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W drugim numerze dodatku ekologicznego „Cztery Żywioły” prezentujemy 
kolejne ciekawe miejsca i osobliwości przyrodnicze regionu – tym razem 
środkowych i południowych Kaszub. W każdym z artykułów dotykamy tema-
tyki jednego z czterech żywiołów. W pierwszym z nich związanym z „ziemią” 
prezentujemy najwyższe wzniesienie na Kaszubach – szczyt Wieżyca  
– będący jednocześnie rezerwatem przyrody. W drugim artykule przedstawia-
my rzadką kaszubską piękność – troć jeziorową (wdzydzką) – związaną  
z „wodą”. Stefan Konczal w swym materiale o Borach Tucholskich nawiązuje 
do skrzydlatych mieszkańców tego terenu. Ich żywiołem jest „powietrze”. 
Na koniec przedstawiamy niszczycielską moc, ostatniego z żywiołów – „og-
nia” – czytelnik znajdzie tam wskazówki jak ustrzec piękne kaszubskie lasy 
od jego niszczycielskiego działania. 
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Najwyższy punkt na Kaszubach 
– rezerwat „Szczyt Wieżyca” 

Wieża widokowa 
na szczycie wzniesienia.
Fot. Andrzej Busler 
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Rezerwat „Szczyt Wieżyca” (kasz. Wieżëca) 
to ciekawy punkt na mapie przyrodniczej, jak 
i turystycznej Kaszub. Ciekawa jest flora tego 
miejsca, a dodatkowo to najwyższy punkt 
na Kaszubach położony 328,6 m n.p.m., 
posiadający świetne walory krajobrazowe. 
„Szczyt Wieżyca” to także najwyższe 
wzniesienie nie tylko na Kaszubach, lecz 
na całym Niżu Środkowoeuropejskim 
ciągnącym się od Brestu po Ural, a więc na 
przestrzeni kilku tysięcy kilometrów. Szczyt 
wchodzi w skład moreny czołowej Wzgórz 
Szymbarskich. 

Jak trafić nie niszcząc 
walorów przyrodniczych
Rezerwat „Szczyt Wieżyca” jest doskonale 
znanym miejscem na mapie turystycznej 
regionu. Leży w środkowej części Kaszub, 
w niezwykle malowniczym fragmencie 
Wzgórz Szymbarskich. Dotrzeć w to miejsce 
możemy na wiele sposobów. Najprostszym 
z nich jest transport samochodowy. W 
okolice rezerwatu dojedziemy kierując się 
od strony Trójmiasta lub Kościerzyny drogą 
krajową nr 20. 

Z tej drogi kierujemy się na Ostrzyce 
lub innym zjazdem na Szymbark. W obu 
wypadkach u podnóża szczytu natrafimy 
na sporej wielkości leśne parkingi. Wejścia 
do rezerwatu są oznaczone tablicami  

Dawna „Karczma pod wieżą”, dzisiejsza siedziba Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. 

Krzyż na szczycie Wieżycy. Fot. Andrzej Busler
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i czarnym szlakiem PTTK. W przypadku 
parkingu leżącego przy drodze wiodącej do 
Ostrzyc, aby dotrzeć w oznakowane wejście 
do rezerwatu musimy przejść około 100 
metrów szosą. Pamiętajmy, aby poruszać 
się wyłącznie wskazanym szlakiem. 
Sporym grzechem turystów w tym miejscu 
jest skracanie sobie drogi i próbowanie 
wytyczania nowych ścieżek. Czyniąc tak 
niszczymy walory przyrodnicze tego 
miejsca, a także narażamy się na spotkanie 
ze Strażą Leśną, które z pewnością zakończy 
się mandatem. Od obu parkingów czeka nas 
do przejścia kilkusetmetrowy odcinek, który 
zawiedzie na szczyt wzniesienia. Dla osób 
ze słabszą kondycją będzie to z pewnością 
spore wyzwanie. Najkrótsza i najmniej 
uciążliwa jest droga wiodąca od parkingu 
leśnego w Szymbarku. 
Innym sposobem dotarcia w to miejsce 
jest transport kolejowy. Od strony Gdyni 
lub Kościerzyny kilka razy dziennie kursuje 

pociąg. Wysiadamy na stacji Wieżyca 
i kierujemy się w stronę wspomnianej 
wcześniej drogi krajowej nr 20. Po około 
30 minutowym marszu dotrzemy w rejon 
oznaczonego wejścia.

