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Konferencja pt. „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody”
20 March 2015
W dniach 17-18 marca 2015 r. odbyła się krajowa konferencja „Ogień a gospodarka leśna i ochrona
przyrody” zorganizowana przez Lasy Państwowe we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

Konferencję otworzyli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak i Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W spotkaniu udział wzięli m.in.
komendanci wojewódzcy i komendanci szkół PSP, dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP, przedstawiciele
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, świata nauki i ochrony środowiska.

Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w Łagowie (RDLP w Zielonej Górze) i został podzielony na
dwie sesje referatowe poświęcone zagadnieniom współpracy LP z PSP w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz celowemu wykorzystaniu ognia w ochronie przyrody. W tej sesji referaty
wygłosili zaproszeni goście z Niemiec, Hiszpanii i Szwecji, którzy przedstawili swoje doświadczenia
związane z wykorzystaniem ognia w ochronie przyrody i gaszeniu pożarów.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty terenowe w Nadleśnictwie Przemków (RDLP we
Wrocławiu), podczas których przeprowadzono demonstrację technik wypalania na 5 ha powierzchni
wrzosowiska. Wypalanie to było pierwszą w kraju próbą wykorzystania ognia w celu poprawy kondycji
wrzosowiska i zachowania bioróżnorodności.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu wypalania aktywny udział brali pracownicy Laboratorium
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Przebieg eksperymentu naukowego zabezpieczały wyspecjalizowane
w gaszeniu pożarów lasu jednostki gaśnicze PSP województwa dolnośląskiego.
Tekst i zdjęcia: R. Szczygieł, M. Kwiatkowski
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http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/ogien-w-gospodarce-lesnej-i-ochronie-przyrody
Ogień w gospodarce leśnej i ochronie przyrody
19.03.2015 | JERZY DRABARCZYK

fot. Jerzy Drabarczyk

fot. J. Drabarczyk

Dużą dawkę emocji uczestnikom i obserwatorom konferencji odbywającej się w dniach 17-18 marca
w Łagowie pod hasłem „Ogień w gospodarce leśnej” dostarczył drugi - praktyczny dzień spotkania. Po
raz pierwszy w Polsce eksperymentalnie, w celach naukowych wypalono wrzosowisko na terenie
Nadleśnictwa Przemków, RDLP we Wrocławiu.
Spotkanie, z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, wojska,
RDOŚ we Wrocławiu, władz lokalnych oraz ośrodków naukowych: Instytutu Badawczego Leśnictwa i
Uniwersytetu Wrocławskiego podzielono na dwa bloki tematyczne.
W pierwszym omówiono współpracę Lasów Państwowych z Państwową Strażą Pożarną. Poruszano
m.in. kwestie dotyczące systemu ochrony ppoż., głównie skupiając się na sprawach dotyczących
łączności, wykonywania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych, a także
nadzoru i kontroli w zakresie ochrony ppoż. nad lasami niepaństwowymi.
Podczas drugiego przeanalizowano, także korzystając z doświadczeń naukowców polskich a przede
wszystkim ekspertów zagranicznych z Niemiec, Szwecji i Hiszpanii, aspekt wykorzystywania ognia w
gospodarce leśnej i ochronie przyrody. - Jest to temat bardzo ciekawy, nie poruszany do tej pory, a
jednak funkcjonujący w wielu krajach, również europejskich. Doświadczenia jakie ma w tej kwestii
Europa są warte wykorzystania również i u nas - powiedział witając uczestników spotkania Adam
Wasiak, dyrektor generalny LP.
Paradoks ognia
Prof. Ryszard Szczygieł, kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL wyjaśnia, że są
różne podejścia do zjawiska pożaru. - W USA np. angażuje się wszystkie siły i środki na gaszenie

