
69 

Górnictwo i Geoinżynieria • Rok 35 • Zeszyt 3 • 2011 

Grzegorz Galiniak*, Andrzej Bik**, Jerzy Jarosz**  

PRAKTYKA SOZOTECHNICZNA 
W DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ KWB „SIENIAWA”*** 

 

1. Wstęp 

Górnictwo należy do tej dziedziny działalności przemysłowej, która z jednej strony przy-
nosi szeroko rozumiane korzyści gospodarcze a z drugiej w sposób nieunikniony powoduje 
konflikt ze środowiskiem naturalnym. Naruszenie środowiska przyrodniczego przejawia się 
w postaci między innymi ubytku kopalin, degradacji (niekiedy dewastacji) terenów zajętych 
pod eksploatację, zaburzenia stosunków hydrogeologicznych, emisji zanieczyszczeń do atmo-
sfery [8]. Zły obraz działalności górniczej w oczach społeczeństwa jest odzwierciedleniem 
poprzednich dekad, kiedy to zagadnienia związane z rekultywacją (rewitalizacją) czy ochroną 
środowiska w górnictwie były niezauważalne bądź spychane na dalszy plan. Dzisiaj, na po-
czątku XXI wieku, można spotkać tylko nieliczne przykłady negatywnych zaniedbań z po-
przednich lat, co jest dowodem na to, że polskie górnictwo konsekwentnie wpisuje się w ideę 
sozologii „Co człowiek zniszczył, człowiek musi naprawić” (Walery Goetel).  

Przejaw myśli sozologicznej a w konsekwencji sozotechnicznej widoczny jest na wie-
lu pozytywnie przeprowadzonych przykładach rekultywacji terenów poeksploatcyjnych. Do 
grona zakładów górniczych, które mogą pochwalić się skutecznymi i właściwie dokonany-
mi zabiegami rekultywacyjnymi zaliczyć możemy KWB „Sieniawa”. 

2. Charakterystyka kopalni i złoża 

Działająca (od końca 2002 r.) KWB „Sieniawa” Sp. z o.o. jest prywatnym przedsię-
biorstwem kontynuującym tradycje górnicze, których historia w rejonie lubuskim sięga 
ponad 130 lat (rys. 1).  
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o., Sieniawa Lubuska 
  *** Artykuł opracowano w ramach prac statutowych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH nr 11.11.100.372 
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Do roku 1945 węgiel wydobywano w niewielkich prywatnych kopalniach niemiec-
kich, natomiast w latach 1950–2002 eksploatacja prowadzona była przez Przedsiębiorstwo 
Państwowe KWB „Sieniawa” [5, 6].  

Kopalnia „Sieniawa” pod wieloma względami w porównaniu do pozostałych kopalń 
branży górnictwa węgla brunatnego, cechuje się nietypowością ponieważ:  

— występuje tutaj odmienna budowa geologiczna złoża; 
— w przeszłości (do 1997 r.) stosowano z powodzeniem, tradycyjną metodę górniczą wy-

dobycia węgla (eksploatację podziemną); 
— istnieją inne kierunki zbytu (lokalni odbiorcy indywidualni, komunalni oraz drobny 

przemysł); 
— charakteryzuje się „małymi” rozmiarami biorąc pod uwagę: zajmowaną powierzchnię, 

wydobycie (rys. 2) oraz ilość zatrudnionych pracowników. 

 

Rys. 2. Wielkość wydobycia węgla brunatnego w KWB „Sieniawa” w latach 1993–2010 
uwzględniając eksploatację odkrywkową i podziemną 

