolenia powodują jednolitą
interpretację zapisów instrukcji na
terenie RDLP.
	Za podsumowanie niech
służy stwierdzenie jednego
z uczestników szkolenia: „Panie,
to była solidna, poznańska
robota”.
tekst | grzegorz Kawałek
zdjęcia | Lech szymański
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Borelioza – czy jest
się czego obawiać?
Powszechne postrzeganie boreliozy w Polsce jest często
zniekształcone poprzez wyolbrzymianie patogenezy, trudności
w diagnostyce i leczeniu. Obecny w Internecie „szum
informacyjny”, fora internautów, informacje bazujące tylko na
amerykańskiej literaturze medycznej stworzyły obraz potęgujący
lęk przed tą chorobą.

S

ytuację pogarsza brak szczepionki przeciwko krętkom
wywołującym
boreliozę
(możliwość zapobiegania zachorowaniu na kleszczowe zapalenie mózgu za pomocą szczepień jest skutecznie realizowana).
Dlatego niezwykle ważna jest
znajomość wczesnych objawów, aby
szybko podjąć leczenie.
Najwcześniejsze objawy w postaci rumienia wędrującego mogą
wyprzedzić dodatnie wyniki badań
z krwi, i w tym wypadku obecność rumienia pozwala rozpoznać
chorobę. Charakterystyczną cechą
jest jego powiększanie się, wyraźne
brzegi, a w czasie leczenia blednięcie w tych samych granicach, co pozwala odróżnić od zaczerwienienia
wywołanego manipulacjami przy
usuwaniu kleszcza. Bez leczenia,
Budowa aparatu gębowego
kleszcza zapewnia bezbolesne
wkłucie, pobieranie krwi,
a następnie niezauważalne
zniknięcie ze skóry przypadkowej
ofiary. Zakażenie może zostać
pokonane przez własne
mechanizmy obronne, a śladem
kontaktu z bakterią będą
dodatnie wyniki badania krwi.
Tak się dzieje w większości
przypadków. Boreliozą
nazywamy pojawienie się
objawów chorobowych,
potwierdzonych dodatnimi
wynikami badań.
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rumień może się utrzymywać nawet
przez kilka miesięcy, a następnie zniknąć. Rumień jest niebolesny, czasem
ledwo widoczny, nie można go jednak lekceważyć. Mimo że nieleczony
zanika samoistnie, podanie antybiotyku hamuje dalszy rozsiew bakterii i zapobiega powstawaniu postaci późnych.
Najczęstsze objawy po objawach
skórnych to objawy neurologiczne.
Postać neurologiczna może się ujawnić po kilku tygodniach od pokłucia.
U dorosłych jest to najczęściej bolesne zapalenie korzonków nerwowych
i jedno lub obustronne porażenie
obwodowe nerwu twarzowego z odczynem zapalnym w płynie mózgowo-rdzeniowym. Objawy te mogą
pojawić się niezależnie lub razem. Ból
korzonkowy, klinicznie podobny jest
do bólu dyskopatycznego (tzw. korzonków). Wielu chorych prezentuje
objawy niespecyficzne, takie jak: ból
głowy, uczucie zmęczenia, zwolnienie procesów poznawczych, trudności
w zapamiętywaniu, jednak objawy takie występują także u 2% osób zdrowych.
Najczęściej kojarzone z boreliozą są
objawy stawowe. Jednak w Europie
zapalenia stawów, występują rzadziej
niż postacie neurologiczne. Zapalenie
stawu w boreliozie to nawracający lub
długo utrzymujący się obrzęk jednego
lub kilku dużych stawów, najczęściej
kolanowych (95%). Zajęte chorobowo
stawy są obrzęknięte, bolesne, rzadko z zaczerwienieniem w ich obrębie.

U 10% pacjentów zajęcie stawów może
przybrać formę przewlekłą z erozją
chrząstki i kości. Bóle drobnych stawów ręki czy kręgosłupa wymagają
starannego szukania przyczyny, bo
rzadko ich powodem jest borelioza.

Rumień wędrujący, pierwszy widoczny objaw
zakażenia boreliozą.

Obrzęk prawego stawu kolanowego
w przebiegu boreliozowego zapalenia stawów

zdrowie

Przy stałym narażeniu
i częstych pokłuciach
zakażeniu krętkami można
ulec wielokrotnie. Leczenie
antybiotykami wykrytej
choroby jest w pełni skuteczne.
U niektórych chorych mogą
utrzymywać się subiektywne
dolegliwości w postaci
odczuwanych bólów kostno-mięśniowych i zmęczenia,
lecz nie wymagają one leczenia
antybiotykami.