Trochę historii
Już w czasach zaboru pruskiego  
w 1889 roku na szczycie najwyższego 
wzniesienia Wzgórz Szymbarskich stanęła 
wieża widokowa o wysokości 15 metrów, 
zbudowana z polnych kamieni i cegieł. 
Tuż przed wybuchem I wojny światowej 
została rozebrana. Opłatę za wejście 
na wieżę widokową pobierał właściciel 
„Karczmy pod Wieżycą”, który posiadał 
klucze do wieży (obecne zabudowania 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego). 
Nieopodal kamiennej wieży stała wojskowa, 
drewniana wieża obserwacyjna. Wstęp 
na nią był jednak zabroniony. Wieżyca 
zwana była przez Niemców Thurmberg.  
W 1900 roku planowano ustawić nową 
24-metrową wieżę-pomnik, która miała 
zwać się „Wieżą Bismarka”. Wzniesienie 
takiej budowli, ku czci niemieckiego 
kanclerza Otto von Bismarka, miało być 
symbolem niemieckiego panowania na 
Pomorzu. Wieża miała pełnić również 
funkcje przeciwpożarowe. Wybuch I wojny 
i związane z tym wydatki zniweczyły 
niemieckie plany. Wykonano jedynie 
fundamenty. W późniejszych latach 
na szczycie stanęła drewniana wieża Dawna ceglano-kamienna wieża stojąca na szczycie 

Wieżycy w czasach zaboru pruskiego. 

Widok z wieży widokowej. W oddali jez. Ostrzyckie  
i rezerwat „Ostrzycki las”.
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przeciwpożarowa. Zakończyła swój żywot 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. W 1996 roku wzniesiono 
okazałą, metalową wieżę z dwoma tarasami 
widokowymi. Ma ona wysokość 35 metrów. 
W 1998 roku nadano jej imię: „Kaszubska 
Wieża Widokowa im. Jana Pawła II”. Z jej 
najwyższej platformy rozciąga się piękny 
widok na pozostałe szczyty Wzgórz 
Szymbarskich oraz jezioro Ostrzyckie, 
wchodzące w skład Rynny Raduńskiej. Na 
drugim brzegu jeziora zauważymy kolejny 
ciekawy rezerwat „Ostrzycki las”. Okazała 
wieża widokowa jest ciekawą i znaną 
atrakcją turystyczną. Docierając do niej 
pamiętajmy jednak, że jesteśmy na terenie 
rezerwatu przyrody.

Rezerwat 
„Szczyt Wieżyca” to rezerwat przyrody, 
który został ustanowiony w 1962 roku. 
Wchodzi w skład Leśnictwa Drozdowo. 
Obejmuje on obszar 33,59 ha. Piaszczysto-
gliniaste stoki Wieżycy porasta piękny 
bukowy las. Wiele z drzew liczy około  

130-160 lat. W północno-wschodniej części 
rezerwatu natrafimy na młody, około 
pięćdziesięcioletni bukowy las z domieszką 
świerka i dębu. Głównym celem powstania 
rezerwatu jest ochrona zbiorowisk leśnych 
z dominującą kwaśną buczyną na stokach 
i wierzchołku Wieżycy. Występuje tu 
bogactwo roślin chronionych – gnieźnik 
leśny (podlegający ścisłej ochronie), 
kruszyna pospolita, przytulia wonna, 
konwalia majowa (chronione częściowo). 
Na terenie rezerwatu natrafiamy na 
rośliny ginące obecnie na Pomorzu  
– czerniec gronkowy i żywiec cebulkowy. 
W runie występują gatunki typowe dla 
kwaśnej i żyznej buczyny – gajowiec żółty, 
groszek wiosenny, przylaszczka pospolita, 
zawilec gajowy, sałatnik leśny, perłówka 
jednokwiatowa i inne.

Andrzej Busler

Archiwalne pocztówki pochodzą ze zbioru 
Marka Seydy. Autor artykułu składa 
podziękowanie za udostępnienie materiałów. 