Złoże węgla brunatnego „Sieniawa” stanowi fragment wielkiego obszaru węglonośne-
go rozciągającego się w kierunkach: zachodnim do Ośna Lubuskiego i wschodnimdo Mię-
dzyrzecza i Bukowca Międzyrzeckiego, skąd dalej przedłuża się w kierunku południowym 
przez Lubrzę i Świebodzin do linii rzeki Obry (rys. 3).Charakterystyczną cechą tego złoża 
jest jego budowa w postaci struktur fałdowych, powstałych wskutek wtórnych zaburzeń 
glacitektonicznych podczas czwartorzędowego zlodowacenia (rys. 4).Fałdy potocznie nazy-
wane siodłami położone są w odległości od siebie od 100 do 400 m i rozciągają się na prze-
strzeni blisko 10 km. 
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Głębokość występowania pokładu węglowego w złożu „Sieniawa” ze względu na jego 
budowę jest zmienna, sięgając od kilku metrów w strefach siodłowych do ponad 150 m 
w strefach łęków, natomiast miąższość warstwy węglowej waha się od 0,5 do 15 m. Silne 
sfałdowanie osadów czwartorzędowych i trzeciorzędu, liczne ścięcia erozyjne oraz powsta-
nie głębokich wymyć erozyjnych wypełnionych osadami piaszczysto-żwirowymi spowodo-
wały przerwanie ciągłości warstw izolacyjnych i umożliwiły migrację hydrauliczną pomię-
dzy poszczególnymi utworami wodonośnymi, tworząc w złożu dwa poziomy wodonośne: 
nadwęglowy oraz podwęglowy. Zwierciadło poziomu nadwęglonego ma charakter swobodny 
lub lekko napięty, o ogólnym kierunku spływu wód naśladujący nachylenie terenu, natomiast 
zwierciadło podwęglowe jest zwierciadłem napiętym [8, 12]. 

3. Przekształcenia środowiska 
a eksploatacja podziemna węgla brunatnego 

Tereny przejęte pod podziemną działalność górniczą KWB „Sieniawa” były to typowe 
obszary moreny czołowej spiętrzonej w wyniku działania lądolodu charakteryzujące się 
wysokim stopniem urozmaicenia w zakresie ukształtowania terenu. W przeważającej części 
obszar górniczy pokryty był glebami typu brunatnego oraz glebami rdzawymi, na których 
występowały lasy bukowe przechodzące w lasy mieszane (bukowo-sosnowo-brzozowe). Do-
datkowo teren ten charakteryzował się brakiem wykształconej i uregulowanej sieć hydro-
graficznej, wyjątek stanowiły sporadyczne (pojawiające się w okresach deszczowych) bez-
odpływowe zapadliska wypełnione wodą w rejonie siodła III i VI.  

Działalność wydobywcza w KWB „Sieniawa” w zakresie eksploatacji podziemnej pro-
wadzona była w rożnych okresach na pięciu siodłach (III, IV, VI, VII, oraz VIII), przy czym 
tereny przeznaczone pod eksploatację, wcześniej zostały wylesione i wyłączone z gospo-
darki leśnej na okres około 15–20 lat, w zależności od długotrwałości prowadzenia robót 
górniczych, zasobności złoża i charakteru warstw skalnych otaczających złoże. Biorąc pod 
uwagę miąższość złoża, stosowaną metodę (na zawał bez stosowania podsadzki) i głębo-
kość prowadzonej eksploatacji, negatywny wpływ działalności górniczej na środowisko 
naturalne przejawił się w postaci licznych lejów zawałowych o średnicy do kilkunastu 
metrów oraz rowów i progów o kilkumetrowej głębokości i kilkunastometrowej szerokości.  

W wyniku deformacji powierzchni terenu zostały naruszone struktury glebowe, zwłasz-
cza na płaszczyznach osuwisk, zboczy i progów. Nastąpiło tam przemieszczenie wierzch-
niej urodzajnej warstwy glebowej i odsłonięcie podłoża glebowego ⎯ piasków i glin pia-
szczystych. Ze względu na ograniczenie pokładu węglowego warstwami izolacyjnymi zbu-
dowanymi z iłów i glin, eksploatacja nie naruszyła złożowych stosunków wodnych. W nie-
licznych zapadliskach usytuowanych na podłożu ilastym stwierdzono pojawienie się nie-
wielkich bezodpływowych zbiorników wodnych, które dobrze wpisały się w charakter tych 
terenów. 
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Prowadzanie robot górniczych metodą podziemną przyczyniło się do przekształceń 
o charakterze antropogenicznym obszaru o powierzchni 101,71 ha, na którym zostało znisz-
czonych lub zdewastowanych blisko 3245 m dróg leśnych (rys. 5), co pośrednio spowodo-
wało duże utrudnienia w dotarciu do około 500 ha powierzchni pomiędzy siodłami i pro-
wadzenie gospodarki leśnej na obszarach przyległych do terenów eksploatowanych przez 
kopalnię [2, 10]. 

