Wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej
w 2016 roku w Nadleśnictwie Jedwabno

HODOWLA LASU




Odnowienia sztuczne
Odnowienia naturalne
Wykonanie pielęgnacji
- CW (czyszczenia wczesne)
- CP (czyszczenia późne)
- TW (trzebierze wczesne)
- TP (trzebieże późne)

 Wprowadzanie podszytów

-

91 ha
20 ha

-

68 ha
160 ha
390 ha
1 531 ha

-

19 ha

OCHRONA LASU


Wykonanie zabiegów prognostycznych, profilaktycznych i
w 2016r.

ratowniczych

1. Kontrola i zwalczanie szkodników wtórnych za pomocą pułapek
klasycznych – 489 szt.
2. Kontrola i zwalczanie szkodników wtórnych świerków za pomocą pułapek
feromonowych – 80 szt.
3. Korowanie drzewa świerkowego zasiedlonego przez korniki 600 m3.
4. Wyznaczanie drzew przypłaszczkowych – So (7 278 szt.) i trocinkowych
Św (1 812 szt.).
5. Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny – 288 szt.
6. Kontrola występowania motyli brudnicy mniszki metodą transektu.
7. Ochrona drzewostanów na gruntach porolnych przed hubą korzeniową
poprzez stosowanie preparatu PG-bioekol – 110 ha.
8. Zwalczanie opieńki miodowej – 14 ha.
9. Pozostawianie biogrup na powierzchni zrębów zupełnych.
10. Zabiegi pielęgnacyjne w 9 remizach leśnych.
11. Czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych (3 907 szt.).
12. Ochrona upraw i młodników przed zwierzyną – 252 ha.
13. Wykładanie drzew zgryzowych dla zwierzyny – 54 000 szt.
14. Kontrola i zwalczanie ryjkowców (mechanicznie) – 52 ha.

OCHRONA PPOŻ
W roku 2016 na terenie Nadleśnictwa Jedwabno odnotowano 2 pożary lasu na
łącznej powierzchni 0,41 ha.

OCHRONA PRZYRODY


Obiekty objęte ochroną prawną
- Rezerwaty przyrody („Dęby Napiwodzkie”, „Małga”, „Kośno” – częściowo na
terenie nadleśnictwa)
- Pomniki przyrody łącznie 31 szt. drzew o wymiarach pomnikowych, z czego
11 to pojedyncze drzewa oraz 4 grupy (skupiska) drzew.
- 40 stref ochrony ptasiej w tym 5 ostoi cietrzewia



Dokarmianie ptaków
Nadleśnictwo w sposób ciągły prowadzi działania związane z ochroną
pożytecznej fauny m.in. przez dokarmianie ptaków. W roku 2016 wyłożono
823 kg karmy.



Sprzątanie lasu
Nadleśnictwo na bieżąco realizuje zadania związane z porządkowaniem
terenów leśnych ze śmieci. Porządkowaniem objęte są głównie miejsca
związane z dużą penetracją ludzkości, tj. tereny wzdłuż dróg, wokół jezior, na
parkingach. W 2016r. zebrano 74 m3 śmieci. Koszt sprzątania lasu wyniósł
16,5 tys. zł.
Nadleśnictwo prowadzi także akcje edukacyjne promujące właściwe postawy
i zachowania w lesie.



Urządzenia turystyczne i edukacyjne
Bieżącemu utrzymaniu w Nadleśnictwie Jedwabno podlegają:
a) 3 ścieżki rowerowe
- typowo leśna w miejscowości Czarny Piec
- przebiegająca wzdłuż drogi krajowej Jedwabno-Dłużek
- wokół Jeziora Omulew na trasie Natać Wielka - Jabłonka
b) 2 trasy do jazdy konnej o łącznej długości 22,40 km oraz część
długodystansowego szlaku o długości 23 km.
c) 25 miejsc postoju pojazdów
d) 4 ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, wzdłuż których ustawione są tablice
poglądowe, eksponaty, a w miejscach odpoczynku – stoły i ławy. Trasy te
w miarę potrzeb są wyposażane w nowe elementy
e) obiekty i miejsca edukacji leśnej, tj.:
- Izba Edukacji Leśnej, Zielona Klasa – tzw. „Polana Leśnych Zabaw”
ze ścieżką „Ślady i tropy zwierząt”
- Wiata na szkółce leśnej „Omulew”
- Wyłuszczarnia Nasion.
Na terenie n-ctwa przebiega szlak kajakowy rzeką Omulew.
Nadleśnictwo Jedwabno corocznie realizuje szereg projektów edukacyjnych
takich jak: konkursy, akcje („Święto drzewa”, „Sprzątanie lasu”, „Święto lasu”,
„Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”, pogadanki w szkołach i na obozach

harcerskich, spotkania w Izbie Edukacji Leśnej, zwiedzanie Wyłuszczarni
Nasion, szkółki leśnej, edukacja na ścieżkach dydaktycznych i w innych
miejscach edukacji).