Widok na Wieżycę przed I wojną światową od strony stacji kolejowej Wieżyca. 
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Troć jeziorowa

(wdzydzka)

Jedyna taka 

na Kaszubach
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Przyglądając się rodzajom ryb wystę-
pującym w pomorskich rzekach i jeziorach, 
znajdziemy dużo popularnych gatunków, 
bytujących w wodach wielu innych 
regionów Polski. Ciekawostką na tym 
tle jest rzadki gatunek troci jeziorowej 
(Salmo trutta morpha lacustris), należący 
do rodziny łososiowatych. Bliską kuzynką 
troci jeziorowej jest zdecydowanie częściej 
występująca w pomorskich rzekach troć 
wędrowna, która różni się ubarwieniem 
i dorasta do większych rozmiarów. Troć 
jeziorowa występuje w Polsce w zaledwie 
10 jeziorach położonych w dorzeczach 
górnej Wdy (Czarnej Wody), Brdy i Drawy. 
Spotkamy ją także w nielicznych jeziorach 
mazurskich. Jej najliczniejsza populacja 
spotykana jest w jeziorze Wdzydze na 
Kaszubach. Odmiana tej troci jeziorowej 
bywa czasem popularnie nazywana trocią 
wdzydzką. Populacja w tym jeziorze jest 
autochtoniczna. Wykształciła się wskutek 
izolacji geograficznej związanej z ostatnim 
zlodowaceniem. Troć jeziorowa osiąga 
przeciętnie długość 60-70 cm i ciężar około 
4-7 kg.
Jest to ryba dwuśrodowiskowa – w okresie 
żywienia przebywa w jeziorach, natomiast 
w okresie rozrodu – w rzekach. 
W różnych etapach życia barwa troci 
ulega zmianom. Złowiona w jeziorze 
posiada jasną barwę, grzbiet i boki 
usiane są ciemnobrązowymi plamami. W 
okresie godowym barwa troci jeziorowej 

staje się ciemniejsza. Na boku powstaje 
charakterystyczny srebrnolśniący pas  
z różowym zabarwieniem. 
Dojrzałość płciową ten gatunek osiąga  
w 3-7 roku życia. Tarło rozpoczyna się 
w okolicy połowy września, a czasem  
w październiku i trwa do listopada, rzadziej 
do grudnia. W tym czasie na Pomorzu 
ryby tego gatunku wędrują do rzek  
– Wdy i Trzebiochy. Samice budują gniazda  
w postaci kopców w żwirowym  
i kamienistym dnie, składając ikrę. Wylęg 
troci jeziorowej spędza w rzece od 1-3 lat, 
po czym wędruje do jezior jako tzw. smolt. 
Gatunek ten żywi się początkowo fauną 
denną. W jego jadłospisie dominują larwy 
muchówek, jętek, widelnic, chruścików, 
pierścienice, ślimaki, unoszone przez wodę 
dżdżownice lub owady chwytane nad 
powierzchnią wody. W późniejszym okresie 
życia w jeziorze, główny pokarm stanowią 
ryby takich gatunków jak ciernik, płoć, 
okoń, ukleja.

Zagrożenia
Populacja troci jeziorowej jest stosunkowo 
niewielka. Do jej zmniejszenia przyczynia się 
regulowanie rzek, co powoduje zniszczenie 
naturalnych tarlisk, zanieczyszczenie wód  
i powszechnie występująca w Polsce plaga 
kłusownictwa – zabijanie tarlaków i połowy 
niewielkich smoltów, które nie dożywają 
nawet do pierwszego tarła.

Troć jeziorowa. Rys. Marian Busler.
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Ochrona
Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku rozpoczęto pomyślnie rozwijającą 
się hodowlę młodych troci jeziorowych 
w rybackich ośrodkach zarybieniowych. 
Gatunek ten, podobnie jak inne ryby  
z gatunku łososiowatych tj. łosoś i troć 
wędrowna, objęty jest wieloma przepisami 
ochronnymi. Wymiar ochronny dla troci 
jeziorowej wynosi 50 cm, natomiast okres 
ochronny przypada od 1 września do  
31 stycznia. W ciągu doby wędkarz może 
złowić dwie sztuki troci jeziorowej liczone 
łącznie z trocią wędrowną i łososiem 
(Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 
Polskiego Związku Wędkarskiego).
W ramach ochrony tego gatunku w ostatnich 
latach na terenie Pomorza podejmowane są 
następujące działania:
– wykonano prace polegające na 
renaturalizacji koryta rzeki Wdy;
– przeprowadzany jest odchów narybku 

