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Wstęp

„Mamy tylko jedną Ziemię” (Only one Earth) – to hasło, które w 1972 r. przy-
świecało obradom konferencji sztokholmskiej ONZ, poświęconej środowisku ży-
cia współczesnego człowieka. Konferencji pod wieloma względami przełomowej, 
bo pierwszy raz, mówiąc o perspektywach gatunku ludzkiego na Błękitnej Plane-
cie, posłużono się terminem zrównoważonego rozwoju (sustainable development). 
W tym samym roku wielkie poruszenie wywołał raport Klubu Rzymskiego „Gra-
nice wzrostu” (Limits to Growth). Ten międzynarodowy, opiniotwórczy think tank, 
jak byśmy to dziś określili, zrzeszający wybitnych przedstawicieli świata nauki, 
polityki i biznesu, pośród globalnych problemów światowej gospodarki tamtych 
czasów wymienił groźbę globalnego przeludnienia i wyczerpujących się zasobów 
naturalnych. 
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Piętnaście lat później Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (The World 
Commission on Environment and Development), lepiej znana jako Komisja Brund-
tland (od nazwiska Gro Harlem Brundtland, norweskiej polityk, która tworzyła 
tę komisję, a potem jej przewodniczyła z ramienia sekretarza generalnego ONZ) 
przedstawiła głośny raport „Nasza wspólna przyszłość” (Our Common Future). Ra-
port Brundtland nie pozostawiał już złudzeń – jeśli na drodze dalszego rozwoju 
chcemy utrzymać dotychczasową dynamikę postępu społeczno-gospodarczego, 
musimy wypracować, a potem konsekwentnie wdrażać strategię globalnego zrów-
noważenia. Tylko tak – wiążąc rozwój gospodarczo-społeczny z ochroną otacza-
jącego nas środowiska naturalnego (choć również środowiska już w przeszłości 
ukształtowanego rękami naszych poprzedników) – ludzkość może oczekiwać do-
brych rokowań na przyszłość. Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój 
zrównoważony, to jest taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone 
bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie – to fragment raportu, 
mówiący sam za siebie. 

Tak oto zrodziła się doktryna polityczna, jednoznacznie wiążąca ekonomię i eko-
logię, postęp, efektywność i możliwość dalszego gospodarowania z zachowaniem 
i ochroną dóbr, które to warunkują. Swego rodzaju drogowskaz dla współczesne-
go człowieka. Ale czy całkiem nowy?

 Okazuje się, że idea zrównoważonego rozwoju, choć może nie w takim jak teraz 
jej pojmowaniu, sięga zaskakująco bardzo odległych czasów. Dowodów dostarcza 
zwłaszcza, również na gruncie europejskim, historia dążeń do regulowania poczy-
nań człowieka w lesie. Dlaczego w lesie? 
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Cnoty ładu, 
trwałości 

i zrównoważenia

W ogłoszonym w 1346 r. przez Filipa VI królewskim or-
donansie, wydanym w Brunoy nieopodal Paryża, francuski 
monarcha ustalił, że posiadacz lasu, pozyskujący w nim 
drewno, musi dbać o dany mu zielony majątek i dołożyć 
starań, by rósł nadal, wykazując się należytym stanem.

Podobnych przykładów nie trzeba zresztą szukać aż nad 
Sekwaną. W połowie XIV w. z inicjatywy Kazimierza III 
Wielkiego, ostatniego z rodu Piastów na tronie polskim, 
światło dzienne ujrzały statuty: piotrkowski i wiślic-
ki. Sporo uwagi poświęcono w nich ochronie lasu przed 
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bezprawnym jego użytkowaniem. Ścinającemu w lasach 
cudze drzewo można było za pierwszym razem zabrać 
siekierę, za drugim – przyodziewek, za trzecim – woły  
lub konie. Ustalono też katalog kar, np. za plądrowniczy 
wyrąb dębów i innych drzew, za kradzież drewna, wypas 
trzody w cudzym lesie tudzież za podobne przewinienia. 