 
Rys. 5. Długość zniszczonych dróg i przekształconych powierzchni  

na skutek eksploatacji podziemnej w poszczególnych siodłach  

Nieużytki poprzemysłowe na podstawie licznych analiz gleb zostały ze względu na prze-
kształcenie rzeźby terenu i niekorzystne warunki wodne zaliczone do kategorii BO-2 (Bio-
logiczna Odbudowa trudna) i BO-3 (Biologiczna Odbudowa bardzo trudna). Biorąc pod 
uwagę przydatność gruntów do rekultywacji (klasyfikacja Skawiny) większość z nich zali-
czono do klasy C czyli gruntów wadliwych nie przydatnych do rekultywacji rolnej. Jednak 
po częściowym ulepszeniu możliwe jest prowadzenie na nich rekultywacji leśnej, tylko w bar-
dzo mały zakresie grunty zaliczane były do klasy D, czyli gruntów złych, jałowych, niepro-
duktywnych wymagających podstawowego użyźnienia lub izolacji.  

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia oraz fakt, że tereny zajęte pod eksploatację 
były terenami zalesionymi podjęto w 1991 r. decyzję o leśnym kierunku rekultywacji. Do-
datkowo za takim kierunkiem rekultywacji przemawiało to, że KWB „Sieniawa” w latach 
70. poprzedniego wieku przekazała Lasom Państwowym blisko 20 ha (siodło III) terenów 
zrekultywowanych. W okresie tym zastosowano tzw. wyprzedzające odnowienie drzewosta-
nów, czyli zabiegi polegające na usunięciu z terenów, pod którymi planowano eksploatację 
podziemną, drzewostanów o starszej klasie wieku (powyżej 35 lat) i założenie w ich miejsce 
młodych drzew. Nowy drzewostan dobrze znosił deformacje powierzchni oraz łatwiej dosto-
sowywał się do nowych warunków wzrostowych [11].  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 6. Przebieg procesu rekultywacji leśnej w siodle VII. 
a) stan na 10.1998 r.; b) stan na 10.2002 r.; c) stan na 10.2010 r. 

Uwzględniając brak prowadzenia jakichkolwiek prac rekultywacyjnych na części nie-
których siodeł w trakcie trwania robót wydobywczych jak i po ich zakończeniu oraz specy-
fikę zaproponowanego leśnego procesu rekultywacyjnego, celowym stał się podział prac 
rekultywacyjnych na dwie części. Pierwsza z nich to przygotowanie rekultywowanych grun-
tów do nasadzeń, natomiast druga to prace i zabiegi związane z nasadzeniami i pielęgnacją 
upraw leśnych.  

W tabeli 1 przedstawiono wielkościowo i ilościowo charakterystykę prowadzonych 
prac przygotowawczych i właściwych prac rekultywacyjnych w KWB „Sieniawa” za okres 
1997−2002. 
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4. Przekształcenia środowiska 
a eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego 

Przez okres funkcjonowania Państwowego Przedsiębiorstwa KWB „Sieniawa” odkryw-
kowa eksploatacja węgla była prowadzona w latach 1979−2002 r. na wschodniej części 
siodła VI oraz na zachodniej części wschodniego skrzydła siodła VIII. Natomiast po roku 
2002 r. nowy prywatny zakład górniczy wydobycie węgla rozpoczął na siodle IX, co ma 
miejsce do dnia dzisiejszego. Tereny objęte odkrywkową działalnością górniczą cechowały 
się podobnymi własnościami jak tereny włączone pod eksploatację głębinową. W przewa-
żającej części tereny te pokryte były glebami typu brunatnego, na których występowały 
lasy bukowe i lasy mieszane (bukowo-sosnowo-brzozowe). Pozostałą część stanowiły użyt-
ki rolne w postaci pól uprawnych. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 7. Sukces rekultywacji w siodle VI. 
a) eksploatacja, stan na 10.1998 r.; b) rekultywacja, stan na 10.2010 r.  