przez Zakład Rybacki „Wdzydze”. Tak 
odchowany narybek jest wypuszczany do 
rzeki. Działania te ZR „Wdzydze” realizuje 
wspólnie z Fundacją „EkoFundusz”; 
– w latach 2003-2006 Zarząd Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego dzięki dotacji 
EkoFunduszu przeprowadził obsadzenie, 
niektórych fragmentów Wdy olszą szarą. 
Przyczynia się to do poprawy warunków 
siedliskowych i odtworzenia starorzeczy. 
Wpływa także na polepszenie warunków 
bytowania i rozwoju troci jeziorowej;
– w latach 2008-2009 zbudowano 
przepławkę typu „pochylnia kamienno-
basenowa”, umożliwiającą zniwelowanie 
piętrzenia wynoszącego 2,3 m. Dzięki tej 
operacji ryby mogą bez przeszkód migrować 
rzeką. Przepławkę skonstruowano w spo-
sób zbliżony do naturalnego bystrotoku. 
Jej długość wynosi 44 m. składa się  
z 14 basenów.

Andrzej Busler

Pomorska rzeka Wda to miejsce gdzie występuję troć jeziorowa. Fot. Andrzej Busler.
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Strażnicy spokoju - stado żurawi. Fot. Tomasz Schada-Borzyszkowski.
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Materiał opracowano na podstawie artykułu Bogumiły Błaszkowskiej, Piotra Kamonta, Joanny Kramer-Kentzer  
z Pomorskiego Biura Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Czynna ochrona podmokłych łąk nadmorskich 
w rezerwacie przyrody Beka” oraz tekstu Krzysztofa Garstkowiaka „Dawno, dawno temu – Beka – była kiedyś taka 
osada”.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 

„Bory Tucholskie” 
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Będziemy chronić
Tylko to, co kochamy;
Będziemy kochać
Tylko to, co rozumiemy
Będziemy rozumieć
Tylko to, co  poznamy.

Baba Dioum  (Senegal)

Ptaki od zawsze budziły zainteresowanie 
człowieka. Zazdrość i podziw sprawiała ich 
umiejętność latania, przestrach i obawy 
towarzyszyły wyglądowi i zachowaniu sów 
i ptaków drapieżnych. Przesądy i zwyczaje, 
polowania, a nade wszystko nadmiernie  
i lekkomyślnie korzystający ze środowiska 
człowiek sprawił, że ptaki były wypiera-
ne ze swych naturalnych ostoi i siedlisk. 
Zaczęło ubywać gatunków, które nie 
były w stanie przystosować się do zmie-
nianego środowiska, inne wycofały się w 
niedostępne dla cywilizacji ludzkiej ostępy, 
ograniczając liczebność swych populacji. 
Szybko zrozumiano więc, że ptakom należy 

się ochrona. Z racji tego, że ptaki migrują 
na znaczne odległości, spora ich część 
gdzie indziej gnieździ się, a gdzie indziej 
zimuje, ich skuteczna ochrona wymagała 
współdziałania międzynarodowego. 
Pierwszą taką próbę ochrony ptaków  
o wymiarze międzynarodowym podjęto  
w Paryżu w 1902 roku podpisując „Konwencję 
o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rol-
nictwa”. W okresie międzywojennym ut-
worzono Międzynarodową Radę Ochrony 
Ptaków, która działała do 1993 roku. W tym 
też roku wiele organizacji z różnych krajów 
zajmujących się ochroną ptaków połączyło 
się w federację o nazwie BirdLife Interna-
tional.
Podstawowym dokumentem o znacze-
niu niemalże ogólnoeuropejskim (obec-
nie obowiązującym w 25 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej) było 
ustanowienie w 1979 r. Dyrektywy Rady 
EWG 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących 
ptaków (Directive on the Conservation of 
Wild Birds) potocznie nazywaną Dyrektywą 
Ptasią. Dokument ten został zmieniony 

