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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
Sadzenie lasu
Wiosna w lesie to pracowity czas nie tylko dla przyrody, ale
równie¿ dla leœników. W³aœnie wtedy rozpoczynaj¹ siê prace
zalesieniowe i odnowieniowe.
Zalesienia to wprowadzanie lasu na miejsce, gdzie go wczeœniej nie
by³o, na grunty nieleœne. Natomiast odnowienia to zastêpowanie wyciêtego lasu nowym pokoleniem drzew. Leœnicy wykorzystuj¹ ró¿ne
metody w celu odnowienia lasu – naturaln¹ zdolnoœæ drzew do odnowieñ
poprzez samosiew, ale w du¿ym stopniu pomagaj¹ zainicjowaæ nowe
pokolenie lasu sztucznie, czyli siewem i sadzeniem.
Sadzenie jest najczêstszym sposobem regeneracji lasu. Tak jak
kiedyœ, tak i teraz przede wszystkim odbywa siê to rêcznie, choæ stosuje
siê równie¿ sadzarki. Bardzo wa¿ny jest dobór odpowiednich gatunków

Lipa posadzona przez prezydenta Ignacego Moœcickiego 24 wrzeœnia 1929 r.
w leœnictwie Kroman, Nadleœnictwo Naliboki k. Wilna (fot. Arch. OKL)

Nasadzenia stoku w drzewostanie œwierkowym; lata 50. XX w. (fot. CAF)

Dzieci sadz¹ce lipy podczas uroczystych obchodów Dnia Lasu w Koœcianie;
26 kwietnia 1947 r. (fot. Arch. OKL)

Zajêcia praktyczne uczniów z Pañstwowej Œredniej Szko³y Rolniczo-Leœnej
w ¯yrowicach – wiosenne sadzenie dêbu pod nadzorem prof. Badowskiego; 1933 r.
(fot. Arch. OKL)

do panuj¹cych warunków na danym terenie. Od ponad dekady
leœnicy sadz¹ wiêcej gatunków liœciastych, ró¿norodnoœæ
gatunkowa drzew wp³ywa na lepsz¹ kondycjê zdrowotn¹ lasów.
Sadzenie drzew uwa¿ane jest tak¿e za pewien symbol,
stanowi czêœæ kultury œwiadcz¹cej o odradzaniu siê,
powstawaniu czegoœ nowego. Czêsto akt posadzenia drzewa
uœwietnia³ ró¿ne uroczystoœci – tak by³o i jest to kultywowane
do dziœ.

[cd. str. 9]
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Sadzenie lasu
[cd. ze str. 8]

W archiwum fotograficznym OKL znajduje siê liczna grupa
zdjêæ pokazuj¹cych sadzenie drzew, czy to jako obraz codziennej pracy w lesie, czy przy okazji ró¿nych wydarzeñ pañstwowych, historycznych, symbolicznie inicjuj¹cych odnowienia,
czy te¿ obchodzenie wiosennego Œwiêta Lasu. Cenn¹ pami¹tk¹
jest przedwojenne zdjêcie przedstawiaj¹ce lipê, któr¹ posadzi³
prezydent Ignacy Moœcicki 24 wrzeœnia 1929 r. w leœnictwie
Kroman znajduj¹cym siê na terenie Nadleœnictwa Naliboki ko³o
Wilna.
Ciekawy jest cykl fotografii z lat 30. XX w. pokazuj¹cy prawid³owe sadzenie sosny w szkó³ce leœnej. Natomiast na odwrocie jednego ze zdjêæ dopisano chiñsk¹ sentencjê: Kto posadzi³
choæby jedno drzewo, ten nie przeszed³ przez ¿ycie bezu¿ytecznie. Warto o tym pamiêtaæ oraz wiedzieæ, ¿e zabiegi hodowlane, którymi s¹ zalesienia i odnowienia, przyczyniaj¹ siê do
utrzymania i zwiêkszania powierzchni leœnej kraju. W Polsce
lasów przybywa, obecnie lesistoœæ wynosi 29,5% (wg Raportu o
stanie lasów w Polsce w 2015). Œrednio ka¿dego roku w naszym
kraju jest sadzonych 500 mln m³odych drzew.
Joanna Kostka
•ród³a:
IBL, Raport o stanie lasów w Polsce 2015. CILP, Warszawa 2016.
http://nauczyciele.erys.pl/aktualnosci/22_03_2010/pora_sadzenia
[dostêp: 27.01.2017]
http://www.warszawa.lasy.gov.pl/hodowla-lasu#.WIh9E31lKvA
[dostêp: 27.01.2017]
http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/pracowita-wiosna-w-lasach
[dostêp: 27.01.2017]

