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Drodzy
Czytelnicy,

andemia zdaje się wygasać, co
jest chyba najbardziej pozytywną wieścią w tym czasie
dla wszystkich. Dobrą wiadomością jest
też duże zaawansowanie wykonawstwa
zadań rzeczowych w terenie. To z kolei
przekłada się na dobry wynik finansowy,
który jest zasługą wszystkich zaangażowanych w proces zarządzania lasami.
Wiem, że nie każdy jest zadowolony
z naszej pracy, niektórzy wręcz wyrażają
to poprzez różne formy protestu. Musimy mieć świadomość, że przy obecnej
rozbieżności oczekiwań wśród naszych
interesariuszy nie zadowolimy wszystkich. Natomiast naszą powinnością jest
postępowanie zgodnie z prawem, zgodnie
z wymogami sztuki leśnej – tak, by samemu nie otwierać pól konfliktów.
Mamy wznowienie certyfikatu PEFC
na kolejny okres, potwierdzające prowadzenie przez nas zrównoważonej gospodarki leśnej, z zachowaniem wszystkich
funkcji lasu. Za nami kampania „Łączą

nas Drzewa”, promująca akcje sadzenia
drzew i krzewów, realizowana we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 24 maja sadziliśmy jodły i cisy na
terenie Nadleśnictwa Strzyżów, o czym
więcej znajdziemy wewnątrz numeru.
Chcę zwrócić szczególną uwagę Koleżanek i Kolegów Leśników na nową wciąż
formę, jaką jest leśny survival w ramach
programu „Zanocuj w lesie”. Jak dotąd nie
mamy żadnych negatywnych odgłosów tej
akcji, natomiast sporo dobrego oddźwięku
medialnego. Wspominamy o tym na kolejnych stronach.
W treści numeru znajdą Państwo też
kilka tematów bieżących. Jak zwykle,
zachęcam leśników z terenu do nadsyłania swoich propozycji tematycznych i artykułów, by „Podkarpacki Głos Lasu” był też
głosem ludzi z terenu.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
„głos lasu RDLP
w Krośnie” jest
dodatkiem regionalnym
do magazynu „głos
lasu” wydawanego
przez centrum
informacyjne lasów
państwowych

„Łączą nas Drzewa”
w Hermanowej

Kontynuacja
certyfikatu PEFC
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
w środę 5 maja 2021 roku przyznało Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
certyfikat PEFC na kolejny okres w zakresie
trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Certyfikat ten RDLP w Krośnie
posiada od 2012 roku, a obecnie, po przeprowadzonym audycie, został on przedłużony do
maja 2023 roku.
Prowadzące audyt podkarpackich lasów Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest trzecią z kolei uznaną i niezależną jednostką certyfikującą, po SGS Polska Sp. z o.o. oraz Bureau
Veritas Polska Sp. z o.o., która poświadczyła,
że funkcjonujący w nadleśnictwach Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie system
gospodarki leśnej spełnia standardy PEFC FM
w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.
EdM

Wydarzenia

„Łączą nas Drzewa” w Hermanowej

Sadzenie jodeł i cisów przeprowadzono
w poniedziałek 24 maja
w lesie Nadleśnictwa Strzyżów
w podrzeszowskiej Hermanowej.
Wydarzenie odbyło się w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas
Drzewa”, zainicjowanej przez prezydenta
RP Andrzeja Dudę.
Organizatorem akcji „Łączą nas Drzewa” jest Ministerstwo
Klimatu i Środowiska, które realizuje projekt przy współpracy z Lasami Państwowymi na obszarze całej Polski. Obecny na
spotkaniu wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka,
koordynujący akcję w kraju, apelował, by każdy Polak posadził
choć jedno drzewo, a przybędzie ich 36 milionów.
– Główną ideą jest uświadamianie, że drzewa stanowią jeden
z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajającej liczne potrzeby społeczne. Dzięki pracy polskich leśników lesistość naszego kraju wzrosła po II wojnie światowej z 21 proc. do prawie 30 proc.
powierzchni naszego kraju – mówił w Hermanowej wiceminister Edward Siarka.
Po instruktażu udzielonym przez Piotra Szetelę, zastępcę
nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów, uczestnicy przystąpili
do pracy. Do wspólnego posadzenia leśnicy przygotowali 1600
młodych jodeł i 50 cisów z zakrytym systemem korzeniowym.
Sadzenie prowadzono w lukach drzewostanu modrzewiowego, założonego po II wojnie światowej na gruntach porolnych.
– Wtedy, gdy zalesiano tysiące hektarów nieużytków, sadzono
gatunki przedplonowe, natomiast dziś przychodzi czas na wprowadzanie gatunków właściwych dla tych siedlisk, jak choćby jodły,
która została niegdyś na tych przeludnionych terenach mocno przetrzebiona – wyjaśniał Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. – By zachować bioróżnorodność lasu, w niewielkich ilościach
sadzimy też gatunki domieszkowe, w tym również cisy, jako gatunek specjalnej troski, którego restytucję prowadzimy w ramach specjalnego programu od kilkunastu lat.