pożaru. Z kolei w Australii kładzie się większy nacisk na profilaktykę. Obecnie świat idzie w kierunku
nie tylko profilaktyki, ale i obcowania z ogniem oraz działań mających na celu minimalizowanie szkód
– podkreśla.
Według prof. Szczygła można mówić o negatywnym i pozytywnym aspekcie ognia. Pożyteczne
aspekty ognia zaczęto zauważać już w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku w USA.
Wtedy to naukowcy doszli do wniosku, że jedną z przyczyn wielkopowierzchniowych pożarów leśnych
było nagromadzenie w lasach olbrzymich ilości przesuszonych materiałów palnych. - Od tamtego
czasu coraz częściej zaczęto rozważać celowe stosowanie ognia w lesie, m.in. w celu zmniejszenia
ilości palnej biomasy, albo też gaszenia pożarów kontrogniem - mówi profesor.
Dlaczego wrzosowisko?
Leśnicy chronią cenne siedliska i bytujące w nich gatunki na różne sposoby. Czasem wystarcza
ochrona bierna, np. tworzenie rezerwatów, czasem potrzebna jest ochrona czynna, czyli działania
aktywnie zapobiegające degradacji chronionego siedliska (by nie przekształciło się w inne, mniej
cenne, by nie przestało być ostoją chronionych gatunków zwierząt). - Wypalanie to najlepszy sposób
odnawiania wrzosowisk. Zbiorowiska te mają trzy stadia rozwojowe. Tu w Przemkowie krzewinki były
już stare, odnawiały się słabo. Pomysł doświadczenia z wypalaniem zrodził się w styczniu, a
eksperyment trzeba było przeprowadzić zanim ruszy wegetacja roślin - wyjaśnia Jolanta Błasiak,
naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP.
Dodaje, że chodziło o to, żeby zmienić obecne stadium rozwojowe wrzosów. - Ogień umożliwi wzrost
nowych krzewinek, które będą kwitły, a to oznacza pożytek dla różnych gatunków owadów, w tym
pszczół. Nie będzie też drzew, które tu wyrosły w pierwszym stadium sukcesji. Oczywiście drzewa
można było wyciąć, wrzosy ściąć i tę biomasę spożytkować w inny sposób. Jednak wszystkie badania
pokazują, że najbardziej skuteczną metodą jest wypalanie - twierdzi.
Starano się tego dowieść na terenie byłego poligonu wojskowego w Nadleśnictwie Przemków, gdzie w
kontrolowany sposób leśnicy i naukowcy we współpracy z Państwową Strażą Pożarną wypalili około
5,5 ha wrzosowiska. Próba odbywała się pod kierunkiem Johanna Georga Goldamera,
reprezentującego Globalne Centrum Monitorowania Pożarów (GFMC) z Zespołu ds. Badań nad
Ekologią Pożarów Instytutu Chemii im. Maxa Plancka Uniwersytetu we Freiburgu (Niemcy). Działania
wspierali Egbert Brunn z Brandenburskich Lasów Państwowych oraz Anders Grannström z Wydziału
Ekologii Lasu i Zarządzania Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego, a także przedstawiciel Wydziału
Analiz Pożarów i Strategii Straży Pożarnej Katalonii (Hiszpania) oraz specjalista z Ukrainy zajmujący
się tematyką ochrony ppoż. lasu.
Po raz pierwszy w Polsce realizujemy takie doświadczenie, dlatego zaprosiliśmy gości z zagranicy aby
dzielili się wiedzą - wyjaśnia prof. Ryszard Szczygieł.
W zgodzie z prawem
Zorganizowane przez Lasy Państwowe doświadczalne wypalenie wrzosowiska spełnia warunki
legalności (czy to w świetle ustawy o lasach, czy ustawy o ochronie przyrody): jest związane z
realizacją zadań gospodarki leśnej, celowe i uzasadnione ważną potrzebą przyrodniczą, zaplanowane
w sposób wyłączający powstanie niekontrolowanego zagrożenia. Na przeprowadzenie tego
eksperymentu Nadleśnictwo Przemków otrzymało zgodę rady gminy Gromadka, która jest organem
odpowiedzialnym za ochronę użytku ekologicznego „Wrzosowisko Przemkowskie”, oraz pozytywną
opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Jest to sytuacja całkowicie odmienna od nielegalnego wypalania traw, prowadzonego wiosną na
łąkach, pastwiskach czy nieużytkach przez osoby prywatne. Wtedy dochodzi do niekontrolowanego,
stwarzającego realne zagrożenie dla przyrody, ludzi i ich dobytku, rozprzestrzeniania się ognia.
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http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=35361
Konferencja naukowa pod haslem "Ogien a gospodarka lesna i ochrona przyrody"
17 marca 2015 r. w Osrodku Wypoczynkowym w Lagowie, w Nadlesnictwie Swiebodzin (woj.