Kiedy popyt na cenne drewno przyczynił się do wytępie-
nia cisów w średniowiecznej Europie Zachodniej, tam-
tejsi kupcy zaczęli masowo sprowadzać surowiec m.in. 
z ziem polskich, w szybkim tempie prowadząc do ogoła-
cania z cisów również naszych puszcz. Toteż Władysław 
Jagiełło ogłosił w 1423 r. w Warcie na ziemi sieradzkiej 
statut warcki. Statut ów (często błędnie zwany wareckim, 
choć ze słynącą z warzenia piwa mazowiecką Warką nie 
miał nic wspólnego) stawiał tamę intratnemu wywozowi 
strategicznego surowca cisowego, służącego m.in. do wy-
rabiania doskonałych łuków i kusz (w wojnie stuletniej  
w XIV i XV w. był to decydujący oręż w angielskiej  

Karol Marconi: „Nadanie  
statutu wiślickiego przez  
Kazimierza Wielkiego”.  

Reprodukcja fresku z Sali 
Głównej Towarzystwa  

Kredytowego Ziemskiego
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inwazji na Francję). Jeden z zapisów ustanawiał też kara-
nie śmiercią podpalaczy lasu.

Do dziś trwają spory, czy godzi się uznać te i nieco później-
sze kodyfikacje (np. statuty litewskie z XVI w.) za pionier-
skie w polskich dziejach akty służące ochronie przyrody. 
Niektórzy uważają je za przykład wczesnych „proekolo-
gicznych” działań państwa feudalnego. A może chodzi-
ło tylko o zapewnienie trwałości pożytków czerpanych 
z lasu? Padają więc przeciwne argumenty, jak ten, że naro-
dzinom owego prawa przyświecało co najwyżej dążenie do 
ochrony własności monarchów i uprzywilejowanego kręgu 
możnowładców. Tak czy siak, nie ulega kwestii, że były to 
regulacje racjonalne, mające na względzie nie tylko utrzy-
manie ładu społecznego, ale również oddziałujące na rzecz 
dobra, zwanego dziś interesem publicznym. 

W aktach tych bez trudu można się także dopatrzyć prze-
słanek uniwersalnych (stały się potem fundamentem 
tzw. prawa ziemskiego, obowiązującego stan szlachec-
ki). Łatwo też zauważyć wyraźne leśne „zabarwienie” 
ekonomii sprzed wieków. Ale czy można się dziwić? Las, 
z którego człowiek czerpał garściami wszelkie możliwe 
pożytki, był przecież jednym z najważniejszych filarów 
ówczesnej gospodarki. 

Od niepamiętnych czasów egzystencja człowieka ściśle 
związana była z lasem – zależał od niego i, szerzej rzecz 
ujmując, od środowiska naturalnego. Las był częścią 
dziejów człowieka, ale też stał się ofiarą niepohamowanej 
ludzkiej zachłanności. Śmiało można postawić tezę, że hi-
storia cywilizacji jest zapisem postępującego wylesiania. 
W miarę jak rosło użytkowanie dóbr oferowanych przez 
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Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) był wpływową postacią 
na dworze elektora saskiego Augusta II Mocnego, króla Polski� W randze 
nadintendenta górniczego zarządzał jednym z największych w ówczesnej 
Europie zagłębiem w Rudawach (niem� Erzgebirge), gdzie wydobywano 
m�in� srebro� Otrzymał staranne wykształcenie� W młodości odwiedził 
wiele krajów ówczesnej Europy i wszędzie tam obserwował rabunkową 
eksploatację lasów i narastający na całym kontynencie niedobór drew-
na� Zapewne nieobca mu też była przepowiednia Filipa Melanchtona, 
wybitnego myśliciela doby reformacji, bliskiego współpracownika Mar-
cina Lutra, że na końcu świata cierpieć się będzie z powodu wielkiego 
braku drewna� 
Lata później również kopalnie zarządzane przez saskiego nadintendenta 
znalazły się w głębokim kryzysie – nie z powodu wyczerpania się pod-