Teren i sadzonki przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Strzyżów. W akcji brało udział ponad 50 osób, m.in.: poseł Kazimierz
Gołojuch, poseł Adam Śnieżek, poseł i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł Piotr Uruski, senator Mieczysław Golba,
senator Zdzisław Pupa, członek zarządu województwa podkarpackiego Anna Huk, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, burmistrz
Tyczyna Janusz Skotnicki, prezes WFOŚ w Rzeszowie Adam Skiba, łowczy okręgowy PZŁ w Rzeszowie Marcin Hendzel, miejscowa sołtys, proboszcz, młodzież i dzieci. W sadzeniu brali też
udział sygnaliści zespołu „Echo Karpat”, którzy po zakończeniu
pracy zaprezentowali krótki koncert, m.in. na trembitach i historycznym rogu myśliwskim.
Edm
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Po co lasom leśnicy?
„Pieniądze! Zysk! Strata! Miliony złotych!
Wysokie wynagrodzenia! Brak podatków!
Sprzedaż drewna dla zysku!” – takie sformułowania są często adresowane w stronę leśników. Kieruje się do nas oskarżenia, oparte nie na faktach, ale na wrażeniu,
jakie robi jedyny dostrzegany przez wielu element leśnictwa, czyli pozyskiwanie
i sprzedaż drewna.
To fakt: drewno sprzedaje się ZA PIENIĄDZE, które stanowią przychód Lasów
Państwowych (słowo „przychód” jest ważne, o czym za chwilę).
Ale od początku; po co leśnicy gospodarują w lesie? Można byłoby przecież zaniechać wycinania drzew, zgodnie z postulatami aktywistów, bo w sensie przyrodniczym
las nie potrzebuje leśników. Natomiast
leśnicy potrzebni są całemu społeczeństwu.
Leśnictwo funkcjonuje, aby w sposób
zorganizowany gospodarować mieniem
Skarbu Państwa, dostarczając społeczeństwu dóbr materialnych, jak też wartości
nie dających się wycenić.
Gospodarka leśna w Europie, uogólniając, kształtowała się przez kilka stuleci, a jej
obecny kształt i zadania są tak naprawdę
wynikiem nieustającej presji, jakiej doświadczały lasy w wyniku ciągle rosnącego wraz
z rozwojem gospodarek narodowych popytu na surowiec drzewny. Drewna bowiem
zawsze jest za mało. Dlatego od wielu już lat
ukształtował się w Europie dział gospodarki polegający na jak najbardziej efektywnym
zarządzaniu lasami, aby ciągle dostarczały
one odpowiednie drewno, równocześnie
zapewniając jego dostępność w przyszło-
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ści. Leśnicy zawsze znajdowali się pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony
przemysł, z drugiej las, który nie jest jedynie fabryką drewna. Ostatnio do tego doszły
jeszcze gremia czy osoby, które nie akceptują gospodarki leśnej w ogóle. Od zawsze
obrywaliśmy z różnych stron, wiemy też, że
zawsze będą niezadowoleni i akceptujemy
taki stan rzeczy.
Fakty dowodzą jednak, że efektem naszej
pracy są bioróżnorodne, zasobne w drewno lasy, właśnie takie jakie mamy w Polsce
obecnie. Każda rewolucyjna zmiana gospodarowania tym ważnym zasobem przyrodniczym niesie za sobą różnorakie ryzyka.
Tutaj należy zadać pytanie, jaki jest powód
próby zmiany zarządcy lasów oraz zmiany formy ich użytkowania, skoro przyjęty
w Polsce system działa, i to z widocznymi gospodarczo i przyrodniczo sukcesami.
Przy tym wszystkim system ten oparty jest
na samofinansowaniu.
Czasy się zmieniają, lasy się zmieniają,
zmienia się również podejście do leśnictwa.
Jeżeli uważnie zapoznamy się z zapisami
polskiej ustawy o lasach, to łatwo dojdziemy do wniosku, że pozyskanie tak ważnego, strategicznego surowca, jak drewno, jest
wręcz efektem ubocznym gospodarki leśnej.
Dlaczego?
Ponieważ najważniejsza jest trwałość
lasu w sensie dosłownym. Powierzchnie
leśne mają być ciągle pokryte drzewostanami – zróżnicowanymi, zgodnymi z typami siedliskowymi, odpornymi, przygotowanymi na zagrożenia biotyczne (jak choćby