lubuskie) odbyla sie konferencja naukowa pod haslem "Ogien a gospodarka lesna i ochrona
przyrody".
W konferencji uczestniczyli lesnicy, strazacy i naukowcy - czolowi specjalisci krajowi i zagraniczni w
zakresie ochrony lasów i wykorzystania ognia w lesnictwie.
Panstwowa Straz Pozarna reprezentowal gen. brygadier Wieslaw Lesniakiewicz, komendant glówny
PSP wraz z zastepcami - nadbryg. Gustawem Mikolajczykiem i nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim.
Czy pozar moze miec pozytywny wplyw na ekosystem? Jak okielznac i wykorzystac ten zywiol w
zarzadzaniu lasami? Czy da sie zwalczac ogien ogniem? Na te i inne pytania odpowie doswiadczenie,
jakie w kolejnym dniu konferencji, tj. 18 marca br. zorganizowaly Lasy Panstwowe we wspólpracy z
Panstwowa Straza Pozarna.
W Nadlesnictwie Przemków (Regionalna Dyrekcja LP we Wroclawiu), w kontrolowany sposób lesnicy i
naukowcy podpalili ok. 5,5 ha wrzosowisk na terenie dawnego poligonu wojskowego. Ten sposób
odnowy wrzosowisk stosowany jest w wielu krajach, lecz w Polsce jest to pionierskie przedsiewziecie.
Operacje zabezpieczaja strazacy, a samo wypalenie odbywa sie wedlug wskazówek ekspertów z
Niemiec, Szwecji i Hiszpanii, posiadajacych ogromne doswiadczenie w tej dziedzinie. Na miejscu
obecny jest równiez dyrektor generalny LP Adam Wasiak i komendant glówny PSP wraz z zastepcami.
Celowe wypalanie wykorzystywane jest nie tylko jako sposób zarzadzania ryzykiem pozarowym w
lasach, ale tez jako metoda zwiekszania bioróznorodnosci lesnych ekosystemów czy ochrony
szczególnych siedlisk.
Zorganizowane przez Lasy Panstwowe doswiadczalne wypalanie wrzosowiska spelnia wszystkie
warunki legalnosci (czy to w swietle ustawy o lasach, czy ustawy o ochronie przyrody) - jest zwiazane
z wypelnianiem zadan gospodarki lesnej, celowe i uzasadnione wazna potrzeba przyrodnicza, a
przeprowadzone zostanie w sposób wylaczajacy powstanie zagrozenie pozarowego.
Na przeprowadzenie tego eksperymentu Nadlesnictwo Przemków otrzymalo pozytywna opinie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz zgode rady gminy Gromadka, która jest
organem odpowiedzialnym za ochrone uzytku ekologicznego "Wrzosowisko Przemkowskie".
Jest to oczywiscie sytuacja calkowicie odmienna od nielegalnego wypalania traw, z jakim czesto
mamy do czynienia wiosna, prowadzonego na lakach, pastwiskach czy nieuzytkach przez osoby
prywatne, stwarzajacy realne zagrozenie dla przyrody, ludzi i ich dobytku.
W konferencji udzial wzieli równiez m.in. Stanislaw Rakoczy - podsekretarz stanu w MSW, Ewa
Mankowska - wicemarszalek województwa dolnoslaskiego, Janusz Zaleski - zastepca dyrektora
generalnego LP ds. gospodarki lesnej, Wieslaw Krzewina - zastepca dyrektora generalnego LP ds.
strategii, organizacji i rozwoju, prof. dr hab. Jacek Hilszczanski - zastepca dyrektora Instytutu
Badawczego Lesnictwa, Janusz Dawidziuk - dyrektor Biura Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej, prof. dr
hab. Ryszard Szczygiel - kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, dyrektorzy RDLP z
poszczególnych obszarów, Halina Liberacka - zastepca regionalnego dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu, Pawel Pawlowski - inspektor ochrony przeciwpozarowej CSWL Drawsko, pplk Wieslaw
Ciesla - szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroclawiu, eksperci zagraniczni (z
Niemiec, Polski i Hiszpanii) oraz przedstawiciele Instytutu Badawczego Lesnictwa.
Opracowano na podst. informacji Dyrekcji Generalnej Lasów Panstwowych
Zdjecia: ml. kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp. i Lech Lewandowski, KW PSP Wroclaw
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http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-lesnicy-podpalili-pieciohektarowe-wrzosowiskozdjecia,nId,1700466
Leśnicy podpalili pięciohektarowe wrzosowisko [ZDJĘCIA]
Środa, 18 marca 2015 (12:59)
Leśnicy z Dolnego Śląska podpalili pięciohektarowe wrzosowisko w parku krajobrazowym koło
Przemkowa. Jak informuje reporter RMF FM Bartłomiej Paulus, to pionierski w Polsce eksperyment,
który ma pomóc w odbudowie łąki.