ziemnych zasobów rud metali, lecz wycięcia okolicznych lasów, dostarczających opału niezbędnego 
do wytopu� 
Rok przed śmiercią H�C� von Carlowitza ukazało się drukiem jego dzieło Sylvicultura oeconomica, 
pierwsza na świecie praca poświęcona idei trwałości lasu� Autor podkreślił w niej m�in� konieczność 
prowadzenia odnowień lasu, rekompensujących wycinkę na potrzeby przemysłu, zasadę wyrębu 
tylko tylu drzew, ile może potem w tym miejscu urosnąć, tak by las nie zginął raz na zawsze, czy 
też potrzebę zbierania nasion drzew do wykorzystania w leśnych uprawach� Niektórzy badacze wy-
rażają dziś pogląd, że zachowanie trwałości lasu miało dla Carlowitza znaczenie służebne� Miało 
być środkiem do celu, którym było przede wszystkim zapewnienia niezakłóconej produkcji drewna 
jako sposobu skutecznego zażegnania narastającego kryzysu ekonomicznego� Trudno się dziwić, 
w końcu ta kwestia najbardziej zaprzątała głowę dworskiego urzędnika, odpowiedzialnego za jedną 
z najważniejszych gałęzi saskiej gospodarki�
W połowie XVIII w� poglądy Carlowitza nie były już obce ówczesnym naukom leśnym, a trwałość 
gospodarowania zaczęła trafiać do podstaw leśnej ekonomii� W 1795 r� Georg Ludwig Hartig twór-
czo rozwinął przewodnią myśl autora Sylvicultura oeconomica, formułując zasadę „równomiernego 
użytkowania lasu”, mającego zapewnić przyszłym pokoleniom dostępność i dostatek drewna� Uzna-
je się to już za zwiastun społecznego kontekstu zagadnienia�

las, a gospodarka, dzięki coraz doskonalszym narzędziom 
i wydajniejszym metodom działania, stawała się techno-
logicznie coraz sprawniejsza, w co światlejszych głowach 
zaczęło się jednak rodzić pytanie: czy i na jak długo jesz-
cze wystarczy leśnych pożytków? Co potem? 
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Żywiołowa gospodarka leśna, siłą rzeczy, najwcześniej dała 
asumpt do refleksji na temat trwałości i zachowania do-
stępnych zasobów dla przyszłych użytkowników. Zaczęto 
myśleć o wyważonym i bardziej odpowiedzialnym (by nie 
użyć jeszcze słowa: zrównoważonym) rozwoju. Pierwszy, 
na przełomie XVII i XVIII w., zainteresował się tym zagad-
nieniem Hans Carl von Carlowitz, wysoki rangą urzędnik 
Augusta II Mocnego.

W XVIII–XIX w. znaczącym osiągnięciem europejskiego 
leśnictwa stał się model lasu normalnego, ukształtowany 
przez naukę niemiecką i stopniowo znajdujący uznanie 
w innych krajach europejskich. Ujmując rzecz w najwięk-
szym skrócie, opisuje on drzewostany w różnych klasach 
wieku, miarowo z upływem czasu przechodzące do coraz 
to wyższej kategorii wiekowej, aż po wyrąb drzewostanów 
dojrzałych i powrotu wylesionej powierzchni „na początek 
kolejki” do kategorii upraw. Był to model dość schema-
tyczny, stawiający na pierwszym planie zasadę maksyma-
lizacji produkcji, a przez to zysku. Dawał za to – na dłuż-
szą metę złudną, jak dziś już to wiemy – ciągłość istnienia 
lasu i trwałość jego użytkowania dla dobra współczesnych 
i przyszłych pokoleń.

Gospodarcze wykorzystanie lasu i reprodukcja surowca 
drzewnego miały w tym modelu charakter sformalizowa-
ny i stały. Niejako jednak przy okazji na bezprecedensowo 
wielką skalę otworzył on szeroko drzwi do swobodnego 
przemieszczania przez człowieka ekotypów i gatunków 
drzew uznanych za „pożyteczne” (np. z racji szybkiego 
wzrostu, a więc wyższej opłacalności hodowli), prefero-
wanych kosztem drzew gatunków rodzimych. Eliminował 
„niepożądane” procesy: dobór naturalny i zróżnicowanie  
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genetyczne, starzenie się lasu, konkurencję, sukcesję itd. 
Koncepcja lasu normalnego i zagospodarowanie lasu 
z zastosowaniem rozległych zrębów zupełnych (wycina się 
wtedy cały drzewostan na danej powierzchni) wiązała się 
z wielkopowierzchniowymi monokulturami, stawiając na 
przynoszące właścicielowi większy zysk, szybko rosnące 
drzewostany jednogatunkowe, sosnowe lub świerkowe. Na 
jej rzecz zaczęły pracować liczne szkółki leśne, do których 
nasiona masowo sprowadzano nawet z bardzo odległych 
miejsc – odnowienia naturalne (samosiew) rzadko były po-
żądane. W ten sposób udało się „uporządkować” europej-
skie lasy i zażegnać widmo niedostatku drewna, zwłaszcza 

Jednogatunkowy  
drzewostan sosnowy  

(fot. P.F.)