gradacja kornika) i abiotyczne (np. huraganowe wiatry).
Jeżeli podstawowy cel, jakim jest zachowanie trwałości lasu zostanie spełniony, to
wtedy możemy pozyskiwać drewno w uregulowany, zorganizowany i kontrolowany
sposób. Pozyskiwanie drewna jest jednym
z elementów, stosowanym przez leśników,
aby zapewnić trwałość lasu i równomierny
udział wszystkich jego pokoleń.
Leśnicy wykorzystują naturalne procesy przyrodnicze i dzięki temu dostarczają drewno, sprzedają je, zanim przyroda w spontaniczny sposób dokona swojego
dzieła odnowienia (po zniszczeniu) starego drzewostanu i wprowadzenia młodego
pokolenia.
Postrzeganie wartości lasu jedynie przez
pryzmat jego sędziwego wieku jest wybiórczym podejściem, rodzajem trendu w narracji opowiadania o przyrodzie, często wręcz
personifikacją lasu. To, że człowiekowi starodrzew zdaje się cenny w istocie nie jest
obiektywne, bowiem las z ekologicznego
punktu widzenia w każdym stadium rozwoju jest cenny i istotny. Nawet zręby zupełne
są istotne dla zachowania gatunków związanych z powierzchniami otwartymi (np.
lelek kozodój), dlatego niewykonywanie
zrębów zupełnych na ubogich siedliskach
może mieć negatywny wpływ na zachowanie populacji niektórych gatunków chronionych w ramach obszarów Natura 2000.
Zaczęliśmy od słów używanych pod
naszym adresem w celu pogłębienia
i ugruntowania w sumieniach Polaków
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przekonania, że leśnicy nie są potrzebni, że
są zagrożeniem dla lasu, że bierna ochrona
lasu jest jedynym właściwym podejściem.
Nic bardziej mylnego.
Ustawodawca, powierzając nam prawie
100 lat temu zarząd nad lasami, nie oczekiwał bierności, lecz konkretnych, racjonalnych efektów pracy, przede wszystkim
zachowania trwałości różnorodnych lasów
oraz ciągłej dostępności drewna. Tym właśnie na co dzień się zajmujemy.
Bezsprzecznie wymiana wszelkich dóbr
odbywa się przy użyciu pieniędzy. Nie bardzo rozumiemy, dlaczego tak wielkie poruszenie wywołuje fakt, że drewno sprzedaje
się za pieniądze?
Ale konkretniej. RDLP w Krośnie
za 2020 rok osiągnęła łączne przychody
w wysokości 431 milionów złotych, z czego ponad 390 milionów złotych stanowiły przychody ze sprzedaży drewna. Co się
stało z tymi pieniędzmi? Na czyje konta
wypłynęły? Lokalne, najczęściej rodzinne firmy, wygrywając przetarg na wykonywanie prac leśnych, podpisały stosowne umowy z nadleśnictwami i otrzymały
za wykonanie zleconych tylko w zakresie
pozyskania i zrywki drewna sumę 144 milinów złotych. To nie wszystko. Utrzymanie infrastruktury leśnej (drogi, infrastruktura turystyczna, obiekty edukacyjne itp.)
to kolejne 45 milionów złotych. Pozostałe
działy leśnictwa, czyli: ochrona lasu, hodowla lasu, ochrona przeciwpożarowa i inne to

