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Abstrakt. Bocian czarny Ciconia nigra w województwie ³ódzkim osi¹ga za-
gêszczenie wynosz¹ce 0,37 p/100 km2 powierzchni ogólnej (18219 km2), 1,8
p/100 km2 powierzchni leœnej i 3,8 p/100 km2 powierzchni lasów w wieku po-
nad 60 lat. 35 gniazd (62,5%) znajdowa³o siê na dêbach – szypu³kowym, bez-
szypu³kowym i ich mieszañcach Quercus robur, Q. petraea, Q. robur x Q.
petraea, 13 (23%) na soœnie zwyczajnej Pinus sylvestris, 7 (12,5%) na olszy
czarnej Alnus glutinosa, jedno na buku zwyczajnym Fagus sylvatica i jedno
na ambonie myœliwskiej. Dêby s¹ zatem w woj. ³ódzkim najistotniejsze z punk-
tu widzenia lokalizacji gniazd bociana czarnego. Ochrona strefowa nie za-
pewnia wystarczaj¹cej ochrony miejsc gniazdowania bociana czarnego, gdy¿
ochrona dzia³a tylko w okresie funkcjonowania strefy. Poniewa¿ wiêkszoœæ
gniazd bociana czarnego umieszczona by³a na du¿ych drzewach, trwa³¹ ochron¹
powinny byæ objête wszystkie du¿e drzewa (o pierœnicy od 80 cm) wraz z ota-
czaj¹cym drzewostanem w promieniu przynajmniej 50 m od takiego drzewa
(grupy takich drzew).

S³owa kluczowe: bocian czarny Ciconia nigra, Polska œrodkowa, zagêszcze-
nie, ochrona miejsc gniazdowych

Abstract. Is the zonal protection of the Black Stork Ciconia nigra breeding
places sufficient? The Black Stork Ciconia nigra in the £ódŸ voivodeship (cen-
tral Poland) breeds at the density of 0.37 pairs per 100 km2 of the total study
area (18219 km2), 1.8 pairs per 100 km2 of forested area and 3.8 pairs per 100
km2 of forests older than 60 years. 35 (62.5%) nests were situated in Oaks
Quercus sp., 13 (23%) in Scots Pine Pinus sylvestris, 7 (12.5%) in Black Alder
Alnus glutinosa, one in European Beach Fagus sylvatica and one on the roof of
the hunting pulpit. Thus, Oaks proved to be the most important trees for bre-
eding of the Black Stork in central Poland. The conclusion is that the zonal
protection of nesting place is not sufficient because the protection is maintained
only when the nesting place is occupied. Since the Black Stork nests are usually
placed in big trees, all large ones (diameter at breast height from 80 cm) should
be permanently protected together with the surrounding stand at least 50 m from
the large tree (group of large trees).

Key words: Black Stork Ciconia nigra, central Poland, breeding density, nest
site protection

Wstêp
Bocian czarny Ciconia nigra zak³ada gniazda wy³¹cznie w lasach i ¿eruje przede wszyst-

kim na niewielkich ciekach leœnych i stawach, poluj¹c tam g³ównie na ma³e ryby (del Hoyo et
al.1992). Gatunek ten wystêpuje w lasach ca³ej Polski. W roku 2001 liczebnoœæ bociana czar-
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nego w Polsce szacowano na 1100-1200 par (Czuchnowski i Profus 2008). Liczebnoœæ tego
gatunku w woj. ³ódzkim oszacowano w roku 2010 na 70 par, co daje zagêszczenie wynosz¹ce
0,37 p/100 km2 powierzchni ogólnej, 1,8 p/100 km2 powierzchni leœnej i 3,8 p/100 km2 po-
wierzchni lasów w wieku ponad 60 lat. Liczba piskl¹t opuszczaj¹cych gniazdo waha³a siê
w latach 2002-2010 od 2,1 do 3,1.

Bocian czarny jest gatunkiem, którego miejsca rozrodu s¹ objête ochron¹ strefow¹ (Rozpo-
rz¹dzenie 2004). Ochrona strefowa zosta³a wprowadzona rozporz¹dzeniem ministra leœnic-
twa i przemys³u drzewnego z dnia 30.12.1983 roku. Wielkoœæ stref ko³owych wyznaczonych
wokó³ gniazda wynosi³a 500 m dla strefy ochrony okresowej i 200 m dla strefy ochrony
ca³orocznej. Aktualnie wielkoœæ tych stref dla bociana czarnego wynosi do 500 m dla strefy
ochrony okresowej (od 15 marca do 31 sierpnia) oraz do 100 m dla strefy ochrony ca³orocz-
nej (Rozporz¹dzenie 2004). Strefy powo³uje w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony
œrodowiska.

