Jak okiem sięgnąć widzimy młodniki.
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Sadzonki jodły rosną na ogrodzonych dzięki WFOŚiGW we Wrocławiu plantacjach, co pozwala chronić je przed jeleniowatymi.
Foto: Jacek Zyśk

Zyta Bałazy, nadleśniczy i Krzysztof Krakowiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba na plantacji jodły.
Foto: Jacek Zyśk

Ważnym zadaniem nadleśnictwa jest także mała retencja
Foto: Jacek Zyśk

Tworzone są przejścia w ogrodzeniach, aby ci którzy chcą wejść na teren szkółki, mogli to zrobić, aby zebrać jagody i grzyby, ale niestety część z ludzi nie korzysta z tego ułatwienia, tylko niszczy siatkę w innym miejscu.
Foto: Jacek Zyśk

BY las znów stał się fabryką wody i powietrza

Pasma górskie Sudetów Zachodnich do XVIII wieku pokrywały lasy pierwotne, na pogórzach i reglu dolnym rosły buki, szumiały jodły i jawory, a na reglu górnym bory świerkowe. 

Przyczyny klęski
– Pod koniec XVIII wieku nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu hutniczego i górniczego, któremu towarzyszył masowy wyrąb lasów. Cięto praktycznie wszystko tzw. zrębami zupełnymi – mówi Zyta Bałazy, nadleśniczy w Nadleśnictwie Szklarska Poręba.
W XVIII i XIX wieku zastąpiono te różnorodne lasy szybko rosnącym i przynoszącym dochody świerkiem i to nie rodzimym, ale pochodzącym np. z Alp. Była to niewątpliwie jedna z przyczyn późniejszego tak szybkiego wymierania lasów w Górach Izerskich. Główną jednak przyczynę stanowiły kwaśne deszcze powstałe w wyniku olbrzymiej emisji tlenków siarki i azotu w połączeniu z parą wodną. Sprawcami tej zabójczej dla lasów emisji były niemieckie, czeskie i polskie elektrownie położone na obszarze Czarnego Trójkąta. Pod koniec lat 80. zaczął się drugi etap klęski, czyli atak szkodników na osłabione przez kwaśne deszcze drzewostany. Na ten teren wkracza cały atlas Amana, znany leśnikom atlas szkodników owadzich. Początkowo szturm przypuściła wskaźnica modrzewianeczka, która niszczyła igły na świerkach. Walczono z nią na prawie 10 tys. ha lasów położonych nie tylko na terenie nadleśnictwa Szklarska Poręba, ale także na terenie nadleśnictwa Świeradów. Walczono różnymi metodami, niestety środki używane do tępienia tego małego motylka niszczyły także inne owady, również te pożyteczne dla lasu. Później kornik drukarz dokończył dzieła zniszczenia, a jego gradacja była tak duża, że nie atakował jak to zwykle czyni osłabionych drzewostanów, lecz również zdrowe. Początkowo nie nagłaśniano tej tragedii, bo ówczesna propaganda zakładała, że takie wspaniałe elektrownie nie mogą być przyczyną zniszczeń w lasach. Światu tragedię lasu w Górach Izerskich pokazali... Amerykanie, którzy zrobili zdjęcia satelitarne. 
– Na te tereny przyjechałam wraz z mężem leśnikiem w 1984 roku, byliśmy przerażeni wielkością zniszczeń. Powyżej 800 m n.p.m. las był martwy, sterczące kikuty drzew bez igieł, nie było słychać śpiewu ptaków, nie było nawet żmij, nie było też grzybów. Były tylko jeleniowate, które niszczyły część naszych późniejszych nasadzeń. W 1995 roku znaleziono pierwsze prawdziwki, zaczęły wracać ptaki, obecnie na naszym terenie jest orzeł bielik – wspomina Zyta Bałazy.