kolejne 54 milinów złotych. Dodatkowo
bezpośrednio do gmin wpłaciliśmy podatek leśny w wysokości 15 milionów złotych oraz prawie 8 milionów przekazaliśmy
na fundusz dróg lokalnych. Wynagrodzenia pracowników nadleśnictw również zasilają miejscowe gospodarki, bowiem te pieniądze wydawane są właśnie na głębokiej
prowincji, pracując na pomyślność całego
lokalnego środowiska.
Ujmując koszty według rodzaju, można
zobrazować skalę zasilania lokalnych gospodarek przez leśnictwo. W 2020 r. do samorządów i firm świadczących usługi na rzecz
jednostek z terenu RDLP w Krośnie trafiło 246 milionów złotych z tytułu podatków,
zakupu usług, materiałów i energii.
Ogólne koszty działalności RDLP w Krośnie wyniosły w 2020 roku 466 milionów
złotych. Czyli wydaliśmy więcej pieniędzy
niż osiągnęliśmy przychodu. Jak to możliwe? Czyżby Lasy Państwowe musiały zaciągać kredyty, czy podatnik musiał z podatków dopłacać do działalności leśników? Nic
z tych rzeczy. Część działań związanych np.
z ochroną przyrody, działalnością Leśnych
Kompleksów Promocyjnych, budową dróg,
w tym również z samorządami jako inwestycje wspólne i inne, jest pokrywana z funduszu leśnego, czyli wewnętrznego w skali
Lasów Państwowych mechanizmu pozwalającego na wyrównywanie niedoborów
finansowych spowodowanych gospodarowaniem, np. w specyficznych warunkach.

Gospodarka leśna na pogórzu i w górach
jest nierozerwalnie powiązana z ograniczeniami, np. z tytułu prawnych wymogów dotyczących ochrony przyrody. Nasze lasy wyglądają jakby nigdy w nich nie prowadzono
gospodarki, wielu uważa je za naturalne. Jest
to wynik stosowanego sposobu gospodarowania. Przyjęliśmy na siebie obowiązki, które
generują określone koszty, jak również celową rezygnację z określonych przychodów.
Wszystkie one są pokrywane z pieniędzy
pochodzących przede wszystkim z drewna,
również pozyskanego w innych regionach,
bowiem pozwala na to wewnętrzny rachunek wyrównawczy, tzw. fundusz leśny.
Las w naszej części kontynentu jest
wytworem natury, od tysiącleci podlegającym wpływom człowieka. Lasy karpackie
w ciągu minionych stuleci były obiektem
niekontrolowanej eksploatacji, natomiast
od zakończenia II wojny światowej przeszły niespotykany w innych regionach
Europy proces renaturyzacji. Jej efektem
są dziś poglądy o puszczańskim charakterze tych drzewostanów. Tyle tylko, że nie
jest to efekt bezwiednego „zapuszczenia”,
lecz przemyślnej gospodarki, zapewniającej trwałość tego procesu. Właśnie dlatego
lasami powinni wciąż zajmować się specjaliści z zakresu leśnictwa.
Darz Bór!
Jan Mazur
Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
RDLP w Krośnie

Powstaje szlak Wielkiej Wojny

W

67 miejscach na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów,
na terenie dziewięciu nadleśnictw, wkrótce staną tablice edukacyjne, przypominające historię krwawych walk w Karpatach
na przestrzeni lat 1914–1915, jak również
mało znane motywy z walk o niepodległość
na tym terenie z lat 1918–1919.
Tablice zostaną posadowione w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, a ubogich w informację krajoznawczą na temat wojennych historii, jak choćby
dolina potoku Rabskiego w Nadleśnictwie
Baligród czy dolina Sanu pod Otrytem, które były areną krwawych starć carskiej armii
z oddziałami c.k. armii austro-węgierskiej.

Wszystkie będą miały standardową oprawę,
a prócz tekstów, także zdjęcia z okresu walk
i fragmenty mapy wojskowej z 1912 roku.
Kody QR na tablicach umożliwią korzystanie z ich treści osobom słabowidzącym.
– Podjęliśmy ten temat jako pokłosie konferencji, którą w 2018 roku organizowaliśmy
w Cisnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym i Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu
– mówi Marek Marecki, dyrektor RDLP
w Krośnie. – Tamte wydarzenia sprzed ponad
wieku miały wielki wpływ na stan lasów
w Karpatach, a ślady walk wciąż są widoczne w wielu okolicach. Poza tym chcemy okazać
szacunek dla setek tysięcy ofiar tej wojny, których szczątki zostały na zawsze lasach.