Wypalanie wrzosowisk jest stosowane często przez leśników z Niemiec
/Bartek Paulus /RMF FM

Leśnicy podpalili pięciohektarowe wrzosowisko
Zyski przewyższą straty. Po wypaleniu wrzosy odrosną z nasion i powstanie nowe wrzosowisko tłumaczył Marek Zięba z Lasów Państwowych.
W obecnych warunkach pogodowych pożar potrwa od godziny do maksymalnie dwóch godzin dodawał Andrzej Abulewicz ze straży pożarnej. Wypalanie rozpoczęło się o godzinie 13.
Do zabezpieczenia akcji zaangażowano prawie stu strażaków, w pogotowiu był też samolot gaśniczy.
Metodę wypalania wrzosowisk z powodzeniem wykorzystują już leśnicy w Niemczech czy Hiszpanii.

Tak wygląda pożar w Parku Krajobrazowym obok Przemkowa.
/Bartek Paulus /RMF FM
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http://www.prw.pl/articles/view/41305/Straznicy-spala-5-5-hektara-wrzosowisk#linkTxtMore
Strażacy podpalili 5,5 hektara wrzosowisk (ZDJĘCIA)
Andrzej Andrzejewski | Utworzono: 2015-03-18 12:58

zdjęcia: Andrzej Andrzejewski (Radio Wrocław)

Do tej pory gasili, dziś podpalali. Strażacy i leśnicy około godz. 13.00 podpalili około 5,5 hektara
wrzosowisk koło Przemkowa. Zakończenie całej operacji zaplanowano na godz. 19.00.
Rzecznik straży pożarnej Paweł Frątczak przyznaje, że gdyby nie klauzula eksperymentu naukowego,
spore problemy mieliby i leśnicy i strażacy, bo wypalanie jest przestępstwem:
To eksperyment, choć specjaliści z Niemiec, Szwecji i Hiszpanii zapewniają, że w ich krajach, dzięki tej
metodzie, udało się w szybki i skuteczny sposób odbudować wrzosowiska. Starszy brygadier Andrzej
Abulewicz z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zapewnił, że w tej
akcji straty będą niewielkie.
- Pracownicy leśnictwa mają odpowiednie urządzenia dźwiękowe. Przejdą i zwierzyna, która tam się
znajduje, zostanie wypłoszona. Wszystko jest pod kontrolą, ale każda akcja związana z ogniem niesie
za sobą ryzyko. W sytuacji, gdzie mamy do czynienia z pożarami powyżej jednego hektara, powstają
samoistne zjawiska związane z przepływem fali gorącego powietrza, które może powodować następne
pożary - tłumaczył przed rozpoczęciem akcji Abulewicz.