Rumień wędrujący, różne postacie.

Wczesne usunięcie kleszcza, zapobiega zakażeniu.
	Wkłutego kleszcza, przy użyciu pęsety należy chwycić jak najbliżej
skóry i wyciągnąć go zdecydowanym prostym ruchem na zewnątrz.
Niebezpieczne jest nie tyle pozostawienie aparatu gębowego kleszcza
w skórze (tzw. hypostomu), lecz wprowadzenie bakterii wskutek
nieskutecznych manipulacji (nie tylko krętków znajdujących się
w jelitach kleszcza, ale też pospolitych bakterii znajdujących się na
skórze).

Kilkuletnie nieleczone zakażenie może ujawnić się jako przewlekłe zanikowe zapalenie skóry
kończyn (rzadko).

Prof. dr hab. Joanna Zajkowska pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych
i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 26 lipca wygłosiła
w Poznaniu wykład na konferencji pt. „Ekosystemy leśne jako obszary
podwyższonego ryzyka nabycia chorób odkleszczowych i odzwierzęcych”.
Konferencję zorganizowały Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zakład Morfologii Zwierząt Wydziału
Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z powodu dużego zainteresowania tą
tematyką druga edycja konferencji odbędzie się 27 września na SGGW w Warszawie.
Referaty konferencyjne zostały opublikowane w „Vademecum wybranych chorób
odzwierzęcych w środowisku leśnym”. Publikacja jest dostępna w Katedrze
Łowiectwa i Ochrony Lasu (dr inż. Anna Wierzbicka tel. 618466238).

Testy laboratoryjne
wykrywające boreliozę kryją
w sobie szereg pułapek
interpretacyjnych. Pozostają
dodatnie nawet po latach po
wyleczeniu boreliozy.

Leczenie dodatkowe
boreliozy, poza
antybiotykiem, obejmuje
grupę leków przeciwbólowych,
przeciwzapalnych, niekiedy
przeciwdepresyjnych.
Może być wsparte
parafarmaceutykami, takimi
jak: oleje roślinne (omega 6),
olej z ryb (omega 3), koenzym
Q10, witamina B, magnez,
multiwitaminy. W przypadkach
utrzymujących się dolegliwości
ze strony układu kostnostawowego niezwykle
ważna jest rehabilitacja. Z
uwagi na towarzyszące niemal
wszystkim postaciom boreliozy
zmęczenie, bóle mięśni i bóle
stawów fizykoterapia poprzez
masaże, nagrzewanie pomaga
uwolnić chorego od bólów
i kurczu mięśni. Ćwiczenia
i zabiegi rehabilitacyjne
pomagają zwiększyć zakres
ograniczonych bólem
ruchów a także zmniejszyć
uczucie sztywności. Wiele
ćwiczeń można wykonywać
samodzielnie.

tekst i zdjęcia | prof. dr hab. n. med.
Joanna Zajkowska
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LAS OPINII

Co traci leśnik
mieszkając na
swoim?
Szanowni Czytelnicy,
chcielibyśmy, żeby nasz regionalny „Głos Lasu” był naprawdę
pismem pracowników, forum wymiany myśli, poglądów
i doświadczeń. Chcemy, żeby był przez Państwa czytany
i pisany. W związku z tym zachęcamy po raz kolejny do
współtworzenia kwartalnika, szczególnie do przesyłania
swoich przemyśleń do rubryki „LAS OPINII”. Dziś
prezentujemy pierwszą opinię. Jeśli przedstawiany temat
skłoni Państwa do dyskusji, to podsumujemy go na stronie
internetowej dyrekcji.
Czekamy na nowe teksty od Państwa i komentarze!