Bocian czarny. Fot. Tomasz Schada-Borzyszkowski.
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dyrektywą 2009/147/WE z 30 listopada 
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Podstawowe cele Dyrektywy Ptasiej to:
– ochrona przed wyginięciem wszystkich 
istniejących współcześnie populacji ptaków 
występujących w stanie dzikim w Unii Eu-
ropejskiej;
– prawne uregulowanie handlu i odłowu 
ptaków;
– przeciwdziałanie niedopuszczalnym meto-
dom ich łapania i zabijania.
Załącznik nr 1 do Dyrektywy Ptasiej za-
wiera listę 182 gatunków ptaków, które 
powinny być chronione poprzez wyzna-
czenie najważniejszych terenów, na których 
występują gatunki z tej listy. Ochronie 
podlegają również wyznaczone obszary, 
na których regularnie występują gatunki 
ptaków wędrownych. 
Tereny  takiej ochrony ptaków zapro-
jektowane przez ministra właściwego  
ds. środowiska i zaopiniowane przez 
właściwe miejscowo rady gmin, a następnie 
zatwierdzone przez Radę Ministrów 

noszą nazwę Obszarów Specjalnej Och-
rony (OSO) (ang. Special Protection Ar-
eas). Po zgłoszeniu tak wyznaczonych ob-
szarów do Unii Europejskiej stają się one 
ogólnoeuropejską siecią obszarów chroni-
onych Natura 2000.
Na terenie Kaszub lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie wyznaczono następujące OSO:
– Bielawskie Błota
– Dolina Słupi
– Wielki Sandr Brdy
– Ostoja Słowińska
– Przybrzeżne wody Bałtyku
– Zatoka Pucka
– Ujście Wisły
– Lasy Lęborskie
– Puszcza Darżlubska
– Lasy Mirachowskie
– Bory Tucholskie
Obszar „ Bory Tucholskie” jest największą 
wyznaczoną ostoją ptaków w Polsce. Zajmu-
je powierzchnię 322535,6 ha i leży w trzech 
regionach administracyjnych: bydgosko-
toruńskim, słupskim i gdańskim. W jego 

Para gągołów. Fot. Tomasz Schada-Borzyszkowski.
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skład wchodzą m.in. następujące mezore-
giony: Bory Tucholskie, wschodnia część 
Równiny Charzykowskiej, północna część 
Doliny Brdy. Ostoję pokrywają w prawie 70% 
lasy, przy czym dominują siedliska borowe. 
Sieć wodna jest silnie rozwinięta, znajduje 
się tu ok. 60 jezior oraz rozliczne torfowiska.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Bory 
Tucholskie” swym zasięgiem obejmuje 
następujące formy ochrony przyrody:
– Park Narodowy Bory Tucholskie;
– rezerwaty przyrody w liczbie 29 w tym: 
Cisy Staropolskie w Wierzchlesie, Brzęki  
im. Z. Czubińskiego, Dolina rzeki Brdy, Źródła 
rzeki Stążki, Jezioro Laska, Nawionek, Piecki;
– parki krajobrazowe: Tucholski, Wdecki, 
Wdzydzki, Zaborski;
– Obszary Chronionego Krajobrazu w licz-
bie 13, w tym: Bory Tucholskie (część), Cho-
jnicko-Tucholski, Doliny Wierzycy, Lipuski.
Znaczna część OSO „Bory Tucholskie” 
pokrywa się z utworzonym (na mocy 
obradującej w Paryżu Międzynarodowej 
Rady Koordynacyjnej programu Człowiek  
i Biosfera) 2 czerwca 2010 roku Rezerwatem 
Biosfery „Bory Tucholskie” – dziesiątym  
i największym rezerwatem biosfery  
w Polsce.