Ponad 20 lat temu w miejscu pożaru mieścił się poligon Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej.
To ekolodzy zadecydowali, by nieużytki przeobrazić w krainę wrzosów. Dzisiejszy pożar również
zostanie wzniecony pod kontrolą reprezentantów organizacji przyrodniczych.
*************************************

http://radioem.pl/doc/2396508.Splonelo-5-5-hektara
Spłonęło 5,5 hektara
dodane 2015-03-18 19:33
Krzysztof Król
Dziś podpalono 5,5 hektara przemkowskich wrzosowisk, aby je ochronić. Głupota? Nie! To metoda
stosowana w wielu europejskich krajach. W Polsce po raz pierwszy.
Krzysztof Król /Foto Gość Wrzosowiska rosną na terenie obszaru Natura 2000 w nadleśnictwie
Przemków
W kontrolowany sposób podpalono dziś obszar około 5,5 hektara przemkowskich wrzosowisk na
terenie dawnego poligonu wojskowego. – Czegoś takiego nie próbowaliśmy jeszcze w Polsce. To jest
już znane w krajach europejskich – wyjaśnia Adam Wasiak, dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Wypalanie wrzosowisk stosuje się m.in. w Niemczech, Szwecji i Hiszpanii. – Wrzos będzie bardzo
szybko regenerował się, a to wypalanie prowadzimy w takich warunkach meteorologicznych i
wilgotnościowych, żeby jak najmniej zaszkodzić faunie i florze – wyjaśnia Ryszard Szczygieł, kierownik
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. – Wrzos to jest tak naprawdę taka roślina, która dla
swojej kondycji potrzebuje od czasu do czasu ognia. Dobrym przykładem są tereny popoligonowe.
Może to brzmi trochę paradoksalnie, ale tutaj dzięki działaniom wojskowym takie wrzosowiska
utrzymały się aż do tej pory. Sukcesja brzozy, sosny może spowodować to, że za kilkanaście lat tych
wrzosów w ogóle tu nie będzie. Dzięki temu, co dzisiaj robimy, to, co tam rośnie w postaci nalotów
sosnowych czy brzozowych, zostanie uszkodzone przez ogień, a wrzos będzie miał przestrzeń otwartą
tylko dla siebie – dodaje.
Akcję zabezpieczało 20 zastępów straży. Dla strażaków był to przede wszystkim pracowity dzień. Ale
oprócz zabezpieczania eksperymentu mogli też zbierać nowe doświadczenia. – Będziemy mogli
zobaczyć: jak to zjawisko będzie przebiegało na tym obszarze; jaka będzie prędkość
rozprzestrzeniania pożaru; jak będzie się zachowywała tzw. kolumna konwekcyjna, czyli gorące gazy
powstające w wyniku spalania; jak one będą oddziaływały na technologię, którą chcielibyśmy
stosować, np. drony. Dziś są tu nie tylko strażacy, którzy będą ten pożar zabezpieczać, aby nie
wymknął się pod kontroli, ale jest też prawie cała kadra dowódcza, a także naukowo-dydaktyczna,
która będzie to doświadczenie przenosić potem na grunt normalnego szkolenia – tłumaczy gen.
Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
Przyrodnicy i strażacy podkreślają, że dzisiejszy eksperyment to sytuacja całkowicie odmienna od
zawsze nielegalnego wypalania traw, które stwarza realne zagrożenie dla przyrody, ludzi i ich
dobytku. – Nie dokonujmy własnych eksperymentów! Tylko podczas ubiegłej doby terenie naszego
kraju mieliśmy ponad 2 tys. zjawisk pożarowych. Większość z nich związana była z wypalaniem
poszycia gleby. To jest dla nas ogromny problem, bo wymaga zaangażowania wielu sił i środków
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo często te pożary
rozprzestrzeniają się na zabudowania mieszkalno-gospodarcze – wyjaśnia komendant główny PSP.
Wrzosowisko przemkowskie rozciąga się na przestrzeni kilkudziesięciu hektarów. Teren ten przez
wiele lat służył jako poligon. Od ponad 20 lat jest rezerwatem wrzosów.
Europejskie wrzosowiska tworzy głównie wrzos zwyczajny (calluna vulgaris), który ma cztery fazy
rozwoju: pionierską (3-10 lat), wzrostu (7-13 lat), dojrzałości (12-30 lat) i degeneracji (powyżej 30
lat). – Znany brytyjski ekspert w dziedzinie biologii środowiskowej i ochrony przyrody prof. Andrew S.
Pullin największą wartość dla ochrony przyrody mają wrzosowiska na wczesnym etapie sukcesji –
podkreślają leśnicy.
Eksperyment terenowy poprzedziła konferencja „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody” w
Łagowie z udziałem leśników, strażaków, naukowców.