Wyznaczenie stref ochronnych nastêpuje po znalezieniu aktualnie zajêtego lub zajêtego
w minionym sezonie lêgowym gniazda. Natomiast zniesienie stref ochronnych jest bardziej
problematyczne, gdy¿ nie ma jednoznacznych kryteriów, kiedy mo¿na tego dokonaæ. W po-
szczególnych województwach odbywa siê to w ró¿ny sposób. Zwykle jednak kilkuletni okres
opuszczenia gniazda i rewiru lêgowego przez bociany czarne powoduje wydanie decyzji
o zniesieniu stref ochronnych. Po zniesieniu stref ochronnych miejsce gniazdowe nie jest ju¿
w ¿aden sposób chronione.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano dane dotycz¹ce zanikania i pojawiania siê no-
wych stanowisk gniazdowych bociana czarnego w woj. ³ódzkim, w latach 2000-2010. Sprawdzo-
no wszystkie znane opuszczone miejsca gniazdowe bociana czarnego. Ponadto opisano drze-
wostan w bezpoœrednim otoczeniu drzewa gniazdowego. Celem pracy jest stwierdzenie w ja-
kim stopniu bociany czarne wykorzystuj¹ ponownie opuszczone wczeœniej miejsca gniazdowe
oraz ocena znaczenia poszczególnych gatunków drzew dla gniazdowania bociana czarnego.

Teren badañ
Województwo ³ódzkie zajmuje powierzchniê 18219 km2. Obszar ten nale¿y do strefy przej-

œciowej pomiêdzy wy¿ynami Polski po³udniowej, a stref¹ nizin œrodkowopolskich. D³ugoœæ
sezonu wegetacyjnego wynosi 210 dni (Raport 2007). Lasy w woj. ³ódzkim zajmuj¹ 21% po-
wierzchni, natomiast w ca³ej Polsce lesistoœæ wynosi 29,1% (Raport 2010). Przeciêtny wiek
drzewostanów w Lasach Pañstwowych na obszarze woj. ³ódzkiego wynosi 61 lat (Raport 2007).
Gatunkiem dominuj¹cym jest sosna zwyczajna, zajmuj¹ca 84,5% powierzchni lasów (Raport
2007).

Metody
Materia³ zbierano w latach 2000-2010 w województwie ³ódzkim. Rokrocznie kontrolowa-

no wszystkie znane miejsca gniazdowe bociana czarnego. Efekt lêgów oceniano podczas kon-
troli przeprowadzonych w lipcu, licz¹c stoj¹ce na gnieŸdzie pisklêta. Wyszukiwanie nowych
gniazd przeprowadzano g³ównie w miesi¹cach zimowych i wiosennych. Opis miejsca gniazdo-
wego obejmowa³ pomiary (w cm) pierœnicy (œrednica drzewa na wysokoœci 130 cm) drzewa
gniazdowego i pozosta³ych drzew o pierœnicy wiêkszej ni¿ 15 cm, w promieniu 30 m od drze-
wa gniazdowego. Pomiarów drzew dokonywano w miesi¹cach od wrzeœnia do lutego, poza
okresem rozrodczym bociana czarnego. W ka¿dym rewirze opisywano tylko jedno gniazdo.
Je¿eli para mia³a wiêcej gniazd, opisywano tylko gniazdo ostatnio zajête. Sprawdzono równie¿
wszystkie miejsca gniazdowe wczeœniej zajmowane przez bociana czarnego, a nastêpnie opusz-
czone przez przynajmniej trzy lata.
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Wyniki
W latach 2000-2010 opisano ³¹cznie 56 miejsc gniazdowych bociana czarnego. Spoœród