Jakie ptaki chronimy 
w OSO „Bory Tucholskie”?
Inwentaryzacja ptaków przeprowadzona 
w 2008 roku wykazała, że na tym obszarze 
gnieździ się 112 gatunków, z czego aż 30 jest 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Ptasiej (gatunki zagrożone w państwach 
Unii Europejskiej).
Spośród gatunków lęgowych kwalifi-
kujących ostoję stwierdzono m.in.: bielika 
(13-20 par), kanię czarną (4-5 par), kanię 
rudą (15-24 pary), żurawia (601-800 par), 
bączka (5-8 par), bociana czarnego (12-19 
par), puchacza (5 par), lelka (564-730 par), 
zimorodka (132-160 par), lerkę (1600-2500 
par), derkacza (69-150 par).
Ponadto 9 występujących tu gatunków 
umieszczono w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt, a są to: bąk, bączek, kania czar-
na, kania ruda, bielik, kulik wielki, rybitwa 
białowąsa, puchacz, włochatka.
Bielik i derkacz uznawane są przez naukow-
ców za gatunki zagrożone globalnie.
Jak ważny dla ochrony ptaków jest ten 
obszar niech świadczą następujące dane: 
gnieździ się tu 17% całej krajowej popu-
lacji lelka kozodoja, 5,4 % populacji kraj-
owej żurawia i odpowiednio 10,5 % gągoła,  
7,3 % nurogęsi, 4,2 % zimorodka, 4,8 % rybit-
wy białowąsej.
Na podstawie wyników przeprowadzonej 
inwentaryzacji ptaków w ostoi „Bory 
Tucholskie”, jej autorzy twierdzą, że znajdu-
je się ona w grupie wyróżniających się ostoi 
w skali Polski i ma podstawowe znaczenie 
dla zachowania populacji tych gatunków 
ptaków.
Nie oznacza to, że ptaki są tu do końca 
bezpieczne. W dalszym ciągu poddawane 
są silnej presji, wynikającej z różnorakiej 
działalności człowieka. Największym 
zagrożeniem występującym na terenie 
całego obszaru OSO Bory Tucholskie jest 
zabudowa brzegów jezior wraz z masowym 
użytkowaniem rekreacyjnym i turystycznym 
akwenów wodnych w okresie lęgowym. 
Ostatnio obserwowanym tego efektem 
jest brak stanowisk lęgowych szlachara nad 

Sowa uszata. Fot. Mateusz Konczal.
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Jezioro Martwe. Fot. Mateusz Konczal.
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W artykule wykorzystano materiały zawarte w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny” tom 7 wydany przez Ministerstwo Środowiska oraz „Wyniki 
inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 
220001 (IBA PL026) Bory Tucholskie”, Sebastian Guentzel i Łukasz Ławicki.

jeziorami Wdzydze i Raduńskim. Były to 
jedyne na Pomorzu, poza rezerwatem 
Beka, miejsca lęgowe tego gatunku. Innym 
przykładem tego zjawiska jest brak gni-
azdowania na tym obszarze rybołowa, choć 
gdzie indziej jego populacja w ostatnich 
latach rośnie.
Inne ważne zagrożenia występujące na te-
renie ostoi to:
– zmiany stosunków wodnych i ich zanie-
czyszczenia;
– kłusownictwo i drapieżnictwo (norka 
amerykańska, jenot, lis, zwierzęta domowe 
tj. psy i koty);
– zbyt intensywna gospodarka łąkowa lub 
jej zaniechanie.
By chronić najrzadsze i najcenniejsze ga-
tunki ptaków, w oparciu o przepisy Ministra 
Środowiska ustanawia się strefy ochrony 
ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego ich 
przebywania. Buduje się sztuczne gniazda, 

zapobiega sukcesji roślinnej poprzez wypas, 
koszenie, wycinanie drzew i krzewów. 
Coraz bardziej popularne wśród rolników 
są programy rolno-środowiskowe w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, których celem jest ochrona 
siedlisk lęgowych następujących gatunków 
ptaków: biegusa zmiennego, błotniaka 
łąkowego, czajki, derkacza, dubelta, krwa-
wodzioba, kulika wielkiego, kszyka, rycyka 
i wodniczki.
Na coraz większą skalę podejmowane 
są działania edukacyjne społeczeństwa  
i właściwych służb w zakresie rozpoznawa-
nia ptaków.
Miejmy więc nadzieję, że wszystkie te 
działania i wysiłki przyczynia się do tego, 
że z naszej ornitofauny nie ubędzie nam już 
żaden gatunek.

Stefan Konczal

mgr inż. Stefan Konczal 
– jest absolwentem 
Akademii Rolniczej 

w Poznaniu, 
zawodowo związany 

z terenem Borów 
Tucholskich, pracował 

w Nadleśnictwach: 
Przymuszewo, 

Woziwoda, 
Trzebciny. 

Obecnie jest inżynierem 
nadzoru 

w Nadleśnictwie 
Dąbrowa,

 z zamiłowania 
ornitolog 

amator.
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Ogień w lesie
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Las to nieocenione dobro ludzkości. Można 
go uznać za dowód przemożnej potęgi 
przyrody, ale w konfrontacji z ogniem 
okazuje się bardzo kruchym klejnotem. 
O tym zagrożeniu dla lasu rozmawiamy  
z leśnikiem z Borów Tucholskich, inżynierem 
nadzoru w Nadleśnictwie Dąbrowa 
Stefanem Konczalem.