Trudna odbudowa
Ale żeby życie zaczęło wracać na te tereny, leśnicy i ich sprzymierzeńcy musieli podjąć ogromny wysiłek.
– Usuwać skutki klęski pomagali nam ludzie z całej Polski, nie tylko leśnicy. Przyjechali tu również np. Rumuni. W akcję tę włączyli się naukowcy ze wszystkich uczelni rolniczych, z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Próbowano ustalić jak najlepszy skład gatunkowy sadzonek, które miały tu trafić. Rozpatrywano różne koncepcje przywrócenia terenów poklęskowych. Proponowano np., aby sadzić gatunki obce, inni mówili, aby próbować odbudować drzewostany zbliżone do naturalnych. Zastanawiano się jak zatrzymać erozję gleb, co zrobić, aby możliwie najszybciej las stał się fabryką wody i powietrza – mówi nadleśniczy Zyta Bałazy. 
Początkowo na te tereny wprowadzono tzw. ciężki sprzęt, który obalał posusz, a następnie mielił go wraz z wierzchnią warstwą gleby. Na tak przygotowane podłoże sadzono sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym, które niestety przy tych ekstremalnych warunkach zamierały. Potem wprowadzono trochę inny system. Na specjalną folię układano sadzonki z bryłkami w doniczkach foliowych. Niestety dochodziło do zrastania korzeni ułożonych obok siebie sadzonek, przy okazji wprowadzano też duże ilości śmieci z folii, której nie zawsze udało się uprzątnąć.
Równolegle prowadzono cały czas badania, aby opracować taki system produkcji sadzonek z bryłką, który umożliwiłby prowadzenie prac odnowieniowych nie tylko wiosną. 
– Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na sadzonki, jakie było na tym terenie, w Kostrzycy powstała szkółka kontenerowa, która dostarcza nam i innym nadleśnictwom bardzo dobry materiał sadzeniowy odporny na trudne warunki. W naszym nadleśnictwie jest też szkółka w Piechowicach – powiedział Krzysztof Krakowiak, z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba dodając, że podczas usuwania skutków klęski musiano także ciąć ogromne ilości drzew, aby ratować surowiec narażony na zmasowany atak szkodników. 
Na problemy z odnawianiem sadzonek ogromny wpływ miał oczywiście stan gleby, która była zdegradowana. Kwaśne deszcze nie tylko parzyły liście, również trafiały w głąb gleby zakwaszając ją. W jej składzie brakowało potasu, wapnia fosforu i innych potrzebnych roślinom związków. Należało więc podjąć działania, aby ten stan zmienić.
– W 1996 roku dostaliśmy wsparcie z funduszy unijnych na wysypywanie wapna dolomitowego pod sadzonki – wspomina Zyta Bałazy i dodaje: – Na powierzchni około 1600 ha sypaliśmy pod każde drzewko odpowiednio wyliczoną miareczkę, praca była potwornie ciężka.

Tu las ucierpiał najbardziej
Jesteśmy na wysokości 1100 m n.p.m. na Wysokim Grzbiecie Izerskim, tu las ucierpiał najbardziej, bo warunki są naprawdę ekstremalne. Średnie temperatury osiągają zaledwie plus dwa stopnie, nawet w lipcu odnotowano tu temperatury poniżej zera. Obecnie jak okiem sięgnąć widzimy młodniki i uprawy poklęskowe i tylko niewielkie fragmenty starych drzewostanów.
– To wielkie szczęście, że one się uchowały, dzięki temu młode sadzonki miały osłonę – podkreśla Krzysztof Krakowiak. 
Na tej wysokości najlepiej rośnie świerk, jesteśmy w jego królestwie – 70% drzewostanów to świerk. 
– Musieliśmy jednak posadzić taki gatunek świerka, który wytrzyma ten klimat, szukaliśmy nasion np. w Karkonoszach, oczywiście pochodzących od świerków rosnących na tych samych wysokościach – mówi Krzysztof Krakowiak.
Rosną tu też brzozy, jarzębiny, a także modrzewie. 
Modrzew został posadzony nieprzypadkowo, gubi bowiem igliwie na zimę, co powoduje szybszy rozkład ścioły, druga przyczyna to fakt, że bardzo głęboko się zakorzenia i stabilizuje drzewostany o płytkim systemie korzeniowym np. świerki. 
– Usuwanie klęski było bardzo utrudnione, ekstremalne warunki powodowały, że nawet to, co zostało posadzone z dotrzymaniem wszystkich rygorów, tzn. rodzimy ekotyp, gatunki odpowiednie do tej wysokości: świerk, brzoza, jarzębina, marzły. Przebudowę utrudniały nam także jeleniowate, które pałowały młode sadzonki – mówi nadleśniczy Zyta Bałazy podkreślając, że tak wielkie zadanie, jakim było zagospodarowanie terenów poklęskowych, nie byłoby możliwe bez pomocy Lasów Państwowych, WFOŚiGW we Wrocławiu, a także Fundacji EkoFundusz.

Mała retencja i torfowiska
Ważnym zadaniem nadleśnictwa jest także mała retencja. Zjeżdżamy kilkaset metrów w dół i jesteśmy nad zbiornikiem Rychlik, który utworzono na rzece Czeska Struga. Zbiornik ten został wybudowany dzięki miejscowemu leśniczemu, który przy okazji cięć pielęgnacyjnych zauważył starą zabudowę. Okazało się, że w tym miejscu Niemcy mieli zbiornik, który niewielkim kosztem udało się odtworzyć. 
To oczywiście nie jedyny zbiornik retencyjny na terenie nadleśnictwa, zbudowano także dwa zbiorniki na Kwisie. Wszystkie spełniają bardzo ważne funkcje – przeciwpowodziowe, turystyczne, dzięki nim zwiększyła się także liczba gatunków roślin i zwierząt tu żyjących. 
Na terenie nadleśnictwa znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Dwa z nich to wyjątkowo cenne torfowiska. Torfowisko Izerskie z największym w Polsce stanowiskiem brzozy karłowatej oraz Torfowiska Doliny Izery – największy w kraju rezerwat chroniący torfowiska górskie. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba oraz Świeradów. 