Zdjęcia: Krzysztof Król
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Spalili wrzosowisko w Przemkowie
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Zobacz galerię zdjęć

Niezwykły eksperyment przeprowadzono dzisiaj w Borach Dolnośląskich koło Przemkowa. Leśnicy
celowo podpalili część wrzosowisk. Paradoksalnie chodziło właśnie o ratowanie tych krzewinek. Teren
objęty jest ochroną programu Natura 2000, słynie również z miodu wrzosowego, któremu Unia
Europejska nadała status produktu regionalnego.
Zgubne wypalanie traw Niebezpieczne wypalanie traw
To pierwszy taki eksperyment w historii Lasów Państwowych. Ogień podłożono po nadzorem
specjalistów, a nad wszystkim czuwały duże siły straży pożarnej.
Płomieni użyto przede wszystkim do pozbycia się niechcianych drzewek, tzw. samosiejek, które
zarastają wrzosowisko. Jest to tańsze od ich karczowania. Wrzosom pożar nie zaszkodzi i za kilka
tygodni odrodzą się dorodniejsze.
Wrzosowiska zarastają, od kiedy teren przestał być wykorzystywany przez wojskowych. Nie ma
bombardowań – nie ma pożarów. Strażacy oczywiście nie zmienili zdania na temat wypalania
nieużytków, a jest to obecnie plaga.
Eksperyment przyciągnął do Borów Dolnośląskich dziesiątki osób, w tym spore grono dziennikarzy.
Zdarzenie transmitowała nawet jedna ze stacji telewizyjnych.
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Eksperymentalne wypalanie wrzosowisk w dolnośląskich lasach
18.03.2015 14:34
Lasy Państwowe przeprowadziły w środę w dolnośląskich lasach pierwsze w Polsce eksperymentalne
wypalanie wrzosowisk. Celem eksperymentu jest m.in. ocena zastosowania kontrolowanego
wypalania wrzosowisk w odbudowie siedlisk tej rośliny.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska, kontrolowanym pożarem
objęto ponad 5 ha wrzosowisk na terenie dawnego poligonu wojskowego w Nadleśnictwie Przemków.
"Teren objęty kontrolowanym pożarem zabezpieczało 20 zastępów straży pożarnej oraz samolot
gaśniczy Lasów Państwowych. Wypalenie przeprowadzono według wskazówek ekspertów z Niemiec,
Szwecji i Hiszpanii" - podała rzeczniczka.
Celem eksperymentu jest m.in. ocena zastosowania kontrolowanego wypalania wrzosowisk w
odbudowie siedlisk tej rośliny. Kontrolowane wypalanie służące odnowie wrzosowisku jest od lat
stosowane z powodzeniem w niektórych krajach Europy Zachodniej.
Wrzos zwyczajny, będący dominującym gatunkiem tej rośliny w Polsce, po 30 latach wzrostu ulega
degradacji. Według brytyjskiego eksperta w dziedzinie ochrony środowiska, prof. Andrew S. Pullina
jedną ze skuteczniejszych metody odnowy i ochrony wrzosowisk jest wypalanie starych siedlisk tej
rośliny. "Wypalanie jest szeroko wykorzystywanym sposobem usuwania nagromadzonej ściółki i