15Cnoty ładu, trwałości i zrównoważenia

że popyt na nie gwałtownie zwielokrotnił się w pierwszej 
fazie rewolucji przemysłowej w XIX w. 

Jak miało się jednak okazać w drugiej połowie XX w., sche-
matyzm lasu normalnego przyniósł nie tylko profity. Zna-
komicie upraszczał gospodarkę leśną, przez co wydawał się 
również zoptymalizowany ekonomicznie, ale doprowadził 
do zniszczenia naturalnej zmienności obszarów leśnych, 
zubożenia różnorodności biologicznej, wreszcie obrócił się 
przeciwko samemu leśnictwu. Ciemną jego stroną stały się 
ogromne straty przyrodnicze w leśnym krajobrazie, mające 
źródła w bezwzględnym forsowaniu produkcyjnej funkcji 
lasu, ograniczaniu różnorodności biologicznej, upraszczaniu 
struktury wiekowej i składu gatunkowego lasu, a w końcu 
– w degradacji siedlisk. Lawinę szkód uruchomił w drugiej 
połowie XX w. żywiołowy rozwój przemysłu. Jego „ubocz-
na produkcja” w postaci rujnujących środowisko natural-
ne toksycznych gazów i pyłów wyrzucanych z fabrycznych 
kominów, kwaśnych deszczy, ścieków zatruwających rzeki 

Wyraźne piętno na obrazie 
lasów drugiej połowy XX w. 
wywarł żywiołowy rozwój 
przemysłu (fot. Shutterstock/  
NV77)
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i jeziora oraz przesiąkających do gleby czy wreszcie skutki 
globalnego ocieplenia klimatu – to wszystko odcisnęło wy-
raźne piętno na obrazie lasów tak konsekwentnie przez bez 
mała dwa stulecia wtłaczanych w produkcyjną formułę.

Wady tego modelu najwcześniej dały o sobie znać w lasach 
górskich. Pod koniec XIX w. Karl Gayer (1822–1907), nie-
miecki profesor nauk leśnych,  przedstawił nowy kierunek, 
naśladujący w odnowieniach i pielęgnacji drzewostanów 
naturalne procesy obserwowane w ekosystemach leśnych, 
w użytkowaniu zaś odchodzący od standardu zrębów zupeł-
nych. Najwcześniej podążyło tą drogą leśnictwo szwajcar-
skie. Później koncepcja, stale wzbogacana, zaczęła zdobywać 
uznanie również w innych regionach kontynentu, a wreszcie 
na świecie. Zdaniem wielu uczonych, tu właśnie należałoby 
dopatrywać się początków koncepcji wielofunkcyjności lasu 
jako jednej z istotnych części składowych większej całości – 
zrównoważonego rozwoju. 

Trwale zrównoważona gospodarka leśna – już w dzisiej-
szym rozumieniu tego terminu – to temat bardzo obszerny. 
Najkrócej można by ją tłumaczyć jako zarządzanie lasem 
w taki sposób i w takim tempie, aby zachować to dobro 
w stanie trwałym. Trwałym – to znaczy co najmniej równo-
ważącym ubytki powstające w wyniku użytkowania, rów-
noważącym poprzez odnawianie lasu, czyli wprowadzanie 
nowego jego pokolenia. Jeśli z jakichś względów nie da się 
kompensować strat bezpośrednio w miejscu ich powsta-
nia (bo np. trzeba poświęcić fragment lasu, by wybudować 
drogę), wtedy powinno się to zrobić gdzie indziej – tak, by 
w ostatecznym bilansie nie doszło do uszczuplenia zaso-
bów przyrodniczych. Ta bardzo uproszczona definicja kryje 
jednak wiele dodatkowych wątków.
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Fot� Shutterstock/ ysuel
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Kamienie milowe

Działalność Komisji Brundtland przetarła drogę do świa-
towej konferencji „Środowisko i Rozwój”, zwanej Szczy-
tem Ziemi (United Nations Conference on Environment and 
Development, UNCED), zorganizowanej pod auspicjami 
ONZ w 1992 r. w Rio de Janeiro. Przyjęto tam m.in. „Ra-
mową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu”, „Konwencję o zachowaniu różnorodno-
ści biologicznej” oraz Agendę 21 – katalog celów ochro-
ny do realizowania w XXI w. Wiele miejsca poświęcono  
leśnictwu, czego wyraz znajdziemy zwłaszcza we wspo-
mnianej Agendzie 21 oraz Zasadach Leśnych (Forest Prin-
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ciples). W wypadku tych ostatnich możemy mówić o pio-
nierskim porozumieniu globalnym, odnoszącym się do 
wszystkich typów lasów, zarówno naturalnych, jak i od-
nawianych ręką człowieka. I choć formalnie nie miały owe 
dokumenty charakteru prawnie wiążącego, zaprezentowa-
ły nowy model prowadzenia gospodarki leśnej. 