P

roblemy pracowników LP zaliczanych do Służby Leśnej,
którzy nie korzystają z zasobów
mieszkaniowych nadleśnictw są znane
od dawna, ale jako temat niepopularny, często zostają przemilczane lub
spychane na margines.
Pracownicy SL, którzy nie korzystają z lokali należących do nadleśnictw
są mniejszością. Ich koledzy i szefostwo często nie dostrzegają faktu, że
zamieszkiwanie w prywatnym lokum
przynosi wymierne oszczędności
dla zakładu. Ekwiwalent płacony za
mieszkanie we własnym lokalu jest
symboliczny w porównaniu do kosztów, jakie musiałby ponieść pracodawca, zapewniając mieszkanie służbowe,
a nawet wynajmując mieszkanie pracownikowi. Łatwo to obliczyć, porównując przychody z czynszu i koszty
utrzymania lokalu, remonty, naprawy
bieżące, podatki, amortyzację.
Koszty utrzymania mieszkań i całej
infrastruktury z tym związanej w skali
przeciętnego nadleśnictwa są wysokie,
a w niektórych jednostkach kwotowo
porównywalne do wysokości funduszu
płac. Próby zmniejszenia tych kosztów
ograniczają się do pozbawiania osób,
którym wcześniej przysługiwały bezpłatne mieszkania służbowe, praw do
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w którym pracuję, kilka lat temu zlikwidowano leśnictwa, które nie posiadały leśniczówek, co było podstawową
argumentacją ówczesnego kierownictwa do tego typu działań. Można by
ironizować, że „tani” leśniczowie zostali za swoje oszczędności ukarani
degradacją zawodową, co wiąże się
ze stratą finansową, nie wspominając
o moralnej.
Bulwersującą sprawą są też pożyczki
z zakładowego funduszu mieszkaniowego, a raczej regulamin ich udzielania, gdzie pracownicy zajmujący
mieszkania funkcyjne i będący najemcami otrzymują wsparcie finansowe
z funduszu, ograniczając dostęp do
jego środków pracownikom mieszkającym w prywatnych lokalach.
Konieczne są racjonalne rozwiązania w tej sprawie (np. uzasadnione
oszczędności w wydatkach na remonty
i bieżące utrzymanie siedzib nadleśnictw i leśnictw, przyzwoita wysokość
ekwiwalentu mieszkaniowego). Zmiany w kwestii mieszkaniowej na pewno skonsolidowałyby i zmotywowały
załogi nadleśnictw, a w konsekwencji
wpłynęły również pozytywnie na całe
Lasy Państwowe.

lokali. Należało by zastanowić się nad
poszukiwaniem innych systemowych
rozwiązań problemów mieszkaniowych.
Zarządzenie Ministra Środowiska
z 17 grudnia 2009 ograniczyło liczbę
stanowisk w SL do przywileju bezpłatnego mieszkania funkcyjnego.
Pozbawionym tych praw pozostałym
pracownikom SL wypłacono „równoważnik” w wysokości 250 zł, włączając tę kwotę na stałe do wysokości
wynagrodzeń, co było mylnie interpretowane jako awans finansowy.
Fakt ten ma znaczenie przy regulacji
płac i ogranicza możliwości uzyskania
przez pracownika podwyżki.
Osobną sprawą jest
awans zawodowy, a raczej możliwość ewentualnej degradacji. Pracownika mieszkającego
we własnym lokalu łatwiej jest szefowi zdegradować, a nawet zwolnić,
ponieważ nie naraża się
na kłopoty mieszkaniowe związane z koniecznością znalezienia
lokalu zastępczego dla
Leśniczówka Będlewo, Nadleśnictwo Konstantynowo
całej rodziny pracownika. W nadleśnictwie,

tekst | Norman
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Nie musimy
pokonywać tysięcy
kilometrów, aby odbyć
niesamowitą, egzotyczną
i niezapomnianą
podróż. W czerwcu
pięciu poznańskich
leśników wybrało się
do niedalekiej Rumunii.
Trudno w kilku zdaniach
opisać kraj, który
zachwyca bogactwem
zabytków i dzikością
natury.

Ozdobna brama charakterystyczna
dla regionu Maramuresz

Rumunia
oczami leśników
P

rzemierzając Maramuresz, Mołdawię, Siedmiogród, Banat
i Krisznę zobaczyliśmy ogromne zróżnicowanie rumuńskiej przyrody. Zachwycaliśmy się wielobarwnymi
łąkami, pofałdowanym krajobrazem
z roślinnością krzewiastą, drzewostanami bukowymi i świerkowymi. Ta różnorodność wynika z nakładających się
czterech różnych stref klimatycznych.
Lasy stanowią ok. 27% powierzchni Rumuni, z tego prawie 40% znajduje się na obszarach górskich, ok. 50%
na terenach pagórkowatych i ok. 10%
na równinach. Najliczniej występują:
buk, świerk, dąb i sosna. Drzewostany
bukowe nie zachwycają jakością. Naj-

Niezastąpiony środek lokomocji

prawdopodobniej jest to efekt odmiennej od polskiej selekcji i pozostawiania
nasienników słabej jakości technicznej.
Często są to drzewostany zbliżone do
naturalnych.
Drewno jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla mieszkańców
wsi i miast. Mijaliśmy furmanki (podstawowy środek transportu) załadowane nim po brzegi. Zaskoczyły nas stosy
drewna opałowego przygotowane na
zimę nieopodal bloków nawet w większych miastach.