Skutkiem środowiskowym odkrywkowej działalności górniczej węgla było pojawienie 
się istotnych oraz zróżnicowanych pod względem stopnia przekształcenia elementów po-
eksploatacyjnych, czyli wyrobisk odkrywkowych oraz zwałowisk. Cechą charakterystyczną 
tych obiektów górniczych jest ich skala zarówno powierzchniowa sięgająca nawet kilku 
hektarów jak i głębokościowa (wysokościowa) mierzona w kilkunastu metrach [3]. 
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Przeprowadzone liczne badania polowe i laboratoryjne próbek materiału glebowo-
gruntowego budującego materiał nadkładowy wykazały (klasyfikacja Skawiny), że w więk-
szości badany grunt należał do klasy C, tj. gruntów przydatnych do rekultywacji leśnej po 
wcześniejszym ich ulepszeniu oraz do klasy D, czyli gruntów nieproduktywnych wymagają-
cych podstawowego użyźnienia lub izolacji. Zniżkowy procent stanowiły też grunty klasy E 
⎯ grunty bardzo niekorzystne wymagające neutralizacji lub izolacji. Powodem wystąpie-
nia takich właśnie gruntów był niski odczyn pH oraz podwyższona zawartość siarki. Biorąc 
pod uwagę stopień przekształcenia rzeźby terenu, niekorzystne warunki wodne oraz lokal-
nie występujące grunty bardzo silnie zakwaszone, zdecydowano o leśnym kierunku zagos-
podarowania terenów poprzemysłowych. Charakter robót związanych z eksploatacją odkryw-
kową oraz czas i zakres ich trwania spowodował, że prace rekultywacyjne pod względem 
ilościowym i wielkościowym (tab. 2) różniły się od prac rewitalizacyjnych realizowanych 
na terenach po eksploatacji podziemnej (tab. 1).  

5. Ocena dotychczas przeprowadzonych prac rekultywacyjnych 

Podjęcie decyzji o określonym kierunku rekultywacji terenów pogórniczych powsta-
łych na skutek działalności przemysłowej KWB „Sieniawa” w zakresie eksploatacji pod-
ziemnej i odkrywkowej było poprzedzone licznymi konsultacjami pomiędzy przedstawicie-
lami lokalnych władz samorządowych, przedstawicielami Lasów Państwowych, z właściwe-
go terytorialnie Nadleśnictwa oraz władzami kopalni. Przeprowadzone rozmowy pomiędzy 
poszczególnymi przedstawicielami władz wykazały jednoznaczne podejście do problemu 
rekultywacji i ostatecznego zagospodarowania terenów pogórniczych w charakterze leśnym. 
Ważnym postulatem za leśnym kierunkiem rekultywacji ze strony władz samorządowych 
był charakter zagospodarowania przestrzennego terenów zajętych pod eksploatację i terenów 
sąsiadujących z obszarem górniczym. Nie stawiano natomiast przy tym wymagań odnośnie 
samego sposobu zadrzewiania. Takie wymagania stawiane były natomiast ze strony przedsta-
wicieli Lasów Państwowych z naciskiem na właściwe przygotowanie podłoża przez nawiezie-
nie odpowiedniej grubości warstwy utworów żyznych oraz wprowadzenie gatunków docelo-
wych o charakterze produkcyjnym. Takie stanowisko jest dość typowe dla instytucji Lasów Pań-
stwowych, która najczęściej jest gospodarzem zrekultywowanych terenów w kierunku leśnym.  

Ogółem w latach 1957−1998 Nadleśnictwo Świebodzin wraz z Nadleśnictwem Sienia-
wa i Łagów przekazały pod eksploatację dla KWB „Sieniawa” blisko 136 ha gruntów leś-
nych, natomiast w latach 1992−2002 kopalnia przekazała Nadleśnictwu Świebodzin blisko 
127 ha gruntów zrekultywowanych, w tym 120 ha powierzchni gotowej do nasadzeń, po-
zostałą część stanowiły drogi, oczka wodne oraz linie oddziałowe. 

W roku 2010 autorzy prezentowanego artykułu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa 
Świebodzin dokonali kilku wizji terenowych w celu oceny prac rekultywacyjnych, biorąc 
pod uwagę realizację prac technicznych oraz stan wprowadzonej roślinności (rys. 6, 7). 

