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asy istniejà na Ziemi niemal od momentu, gdy pojawi∏o si´ na niej ˝ycie. Same
przez miliony lat ros∏y, same zapewnia∏y sobie rozwój kolejnych generacji. KtoÊ
zatem móg∏by spytaç: po co w takim razie leÊnik, czy˝ las nie roÊnie sam? 

NiegdyÊ, setki i tysiàce lat temu, gdy nieprzebyte puszcze porasta∏y wi´kszoÊç terenu
zajmowanego dziÊ przez Polsk´, rzeczywiÊcie las obywa∏ si´ bez pomocy cz∏owieka.
Ludzi na Êwiecie ˝y∏o wówczas du˝o mniej ni˝ obecnie. JeÊli potrzebne im by∏o drew-
no, po prostu szli do lasu i wycinali wybrane drzewa. Potem zacz´to karczowaç lasy,
by si´ osiedlaç i uprawiaç rol´. Wycinano jednak tak ma∏o, ˝e lasów wcià˝ by∏o pod do-
statkiem. 

Lasy ówczesne, zwane pierwotnymi, by∏y zupe∏nie niepodobne do dzisiejszych, mia∏y innà struktur´, inny by∏ ich
wyglàd i sk∏ad gatunkowy. Trwa∏a ciàg∏a rywalizacja o Êwiat∏o; nowe pokolenie mog∏o wyrosnàç dopiero wtedy,
gdy pod g´stym okapem pojawia∏y si´ luki po drzewach obumar∏ych, przewróconych przez wiatr czy powalonych
przez czas. Du˝à rol´ w kszta∏towaniu lasów odgrywa∏y równie˝ po˝ary, które umo˝liwia∏y zmian´ pokoleƒ na po-
wierzchniach zniszczonych przez ogieƒ. Olbrzymie obszary zajmowa∏y ekosystemy przejÊciowe zbli˝one do sa-
wanny. Ekosystemy, które tworzy∏y lasy, nie by∏y w ˝adnym stopniu zniekszta∏cone przez cz∏owieka. Do dziÊ prze-
trwa∏y tylko drobne fragmenty lasów podobnych do prastarych puszcz; mo˝emy je obejrzeç m. in. w Bia∏owie-
skim Parku Narodowym. 

Kiedy zatem cz∏owiek zaczà∏ w spo-
sób znaczàcy wp∏ywaç na lasy? 

Mniej wi´cej w XV–XVI wieku rozwin´∏o
si´ górnictwo i hutnictwo; obie te ga∏´zie
gospodarki potrzebowa∏y du˝o drewna.
Min´∏o nast´pne stulecie zanim ludzie
zorientowali si´, ˝e lasy, odnawiajàc si´
w sposób naturalny, nie sà ju˝ w stanie
sprostaç zapotrzebowaniom szybko roz-
wijajàcej si´ cywilizacji. Prze∏omem by∏
wiek XVIII, na poczàtku którego Niemiec
H. Carlowitz jako pierwszy u˝y∏ okreÊle-
nia „trwa∏oÊç lasu”. W Polsce w tym
czasie na koniecznoÊç zachowania la-
sów zwraca∏ uwag´ m. in. ksiàdz
Krzysztof Kluk, a ostatni nasz monarcha,
Stanis∏aw August Poniatowski, wyda∏
uniwersa∏ o ochronie i zagospodarowa-
niu lasów. 
Wiek XIX to czas rozwoju nauk leÊnych,
w tym hodowli lasu. Ju˝ na samym jego
poczàtku Niemiec G. Hartig pisa∏ o ko-
niecznoÊci zachowania lasu dla nast´p-
nych pokoleƒ w stanie gwarantujàcym
im odnoszenie korzyÊci co najmniej
równych naszym. Zasada ta obowiàzuje
leÊników do dziÊ: zostawiç po sobie las,
nie pomniejszajàc jego wartoÊci i zaso-
bów, a jeÊli to mo˝liwe – wr´cz je po-
mna˝ajàc. Poza wielkimi osiàgni´ciami
leÊników XIX wieku przytrafi∏y im si´
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równie˝ pomy∏ki. Niestety, dà˝àc do jak naj-
wi´kszej produkcji drewna, zacz´to wpro-
wadzaç monokultury (np. Êwierkowe w gó-
rach i sosnowe na ni˝u), sk∏adajàce si´
z drzew w jednym gatunku i najcz´Êciej
w tym samym wieku, cz´sto nieodpowied-
nio dobranych do warunków siedliska. 

Dlaczego „niestety”? 