ŁOWIECTWO


Stan ilościowy poszczególnych gatunków, w tym objętych ochroną gatunkową
i moratorium
Łoś (ok. 81 szt.), Jeleń szlachetny (ok. 960szt.), Daniel (ok. 23 szt.), Sarna
(ok. 790 szt.), Dzik (ok. 188 szt.) oraz zwierzyna drobna najliczniej
reprezentowana przez: lisy, borsuki, jenoty, kuny leśne, norki amerykańskie,
zające szaraki, słonki, dzikie kaczki.
Zinwentaryzowano również ok. 23 wilków oraz 1 rysia.



Dokarmianie zwierzyny
Dokarmianie zwierzyny prowadzone jest w okresach zimowych przez 4 Koła
Łowieckie, dzierżawiące na terenie nadleśnictwa 4 obwody łowieckie oraz
przez Nadleśnictwo Jedwabno zarządzające 1 obwodem wyłączonym
od wydzierżawienia.

WYKONANIE INWESTYCJI I REMONTÓW


Remonty i modernizacja osad
W 2016 roku:


w budynkach funkcyjnych wykonano:
1. niewielki remont bieżący budynku mieszkalnego leśniczówki Nowy Las
w Nowym Lesie nr 1:
- przebudowa klatki schodowej, związana z wymianą drewnianych
schodów na poddasze,
- wymiana tynków wewn. i okładzin ściennych oraz posadzek
z terakoty na klatce schodowej i w kuchni oraz ułożenie podłogi
z paneli podłogowych w pokoju po dawnej kancelarii,
- remont zewn. schodów betonowych do kancelarii i fragmentu
opaski odwadniającej z kostki betonowej,
2. remont bieżący budynku mieszkalnego leśniczówki Uścianek w Kocie
nr 28:
- remont bieżący elem. budynku mieszkalnego (montaż składanych
schodów strychowych, wymiana ślepej podłogi na strychu
wraz z dociepleniem stropu nad poddaszem i częściową wymianą
inst. elektrycznej),
- przebudowa łazienki na poddaszu,
- ocyklinowanie i polakierowanie drewnianych białych podłóg
oraz pomalowanie pomieszczeń po wykonanych robotach
remontowych,

- oczyszczenie z zanieczyszczeń organicznych (mchów, porostów
itp.) elewacji budynku z tynku mineralnego i pomalowanie jej
farbami odpornymi na tego typu zanieczyszczenia
3. roboty inwestycyjno-remontowe, związane z remontem schodów
zewnętrznych i pomieszczeń piwnicznych, stanowiące kolejny etap
przebudowy i termomodernizacji bud. mieszkalnego leśniczówki
w miejscowości Trzciano,
4. remont bieżący budynku gospodarczego przy leśniczówce Nowy Las
w Nowym Lesie nr 1:
- odgrzybienie fragmentów ścian zewn. i wykonanie izolacji
poziomej ścian zewn. wraz z miejscową wymianą na nich tynków
wewn. i zewn. oraz uzupełnieniem powłok malarskich,
- wykonanie wymiany podjazdu betonowego do pomieszczeń w
bud. gospodarczym,
5. remont bieżący budynku gospodarczego przy leśniczówce w Kocie
nr 28:
- odgrzybienie fragmentów ścian zewn. i wykonanie izolacji
poziomej ścian zewn. wraz z miejscową wymianą na nich tynków
wewn. i zewn. oraz uzupełnieniem powłok malarskich,
- wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej holenderki
na pokrycie z blachodachówki wraz z wymianą obróbek
blacharskich z bl. stal. powlekanej
 w budynkach podleśniczówek i innych budynkach mieszkalnych (poza bud.
funkcyjnymi) wykonano:
- w budynku mieszkalnym dawnej podleśniczówki w Waplewie nr 36
- wymianę pokrycia dachowego z płyt bitumizowanych falistych
(typu Onduline) na nowe pokrycie dachowe z blachodachówki
wraz z wymianą pojedynczych drewnianych krokwi dachowych i wyłazu
dachowego oraz montażem ławy kominiarskiej,
- w trybie awaryjnym usunięto awarię ujęcia wodnego i instalacji
hydroforowej dla budynku mieszkalnego dawnej podleśniczówki
w Zgniłosze nr 2,
 w budynkach i obiektach administracyjnych dokonano przede wszystkim
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku biurowego siedziby
nadleśnictwa, dostosowując go do obecnych potrzeb i wymogów
stawianych tego typu budynkom i poprawiając jego funkcjonalność poprzez
m.in. zwiększenie liczby i pow. użytkowej pomieszczeń biurowych,
użytkowych i sanitarnych, pogłębienie pomieszczeń piwnicznych
z wydzieleniem w nich pomieszczeń archiwum, magazynów i pomieszczeń
technicznych, docieplenie przegród budowlanych, wymianę lub montaż
instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
czy teletechnicznych oraz dobudowę budynku sali konferencyjnej;
wszystkie pomieszczenia biurowe wyposażone zostały w nowe meble i
sprzęty biurowe, wynikające z projektu aranżacji wnętrz.