Szymon Radzimiński: Wydaje się, że niefraso-
bliwość ludzka, której skutkiem jest pożar  
w lesie, wynika z nieświadomości. Zapewne 
sprawcy pożaru często nie zdają sobie 
sprawy, jak łatwo może dojść do tragedii,  
a także nie wiedzą, jak poważne straty 
może powodować żywioł ognia. Czy mógłby 
pan przedstawić naszym czytelnikom 
zagadnienie wrażliwości ekosystemu na 
zagrożenie ogniem? Mam na myśli nie 
tylko kwestie ściśle techniczne, takie 
jak łatwopalność czy wilgotność ściółki. 
Interesujące są również bezpieczeństwo 
ludzi, aspekt ekonomiczny oraz długofalowe 
konsekwencje pożaru dla środowiska.

Stefan Konczal: Nie bez przyczyny mówi się, 
że ogień jest największym wrogiem lasu. 
Pożar potrafi w jednej chwili unicestwić 
pracę kilku pokoleń ludzi z nim związanych. 
Może zniszczyć całkowicie dotychczasowy 
ekosystem. Wysoka temperatura zabija 
wszystkie organizmy począwszy od grzy-
bów i roślin, w tym wiekowe drzewa, a 
skończywszy na owadach, ptakach i ssakach. 
W pamięci mamy wiele tragedii w 1992 roku, 
gdy w akcjach gaśniczych wielkich pożarów 
lasów ginęli strażacy. Dlatego leśnicy nigdy 
nie lekceważą tego żywiołu, za wszelką 
cenę starają mu się zapobiec, czynią dużo 
m.in. w zakresie działań informacyjnych, 
ostrzegawczych i edukacyjnych.
Każdy spalony fragment lasu to nie tylko 
konkretne straty finansowe, które da się 
zmierzyć utraconymi nakładami na jego 
wytworzenie, ale również pogorszenie 
właściwości biologicznych siedlisk leśnych  
w wyniku zniszczenia mikroflory, mikrofauny 
i struktury gleby. 

Ogień w lesie jest do pewnego stopnia 
zjawiskiem naturalnym, ale czy w naszych 
antropogenicznych lasach pożar może być 
pożądany?

Obecnie prawie nie ma lasów naturalnych,  
a więc takich gdzie przyroda rządzi się sama 
swoimi prawami. Pożary lasu powstające 
po wyładowaniach atmosferycznych były 
rzeczywiście zjawiskiem naturalnym. 
Po wypalonym lesie powstawały wolne 
przestrzenie, które stopniowo porastały 
najpierw rośliny zielne, później pojawiały 
się lekkonasienne gatunki drzewiaste, by 
stopniowo na takie pożarzysko powrócił 
wielogatunkowy zróżnicowany las. Proces 
taki trwał oczywiście w zależności od 
żyzności siedliska wiele dziesiątków lat. 
Obecnie lasy są zagospodarowane. Pełnią 
różnorakie funkcje od produkcyjnej i surow-
cowej przez ochronne i przyrodnicze do 
rekreacyjnej i krajobrazowej. Każdy ich 
ubytek, na przykład w wyniku pożaru, jest 
konkretną, wyliczalną stratą, do której 
leśnicy starają się nie dopuścić. 

Czy lasy naszego regionu są narażone na 
pożar w sposób specyficzny, np. ze względu 
na swoją strukturę, drzewostan, stosunki 
wodne, czy też przez zagrożenie ze strony 
działalności człowieka?

Klasyfikowanie obszarów leśnych do 
ka-tegorii zagrożenia pożarowego lasu  
w Polsce, odbywa się na podstawie metody 
opracowanej przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa. Metoda ta uwzględnia 
m.in. warunki przyrodniczo-leśne, wiek 
drzewostanów, typ siedliskowy lasu, średnią 
roczną liczbę pożarów, warunki klimatyczne 
określone średnimi temperaturami i opa-
dami, zanieczyszczenia powietrza emisjami 
przemysłowymi, intensywność ruchu 
turystycznego. Powyższe czynniki decydują 
o zaliczeniu nadleśnictw bądź parków 
narodowych do jednej z trzech kategorii 
zagrożenia pożarowego. I kategoria 
oznacza duże zagrożenie pożarowe,  
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II kategoria średnie zagrożenie, a III małe 
zagrożenie pożarowe. Nadleśnictwa 
położone w Borach Tucholskich należą do 
dwóch najwyższych kategorii zagrożenia 
pożarowego. 