D´by, buki czy sosny to nie buraki, nie mo˝-
na zatem w ich hodowli stosowaç regu∏ po-
dobnych do uprawy roÊlin rolnych. Aby li-
czyç na sukces hodowlany, trzeba wyjàtko-
wo dobrze poznaç warunki przyrodnicze
i ekologiczne oraz dostosowaç do nich
sk∏ad gatunkowy drzewostanu. Zanim cz∏o-
wiek zda∏ sobie z tego spraw´, min´∏o wie-
le dziesi´cioleci. W dodatku monokultury

Êwierkowe i sosnowe okaza∏y si´ ma∏o odporne zarówno na zanieczyszczenie powietrza, jak i nast´pujàce cz´-
sto w jego wyniku ataki szkodliwych owadów. 

Czego leÊników owe dwa wieki doÊwiadczeƒ nauczy∏y? Na czym polega nowoczesna hodowla lasu? 

Przede wszystkim nauczy∏y nas szacunku do przyrody, tego, ˝e nie mo˝na z nià rywalizowaç, lecz jedynie – pod-
patrujàc – naÊladowaç. OczywiÊcie, gdy okolicznoÊci na to pozwolà, mo˝emy pewne etapy ˝ycia drzewostanu mo-
dyfikowaç. Ukuto nawet termin naukowy – pó∏naturalna hodowla lasu, który, choçby tylko pojmowany intuicyjnie,
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wskazuje, jakà drog´ wybra∏o nowoczesne leÊnictwo. DziÊ, pomni nieszcz´Êç, które nawiedzi∏y lasy w XX w. (gra-
dacje owadów, zamieranie drzewostanów zatrutych przez przemys∏), staramy si´ zmniejszyç ryzyko hodowlane,
wykorzystujàc mo˝liwie du˝o dostosowanych do danego siedliska gatunków drzew – gdy jeden gatunek spotka ja-
kieÊ nieszcz´Êcie, np. zaatakuje go groêny owad, pozosta∏e zapewnià trwa∏à obecnoÊç lasu na tym terenie. 

A co z monokulturami, które powsta∏y wiele lat temu? 

Nasze lite Êwierczyny i soÊniny – wsz´dzie tam, gdzie jest to mo˝liwe – przebudowujemy, poniewa˝ zwykle nie
gwarantujà owej trwa∏oÊci. Cz´sto te˝ sadzone by∏y na niew∏aÊciwych siedliskach, mogàcych „wy˝ywiç” znacz-
nie bardziej wymagajàce, a przy tym wzbogacajàce ekosystem gatunki drzew. Przebudowa polega zatem na
wprowadzaniu odpowiednich dla siedliska gatunków drzew (zarówno tworzàcych drzewostan g∏ówny, jak i gatun-
ków domieszkowych, tzw. biocenotycznych), ale nie tylko. Podczas przebudowy kszta∏tujemy równie˝ struktur´
przestrzennà i wiekowà, dbajàc o to, by przysz∏y las by∏ dzi´ki temu odporniejszy ni˝ monokultura. 
W naturze nie ma schematów, dlatego i my podchodzimy do ka˝dego lasu jak do osobnego zjawiska – bez sztam-
py i rutyny. Równie˝ w projektowaniu odnowieƒ staramy si´ unikaç szablonów. 

Czy zmiany klimatu znajdujà odzwierciedlenie we wspó∏czesnej hodowli lasu? 

Sk∏ady gatunkowe przysz∏ych lasów dostosowujemy tak˝e do zmieniajàcych si´ warunków klimatycznych. Nie
wnikajàc w to, czy obserwowane ostatnio ocieplenie klimatu jest zjawiskiem trwa∏ym czy tylko przejÊciowà fluk-
tuacjà, która odwróci si´ za 200–300 lat, staramy si´ wÊród sadzonych drzewek preferowaç gatunki ciep∏olubne,
których ekspansj´ ostatnio obserwujemy, a wi´c buka, d´by, jawora czy lipy. 

Wiem ju˝, jakimi zasadami kierujà si´ leÊnicy, ale jak wyglàda praktyka? Jak powstaje las? 

Najpierw trzeba si´ dowiedzieç, na czym las ma rosnàç, jaka jest gleba i jakie mo˝liwoÊci daje nam siedlisko. Po-
tem zastanawiamy si´, które gatunki drzew by∏yby dla danego siedliska najbardziej odpowiednie i jakie funkcje b´-
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dzie pe∏ni∏ nasz las – czy ma np. chroniç êródliska, czy mo˝e, po∏o˝ony blisko wielkiej aglomeracji, b´dzie w przy-
sz∏oÊci miejscem wypoczynku, czy w koƒcu pe∏niç ma g∏ównie funkcj´ dostawcy drewna – surowca w pe∏ni od-
nawialnego, „produkowanego” bez szkody dla Êrodowiska, zdrowego i przyjaznego cz∏owiekowi. 
Planujàc dobór gatunków drzew, zastanawiamy si´ równie˝ nad ich rozmieszczeniem, korzystajàc przy tym z do-
k∏adnej znajomoÊci terenu. Dzi´ki temu mo˝emy zró˝nicowaç nasz plan nawet na stosunkowo ma∏ym obszarze 
– niewielkim zag∏´bieniu terenu czy w otoczeniu cieku wodnego. 

