Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

ZAJĘCIA Z PRZEDSTAWICIELEM NADLEŚNICTWA DYNÓW
I KONKURS FOTOGRAFICZNY „DRZEWA, LASY I ICH MIESZKAOCY”.
Dnia 12 października 2016r. w ramach tegorocznych obchodów Święta
Drzewa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyoskiego w Dynowie
odbyły się zajęcia z przedstawicielem Nadleśnictwa Dynów - Specjalistą SL
ds. Ochrony lasu, Panią Małgorzatą Kaczorowską. Spotkanie miało formę
dyskusji panelowej, a jej
przedmiotem był temat
Puszczy
Białowieskiej:
Puszcza – proces czy
stan?. Młodzież z klas
1TPS, 1TL, 1TI i 1a
zabierała głos w spornej
kwestii wycinki drzew
zniszczonych
przez
chrząszcza
kornika
drukarza, który doprowadził do obumarcia pół miliona drzew na terenie
puszczy.
Problem ten jest poważny, gdyż kornik żeruje na drewnie pod korą
drzew i doprowadza je do śmierci nawet w ciągu jednego miesiąca.
Normalnie owad atakuje drzewa stare lub osłabione. Jednak jego liczba jest
tak wielka, że jego ofiarą padają także drzewa młode, zdrowe i silne, poza
tym w puszczy oprócz świerka zaczął atakowad już inne gatunki, takie jak
sosnę czy modrzew. Najważniejszym powodem, dla którego leśnicy chcą
wycinad chore drzewa jest troska o cenne siedliska chronione z mocy
prawa w ramach Natura 2000. Jeśli nie ograniczy się gradacji, kornik będzie
rozprzestrzeniał się i zagrażał bogactwu biologicznemu puszczy. Jedyna
skuteczna metoda ograniczania liczebności kornika, kiedy owad ten zaatakuje
na tak wielką skalę, to wycięcie zarażonych świerków. Drzewa zasiedlone
przez kornika są wycinane i wywożone z lasu po to, by uniemożliwid
przerzucanie się owadów na zdrowe jeszcze drzewostany.
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Martwe świerki, lecz już opuszczone przez korniki, leśnicy w większości chcą
natomiast pozostawid w lesie do naturalnego rozkładu.
Kolejny argument za wycinką to względy bezpieczeostwa,
gdyż martwe świerki w kilka lat po śmierci przewracają się. Jeśli nie zostaną
obalone, m.in. wzdłuż dróg i szlaków czy w pobliżu miejsc wypoczynku, będą
stanowid zagrożenie dla ludzi. Groziłoby to koniecznością wprowadzenia
zakazu wstępu do puszczy. Ponadto tylko wycięcie części martwych
świerków umożliwi wprowadzenie odnowieo, dzięki którym za kilkadziesiąt
lat po ataku kornika nie będzie śladu. Bez pomocy człowieka przywrócenie
zdrowego stanu puszczy może
potrwad znacznie dłużej. Tam
gdzie będzie to możliwe, leśnicy

chcą
inicjowad
odnowienia
naturalne.
Natomiast
gdzie
odnowienia
naturalne
będą
niemożliwe, zostaną przeprowadzone odnowienia sztuczne - leśnicy posadzą
sadzonki różnych gatunków puszczaoskich pochodzące z nasion uzyskanych
ze specjalnie wyselekcjonowanych drzew z Puszczy Białowieskiej.
Wzrost liczby korników jest cykliczny, raz mniejszy, raz większy, ale do
tej pory zawsze był pod kontrolą, bo leśnicy usuwali z lasu zaatakowane
drzewa. Jednak w latach 2011-12 Ministerstwo Środowiska ograniczyło
pozyskanie drewna w puszczaoskich nadleśnictwach na tyle, że
powstrzymywanie rozwoju kornika stało się niemożliwe – zasiedlonych przez
korniki drzew przybywa lawinowo.
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Uczniowie po zagłębieniu się w temat puszczaoskiego problemu
dyskutowali zaciekle, gdyż jak w każdej dyskusji bywa zdania były podzielone,
znalazły się wśród naszej młodzieży głosy ekologów sprzeciwiających się
ingerencji człowieka w przyrodę, jak i głosy zwolenników czynnej ochrony,
wynikające z etycznych motywów ochrony przyrody.
W czasie spotkania zostały również wręczone nagrody laureatom
Konkursu Fotograficznego „Drzewa, lasy i ich mieszkaocy” zorganizowanego
przez nauczycielkę biologii Panią Honoratę Mikoś przy współpracy z
Nadleśnictwem Dynów z okazji obchodów „Święta Drzewa 2016”. Poziom
nadesłanych prac fotograficznych był bardzo wysoki. Uczestnicy wykazali się
dużym profesjonalizmem nie tylko w operowaniu naświetleniem, czy
nasyceniem barwy zdjęcia, ale i dużą umiejętnością fotografowania zwierząt,
co wymagało niekiedy wiele cierpliwości, sprytu, a w niektórych przypadkach
wiele odwagi. Wybrane zdjęcia ukazywały w pełni piękno drzew, lasów oraz
ich mieszkaoców i zostały docenione przez jury:
I miejsce zajęła Monika Kocaj kl. 2THPS, II miejsce – Krystyna Kustra
kl. 1THL i III miejsce – Grzegorz Pinkowicz kl. 1TI zaś wyróżnienia zdobyły:
Dorota Łazor kl. 1THL i Aneta Brzuch z kl. 2THPS. Nagrody ufundowało
Nadleśnictwo Dynów, a wręczenia dokonało jury w składzie: Pani Małgorzata
Kaczorowska, Pan Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie
Stanisław Tymowicz i Pan Wicedyrektor ZSzZ w Dynowie Piotr Zdeb.
Nagrodzonym
uczniom
serdecznie gratulujemy i
życzymy
dalszego
rozwijania zainteresowao
fotografiką.