Tablice z opisami wojennych działań
pojawią się w lasach przed sezonem letnim. Autorem tekstów i pomysłodawcą
jest dr hab. Andrzej Olejko, prof. PWSTE
w Jarosławiu.
Jak wyliczają historycy w czasie walk
w Karpatach zginęło około milion 200 tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej i 800 tysięcy
żołnierzy armii austro-węgierskiej. Zniszczeniu uległo ponad 60 tysięcy budynków,
w tym domów, kościołów, cerkwi i zabytków. Wiele osad zostało całkowicie wyludnionych i zniszczonych. O tym wszystkim
przypominać będą tablice na szlaku Wielkiej Wojny.
Edm
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Turystyka

Zanocuj w lesie

– ba,dź w kontakcie z leśniczym
Od 1 maja, zgodnie
z decyzją nr 12 Dyrektora
Generalnego Lasów
Państwowych z 15 lutego
2021 roku, na terenie
wszystkich nadleśnictw,
w tym również RDLP
w Krośnie, udostępnione
zostały specjalne obszary
leśne, gdzie miłośnicy
nocowania na łonie natury
mogą uprawiać swoje hobby
bez obaw o naruszenie
ustawy o lasach. Warto
zatem, aby wszyscy leśnicy,
gospodarze lasu oraz
służby Straży Granicznej
zapoznały się z zasadami
Programu „Zanocuj w
lesie”, bo obecność innych
użytkowników lasu (niż
np. myśliwych) o tej porze
doby jest nowością.
Obszary wyznaczone
nocowania

do

Na terenie wszystkich 26 nadleśnictw
RDLP w Krośnie wyznaczono miejsca do
nocowania w lesie. Szczegóły dotyczące
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lokalizacji tych miejsc wraz z wizualizacją
ich na mapie oraz Regulamin korzystania
z obszarów objętych Programem „Zanocuj
w lesie” znajdują się na stronach internetowych wszystkich nadleśnictw, w zakładce „Turystyka – Pomysł na wypoczynek”.
Powierzchnia każdego obszaru to minimum 1500 hektarów. Informacje na temat
obszarów wyznaczonych w ramach programu „Zanocuj w lesie” znajdują się również
na mapie Banku Danych o Lasach (BDL),
zamieszczonej na stronie internetowej:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.
W dolnym menu należy wybrać „Mapy
BDL” oraz „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Zaznaczona jest już tam warstwa obrazująca obszary udostępnione
w ramach programu „Zanocuj w lesie”).
Warto, aby wszyscy terenowi pracownicy LP oraz Straż Graniczna, funkcjonująca na terenie przygranicznych nadleśnictw,
zapoznały się z lokalizacją wyznaczonych
obszarów i miały je na uwadze w czasie
wykonywania swoich obowiązków służbowych. Oczywiście potencjalni użytkownicy Programu „Zanocuj w lesie” również
zostali poinformowani, że na terenie każdego nadleśnictwa znajdują się obszary
chronione, obwody łowieckie, na których
odbywają się polowania, czy strefy nadgraniczne, na terenie których obowiązują
określone zasady i przepisy prawne.

Miejsca do nocnego biwakowania zostały wyznaczone z dużą starannością i nieprzypadkowo. Zlokalizowane są w ciekawych przyrodniczo obszarach i, jeśli to
możliwe, w niedalekiej odległości od parkingów leśnych oraz miejsc wyznaczonych
do rozpalania ognia. Sporadycznie może
znajdować się na nich drewno na ognisko
do ogólnodostępnego użytku, jeśli go jednak nie ma, należy przynieść je ze sobą.
Poza tymi miejscami rozpalanie ognisk
jest zabronione.

Kilka słów o Regulaminie
i zasadach Programu
Osoby wybierające się na nocne biwakowanie powinny pamiętać, że decydując się na
taką przygodę, muszą zapoznać się i dostosować do aktualnego Regulaminu korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” i związanych z nim zaleceń.
W jednym miejscu może nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie dłużej niż
dwie noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie jest wymagane.
Z kolei nocleg powyżej dziewięciu osób
i/lub dwie noce należy zgłosić mailowo na
adres danego nadleśnictwa, nie później niż
dwa dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia
mailowego ze strony nadleśnictwa, które jest
formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.
W każdym nadleśnictwie wyznaczono
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koordynatora Projektu, do którego namiary znajdują się na stronach internetowych
nadleśnictw.