nich 35 (62,5%) gniazd znajdowa³o siê na dêbach – szypu³kowym, bezszypu³kowym i ich
mieszañcach Quercus robur, Q. petraea, Q robur x Q. petraea, 13 (23%) na soœnie zwyczajnej
Pinus sylvestris, 7 (12,5%) na olszy czarnej Alnus glutinosa, jedno na buku zwyczajnym Fagus
sylvatica i jedno na ambonie myœliwskiej. Dêby s¹ zatem w woj. ³ódzkim najistotniejsze
z punktu widzenia lokalizacji gniazd bociana czarnego. W promieniu 30 m wokó³ gniazd na
dêbach, w otoczeniu a¿ 21 drzew gniazdowych (60% przypadków), nie by³o ¿adnego drzewa
o wiêkszej pierœnicy. Gniazda na dêbach w 71% przypadków (15 gniazd) usytuowane by³y na
pojedynczych dêbach w otoczeniu m³odszego drzewostanu sosnowego. W 14 przypadkach
w otoczeniu drzewa gniazdowego znajdowa³ siê przynajmniej jeden d¹b o wiêkszej pierœnicy.
Na 35 dêbów z gniazdami bociana czarnego, 22 (63%) mia³y pierœnicê ponad 80 cm. Wœród
tych drzew 17 dêbów mia³o pierœnicê ponad 90 cm, a pierœnica 11 dêbów przekracza³a 100 cm.
Cztery gniazda umieszczone by³y na ogromnych dêbach o pierœnicy przekraczaj¹cej 130 cm.

W odniesieniu do sosny zwyczajnej na 13 gniazd zaledwie dwie sosny z gniazdami mia³y
pierœnice najwy¿sz¹ spoœród drzew w promieniu 30 m od gniazda. W otoczeniu 11 pozosta³ych
sosen z gniazdami znajdowa³o siê wiele sosen o wiêkszych rozmiarach. Najmniejsze sosny
z gniazdami mia³y pierœnice wynosz¹ce zaledwie 32, 34 i 36 cm. By³y to sosny zacienione
przez pozosta³e drzewa, o koronie w górnej czêœci ustawionej prawie poziomo, co umo¿liwi³o
bocianom zak³adanie gniazd na takich pochylonych i usychaj¹cych drzewach (fot. 1). W okre-
sie prowadzenia obserwacji dwie takie cienkie sosny z gniazdami z³ama³y siê w okresie zimo-
wym pod ciê¿arem gniazda przykrytego œniegiem.

Fot. 1. Gniazdo bociana czarnego na soœnie o pier-
œnicy 36 cm. Lasy RDLP w £odzi (fot. P. Zieliñski)
Photo 1. A Black Stork nest built in a Scots Pine of
the diameter 36 cm. Forests of the RDSF in £ódŸ
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W okresie prowadzenia badañ 35 stanowisk zosta³o opuszczonych przez bociany czarne.
Ponowne sprawdzenie tych miejsc wykaza³o, ¿e na 10 stanowiskach dosz³o do istotnych zmian
w otoczeniu gniazda, z czego w 8 przypadkach wskutek prac zrêbowych mia³o miejsce ods³o-
niêcie drzewa gniazdowego (fot. 2), natomiast w dwóch przypadkach bezpoœrednio przy drze-
wach gniazdowych poprowadzono drogi leœne (fot. 3 i 4). Nie dosz³o w tych przypadkach do
naruszenia przepisów dotycz¹cej ochrony strefowej, gdy¿ strefy ochronne zosta³y ju¿ w tych
miejscach wczeœniej zniesione, z uwagi na kilkuletni¹ nieobecnoœæ bocianów czarnych na tych
stanowiskach. Na 20 opuszczonych i nie zajêtych ponownie przez ptaki stanowiskach gniazdo-
wych nie stwierdzono, aby dosz³o do istotnych zmian w otoczeniu gniazda. Natomiast 5 drzew
gniazdowych zosta³o zasiedlonych ponownie po okresie przynajmniej 3 lat od opuszczenia
gniazda (fot. 5). Zatem na 25 opuszczonych wczeœniej, ale mo¿liwych do zasiedlenia miejsc
gniazdowych bociany czarne ponownie zasiedli³y 5, co stanowi 20%. Cztery z tych stanowisk
lêgowych znajdowa³y siê na terenie rezerwatów leœnych.