Podczas Szczytu Ziemi stwierdzono m.in., że lasy są nie-
zbędnym elementem wzrostu gospodarczego i warunkiem 
utrzymania wszystkich form życia. Rządy mają suwerenne 
i niezbywalne prawo użytkowania, zarządzania i eksploato-
wania lasów stosownie do potrzeb rozwojowych, jak rów-
nież zgodnie z ich narodową polityką, prawem i zasadami 
trwałego rozwoju. Jednakże jakiekolwiek działania w za-
kresie zarządzania, ochrony i ekologicznie poprawnego 
użytkowania zasobów leśnych powinny uwzględniać war-
tości ekonomiczne i pozaekonomiczne dóbr i usług oraz 

Konferencja „Środowisko 
i Rozwój”, zwana Szczytem 
Ziemi, zorganizowana pod 
auspicjami ONZ w 1992 r. 

w Rio de Janeiro (fot. http://
switchboard�nrde�org)
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kalkulować koszty i profity środowiskowe takich decyzji. 
Zasoby leśne i obszary leśne powinny być zarządzane w sposób 
zrównoważony w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, ekono-
micznych, ekologicznych, kulturowych oraz duchowych obecnych 
i przyszłych pokoleń. Te potrzeby dotyczą produktów i usług leś- 
nych, takich jak drewno i produkty drzewne, wody, pożywienie, 
pasze, leki, paliwa, domostwa, zatrudnienie, wypoczynek, schro-
nienie dla dzikiej przyrody, różnorodność krajobrazowa, wchła-
nianie węgla, zbiorniki i wszystkie inne produkty leśne – ogło-
szono w Rio de Janeiro. 

Dla leśnictwa na Starym Kontynencie istotne znaczenie 
miały potem uchwały zwoływanych co kilka lat konferencji 
Forest Europe (do jesieni 2009 r. odbywały się pod szyldem 
Ministerialnych Konferencji nt. Ochrony Lasów w Europie 
– Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe). 
Szerokim echem odbiło się zwłaszcza spotkanie w Hel-
sinkach w 1993 r., kiedy to skupiono się na praktycznych 
wnioskach dla europejskiego leśnictwa, płynących z „Kon-
wencji o różnorodności biologicznej” i „Ramowej konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”. 
Tak zaczął się tzw. proces helsiński, który doprowadził do 
sformułowania sześciu kryteriów, a potem wskaźników 

Sześć kryteriów trwałego i zrównoważonego  
rozwoju goSpodarki leśnej (HelSinki 1993 r.):

–  stałe powiększanie zasobów leśnych i ich udział w globalnym obiegu węgla;
– zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych;
– utrzymanie produkcyjnych funkcji lasu;
–  zachowanie, odnawianie i wzmaganie biologicznej różnorodności w ekosystemach leśnych;
–  zachowanie i wzmaganie ochronnych funkcji lasu oraz ochrony zasobów glebowych i wodnych w lasach;
– utrzymywanie i wzmaganie funkcji społeczno-ekonomicznej lasu�
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trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, jak też wyraźne-
go wyartykułowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.  

W stolicy Finlandii ujrzała światło dzienne słynna rezolu-
cja H1, w której sformułowano fundamentalną definicję 
trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, rozumianej 
jako: zarządzanie i użytkowanie lasów i terenów leśnych w taki 
sposób i w takim tempie, które pozwolą zachować je jako odna-
wialne zasoby naturalne i nie uszczuplić ich w długim czasie, za-
chować ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność 
do odnawiania się, żywotność oraz zdolność do spełniania teraz 
i w przyszłości odpowiednich ekologicznych i społecznych funk-
cji na lokalnym krajowym i globalnym poziomie, nie powodując 
przy tym szkód w innych ekosystemach. W skrócie przyjęło 
się mówić o niej jako idei SFM (Sustainable Forest Mana-
gement) – trwale zrównoważonej, a przy tym wielofunk-

V Konferencja Ministerialna 
w Warszawie w roku 2007 

(fot. E.P.) 
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cyjnej gospodarki leśnej prowadzonej na ekologicznych 
podstawach.