Z perspektywy 9–19 lat od czasu wykonania prac rekultywacyjnych na poszczegól-
nych siodłach można stwierdzić, że realizacja rekultywacji w kierunku leśnym przebiegała 
bez znaczących komplikacji a wyniki są zadawalającego. Odpowiednio dobrany skład ga-
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tunkowy drzewostanu w postaci gatunków głównych (buka zwyczajnego, dębu szypułko-
wego, sosny zwyczajnej, modrzewia europejskiego, świerka pospolitego, jodły pospolitej), 
gatunków domieszkowych (brzozy brodawkowatej, lipy drobnolistnej, daglezji zielonej, 
klonu, jawora) oraz gatunków biocenotycznych (jarzębu pospolitego, bzu czarnego, głogu, róży 
dzikiej) nie odbiega swym charakterem od otoczenia. Jednocześnie umożliwia powiększenie 
niszy ekologicznej dla istniejącej w tym rejonie fauny a co za tym idzie zwiększenie jej popu-
lacji. Właściwe ukształtowanie terenów byłych zapadlisk i wyrobisk umożliwia odprowadzenie 
wód opadowych zgodnie z pierwotnym spływem powierzchniowym [3, 10]. Pozostawione ce-
lowo niektóre zapadliska i obniżenia w terenie stały się źródłem powstania licznych nowych 
zbiorników wodnych, które znakomicie wpisały się w charakter fizjograficzny tego terenu speł-
niając funkcję małej retencji. Wody bezodpływowych zbiorniki zasilanych w głównej mierze 
przez opady atmosferyczne charakteryzują się stosunkowo niską mineralizacją, średnią twar-
dością oraz zasadowym odczynem. W składzie jonowym dominują jony wapnia, siarczany oraz 
wodorowęglany. Taka kompozycja pozwala na sklasyfikowanie wody jako typu siarczanowo- 
-wodorowęglanowo-wapniowe (SO4 – HCO3 – Ca), zgodnie z klasyfikacją Szczukariewa-Pri-
kłońskiego. Wartym uwagi jest fakt, że przy dużym stężeniu siarczanów (ponad 110 mg/dm3), 
współwystępują niewielkie koncentracje żelaza (mniej niż 1 mg/dm3). Wybrane właściwości fi-
zyko-chemiczne reprezentatywne dla wód wypełniających zapadliska przedstawia tabela 3. 

TABELA 3 
Właściwości fizyko-chemiczne reprezentatywne dla wód powierzchniowych stojących 
wypełniających zapadliska po eksploatacji węgla brunatnego w KWB „Sieniawa” 

Rodzaj składnika Wartość 

A. Charakterystyka ogólna: 

pH, – 7,12 

mineralizacja, mg/dm3 289,90 

twardość ogólna, mg CaCO3/dm3 192,70 

przewodność, mS/cm 0,375 

B. Bilans jonowy: 

Na+, mg/dm3 1,18 

K+, mg/dm3 2,28 

Ca+2, mg/dm3 72,20 

Mg+2, mg/dm3 3,06 

Fe+2, mg/dm3 0,096 

Cl–, mg/dm3 3,70 

SO4
–2, mg/dm3 110,90 

HCO3
–2, mg/dm3 93,30 

(Źródło: Opracowanie własne) 
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6. Stan obecny prowadzonych prac 
eksploatacyjnych i rekultywacyjnych 