Dyskusja
Opuszczenie stanowisk lêgowych przez bociany czarne mo¿e byæ sprowokowane przez

dzia³ania cz³owieka lub te¿ mo¿e byæ spowodowane czynnikami naturalnymi, takimi jak: roz-
pad pary, zubo¿enie pokarmowe rewiru, wypadanie drzew gniazdowych, presja drapie¿ników
(g³ównie kuna leœna) na gniazdo (Rosenvald i Lohmus 2003, Strazds 2011). W toku badañ
trwaj¹cych ponad 30 lat na £otwie Strazds (2011) ustali³, ¿e zaledwie 7% gniazd by³o nieprze-
rwanie zajêtych przez bociany czarne. Pozosta³e gniazda by³y zajmowane z przerwami.

W województwie ³ódzkim gniazda bociana czarnego umieszczane s¹ najczêœciej na dêbach
(62,5%), z czego 22 drzewa (63%) stanowi³y osobniki o ponadprzeciêtnych rozmiarach, o pier-
œnicy ponad 80 cm. D¹b szczególnie dobrze nadaje siê do zak³adania gniazd przez bociany
czarne, gdy¿ roz³o¿yste konary starych dêbów stanowi¹ dobr¹ podporê dla ciê¿kiego gniazda,
a kszta³t korony umo¿liwia ³atwy dolot do gniazda. Na przyk³adzie woj. ³ódzkiego widaæ, ¿e
nawet pojedyncze przestojowe dêby mog¹ odgrywaæ bardzo wa¿n¹ rolê z przyrodniczego punktu
widzenia, gdy¿ bociany czarne czêsto zak³adaj¹ na nich gniazda. Jednak warunkiem przydat-
noœci du¿ych, nawet pojedynczych drzew, jest istnienie drzewostanu os³onowego, który za-
pewnia ptakom ochronê.

W £ódzkiem drzewostany s¹ zdominowane przez sosnê IV klasy wieku (Raport 2007).
Takie drzewostany nie stwarzaj¹ mo¿liwoœci gniazdowania bocianom, gdy¿ szeœædziesiêcio-
letnie sosny nie maj¹ wystarczaj¹co rozbudowanej korony, aby mo¿liwe by³o umieszczenie
tam du¿ego gniazda. Z tego powodu bardzo wa¿ne okaza³y siê pojedyncze przestojowe dêby,
które czêsto s¹ jedynymi okaza³ymi drzewami po³o¿onymi wewn¹trz drzewostanu w danej
okolicy. Po opuszczeniu takiego miejsca gniazdowego przez bociany czarne samo drzewo gniaz-
dowe i jego otoczenie nie jest ju¿ chronione. W efekcie 8 drzew, na których wczeœniej by³y
gniazda, zosta³o ods³oniêtych podczas prac zrêbowych (fot. 2). W praktyce oznacza to jednak,
¿e przez nastêpne kilkadziesi¹t lat drzewa te nie bêd¹ mog³y byæ wykorzystane do za³o¿enia
gniazda. Podobnie drogi leœne poprowadzone bezpoœrednio przy dêbach, na których wczeœniej
znajdowa³y siê gniazda, powoduj¹ ¿e takie dêby nigdy nie bêd¹ siê nadawa³y do zasiedlenia
przez ptaki (fot. 3 i 4). £¹cznie w okresie prowadzenia obserwacji 10 miejsc gniazdowych
bociana czarnego zosta³o utraconych. Przy deficycie starych drzewostanów jest to z pewnoœci¹
istotna strata. Istnieje zatem potrzeba pozostawiania du¿ych, starych drzew, jako potencjalnych
drzew gniazdowych, wraz z otaczaj¹cym je w promieniu co najmniej 50 m drzewostanem.
W przypadku drzew, na których dawniej gnieŸdzi³y siê ptaki i wokó³ których wyznaczone by³y
wczeœniej strefy ochronne, trwale powinno byæ chronione drzewo gniazdowe wraz z otaczaj¹-
cym je drzewostanem w granicach strefy ochrony ca³orocznej. Nie ma jednak potrzeby utrzy-
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mywania wszystkich rygorów wynikaj¹cych z przepisów o ochronie strefowej. W drzewosta-
nach takich mo¿liwe jest prowadzenie prac gospodarczych, ale w stopniu niezmieniaj¹cym
biotopu lêgowego bociana czarnego. Nie ma równie¿ potrzeby trwa³ej ochrony zacienionych
i usychaj¹cych sosen, na których wczeœniej by³y gniazda bociana czarnego, gdy¿ takie miejsca
lêgowe s¹ nietrwa³e.