Plany zrobione, czy mo˝emy zatem wziàç si´ do sadzenia? 

Zanim posadzimy sadzonk´, musimy jà wyhodowaç. Tym zajmuje si´ szkó∏karstwo leÊne. W szkó∏kach wysiewa
si´ nasiona pochodzàce z najpi´kniejszych lokalnych drzewostanów (tzw. nasiennych) i hoduje z nich sadzonki.
Generalnà zasadà jest korzystanie z miejscowych êróde∏ nasion, najlepiej przystosowanych do lokalnych warun-
ków Êrodowiska. Po roku, dwóch czy trzech sadzonki przenosi si´ w miejsce, gdzie ma powstaç las. W tym cza-
sie trzeba przygotowaç gleb´, by nasiona mog∏y bezpiecznie skie∏kowaç, a siewki (w wypadku naturalnego ob-
siewu) czy sadzonki (w sytuacji, gdy las sadzi cz∏owiek) przetrzyma∏y w pierwszych tygodniach konkurencj´ in-
nych roÊlin. 

Gdy ju˝ posadzimy drzewka, mo˝emy wróciç do leÊniczówki, usiàÊç w wygodnym fotelu i spokojnie przez
lata patrzeç, jak nam za oknem roÊnie pi´kny las... 

Co to, to nie! Przecie˝ o las trzeba si´ troszczyç, dbaç i piel´gnowaç, szczególnie przez pierwsze dziesi´ciolecia.
Zdziwi∏byÊ si´, gdybyÊ si´ dowiedzia∏, jak wiele niebezpieczeƒstw czyha na wzrastajàce drzewka. Na poczàtku,

po posadzeniu (taki Êwie˝o za∏o˝ony las
nazywamy uprawà leÊnà, co oczywiÊcie
nie ma nic wspólnego z rolniczà uprawà
roÊlin), sadzonki muszà wygraç wyÊcig
o Êwiat∏o z rosnàcymi wokó∏ roÊlinami
(zwykle trawami). Cz´sto im w tym poma-
gamy, piel´gnujàc uprawy, wykaszajàc tra-
wy, spulchniajàc gleb´ wokó∏ sadzonek.
Zdarza si´, ˝e maleƒkie drzewka zostanà
zaatakowane przez choroby grzybowe (np.
osutk´) czy szkodniki owadzie (np. szeli-
niaka). Wtedy trzeba wkroczyç z chemià;
oczywiÊcie dzisiejsze Êrodki ochrony sà
ju˝ bezpieczne dla Êrodowiska, a ich u˝y-
cie jest w ka˝dym wypadku dok∏adnie
przemyÊlane. Cz´Êç posadzonych drze-
wek zamiera, pozostawiajàc puste po-
wierzchnie, które trzeba ponownie obsa-
dziç starszymi sadzonkami. Prace te nazy-
wane sà poprawkami. 
Na poczàtku drzewka rosnà, nie stykajàc
si´ ze sobà. Sadzimy je tak, by oszcz´dziç
im konkurencji mi´dzy sobà. Po kilku la-
tach, przybierajàc na wysokoÊci i po bo-
kach, zaczynajà si´ stykaç ga∏àzkami i ze
sobà rywalizowaç. W m∏odniku (tak w∏a-
Ênie nazywamy t´ faz´ ˝ycia lasu) leÊnicy
zaczynajà ju˝ dbaç o przysz∏y wyglàd
drzewostanu, przeprowadzajàc tzw. czysz-
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czenia póêne, czyli usuwajàc drzewka, które w przysz∏oÊci z ró˝nych wzgl´dów nie odpowiada∏yby oczekiwaniom
cz∏owieka. W tym okresie drzewka intensywnie rosnà, zwykle ciasno obok siebie, wyciàgajàc korony w stron´
Êwiat∏a. W kilka lat po czyszczeniach póênych przychodzi pora na trzebie˝e. 

Na czym one polegajà? 

