Przebieg leśnej ścieżki edukacyjnej
w Leśnictwie Strzałków
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PRZYSTANEK 9. Szkółka podokapowa
W Leśnictwie Strzałków, oprócz szkółki na powierzchniach otwartych, zostały utworzone dwa dodatkowe
poletka tzw. szkółki podokapowej. Wysiewane są tu nasiona drzew, które w okresie początkowego wzrostu
wymagają ocienienia. Zaletą produkcji sadzonek pod
okapem drzewostanu jest stworzenie specyficznego
mikroklimatu leśnego. Materiał sadzeniowy pochodzący
z takich szkółek przeznaczany jest do wysadzenia w lukach i małych gniazdach w rębniach złożonych oraz przy
wprowadzaniu drugiego piętra drzewostanu. Sadzonki
po przeniesieniu na uprawę nie przeżywają już takiego
szoku związanego ze zmianami warunków środowiska
w trakcie przesadzania.
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PRZYSTANEK 10. Blok upraw pochodnych
Celem gospodarstwa leśnego jest między innymi
dostarczanie jak najlepszej jakości surowca leśnego oraz
hodowla drzewostanów o wysokim wskaźniku zdrowotności, zapewniających trwałość lasów gospodarczych. Pochodzenie drzewostanu jest bardzo istotną
cechą, dlatego efektywnym sposobem zwiększania
i ulepszania produkcji leśnej jest selekcja. Odbywa się
ona na etapie doboru drzew i całych drzewostanów jako
bazy nasiennej, z której następnie pozyskuje się nasiona
do produkcji sadzonek. Zasadniczym sposobem dalszego
wykorzystania wyprodukowanego materiału sadzeniowego jest zakładanie bloków upraw pochodnych. Stanowią one generatywne pokolenie młodego drzewostanu.
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PRZYSTANEK 8. Drzewa doborowe
Drzewa doborowe są wyłączone z wyrębu wraz
z otuliną. Stanowią one bazę do zakładania plantacji nasiennych, które mają dostarczyć polskim lasom nasion do
produkcji sadzonek o ulepszonych właściwościach hodowlanych.
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Rzeki, zbiorniki wodne, cieki

Szkółki leśne

Mokradła

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania
naszych okolic i zapoznania się z przebiegiem ścieżki w Leśnictwie Strzałków. Grupy zorganizowane
mogą zwiedzać ścieżkę z przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Nadleśnictwa Radomsko.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO RADOMSKO
ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko
tel.: (044) 683-20-85

PRZYSTANEK 1. Leśniczówka
Leśna ścieżka edukacyjna Strzałków została
wytyczona w granicach Nadleśnictwa Radomsko na
atrakcyjnych przyrodniczo terenach leśno-torfowiskowych. Głównym jej zadaniem jest zapoznanie
odwiedzających z zasobami przyrodniczymi nadleśnictwa oraz niektórymi działaniami z zakresu gospodarki
leśnej. Na czterokilometrowej trasie ścieżki usytuowanych jest 10 przystanków wyposażonych w tablice
informacyjne, zawierające opis otoczenia oraz wybranych zagadnień leśnych. Ścieżka prowadzi przeważnie
drogami leśnymi, przez co jest dostępna jedynie dla
pieszych i rowerzystów. Odwiedzających w terenie kieruje odpowiednie oznakowanie namalowane na pniach
drzew. Początek trasy znajduje się przy leśniczówce
w Strzałkowie, do której można dotrzeć autobusem PKS
(kierunek Kobiele Wielkie) lub MPK (linia 22). Od
ostatniego przystanku ścieżki (przystanek 10.) Prowadzi
droga leśna do wsi Grzebień (ok. 900 m), w której
znajduje się przystanek autobusowy MPK (linia 2).

PRZYSTANEK 2. Odnowienie naturalne jodły pospolitej
Jodła pospolita i jej naturalne odnowienia są
szczególnie cenne dla lasu. W ostatnich dziesięcioleciach
skażenie powietrza atmosferycznego drastycznie
obniżyło kondycję i stan zdrowotny drzewostanów
jodłowych w Polsce i przyczyniło się do ich wymierania
na znacznych obszarach. Pojawianie się naturalnego
obsiewu jodły świadczy o znacznym potencjale macierzystego drzewostanu i siedliska oraz o polepszeniu się
warunków wzrostu tego gatunku.

PRZYSTANEK 3. Szkółka leśna
W Nadleśnictwie Radomsko znajdują się 3 szkółki
leśne. Szkółka w Strzałkowie obejmuje wydzieloną powierzchnię 2,17 ha, przeznaczoną do produkcji materiału
sadzeniowego wykorzystywanego następnie do odnowień i zalesień.

wysokich. Występują tu gatunki chronionych roślin
i zwierząt, m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, grzybienie białe, żuraw, kumak nizinny i trzepla zielona. Po tafli jeziora pływa zwarta darń mchów torfowców. Rosną na niej żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna i wełnianki.

PRZYSTANEK 4. Urządzenia łowieckie
Tereny leśne są miejscem życia dużych zwierząt zaliczanych do gatunków łownych: jeleni, saren, dzików,
łosi oraz dzikiego ptactwa. W okresie zimowym zwierzęta te mogą cierpieć niedostatek pokarmu. W czasie
intensywnych opadów śniegu i długotrwałym zaleganiu
grubej pokrywy śnieżnej zdobycie odpowiedniej jego
ilości jest trudne, dlatego w ramach aktywnej ochrony
zwierzyny leśnej prowadzi się jej systematyczne dokarmianie.

PRZYSTANEK 6. Ochrona lasu
Ochrona lasu to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań leśników. Szczególnie ważne są działania zapobiegające klęskom, wzmacniające naturalną odporność drzewostanów i zmieniające postawy człowieka
- sprawcy wielu leśnych tragedii.
PRZYSTANEK 5. Użytek ekologiczny
Użytek ekologiczny, zwany Białym Ługiem, zajmuje
powierzchnię 3,83 ha. Z tego miejsca, jeszcze przed wojną, miejscowa ludność wydobywała torf na cele opałowe.
Z czasem wyrobisko wypełniło się wodą. Pomimo silnego wpływu człowieka, Biały Ług zachował cechy jeziorka dystroficznego z unikatową roślinnością torfowisk

PRZYSTANEK 7. Rębnie złożone
Prowadzone w lasach zabiegi gospodarcze muszą
obecnie spełniać wymogi trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Ten typ gospodarki obliguje do jednoczesnego prowadzenia wielu wzajemnie
uzupełniających się działań z zakresu: hodowli, użytkowania, urządzania i ochrony lasu, wśród których szczególnie istotne są działania podczas stosowania rębni.