Nasze obserwacje z lasów ca³ej Polski wskazuj¹ na to, ¿e w ostatnich latach bardzo nasili³o
siê budowanie nowych, szerokich, wysypanych t³uczniem dróg leœnych. Na etapie planowania
przebiegu dróg nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby drogi takie nie ods³ania³y du¿ych, drzew
po³o¿onych wewn¹trz drzewostanu, gdy¿ oznacza to radykalne zubo¿enie wartoœci przyrodni-
czej takich drzew i drzewostanów.

Du¿e drzewa gniazdowe powinny byæ trwale chronione. Nadleœnictwa mog¹ zadeklarowaæ
ochronê takich drzew w ramach przeprowadzanej certyfikacji leœnej w systemie FSC1 (Zasady
2010).

1 Forest Stewardship Council (FSC) – miêdzynarodowa organizacja not-for-profit powsta³a w 1993 roku
w celu promowania odpowiedzialnego zarz¹dzania lasami na œwiecie. G³ównym œrodkiem realizacji s¹ stan-
dardy, niezale¿ne certyfikacje i etykietowanie produktów leœnych. Daje to klientom na ca³ym œwiecie mo¿li-
woœæ wyboru produktów pochodz¹cych z lasów u¿ytkowanych w sposób zrównowa¿ony i na zasadach ekolo-
gicznych  (przyp. Red.)

Fot. 2. D¹b ods³oniêty podczas prac zrêbowych. Lasy
RDLP w £odzi (fot. P. Zieliñski)
Photo 2. An Oak tree exposed after cutting down tre-
es around. Forests of the RDSF in £ódŸ

Fot. 3. D¹b ods³oniêty przez now¹ drogê leœn¹. Lasy
RDLP w £odzi (fot. P. Zieliñski)
Photo 3. An Oak tree exposed after building new fo-
rest road. Forests of the RDSF in £ódŸ
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Szósta zasada dobrej gospodarki leœnej w Polsce (Zasady 2010) g³osi, ¿e gospodarka leœna
chroni ró¿norodnoœæ biologiczn¹ i wartoœci z ni¹ zwi¹zane. Z pewnoœci¹ trwa³a ochrona wszyst-
kich du¿ych drzew, równie¿ tych bez gniazd, wraz z otaczaj¹cym drzewostanem przyczyni siê
do utrzymania lub nawet wzrostu ró¿norodnoœci biologicznej w lasach. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
ochron¹ powinny byæ objête wszystkie du¿e drzewa wewn¹trz drzewostanu (wraz z otaczaj¹-
cym drzewostanem), równie¿ te zupe³nie zdrowe, a nie tylko te próchniej¹ce, z dziuplami
i gniazdami ptaków. Stwarza to szansê, ¿e takie zdrowe drzewa przetrwaj¹ jeszcze wiele dzie-
siêcioleci i w przysz³oœci bêd¹ mog³y byæ zasiedlone przez bociany czarne.

Odpowiadaj¹c na pytanie zawarte w tytule nale¿y stwierdziæ, ¿e ochrona strefowa w przy-
padku bociana czarnego nie jest wystarczaj¹ca, gdy¿ nie chroni drzew gniazdowych w okresie,
kiedy drzewa te s¹ trwale opuszczone przez ptaki. Ponadto nie chroni najcenniejszych poten-
cjalnych miejsc gniazdowych. Z pewnoœci¹ najcenniejsze miejsca gniazdowe powinny byæ
trwale chronione, równie¿ wtedy, gdy nie s¹ zajête przez ptaki. Co wiêcej, trwale powinny byæ
chronione równie¿ potencjalne miejsca gniazdowe (wraz z otaczaj¹cym drzewostanem), co
w odniesieniu do bociana czarnego oznacza ochronê du¿ych drzew rosn¹cych wewn¹trz drze-
wostanu. Zaniechanie takiej ochrony spowoduje, ¿e powoli, ale jednak systematycznie znikaæ
bêd¹ z naszych lasów du¿e drzewa o nieocenionej wartoœci przyrodniczej lub te¿, wskutek ich
ods³oniêcia, wartoœæ przyrodnicza takich drzew bêdzie radykalnie ograniczona.