Namiot lub hamak w środku lasu – legalnie
Osoby nocujące w lesie użyją najpewniej
własnego hamaku, płachty biwakowej lub
namiotu, ale w tym ostatnim przypadku muszą pamiętać, aby rozbity był on na
trwałej powierzchni bez szkody dla runa
leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.
Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przede
wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie
z zasadą leave no trace (z ang. nie zostawiaj
po sobie śladów). Muszą pamiętać o zabraniu ze sobą z domu worka na odpadki. Jednocześnie przypominamy wszystkim użytkownikom lasu, że nie wolno wyrzucać
pozostałości jedzenia przyniesionego do
lasu, ponieważ mogą one zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom
Na stronie nadleśnictw zamieszczone są
również informacje dla użytkowników lasu
dotyczące informacji wraz z mapami stałego
i okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed
wyjściem na leśny nocleg turyści powinni
sprawdzić, czy obszar nie jest objęty zakazem. Na mapach z wyznaczonymi obszara-

mi przeznaczonymi do nocowania lub jako
odrębne informacje na stronie wskazane są
również fragmenty drzewostanów, w których mogą być aktualnie prowadzone prace
gospodarcze oraz termin ich zakończenia.
Przypominamy, że zakaz wstępu oznaczają
również żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac, do których wszyscy odwiedzający
las powinni się dostosować.

Leśnik zawsze
turystom

pomocny

Leśnicy jako gospodarze powinni służyć
pomocą i życzliwością każdemu użytkownikowi lasu. Znając doskonale teren leśnictwa, w którym pracują często są pierwszymi
osobami, które w razie potrzeby udzielają
pomocy poszkodowanym turystom. Już niejedna historia zaginionych i odnalezionych
właśnie przez leśników dzieci, grzybiarzy
czy turystów pokazuje wagę naszej obecności w lesie.
Drodzy miłośnicy leśnych przygód,
pamiętajcie o rozważnym zachowaniu
i pozostawianiu informacji w Nadleśnictwie o planowanym spędzeniu nocy w lesie.
W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, np. zmiany pogody czy pojawienia
się w okolicy groźnych drapieżników: jak

niedźwiedzie, leśniczy będzie miał możliwość szybkiego powiadomienia turystów.
Również osoby spędzające noc w lesie,
w razie jakichkolwiek sytuacji kryzysowych, będą mogły zawsze liczyć na szybką
pomoc, znając telefon kontaktowy do miejscowego leśniczego.
Tekst: Magdalena Misiorowska

Odtworzyli dawny staw w lesie
Nadleśnictwo Kołaczyce
przywróciło do życia
śródleśny staw, piętrząc
ponownie wodę poprzez
remont starej grobli.
Prace wykonano jesienią
ubiegłego roku, a od wiosny
widać już mocne ożywienie
akwenu; pojawiły się ptaki
związane ze środowiskiem
wodnym i bobry. Niegdyś
służył jako staw rybny,
dziś pełni ważną funkcję
środowiskową.

Zbiornik, leżący obecnie na granicy
oddziałów 130 i 131 leśnictwa Odrzykoń, w tzw. Lesie Potockim, istniał już
w okresie międzywojennym, a grobla piętrząca wodę była jednocześnie koroną dro-

gi wiodącej przez las. Z czasem zarastały
jego brzegi, a grobla niszczona ulewami
i przez bobry uległa przerwaniu. Jesienią
ubiegłego roku odnowiono zaporę i wykonano trwały przelew wody.
– W ciągu zimy zbiornik znów zapełnił
się wodą, a z nastaniem wiosny obserwujemy tu zupełnie nowe życie; pojawiły się dzikie kaczki, żerują też czaple, a wokół brzegu widać ślady intensywnego żerowania
bobrów – wylicza Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce. – Kilkadziesiąt arów lustra wody to również spora powierzchnia parowania, zapewniająca
swoisty mikroklimat dla lasu i otoczenia.
Wzdłuż cieku zasilającego staw dominuje las łęgowy w wariancie wyżynnym
z bogatym gatunkowo drzewostanem,
w którym spotkać można jesiony, olsze
czarne, dęby, jawory, lipy, osiki, wierzby
i klony polne, jak również sporą plejadę
rodzimych krzewów leśnych, od kruszyny,

trzmieliny i głogu, po bez czarny. Koszty
przedsięwzięcia w całości pokryło z własnych środków Nadleśnictwo Kołaczyce.
Tekst: EdM
zdjęcie: Artur Paczkowski
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Historia