 Budowa nowych leśniczówek
W 2016 roku w nadleśnictwie nie wybudowano nowych leśniczówek,
wybudowano natomiast jeden nowy budynek gospodarczy przy leśniczówce
Butryny w Butrynach nr 49a.
 Budowa i remont dróg
W 2016 roku nie powstały żadne nowe drogi.
Bieżące zadania z utrzymania dróg leśnych przeprowadzone zostały
na łącznej długości 7,08 km.
POZYSKANIE I SPRZEDAŻ DREWNA


pozyskanie drewna w 2016r.
Ogółem
- 163 783 m3
W+S (drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe) - 155 164 m3
M (drewno małowymiarowe)
8 619 m3



sprzedaż drewna w 2016r.
Ogółem
- 156 873 m3
W+S (drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe) - 148 684 m3
M (drewno małowymiarowe w tym zrębki)
- 8 189 m3

SZKODNICTWO LEŚNE


Kradzieże drewna
W 2016 zarejestrowano 1 przypadek kradzieży drewna o masie 1,00m3
i wartości 118,00 zł. Sprawę umorzono z powodu nie wykrycia sprawcy.



Działania ograniczające nielegalne pozyskiwanie drewna
Straż Leśna w 2016 roku przeprowadziła 35 akcji związanych z kontrolą
legalności pozyskania oraz zgodności przewożonego drewna z dokumentacją
będące działaniami prewencyjnymi, zapobiegającymi wzrost przypadków
kradzieży drewna. Poza tym w 2016 roku zostało wykonanych 7 kontroli
podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem surowca drzewnego
oraz 118 pojazdów przewożących drewno. Podczas kontroli sprawdzono
pochodzenie surowców drzewnych oraz legalność ich pozyskania. Łącznie
skontrolowano 3438m3 drewna.



Kłusownictwo
W 2016 roku nie odnotowano żadnego przypadku kłusownictwa. Mimo
to Straż Leśna przeprowadziła 14 akcji legalności pozyskania i obrotu
zwierzyną podczas których przeprowadzano wieczorne i poranne patrole w
celu kontroli myśliwych w łowisku oraz kontrole punktów skupu zwierzyny.



Bezprawne korzystanie z lasu
W 2016 roku odnotowano 133 przypadki bezprawnego korzystania z
lasu: 59 z nich zakończono postępowaniem mandatowym na łączną kwotę
4000,00zł, 72 przypadki zakończono pouczeniem w trybie art. 41k.w.,
skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczytnie, który
zakończył się dla obwinionego grzywną w wysokości 150,00zł.
Zorganizowano 8 akcji mających na celu w szczególności kontrolę
bezpiecznego korzystania z lasu i przestrzegania przepisów zachowania się w
lesie.
W celu ograniczenia występowania zjawisk bezprawnego korzystania z
lasu Straż Leśna prowadzi szereg działań związanych z edukacją i prewencją.
W szczególności dotyczy to problemu zaśmiecania, bezpiecznego
przebywania w lesie, a także zagrożenia pożarowego w lasach. W związku z
tym w 2016 roku przeprowadzono pogadanki, w szkołach, przedszkolach, na
obozach harcerskich, oraz festynach organizowanych przez rady sołeckie dla
857 osób.