Jakie środki przeznaczają Lasy Państwowe 
i ich ewentualni partnerzy na ochronę 
przeciwpożarową?

Koszty ponoszone przez Lasy Państwowe 
na ochronę lasu przed pożarami są nie-
bagatelne. W skali kraju sięgają kwot 
mierzonych w dziesiątkach milionów 
złotych. Dla nadleśnictwa, w zależności od 
kategorii zagrożenia pożarowego, są to 
kwoty obejmujące setki tysięcy złotych. 
Trudno mi się wypowiadać o budżetach 
straży pożarnej, ale z pewnością są one 
o wiele wyższe niż środki przeznaczane 
przez Lasy Państwowe na ochronę 
przeciwpożarową i z pewnością są zbyt 
niskie w stosunku do potrzeb.

Jakie środki ostrożności zaleciłby pan naszym 
czytelnikom wybierającym się do lasu?

Wystarczy, że będziemy przestrzegali 
podstawowej zasady nie używania ognia 
otwartego na terenie obszarów leśnych. 
Pamiętajmy również, że wjazd pojazdami 

silnikowymi do lasu jest niedozwolony. 
Wolno nam korzystać z takich dróg, 
które są oznakowane drogowskazami 
dopuszczającymi ruch po tych drogach.
Warto pamiętać, że stałym zakazem wstępu 
do lasu objęte są:
– uprawy leśne do 4 m wysokości;
– powierzchnie doświadczalne i drzewo-
stany nasienne;
– ostoje zwierząt;
– źródliska rzek i potoków;
– obszary zagrożone erozją.

Co powinniśmy zrobić w przypadku 
zauważenia zagrożenia pożarowego w lesie?

Podstawową i pierwszą reakcją każdej 
osoby, która zauważyła ogień w lesie 
powinno być zaalarmowanie straży 
pożarnej. Dlatego na wszystkich plakatach 
i tablicach o tematyce przeciwpożarowej 
widnieje numer alarmowy 998 lub 112. 
Ważnym jest, aby w miarę precyzyjnie 
określić miejsce, w którym zauważyliśmy 
ogień. Jeśli znamy numer telefonu do 
nadleśnictwa lub leśnictwa można tam 
także zadzwonić – wówczas ułatwi to obu 
służbom koordynację akcji gaśniczej. 

Dziękuję za rozmowę. Darz Bór. 
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Darz Bór.

Pożary są zaliczane do najważniejszych niebezpieczeństw zagrażających lasom. 
Występuje kilka rodzajów pożarów:

– pożar ziemny, zwany inaczej pożarem dolnym. Zalicza się do najczęściej występujących 
pożarów w Polsce. Materiałem palnym jest próchnica, ściółka, runo leśne, leżanina, 
chrust, podszyt, podrost;

– pożar ziemny powstaje w wyniku długotrwałej suszy i rozpalania ognisk na 
torfowiskach. Ogień trawi w tym wypadku pokłady torfu i murszu lub znajdujące się 
płytko pokłady węgla brunatnego. Ten rodzaj pożarów występuje w Polsce bardzo 
rzadko. Rozprzestrzenia się on bardzo wolno i niepostrzeżenie. Jest niezwykle ciężki do 
ugaszenia – stosuje się przekopywanie torfu i murszu, aż do skały macierzystej;

– pożar wierzchołkowy zwany czasem pożarem górnym. Rozprzestrzenia się w koronach 
drzew, najczęściej w drzewostanach sosnowych. Jego zaczątkiem bywa wielokrotnie 
pożar przyziemny poprzez korony niższych drzew i zwisające gałęzie. Podczas takiego 
pożaru, w wyniku różnic temperatur, tworzą się prądy powietrzne. Ogień rozprzestrzenia 
się w zależności od siły wiatru od kilku do kilkunastu kilometrów na godzinę. Zdarza się, 
że ten rodzaj pożaru przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przybiera formę 
kataklizmu.
 
– pożary pojedynczych drzew, które powstają na skutek rozpalania ognisk w starych, 
spróchniałych dziuplach lub w wyniku rozpalania ognia pod drzewami. Szybko ugaszone 
nie stanowią większego zagrożenia. 
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