Obecnie działająca KWB „Sieniawa” roboty górnicze prowadzi na siodle IX. Teren 
zajęty pod eksploatację odkrywkową (15,50 ha) biorąc pod uwagę pierwotny sposób użyt-
kowania charakteryzował się następującym stanem zagospodarowania: grunty orne (57% 
⎯ 8,72 ha), lasy (40% ⎯ 6,27 ha) oraz drogi (3% ⎯ 0,5 ha). Od końca roku 2002, czyli 
początków działalności Prywatnego Przedsiębiorstwa KWB „Sieniawa” proces rekultywa-
cji terenów pogórniczych prowadzony jest równolegle z pracami wydobywczymi. W po-
czątkowej fazie (lata 2002–2005) masy ziemne pochodzące z nadkładu eksploatacji siodła 
IX w ilości około 385 000 m3 zostały przetransportowane do wyrobiska Siodła VIII (Od-
krywka Zachód II). Pozwoliło to na złagodzenie skarp brzeżnych, podniesienie rzędnych 
dna wyrobiska oraz odpowiednie ukształtowanie spływu powierzchniowego. Naniesienie 
dodatkowej warstwy humusu przyczyniło się do stworzenia dogodnych warunków pod gos-
podarkę leśną. Dzięki temu prace przygotowawcze pod właściwą rekultywację biologiczną 
zostały przyspieszone i zakończone w ciągu trzech lat. Zakończenie prac przygotowaw-
czych na terenie odkrywki Zachód II spowodowało, że możliwe było wykorzystanie proce-
su zwałowania wewnętrznego we wschodniej części siodła IX wraz z równoczesną eksploa-
tacją jego zachodniej części. Teren ten (o powierzchni blisko 1 ha) został zrekultywowany 
w kierunku rolniczym i w 2009 r. przekazany w ręce prywatne (rys. 8). Działania górnicze 
polegające na zwałowaniu wewnętrznym przy jednoczesnej eksploatacji złoża prowadzone 
są do dzisiaj i są w pełni zgodne z programem prac rekultywacyjnych. Szybkie wypełnianie 
wyrobiska i sukcesywne humusowanie warstwą o miąższości 0,7 m znacznie skraca czas przy-
wracania aktywności biologicznej tych terenów. W przypadku wschodniej części siodła IX 
czas ten wynosił około 7 lat dla rekultywacji rolnej [4, 13]. 

 

Rys. 8. Odtworzona pierwotna powierzchnia terenu,  
stan po nasianiu łubinem (rekultywacja rolna) ⎯ siodło IX, stan na 04.2008 [10] 
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Szacuje się, że eksploatacja na siodle IX będzie prowadzona do końca roku 2012, a na 
bieżąco wykonywanie zwałowiska wewnętrznego przyczyni się do tego, że prace rekulty-
wacyjne (przygotowawcze) będą zakończone do końca 2013 (tab. 4). Różnica w powierzchni 
pomiędzy terenem zajętym pod eksploatację a terenem zrekultywowanym wynika z faktu, 
że obszar 1,11 ha przeznaczony jest pod działalność gospodarczą kopalni. Teren ten nadal 
będzie wykorzystywany w tym charakterze gdyż na rok 2013 planuje się uruchomienie eks-
ploatacji w części wschodniej siodła VIII. 

TABELA 4 
Harmonogram prac rekultywacyjnych dla siodła IX 

Rok zakończenia 
prac rekultywacyjnych 

Powierzchnia ogólna 
gruntów zrekultywowanych, 

ha 

2009 0,87 

2010 1,91 

2011 3,07 

2012 4,17 

2013 4,37 

Razem: 14,39 

(Opracowanie własne na podstawie [4]) 

7. Podsumowanie 

KWB „Sieniawa” jest doskonałym przykładem harmonijnego współdziałania z otacza-
jącą przyrodą w okresie 60-letniej historii eksploatacji tego złoża. Dzięki rekultywacji pro-
wadzonej na obszarach poeksploatacyjnych, jak i dbałości o ochronę środowiska ⎯ na tere-
nach przyległych do Kopalni i obejmujących również część obszaru górniczego, w 1985 r. 
powstał Łagowski Park Krajobrazowy. Obecnie eksploatacja ze względu na niewielki za-
kres, odbywa się bez większych szkód dla środowiska naturalnego. Prowadzona na bieżąco 
rekultywacja ogranicza istotnie negatywny wpływ górnictwa.  

W porównaniu z innymi polskimi kopalniami wydobywającymi węgiel brunatny, eks-
ploatacja w KWB „Sieniawa” prowadzona jest na niewielką skalę, jednak prace rekulty-
wacyjne są równie istotne jak w kopalniach wieloobszarowych. Rekultywacja prowadzona 
jest tutaj rzetelnie i zgodnie z wytycznymi rekultywacyjnymi, co miedzy innymi znajduje 
odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 
Ministerstw: Gospodarki, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska a także pozytywnymi wy-
powiedziami uczestników wycieczek leśników z całego kraju. 
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