Przywrócona pamięć

o Manyłowej

Poświęcenia dokonał ks. Piotr
Bartnik (fot. EdM)

Na zboczach góry Łysy
Wierch, historycznie
zwanej Manyłowa (teren
Nadleśnictwa Baligród)
w dniach 14–15 maja
przeprowadzone zostały
prace ekshumacyjne
żołnierzy poległych tu
podczas I wojny światowej.
Uprawnione do tych
działań Stowarzyszenie
EksploracyjnoHistoryczne „Galicja”
wraz z Nadleśnictwem
Baligród zamierza urządzić
na zboczach Manyłowej
cmentarz żołnierski.
Według różnych danych w czasie
zimowych walk w 1915 roku na zboczach
góry poległy tysiące żołnierzy armii carskiej i austro-węgierskiej. Według historyków na Manyłowej miała miejsce niespotykana gdzie indziej akcja minerska,
w wyniku której oddziały austro-węgierskie wysadziły rosyjskie pozycje obronne
w powietrze, zdobywając tym samym górę.
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Pierwsze groby cmentarza
na Manyłowej (fot. EdM)

– Gdy 12 marca 1915 roku po południu oficer dowodzący pracami ziemnymi odpalił minę, wybuch dosłownie „uniósł
górę w powietrze” – przypomina Ewa
Wydrzyńska-Scelina, koordynatorka
działań z ramienia Nadleśnictwa Baligród. – Silnie umocniona pozycja wroga na
szczycie Manyłowej została zniszczona, zaś
na jej miejscu powstał spory krater. Większość
obrońców zginęła, zaś tuż po eksplozji grupa szturmowa c.k. 24 pułku piechoty zdobyła
szczyt, biorąc do niewoli sporą grupę jeńców.
Historia głosi, że poległych w wyniku wybuchu i walk na szczycie pochowano prowizorycznie w powstałym leju, tworząc w nim
bratnią mogiłę.
Zdecydowana większość poległych
w czasie walk żołnierzy została pochowana naprędce w zbiorowych i pojedynczych
mogiłach na zboczach góry. Przez wiele lat
teren tutejszych walk i wydarzenia z I wojny światowej pozostawały w pamięci tylko
nielicznych, o czym świadczą zamazane,
emaliowane tabliczki z napisem „Nieznany żołnierz 1915 r.”.
W ubiegłym roku Nadleśnictwo Baligród uzyskało decyzję Wojewody Podkarpackiego zatwierdzającą przedstawiony plan cmentarza i jego budowę.
Kolejnym krokiem było uzyskanie zgody

IPN na przeprowadzenie ekshumacji pięciu mogił. We współpracy ze Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznym
„Galicja” oraz Gminą Baligród działania
te zostały niedawno podjęte. Wstępnie
ekshumowano szczątki jednego żołnierza
znanego z imienia i nazwiska oraz podjęto szczątki dwóch niezidentyfikowanych.
Na szczycie góry utworzono mogiłę imienną i zbiorową, przez co powstał zaczątek
przyszłego cmentarza. To również początek prac archeologicznych na tym terenie.
– Działania te pozwolą po 106 latach uczcić
pamięć poległych i ocalić tamte tragiczne wydarzenia od zapomnienia, gdyż czas działa na
niekorzyść i zaciera wszelkie ślady. Cmentarz
ten będzie miał wymiar międzynarodowy
z uwagi na fakt, że w tej okolicy ginęli żołnierze aż dziewięciu narodowości. Warto podkreślić, że w ramach współpracy samorządu, nadleśnictwa oraz stowarzyszenia docelowo ma
powstać izba pamięci, w której zgromadzone
zostaną artefakty związane z wydarzeniami
Wielkiej Wojny w rejonie Baligrodu – dodaje
Ewa Wydrzyńska-Scelina.
W sobotę 22 maja, podczas mszy
z udziałem przewodników, leśników i eksploratorów, odbyło się uroczyste poświęcenie cmentarza.
Edm

