Wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej w 2020 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

-

135 ha
88 ha

-

125 ha
192 ha
266 ha
1094 ha
25 ha

OCHRONA LASU
 Wykonanie zabiegów prognostycznych, profilaktycznych oraz ratowniczych
w 2020r.
1. Kontrola i zwalczanie szkodników wtórnych za pomocą pułapek
klasycznych – 207 szt.
2. Kontrola i zwalczanie szkodników wtórnych świerków za pomocą pułapek
feromonowych – 80 szt.
3. Korowanie drzewa świerkowego zasiedlonego przez korniki – 301 m3.
4. Wyznaczanie drzew:
 przypłaszczkowych – So (7 389 szt.)
 trocinkowych – Św (1 345 szt.).
5. Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny – 230 szt.
6. Kontrola występowania motyli brudnicy mniszki metodą transektu.
7. Pozostawianie biogrup na powierzchni zrębów zupełnych.
8. Zabiegi pielęgnacyjne w 4 remizach leśnych.
9. Czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych – 3 982 szt.
10. Ochrona upraw i młodników przed zwierzyną – 254 ha.
11. Wykładanie drzew zgryzowych dla zwierzyny – 60 033 szt.
12. Kontrola i zwalczanie ryjkowców (mechanicznie) –20 ha.
OCHRONA PPOŻ
W 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Jedwabno odnotowano 1 pożar lasu o łącznej
powierzchni 0,01 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,
 38 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 2020 ro kuwyłożono
846 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 2020 roku zebrano 92 m3 śmieci. Koszt sprzątania lasu
wyniósł 22 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) 5 tras rowerowych:
 typowo leśna w miejscowości Czarny Piec – 7,5 km
 przebiegająca wzdłuż drogi krajowej Jedwabno – Dłużek – 3 km
 wokół Jez. Omulew na trasie Natać Wielka – Jabłonka – 14 km
 szlak generała Samsonowa (część) – 25 km
 szlak bursztynowy (część) - 13 km
b) 3 trasy do jazdy konnej o łącznej długości 31,40 km oraz część
długodystansowego szlaku o długości 23 km
c) 25 miejsc postoju pojazdów
d) 2 ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, wzdłuż których ustawione są tablice
poglądowe, eksponaty, a w miejscach odpoczynku – stoły oraz 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”

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 oraz na
obozach harcerskich, spotkania w izbie edukacji leśnej, szkółki leśnej,
edukacja na ścieżkach dydaktycznych i w innych miejscach edukacji).
W 2020 roku działalność edukacyjna była w znacznym stopniu ograniczona ze
względu na sytuację epidemiczną w kraju.
WYKONANIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Remonty i modernizacje osad
W 2020 roku:
 wybudowano nowe ujęcie wody (studnię głębinową) o głęb. 19 m
wraz z przyłączem wodociągowym i wspólnym węzłem hydroforowym
na potrzeby 2 leśniczówek w Zimnej Wodzie, gmina Nidzica,
 wybudowano nowe ogrodzenie szkółki leśnej Omulew w leśnictwie
Dębowa Kępa, o długości 1.123 mb (z 2 bramami i 2 furtkami) oraz wysokości
2,40 m, z siatki stalowej, zamontowanej na wbetonowanych w gruncie
słupkach z rur stalowych, po uprzedniej rozbiórce dotychczasowego
ogrodzenia wybudowanego w 1982 r.,
 w budynkach funkcyjnych:
1. pomalowano elewację, wyremontowano drewnianą stolarkę okienną
oraz
elementy
zagospodarowania
terenu
(fragment
opaski
odwadniającej, chodnika oraz elementów ogrodzenia nadleśniczówki
w Jedwabnie;
2. dokonano remontu bieżącego cokołu, opaski odwadniającej oraz elewacji
budynku gospodarczego przy leśniczówce Nowy Las w Nowym Lesie,
gmina Jedwabno
3. dokonano remontu bieżącego budynku gospodarczego (drewnianej
stodoły) oraz remontu ogrodzenia przy leśniczówce Uścianek w Kocie,
gmina Jedwabno,
4. w budynkach podleśniczówek i innych budynkach mieszkalnych
(nie funkcyjnych):
 dokonano przebudowy lokalnej kotłowni z wymianą kotła
centralnego ogrzewania na nowy, 5 klasy i drobnej rozbudowy
instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
w Dłużku, Al. Dębowa nr 1, gmina Jedwabno;
 w budynkach i obiektach administracyjnych robót remontowych w 2020 roku:
dokonano remontu ścian i dachu składu opału przy wyłuszczarni nasion w
Jedwabnie
Budowa nowych leśniczówek
W 2020 roku w nadleśnictwie nie wybudowano nowych leśniczówek.

Budowa i remont dróg
W 2020 roku nie powstały żadne nowe drogi.
Bieżące zadania z utrzymania dróg leśnych przeprowadzone zostały na łącznej
długości 182,47 km.
POZYSKANIE I SPRZEDAŻ DREWNA
 pozyskanie drewna w 2020 roku
Ogółem
- 127 903 m3
W+S (drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe) - 122 872 m3
M (drewno małowymiarowe)
5 031 m3
 sprzedaż drewna w 2020r.
Ogółem
- 125 705 m3*
W+S (drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe) - 118 425 m3
M (drewno małowymiarowe w tym zrębki)
- 7 280 m3
SZKODNICTWO LEŚNE
 Kradzieże drewna
Straż Leśna w 2020 roku stwierdziła 1 przypadek kradzieży drewna, kradzież
zakwalifikowana została jako wykroczenie, więc sprawca został ukarany
mandatem karnym.
 Działania ograniczające nielegalne pozyskiwanie drewna
Straż Leśna w 2020 roku przeprowadziła 8 akcji związanych z kontrolą
legalności
pozyskania
oraz
zgodności
przewożonego
drewna
z dokumentacją będące działaniami prewencyjnymi, zapobiegającymi wzrost
przypadków kradzieży drewna. Skontrolowano 33 pojazdy przewożące
drewno. Podczas kontroli sprawdzono pochodzenie surowców drzewnych
oraz legalność ich pozyskania. Łącznie skontrolowano 920 m 3 drewna.
 Kłusownictwo
W 2020 roku nie odnotowano żadnego przypadku kłusownictwa na terenie
Nadleśnictwa Jedwabno.


Bezprawne korzystanie z lasu
W 2020 roku odnotowano 318 przypadki bezprawnego korzystania z lasu:
85 z nich zakończono postępowaniem mandatowym na łączną kwotę
8 050 zł, 233 przypadków zakończono pouczeniem w trybie art. 41 Kodeksu.
Wykroczeń. Największą ilość zdarzeń stwierdzono w okresie letnim, podczas
wypoczynku turystów nad brzegami jezior oraz przez wędkarzy
dojeżdżających do brzegów jezior.

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.

