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Sadzenie i sprzątanie lasu przez Szkolne Koła PTT w
Nadleśnictwie Chrzanów
Las sam się nie ochroni, zwłaszcza przed człowiekiem.
Na spacerze często widzimy górę śmieci, z którą muszą poradzić sobie
leśnicy. Świadomi tego, że trzeba zadbać o najbliższą okolicę - choćby po
to, żeby mieć gdzie wyjść na spacer - 20 kwietnia 54 członków Szkolnych
Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w
Chrzanowie uczestniczyło w akcji sprzątania i sadzenia lasu w okolicy
osiedla Stella. W drodze na powierzchnię przygotowaną do zalesienia
posprzątaliśmy sporą część lasu. Worki na śmieci zostały napełnione w
bardzo krótkim czasie, ponieważ ta część lasu była szczególnie zaśmiecona.
Można tu było znaleźć niemal wszystko – od woreczków foliowych na
zakupy po wanienkę dla dziecka, stare buty i elementy siedzenia
samochodowego. O tym, co jeszcze ludzie wyrzucają do lasu, opowiedzą
zdjęcia w naszej galerii. A komentarz jest chyba zbyteczny!
Prace zalesieniowie były prowadzone w ramach akcji zainicjowanej przez
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie oraz Nadleśnictwo
Chrzanów. Nadleśnictwo przygotowało sadzonki lipy, chrzanowski oddział
PTT zorganizował imprezę, a uczniowie ze szkół powiatu chrzanowskiego
zaoferowali swoje siły, chęci oraz dobry humor. Techniką sadzenia w jamkę
zasadzono ponad 100 sztuk sadzonek dwuletniej lipy drobnolistnej. Gatunek
ten został wybrany do sadzenia celem wzbogacania różnorodności
drzewostanu złożonego w większości z drzew iglastych. Młoda lipa zwiększy
także odporność drzewostanu. Pracowniczka nadleśnictwa, mgr inż. Liliana
Armatys, omówiła techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania
gatunków na uprawie, określiła, na jaką głębokość ma być wysadzony
materiał, określiła więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowała, jak
bezpiecznie wykonywać prace. Akcję zorganizowano również dlatego, że
wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy
ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim
pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony
drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki leśnej – o czym,
pracując razem z młodzieżą, opowiedziała stażystka, mgr inż. Anna Rejdych.
Niektórzy sadzili las po raz pierwszy, innym to zajęcie nie było obce.
Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być
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organizowane. Już teraz deklarują, że w przyszłym roku będą z nami sadzić
las i zachęcą do tego swoich znajomych.
Aldona Bujak
* FOTORELACJA - zdj. R.Lichota
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