Bardzo istotn¹ rolê dla gniazdowania bociana czarnego odgrywaj¹ rezerwaty leœne (Zieliñ-
ski 2006, Strazds 2011). Rezerwaty zapewniaj¹ spokój ptakom w okresie lêgowym, a ponadto
oferuj¹ im wiele potencjalnych miejsc gniazdowych (Zieliñski 2006). Na przyk³ad w rezerwa-
cie „¯¹d³owice” istnia³y przez pewien czas cztery gniazda bociana czarnego, z czego para lêgo-
wa zajmowa³a jedno gniazdo. D¹b szypu³kowy przedstawiony na fotografii nr 5, o pierœnicy
109 cm, by³ zasiedlony przez parê bocianów czarnych w latach 90. Pisklêta ostatni raz zosta³y
wyprowadzone w roku 1996 (Kociniak et al. 1997). W roku 2001 gniazdo by³o ju¿ opuszczone,
stan gniazda pogarsza³ siê z ka¿dym rokiem i ostatecznie spad³o w roku 2007. Nowe gniazdo
zosta³o wybudowane na tym samym dêbie w roku 2010, ale w innej czêœci drzewa i z pewno-
œci¹ przez inn¹ parê. Ponowne zajêcie tego drzewa przez bociany czarne by³o mo¿liwe, gdy¿
nie zmieni³o siê otoczenie gniazda i d¹b by³ nadal otoczony drzewostanem.

Na du¿e znaczenie rezerwatów leœnych dla gniazdowania bociana czarnego w woj. ³ódz-
kim wskazuje to, ¿e na badanym terenie w czterech przypadkach na piêæ, do ponownego zajê-
cia tego samego drzewa gniazdowego po okresie przynajmniej trzech lat, dosz³o w³aœnie na
terenie rezerwatów leœnych. Jednak sieæ rezerwatów leœnych jest zbyt rozproszona, aby zapew-
nia³y one odpowiedni¹ liczbê miejsc gniazdowych dla bociana czarnego w skali ca³ych woje-
wództw. Dlatego ogromnie cenne s¹ wszystkie du¿e drzewa, które bezwzglêdnie nale¿y chro-
niæ wraz z drzewostanem os³aniaj¹cym.

W niniejszej pracy wykazano, ¿e dla gniazdowania bociana czarnego w lasach nizinnych
Polski œrodkowej najwa¿niejsze okaza³y siê du¿e dêby, gdy¿ w³aœnie na takich drzewach bo-
ciany zbudowa³y wiêkszoœæ gniazd. Stare i du¿e drzewa leœne odgrywaj¹ szersz¹ rolê przyrod-
nicz¹. Dlatego proponujemy rozszerzenie ochrony du¿ych, starych drzew na wszystkie gatunki
krajowe i na drzewa rosn¹ce w ca³ej Polsce.

Konkluzja
Postulujemy jak najszybsze zaniechanie wyrêbu krajowych gatunków du¿ych (o pierœnicy

od 80 cm) drzew rosn¹cych wewn¹trz drzewostanu, wraz z drzewostanem os³aniaj¹cym
w promieniu przynajmniej 50 m od takiego drzewa (grupy takich drzew). Dla ochrony poten-
cjalnych siedlisk gniazdowych bociana czarnego nale¿y pozostawiaæ nawet pojedyncze drze-
wa przestojowe (szczególnie dêby) wraz z otulin¹ z m³odszego drzewostanu.
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Fot. 4. D¹b ods³oniêty przez
now¹ drogê leœn¹. Lasy RDLP
w £odzi (fot. P. Zieliñski)
Photo 4. An Oak tree exposed
after building new forest road.
Forests of the RDSF in £ódŸ

Fot. 5. D¹b ponownie zajêty
przez bociana czarnego. Lasy
RDLP w £odzi (fot. P. Zieliñ-
ski)
Photo 5. An Oak tree reoccu-
pied by the Black Stork. Fore-
sts of the RDSF in £ódŸ

Fot. 6. Jod³a o œrednicy przy
podstawie 110 cm. Lasy RDLP
w Kroœnie (fot. B. Janic)
Photo 6. A fir of the diameter
110 cm at the base of the trunk.
Forests of the RDSF in Kro-
sno
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