Prace szkó³karskie (narzêdzia, sprzêt, systemy korzeniowe) – pokaz sadzenia sosny; lata
30. XX w. (fot. Arch. OKL)

Prace szkó³karskie (narzêdzia, sprzêt, systemy korzeniowe) – pokaz sadzenia sosny, praca
kosturem; lata 30. XX w. (fot. Arch. OKL)

Sadzenie drzewa przez Zbigniewa Waltera, dyrektora Rejonu Lasów
Pañstwowych w Lêborku podczas Dnia Lasu w 1959 r. (fot. Arch. OKL)

Prace szkó³karskie (narzêdzia, sprzêt, systemy korzeniowe) – pokaz sadzenia sosny,
ubijanie ziemi; lata 30. XX w. (fot. Arch. OKL)

10

Tatra i Praga – legendarne pojazdy transportu leœnego
Transport leœny zajmuje siê przede wszystkim przemieszczaniem drewna. Jego specyficzn¹ cech¹ jest jeden kierunek
przep³ywu ³adunków: z miejsca pozyskania œcinki w lesie do
szlaków wywozowych lub odbiorców wykorzystuj¹cych ten surowiec. Do krótkiego
transportu drewna wykorzystuje siê do dzisiaj
zwierzêta – konie i ci¹gniki. Na dalsze odleg³oœci dawniej u¿ytkowano
rzeki, którymi sp³awiano surowiec, a potem
wraz z rozwojem sieci
kolejowej i drogowej –
wagony i samochody.
W latach piêædziesi¹tych XX w. do wywozu
d³ugiego drewna sprowadzono do Polski samochody Tatra 111. Napêd na
trzy osie umo¿liwia³ temu
pojazdowi poruszanie siê
w trudnych warunkach
terenowych. Oprócz bezspornych zalet, do jakich
mo¿na zaliczyæ du¿¹
³adownoœæ (do 15 m3) i
prêdkoœæ oraz wzglêdnie
niskie koszty eksploatacji,
Tatra 111 mia³a wady
ograniczaj¹ce jej przydatnoœæ do wywozu drewna

w polskim gospodarstwie leœnym. Du¿e wymiary gabarytowe, przy
s³abym stanie ówczesnych dróg, utrudnia³y lub wrêcz uniemo¿liwia³y wykorzystanie tego samochodu. Ponadto Tatra 111 nie mia³a
urz¹dzeñ do mechanicznego za³adunku drewna.

Samochód Tatra 111 (fot. Arch. OKL)

Najbardziej powszechnym i typowym samochodem stosowanym do
wywozu drewna w polskich lasach przez wiele
lat, bo oko³o trzy dekady,
by³ samochód Praga V3S
wyposa¿ony w wysokoprê¿ny 6-cylindrowy
silnik ch³odzony powietrzem. Napêd na wszystkie trzy osie umo¿liwia³
pojazdowi poruszanie
siê w trudnych warunkach terenowych. W polskim gospodarstwie leœnym samochód Praga
V3S nale¿a³ do pojazdów o wszechstronnym
zastosowaniu. S³u¿y³ do
wywozu drewna stosowego i zrêbków, a po
odpowiedniej adaptacji
– do wywozu d³u¿yc, a
nawet ¿erdzi.
[cd. str. 11]

Samochód Praga V3S (fot. Arch. OKL)
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Tatra i Praga – legendarne pojazdy transportu leœnego
[cd. ze str. 10]

Adaptacja tego pojazdu polega na zdjêciu skrzyni ³adunkowej,
umieszczeniu na ramie samochodu ³awy pokrêtnej z k³onicami (dla
d³u¿yc – jedna ³awa, dla ¿erdzi – dwie) oraz umieszczeniu pomiêdzy
kabin¹ kierowcy a skrzyni¹ ³adunkow¹ wci¹garki dwubêbnowej s³u¿¹cej do za³adunku d³u¿yc i papierówki w stosach. W innej wersji by³
to pojazd po¿arniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemnoœci 5000 litrów, wyposa¿ony w autopompê œlimakow¹ o wydajnoœci 1000 litrów
na minutê, motopompê (800 l/min.), podstawow¹ armaturê po¿ar-

nicz¹, dzia³ko wodnopr¹dowe i specjalny balkon dla pr¹downika,
z którego mo¿e byæ podawana woda podczas jazdy.
Józef Nadolny
•ród³a
Botwin M., Botwin J., Maszynoznawstwo leœne, Wyd. II, PWRiL,
Warszawa 1979.
Kubiak M., Transport leœny, Wyd. II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego, Poznañ 1998.

