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Służby leśne Zakładu lasów Poznańskich wyrażają oburzenie przyznaniem nam nagrody
"czarnej pyry" za wycinkę drzew, której celem było ratowanie lasku MarceJrńskiego i prowadzenie
trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej lasów komunalnych miasta Poznania.
Pomimo szczegółowej informacji udzietone] Pani Jułii Theus oraz Panu Marcinowi
Majewskiemu, potwierdzającej zasadność i zgodność z obowiązującym prawem wycinkiT mającej
na celu ratowanie drzewostanu i uchronienie go przed rozwojem chorób grzybowych i masowej
gradacji szkodników wtórnych, Zakładowi Lasów Poznańskich przyznano "czarną pyrę". Fakt ten
jest nie do przyjęcia, godzi w dobre imię leśników, którzy ponoszą wiele wysiłków żeby zachować
drzewostany dla przyszłych pokoleń, planując prace leśne ze 100 letnim wyprzedzeniem.
Charakter cięć prowadZonych w grudniu 2019 r. nie wykraczał poza cięcia sanitarne,
mające na celu poprawę zdrowotności
Lasku Marcełińskiego
oraz bezpieczeństwa
osób
przebywających w lesie, a dotyczył drzew suchych i obumierających.
W następstwie postępujących zmian kfimatycznych, wiełołetn1ej suszy (co za tym idzie,
obniżania się poziomu wód gruntowych),
a także niedostosowania
istniejącego
składu
gatunkowego do siedliska jako następstwa zalesiania gruntów porolnych w latach 50 XX W., lasy
położone na obszarze trudnym dła ich rozwoju - dużej agłomeracjj miejskiej, narażone są na
szkodliwe oddziaływanie niekorzystnych czynników znacznie bardziej niż lasy pozamiejskie,
stanowiące duże, zbite kompleksy leśne. W przypadku brzóz, coraz częstszym zjawiskiem
zachorowań staje się zjawjsko tzw. śłuzotoku brzóz, związane z zakłócaniem gospodaoowodnej,
natomiast drzewostany sosnowe rosnące na gruntach porolnych rosnące na niewłaściwym dla nich
typie siedliskowym lasu są bardziej podatne na choroby grzybowe. Taki stan rzeczy skutkuje
wzmożonym usychanłem drzew, które stanowią niebezpieczeństwo, zarówno dła spacerowiczów
jak i fasu, gdyż dają możliwość pojawienia się szkodników wtórnych w nadmiernych ilościach,
narażając drzewostany na zjawisko gradacji owadów.
Należy nadmienić, łż w grudniu 2019 r. na terenie Lasku Marcełińsldego pozyskano 248 ro3
drewna a wartość ta stanowi niewielki procent także w skałi rocznego pozyskania wynikającego z
zapisów obowiązującego
planu urządzenia lasu, łączne pozyskanie w roku 2019 było
porównywalne z Jatam4 wcześniejszymi. Zaburzenie poglądu na zaistniałą sytuację może być
spowodowane

faktem ułożenia surowca drzewnego

pozyskanego

z całości kompleksu
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leśnego

w stosy zlokalizowane w jednym miejscu, co podyktowane jest z przyczyn logistycznych takich jak
zmniejszenie kosztów jego pozyskania, ochrona ścioły leśnej i istniejących dróg. Jednocześnie
w ostatnim czasie obserwujemy problem zbytu drewna, co skutkuje przelegiwaniem surowca
w lesie, należy dodać, że ZLP jest jednostką budżetową Miasta Poznania w związku z czym
źródłem przychodów dla Zakładu nie jest sprzedaż drewna lecz środki z Budżetu Mjasta Poznania.
W związku z powyższym przyznanie Zakładowi lasów Poznańskich "czarnej pyr( jest
informacją nieprawdziwą i występuje naruszenie dobra osobistego w postaci dobrego imienia,
wiarygodności i renomy Zakładu, dobrego imienia pracowników i leśników Zakładu. Ządamy
sprostowania w formie oświadczenia w stosownej iodpowiedniej treści dotyczącej niesprawiedliwie
przyznanej nagrody, która powinna przysługiwać komuś innemu.
W przypadku nie dopełnienia sprostowania Zakład Lasów Poznańskich wystąpi z pozwem
o ochronę dóbr osobistych do Sądu Okręgowego.
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