odsłaniania nagiej ziemi, co ułatwia rozwój wrzosów z nasion. (...) na suchych wrzosowiskach
środkowej Europy wypalanie bardziej sprzyjało odrastaniu wrzosów niż ścinanie czy koszenie murawy"
- pisze Pullin w publikacji "Biologiczne podstawy ochrony przyrody".
Malinowska podkreśliła, że teren, na którym dokonano eksperymentalnego wypalania wrzosowisk leży
na obszarze europejskim Natura 2000 "Wrzosowisko Przemkowskie". "Najważniejszym przedmiotem
ochrony na tym obszarze są właśnie wrzosowiska (...) Pionierskie w Polsce kontrolowane wypalanie
niewielkiego fragmentu przemkowskiego wrzosowiska służyć ma sprawdzeniu skuteczności tej metody
usuwania krzewów i drzew oraz odmładzaniu krzewinek" - podała rzeczniczka.
Dodał, że kontrolowane wypalanie obszarów leśnych jest również stosowane jako metoda ochrony
przeciwpożarowej lasów. "Chodzi o to, by w sposób zaplanowany, kontrolowany i w ograniczonej skali
wypalać biomasę, która w naturalnych, nieprzewidzianych okolicznościach mogłaby stać się
zarzewiem dużo rozleglejszych i groźniejszych pożarów" - podkreśliła Malinowska.
Metoda kontrolowanego wypalanie lasów jest stosowana m.in. w USA, gdzie rocznie wypalane jest
około milion hektarów lasów. Ta praktyka stosowana jest również w Kanadzie, Australii czy Afryce
Południowej. Po fali tragicznych pożarów lasów w Portugalii, Hiszpanii i Francji, w 2006 r. powstał
projekt Fire Paradox, w którym uczestniczą podmioty z kilkunastu państw. "Jego celem jest
stworzenie dostosowanych do europejskich warunków standardów ochrony pożarowej naturalnych
obszarów, w tym sposobów kontrolowanego wykorzystania ognia w tym celu" - dodała Malinowska.
Kontrolowane wypalanie lasów stosowane jest również w celu zwiększania różnorodności leśnych
ekosystemów. W Szwecji w 2015 r. zaplanowano kontrolowane wypalanie lasów na powierzchni
ponad 2 tys. ha, również w rezerwatach przyrody. Tamtejsi leśnicy liczą, że dzięki temu na obszarach
objętych wypalaniem odrodzą się takie gatunki jak sasanka wiosenna czy gąska sosnowa.(PAP)
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Leśnicy podpalili pięciohektarowe wrzosowisko
Data dodania: 2015.03.18
Leśnicy z Dolnego Śląska podpalili pięciohektarowe wrzosowisko w parku krajobrazowym koło
Przemkowa. Jak informuje reporter RMF FM Bartłomiej Paulus, to pionierski w Polsce eksperyment,
który ma pomóc w odbudowie łąki. "Zyski przewyższą straty. Po wypaleniu wrzosy odrosną z nasion i
powstanie nowe wrzosowisko" - tłumaczy Marek Zięba z Lasów Państwowych. Akcję zabezpieczało
prawie stu strażaków, w pogotowiu był też samolot gaśniczy.
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