Cmentarz w Sapancie

Rumunia jako urokliwy kraj kontrastów

Z naturą, drewnem, zaprzęgami
konnymi i tajemniczością kojarzy mi
się przede wszystkim Maramuresz:
spokojne wsie, z bogactwem tradycyjnych drewnianych obejść, do których
prowadzą wspaniałe bramy, często
ozdobione płaskorzeźbami o motywach roślinnych. Charakterystyczne dla tego regionu są także piękne,
drewniane cerkwie. Wstąpiliśmy do
Wrzesień 2012 | wielkopolski głos lasu |
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jednej z nich w Desesti (z 1770 r.).
Jak inne urzeka strzelistym dachem
zakończonym iglicą, stromym gontowym pokryciem, masywnymi ścianami zbudowanymi ze świerkowych bali.
W Sapancie oglądaliśmy monastyr
Peri, najwyższą drewnianą świątynię
w Europie. W tej samej miejscowości
odwiedziliśmy tzw. ”wesoły cmentarz”,
gdzie na rzeźbionych, bajecznie kolorowych krzyżach nagrobnych, umieszczone zostały płaskorzeźby, przedsta-

wiające scenki rodzajowe z życia lub
śmierci osoby, która odeszła. Wyszukaliśmy wśród nich krzyże przedstawiające pracę leśników, drwali, urzędników itp.
O obecnej pracy i wizerunku leśnika
troszeczkę usłyszeliśmy od pani dyrektor szkoły polskiej w Poiana Micului im. Krystyny Bochenek. Zadziwiające jest to, że na Bukowinie do dzisiaj,
po 172 latach od przybycia w tamte
strony pierwszych polskich osadników,

ich potomkowie pielęgnują polskie
obyczaje, a kolejne pokolenia mówią
ładną polszczyzną. Niestety leśnik
postrzegany jest raczej negatywnie.
Nasze przypadkowe spotkanie z leśnikami przed jednym z nadleśnictw
również nie należało do przyjemnych.
Rumunia zachwyca i oferuje różnorodność wrażeń. Warto tam się wybrać. Ja chciałabym tam wrócić.
tekst | marlena Kowalkowska
zdjęcia | Małgorzata Dudek

Nalewka z owoców
bzu czarnego
Sposób wykonania:

S

amodzielny wyrób nalewek staje się coraz bardziej popularny, nie tylko wśród leśników.
Wykorzystywać można do tego celu,
oprócz owoców powszechnie uprawianych w ogrodach, także owoce drzew
i krzewów dziko rosnących. Nalewki
z nich sporządzone są zarówno bardzo
smaczne, jak i często posiadają właściwości lecznicze.
Chciałbym Państwu polecić nalewkę
z owoców bzu czarnego, która jest dość
prosta do przygotowania. Ponadto dostępność podstawowego składnika nie
powinna sprawić żadnego problemu,
gdyż w tym roku krzewy bzu czarnego
obficie owocują (przynajmniej w Wielkopolsce).
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Składniki:

1 kg owoców czarnego bzu
1 l spirytusu 95%
1 szklanka dobrego koniaku
syrop cukrowy (0,5 kg cukru + 0,5 l
wody)
5 goździków, kawałek cynamonu,
otarta skórka z 1 cytryny

Owoce czarnego bzu zrywamy, gdy
dojrzeją całkowicie (mogą być nawet
lekko przywiędnięte). Z uwagi na to,
że dojrzewają one nierównomiernie,
z zebranych podbaldachów odrzucamy
te, które jeszcze nie dojrzały (dojrzałe
owoce nie zawierają substancji szkodliwych).
Owoce pozbawiamy szypułek,
oczyszczamy, przemywamy na sicie
i osączamy. Wkładamy do szklanego
słoja (około 5-litrowego), zalewamy
koniakiem i spirytusem. Następnie
stawiamy na słońcu na dwa tygodnie, co kilka dni wstrząsając słojem.
Po tym czasie dolewamy, wcześniej
przygotowany i ostudzony, syrop (cukier i woda zagotowane z przyprawami).
Po tygodniu nalewka jest gotowa do
zlania. Przefiltrowujemy ją (najlepiej
przez filtry do kawy) i rozlewamy do
butelek. Nalewka powinna dojrzewać
2-3 miesiące w ciemnym i chłodnym
pomieszczeniu.
Kolor nalewki jest czarno-fioletowy. Nalewka polecana jest szczególnie
przy przeziębieniach, ponieważ owoce
czarnego bzu mają działanie napotne.
Ponadto oczyszczają organizm, odtruwając go z toksyn.
tekst i zdjęcia | Ryszard Szymankiewicz