Czas na jodłę
Z terenem Gór Izerskich związana jest także jodła, której również nie ominęła tragedia. Jodła na tych terenach rosła od zawsze. Był to gatunek szczególny – jodła pospolita, ale odmiana łużycka, klimatyp hercyński. 
– Smutna historia jodły rozpoczęła się także w XVIII wieku, wówczas oprócz buka wycięto również jodłę. Wycinano też inne drzewa, więc jodła nie mogła rosnąć, bo jako specyficzny gatunek musi rozwijać się pod osłoną innych drzew – mówi Zyta Bałazy.
Dzieła zniszczenia jodły dokonała wspomniana klęska ekologiczna, ponieważ jest to gatunek bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia.
– Mija kolejne 20 lat, mamy rok 2000, poprawił się stan powietrza, zrobiono wiele inwestycji poprawiających stan środowiska, założono wiele instalacji odsiarczających, zamknięto część elektrowni, wykonaliśmy najpilniejsze prace związane z restytucją lasów, możemy powiedzieć, że wszystkie powierzchnie poklęskowe zostały odnowione – wszędzie rośnie las. Postanowiliśmy więc postarać się przywrócić jodłę tym terenom – mówi Zyta Bałazy.
Do podjęcia decyzji o restytucji jodły przyczynił się także fakt, że w 1995 roku, po latach, leśnicy znów zaobserwowali szyszki na tych jodłach, które uniknęły eksterminacji. Wniosek z tego był taki, że na tyle poprawił się stan środowiska, że jodła zaczęła lepiej funkcjonować.
Najpierw przystąpiono do inwentaryzacji drzew jodły, którym udało się przetrwać. Łącznie na terenie nadleśnictwa na ponad 14 tys. hektarów udało się znaleźć około 500 sztuk jodły powyżej 60 lat. Ponumerowano te drzewa, a wczesną wiosną pobrano z nich tzw. zrzezy, czyli fragmenty gałązek i zaszczepiono je na dwu- i trzyletnich sadzonkach jodły z innego nadleśnictwa. Szczepy te trafiły na plantacje nasienne zachowawcze, na które trafiły też sadzonki jodły z innych nadleśnictw wysokogórskich. 
– Rozmnożyliśmy tę jodłę wegetatywnie. Szczepy jodły zależnie od pochodzenia i przeznaczenia sadziliśmy w plantacjach na różnych wysokościach, zależnie od tego, gdzie sadzonki mają trafić czy na wysokości 400 m, 400–600, 600–800 m n.p.m.
W naszym nadleśnictwie taka plantacja powstała w leśnictwie Kamieńska Góra na wysokości 450 m n.p.m. na żyznych glebach i mamy nadzieję, że te szczepy będą obradzały i mniej więcej po 15–20 latach pojawią się pierwsze szyszki. Mamy nadzieję, że z ha plantacji uzyskamy około 500 kg szyszek, czyli około 50 kg nasion – mówi Zyta Bałazy.
Potrzeby są ogromne, bo udział jodły w Nadleśnictwie Szklarska Poręba to zaledwie 0,018%. Niewiele lepiej jest w całych Sudetach Zachodnich, gdzie w 1996 roku udział jodły w drzewostanach stanowił około 0,36%. Aby doprowadzić do zakładanego 18% udziału jodły w Sudetach Zachodnich, należałoby rocznie uzyskiwać około tony nasion, efekt ten udałoby się przy takich założeniach osiągnąć w ciagu...100 lat. 
Jesteśmy na wysokości około 600 m n.p.m., widzimy zasobne drzewostany świerkowe, tu w ich cieniu będzie wprowadzana jodła, a także buk i jawor. Na razie sadzonki jodły rosną na ogrodzonych dzięki WFOŚiGW we Wrocławiu plantacjach, co pozwala chronić je przed jeleniowatymi. Niestety zdarza się, że ogrodzenia te są niszczone przez wandali.
– Las jest dla ludzi, tworzymy nawet przejścia w ogrodzeniach, aby ci, którzy chcą wejść na teren szkółki, mogli to zrobić, aby zebrać jagody i grzyby, ale niestety część z ludzi nie korzysta z tego ułatwienia, tylko niszczy siatkę w innym miejscu. Ogromnym problemem są także pozostawiane ogromne ilości śmieci – mówi Zyta Bałazy.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest bardzo specyficzne. Leśnicy gospodarują bowiem na terenie położonym na różnych wysokościach od 350 m n.p.m. do wysokości 1100 m n.p.m. Na dole są zupełnie inne gleby, inne gatunki, które nie ucierpiały podczas klęski ekologicznej, rośnie piękny dorodny las. Niestety specyficzne położenie nadleśnictwa nie pozwala o sobie zapomnieć i co jakiś czas musi się ono zmagać z różnymi trudnościami.
– Wydawało się, że praca będzie prowadzona bez specjalnych zakłóceń, niestety latem dotknęła nas powódź. Straty są ogromne, zupełnie zalało nam szkółkę polową w Piechowicach, część upraw jest już nie do odtworzenia. Zostało zniszczone około 300 tys. sadzonek jodły i buka. Na szczęście produkujemy też sadzonki w tunelach, część z nich przetrwała. Nadleśnictwo poniosło też inne straty, powódź zniszczyła drogi, budynki, znów musimy likwidować zniszczenia – mówi Zyta Bałazy.
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