Samochód po¿arniczy Praga V3S (fot. Arch. OKL)

Dane techniczne pojazdów
Pojazd

Tatra T-111-R

Praga V3S

Moc u¿yteczna silnika

131 kW

73 kW

Masa w³asna

8600 kg

5470 kg

U¿yteczne obci¹¿enie

10 240 kg

5000 kg

Biegi

4 w przód, 1 w ty³

2 × 4 w przód, 1 w ty³

4,6–25,6 km/h – biegi terenowe

3,2–20,6 km/h – biegi terenowe

11,6–61,5 km/h – biegi szosowe

9,5–58,9 km/h – biegi szosowe

Stosowany typ pó³przyczepy

DA-7, PAL-100

DA-5

U¿yteczne obci¹¿enie pó³przyczepy

6500 kg, 10 000 kg

5000 kg

Masa przyczepy

2500 kg, 2900 kg

1600 kg

Prêdkoœæ

Norma zu¿ycia materia³ów pêdnych
l/100 km

35,0 – letnia

26,0 – letnia

38,5 – zimowa

28,5 – zimowa

Produkcja

Czechos³owacja

Czechos³owacja, w latach 1953–1990
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Zadanie
Po³¹cz kropki i narysuj ptaki. Przyporz¹dkuj je do kolorowych obrazków i pokoloruj wed³ug podanego schematu.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi
NT — gatunki ni¿szego ryzyka, bliskie zagro¿enia

Kania ruda — Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Kania czarna — Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Kania czarna w naturze (fot. Arch. OKL)

Kania ruda w naturze (fot. Arch. OKL)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Kaniê czarn¹ mo¿na spotkaæ w szeœciu podgatunkach w Europie, Afryce, Australii oraz w Azji, gdzie jest najliczniejsza. Na
naszym kontynencie nie zasiedla ona tylko Wysp Brytyjskich,
Skandynawii, Danii i Holandii, pó³nocnej Francji ani wysokich
gór i wysp na Morzu Œródziemnym. Natomiast wystêpowanie kani rudej ograniczone jest w³aœciwie tylko do naszego kontynentu,
choæ nielicznie spotykana jest tak¿e w pó³nocno-zachodniej Afryce. Zasiêg obu gatunków w Europie jest podobny.
W Polsce kanie s¹ spotykane na zachodzie, pó³nocy i pó³nocnym wschodzie kraju. Szacuje siê, ¿e gniazduje u nas tylko
600–700 par kani rudej i 400–500 par kani czarnej, co oznacza, ¿e
oba gatunki s¹ bardzo rzadkie.

Cechy gatunku
Kanie rude s¹ nieco wiêksze od czarnych, masa cia³a dochodzi nawet do 1,5
kg, a rozpiêtoœæ d³ugich, stworzonych do
szybowania skrzyde³, prawie do 170 cm.
U kañ czarnych masa rzadko osi¹ga 1 kg,
a rozpiêtoœæ skrzyde³ u nieco mniejszych
samców to nawet 150 cm. Warto wspomnieæ, ¿e ró¿nice w wielkoœci i wadze
samca i samicy (tzw. dymorfizm p³ciowy) mog¹ byæ znaczne u kani rudej, podczas gdy u czarnej s¹ prawie niewidoczne.

a

Kanie obu gatunków ró¿ni¹ siê tak¿e nieco ubarwieniem.
Ogólnie u obu ptaków m³ode s¹ jaœniejsze ni¿ doros³e. U kañ czarnych przewa¿a brunatno-szare upierzenie, przy czym g³owa jest
wyraŸnie jaœniejsza, a tu³ów delikatnie rdzawy. Rude maj¹ p³omienne upierzenie, mniej intensywne na grzbiecie i wierzchu
skrzyde³. Kontrastuje ono z czarnymi koñcówkami lotek (piór na
obrze¿ach skrzyde³) i bia³ymi plamami pod skrzyd³ami, które
dobrze widaæ podczas lotu. Dodatkowo g³owy doros³ych kañ rudych s¹ srebrzystobia³e, a sterówki (pióra ogona) intensywnie
rdzawe z wierzchu, czego nie zobaczymy u kani czarnej. Bardzo
charakterystyczne s¹ tak¿e sylwetki podczas lotu. W d³ugich,
u³atwiaj¹cych sterowanie ogonach, dobrze widaæ wciêcie, które
u kani czarnej jest nieco p³ytsze.
Podczas lotu ptaki te trzymaj¹ skrzyd³a w kszta³cie litery „M”. Czêsto lataj¹
b
doœæ nisko, do szybowania wykorzystuj¹
wznosz¹ce pr¹dy powietrzne. Potrafi¹
bardzo p³ynnie zmieniaæ kierunek i wysokoœæ lotu, co sprawia wra¿enie jakby
tañczy³y w powietrzu. Wszystko to powoduje, ¿e odró¿nienie kani od innych
gatunków ptaków nie powinno byæ problemem, nawet dla pocz¹tkuj¹cego
obserwatora.