Las podrós∏ ju˝ na tyle, ˝e mo˝emy powoli oce-
niç, które z g´sto rosnàcych drzew majà naj-
wi´ksze szanse, by w przysz∏oÊci stworzyç
pi´kny drzewostan. Drzewa te leÊnicy nazywajà
drzewami dorodnymi, a trzebie˝ to zabieg majà-
cy z regu∏y pomóc drzewom dorodnym w dal-
szym rozwoju. Podczas trzebie˝y usuwa si´
drzewa, które w jakiÊ sposób zagra˝ajà naszym
wybraƒcom. OczywiÊcie trzeba te˝ zadbaç o to,
by usunàç obumierajàce drzewa, mogàce si´
staç rozsadnikami chorób czy miejscem roz-
mna˝ania groênych owadów. Trzebie˝e powta-
rzamy co kilka lat, pami´tajàc, ˝e lepiej wkra-
czaç cz´Êciej do lasu z przys∏owiowà „siekierà”,
ale wycinaç mniej, ni˝ na odwrót. W ogóle leÊni-
cy to ostro˝ni ludzie, wiedzà, jak ∏atwo nieprze-
myÊlanà decyzjà mo˝na zniszczyç dorobek pra-
cy kilku pokoleƒ. 
Mijajà kolejne lata i hodowany przez nas las doj-
rzewa. Przychodzi czas na zmian´ generacji 
– odnowienie drzewostanu. Wtedy leÊnik wybie-
ra odpowiednià dla drzewostanu r´bni´… 
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Okropnie to brzmi – r´bnia. Ju˝ s∏ysz´ warkot pi∏y i stukanie siekier! 

I tu si´ mylisz. R´bnia to nie jest sposób na Êci´cie drzew w lesie – r´bnia to zastàpienie jednego, ju˝ dojrza∏ego
pokolenia drzew innym pokoleniem – m∏odszym. To naturalna niejako kolej rzeczy, przecie˝ stare drzewa i tak
wczeÊniej czy póêniej obumar∏yby, i tak przewróci∏yby si´, dajàc w koƒcu dost´p do ˝yciodajnego Êwiat∏a m∏ode-

mu pokoleniu, a przy okazji, dzi´ki or-
ganizmom rozk∏adajàcym ich martwe
tkanki, sta∏yby si´ dla owych nast´p-
ców êród∏em substancji mineralnych.
LeÊnicy tylko przyspieszajà nieco ten
naturalny cykl przyrody, dbajàc o to,
by przy tym jak najwierniej naÊlado-
waç natur´, a tam, gdzie to mo˝liwe,
stosowaç odnowienie naturalne.

Odnowienie naturalne – có˝ to
takiego jest? 

Wsz´dzie tam, gdzie doros∏e drzewa
rosnà na odpowiadajàcym im siedli-
sku, gdzie znamy ich pochodzenie
i wartoÊç, gdzie mo˝emy liczyç na
urodzaj nasion, wsz´dzie tam odna-
wiamy las naturalnie, wykorzystujàc
nasiona produkowane przez drzewo-
stan, który b´dziemy odnawiaç.
Drzewa leÊne zwykle nie wydajà na-
sion co roku, lecz co dwa, do 10 lat
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w zale˝noÊci od gatunku; a i u tego samego gatunku lata nasienne cz´sto trafiajà si´ nieregularnie. OczywiÊcie
staramy si´ odrobin´ naturze pomóc, przygotowujàc w roku nasiennym gleb´, by u∏atwiç start siewkom. Rów-
nie˝ póêniej takie naturalne odnowienie nie jest zostawiane „bez opieki”, ca∏y czas troszczymy si´ o nie, przepro-
wadzajàc podobne zabiegi jak w drzewostanach powsta∏ych z sadzenia. Z milionów siewek rosnàcych na jednym
hektarze do wieku dojrza∏ego do˝yje kilkaset drzew... 
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Przyszed∏ czas na zmian´ genaracji...

Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne



Odnowiç, wypiel´gnowaç i znów odnowiç – w paru s∏owach mo˝na zawrzeç prac´ kilku pokoleƒ leÊników. 

Las to trudny obiekt do badaƒ naukowych i eksperymentów. Nie wystarczy wiedzieç, co i gdzie posadziç, trzeba
jeszcze znaç skomplikowane regu∏y rzàdzàce ekosystemami leÊnymi, przewidzieç efekt pracy leÊnika, który na-
stàpi dopiero za pi´ç czy dziesi´ç lat od zabiegu hodowlanego. Ka˝dy gatunek drzewa ma swoje upodobania i wy-
magania, o ka˝de nale˝y troszczyç si´ inaczej, inaczej piel´gnowaç i inaczej odnawiaç. Jednego ˝ycia na to
wszystko za ma∏o, dlatego nasza wiedza leÊna opiera si´ na doÊwiadczeniu wielu pokoleƒ leÊników – praktyków
i naukowców. 
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