Ogon kani rudej (a) i kani czarnej (b) [•ród³o: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Kania_ruda] [dostêp: 9.02.2017]

Zasiêg gniazdowania kani rudej w Polsce [•ród³o: „Ilustrowana encyklopedia
ptaków Polski”, Micha³ Radziszewski, Mateusz Matysiak, Dom Wydawniczy
PWN, Warszawa 2015]

Biotop
Kanie to ptaki zwi¹zane z urozmai-

Zasiêg gniazdowania kani czarnej w Polsce [•ród³o: „Ilustrowana encyklopedia
ptaków Polski”, Micha³ Radziszewski, Mateusz Matysiak, Dom Wydawniczy
PWN, Warszawa 2015]

conym krajobrazem, z lasami, zadrzewieniami oraz terenami
otwartymi, jak pola uprawne, ³¹ki i nieu¿ytki rolne. Kanie lubi¹
tak¿e s¹siedztwo zbiorników wodnych typu jeziora, doliny rzeczne i stawy. Z wod¹ zwi¹zana jest szczególnie kania czarna w
przeciwieñstwie do kani rudej, która mo¿e siê bez niej obejœæ.

Po¿ywienie
Kanie s¹ oportunistami, czyli ³api¹ i jedz¹ to, co akurat
znajdzie siê w pobli¿u kiedy zg³odniej¹. Polowanie polega na
patrolowaniu rewiru ³owieckiego, ofiarami najczêœciej padaj¹
ma³e ptaki, gryzonie, p³azy i niedu¿e ryby. W tych ostatnich gustuje zw³aszcza kania czarna, która jest bardziej zwi¹zana z wod¹ i ryby mog¹ stanowiæ nawet po³owê jej pokarmu. Potrafi¹
polowaæ tak¿e na piechotê – poszukuj¹ wtedy gryzoni, jaszczurek, owadów, a nawet d¿d¿ownic. Oba ptaki nie pogardz¹ tak¿e
padlin¹ i resztkami po innych zwierzêtach. Czasem by je znaleŸæ patroluj¹ nawet drogi i linie kolejowe. Doœæ czêsto zdarza
siê, ¿e kanie osiedlaj¹ siê w pobli¿u zak³adów przetwórstwa
miêsnego oraz wysypisk œmieci, które odwiedzaj¹ w poszukiwaniu ³atwego k¹ska.
Bardzo ciekawym faktem s¹ te¿ kradzie¿e, których siê
dopuszczaj¹. Potrafi¹ one pozorowaæ ataki i nêkaæ w locie lub
na ziemi inne ptaki, a¿ do momentu gdy te porzuc¹ swoj¹
zdobycz. Ofiarami z³odziejstwa padaj¹ nawet du¿o wiêksze od
kañ bieliki!

Rozmna¿anie
W Polsce kanie rude pojawiaj¹ siê w marcu (wyj¹tkowo
nawet w styczniu), czarne – oko³o 3 tygodnie po nich. Nied³ugo
po przylocie przystêpuj¹ do lêgów. Samica sk³ada 2–4 jaja,
które wysiaduje oko³o miesi¹ca. M³ode opuszczaj¹ gniazdo
w wieku 6–7 tygodni, ale jeszcze miesi¹c pozostaj¹ pod opiek¹
rodziców. Ucz¹ siê wtedy lataæ i doskonal¹ umiejêtnoœci
³owieckie.

Gniazda
Pierwszy raz do lêgów kanie przystêpuj¹ w drugim lub trzecim roku ¿ycia. Gniazda buduj¹ na skraju lasu lub kilkadziesi¹t
metrów od jego brzegu, mog¹ te¿ zajmowaæ gniazda kruków,
czapli lub kormoranów. Na miejsce gniazdowania wybieraj¹ tak¿e
niedu¿e kêpy lasów otoczonych polami. Najczêœciej siedlisko
powstaje na du¿ej soœnie, gdzieœ w rozwidleniu konarów. Jako
budulec kanie wykorzystuj¹ grubsze i cieñsze patyki.
Gniazda kañ wyró¿niaj¹ siê na tle siedlisk innych ptaków.
Charakterystyczn¹ cech¹ jest znoszenie do gniazda ró¿nego rodzaju œmieci i odpadków pozostawionych przez cz³owieka. S¹ to
plastikowe folie, papiery, sznurki i kawa³ki szmat. Czasem œmieci
jest tyle, ¿e wypadaj¹ z gniazda i le¿¹ pod drzewem. U kañ czarnych mo¿na znaleŸæ dodatkowo niezjedzone resztki ryb.

Zagro¿enia

R. Walendowski, Kania ruda (w locie) i kania czarna (akwarela)

Ochrona
Obydwa gatunki kañ s¹ w Polsce objête ochron¹ œcis³¹. Wyznacza siê te¿ strefy ochronne wokó³ ich gniazd. Jak to siê odbywa? Kiedy leœnicy odnajd¹ zasiedlone gniazdo, zg³aszaj¹ taki fakt
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, co skutkuje utworzeniem strefy. Informacja o tym gdzie jest gniazdo trafia do systemu informatycznego leœników. Dziêki temu mo¿na planowaæ
gospodarkê leœn¹ w taki sposób, by ta nie zagra¿a³a ptakom.
Opracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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- Przekszta³canie mozaik pól uprawnych o zró¿nicowanym krajobrazie w wielkie monokultury, co powoduje utratê ³owisk.
- Wzmo¿ony ruch turystyczny w miejscach wykorzystywanych
przez kanie na ³owiska, np. akweny wodne.
- Wyk³adanie zatrutego miêsa przez k³usowników i w³aœcicieli
stawów hodowlanych.

http://www.koo.org.pl [dostêp: 15.02.2017]
http://www.bbc.com/news/science-environment-12231819 [dostêp: 15.02.2017]
http://blogs.crikey.com.au/northern/2015/11/08/ornithogenic-fire-raptors-aspropagators-of-fire-in-the-australian-savanna/ [dostêp: 15.02.2017]

Ciekawostki
a Dlaczego kanie znosz¹ œmieci do gniazd? Jedna z teorii mówi
o tym, ¿e jest to sposób na zasygnalizowanie statusu i si³y.
W³aœciciel takiego gniazda bêdzie zaciekle broni³ swojego
terytorium. Piêcioletnie badania przeprowadzone w Parku
Narodowym Doñana w Hiszpanii wykaza³y, ¿e im wiêksza
kolekcja œmieci w gnieŸdzie, tym lepsze terytorium i wiêcej
piskl¹t. Co ciekawe, gdy pod nieobecnoœæ w³aœcicieli naukowcy podrzucali œmieci do gniazd, w których by³o ich ma³o – ptaki
usuwa³y je zaraz po powrocie. Nie wiadomo, czy orientowa³y
siê, ¿e to nie ich w³asne „wyposa¿enie”, czy mo¿e nie chcia³y
ryzykowaæ starcia z silniejszymi osobnikami?
a D³ugoœæ cia³a kani rudej od czubka dzioba do koñca ogona
mo¿e wynosiæ 70 cm. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e sam ogon mo¿e
mieæ nawet 40 cm!
a Kiedyœ ludzie zaobserwowali, ¿e kanie szybuj¹ w powietrzu,

gdy zanosi siê na burzê. Dziœ wiemy, ¿e wykorzystuj¹ wznosz¹ce pr¹dy ciep³ego powietrza, by oszczêdzaæ si³y. Kiedyœ nie
znaj¹c przyczyny takiego zachowania, ludzie t³umaczyli je
sobie tym, ¿e ptaki te pij¹ wodê deszczow¹, ³api¹c w locie
krople w otwarty dziób. Dlatego w³aœnie spragnione mia³y
pojawiaæ siê na niebie i zwiastowaæ zbli¿aj¹cy siê deszcz. St¹d
wziê³o siê powiedzenie: Pragn¹æ czegoœ jak kania d¿d¿u.
a U kañ mo¿na zaobserwowaæ zjawisko tanatozy. Jest to
udawanie martwego w sytuacji zagro¿enia. Sposób jest tak
skuteczny, ¿e kania potrafi nabraæ nawet lisa!
a W Australii zaobserwowano, ¿e podczas po¿arów kanie
przenosz¹ tl¹ce siê patyki w miejsca nieobjête ogniem.
Nauczy³y siê, ¿e drobne zwierzêta masowo uciekaj¹ w panice
przed zagro¿eniem i wtedy ³atwiej je z³apaæ. Przenosz¹c ogieñ
w nowe miejsce kanie maj¹ wiêksz¹ szansê na ³atwy pokarm.
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