Dodajmy dla porządku, że zorganizowana w Warszawie 
w listopadzie 2007 r. po hasłem „Lasy dla lepszego życia” 
V Konferencja Ministerialna uczyniła przedmiotem zain-
teresowania wpływ lasów na łagodzenie zmian klimatycz-
nych. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu ekosyste-
mu leśnego dla ochrony zasobów wody oraz roli drewna 
jako ekologicznego źródła energii odnawialnej. To już wy-
raz praktycznych wskazówek dla wybranych, konkretnych 
dziedzin. Inne aspekty idei SFM stały się tematem kolej-
nych ministerialnych konferencji Forest Europe.

Wydarzeniem na miarę przełomu stały się w latach następ-
nych, po konferencji w Helsinkach, Protokół z Kioto z 1997 r., 
a następnie konferencje Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (od skrótu Conference of the Parties popularnie 
zwane COP), zobowiązujące kraje-sygnatariuszy do działań 
zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery i ograniczania efektu szklarniowego. Lasom przy-
pada w tym dziele rola trudna do przecenienia (o tym dalej). 

Nasze leśnictwo nie tylko wcześnie wpisało się w te trendy, 
zdobywając prawo obywatelstwa na Starym Kontynencie, 

konferencje foreSt europe (do 2009 r. – Ministerial  
ConferenCe on the ProteCtion of forest in euroPe)

Strasburg 1990 r�
Helsinki 1993 r� 
Lizbona 1998 r�

Wiedeń 2003 r� 
Warszawa 2007 r�

Oslo 2011 r� 
Madryt 2015 r�
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ale również nadawało ton europejskiej stawce. Już w ta-
kich dokumentach, jak „Raport o stanie lasów” z 1980 r., 
„Apel Polskiego Towarzystwa Leśnego o ochronę zasobów 
leśnych i ich racjonalne wykorzystywanie” oraz „Memoriał 
do władz najwyższych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w sprawie aktualnego stanu lasów polskich…” (obydwa 
dokumenty z roku 1982) czy „Uchwała Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego” z 1987 r. – zwrócono uwagę na konieczność 
głębokich przewartościowań w gospodarce leśnej i zorien-
towania jej na ochronę różnorodności biologicznej. 

Zasady trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospo-
darki leśnej znalazły należne miejsce w krajowym syste-
mie prawa leśnego, kształtowanym w toku transformacji 
ustrojowej, dokonującej się w Polsce od początku lat 90. 
minionego wieku. Dostrzeżemy tam wyraźną zmianę ce-
lów, zasad i metod gospodarki leśnej, fundamentem cze-
go stała się nowoczesna ustawa o lasach uchwalona przez 
parlament w 1991 r. Tym duchem przesiąknięta była jej 
nowelizacja w 1997 r., kiedy to art. 6 uzupełniono o pkt 1a, 
będący bez mała cytatem helsińskiej definicji SFM. W myśl 
naszej ustawy, trwale zrównoważona gospodarka leśna to 
działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich 
wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zacho-
wanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz 
potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełnia-
nia, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, go-
spodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodo-
wym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Także liczne inne akty prawne i polityczne (by wspomnieć 
tylko o wytycznych zawartych w przyjętej przez rząd 
w kwietniu 1997 r. „Polityce leśnej państwa”), podobnie 
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jak uregulowania wewnętrzne wydawane przez dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, jednoznacznie potwier-
dziły i usankcjonowały ten kierunek. 

„Tnie się lasy na deski!”, „Pod siekierą padają najdorod-
niejsze drzewa!” – takimi sensacjami media – powołując 
się na opinie niektórych radykalnych ekologów – co i rusz 
epatują rodaków, siejąc w społeczeństwie niepokój o przy-
szłość krajowych zielonych zasobów. Biorąc owe alarmy za 
dobrą monetę, można by odnieść wrażenie, że gospodarka 
leśna to wręcz czyjś prywatny folwark, żywioł wymykający 
się wszelkiej kontroli. Dobrze, gdy obywatelowi los lasu 
nie jest obojętny. Gorzej, kiedy przedmiotem społecznej 
troski stają się zjawiska będące wytworem wyobraźni, 
w której brakuje miejsca na rzetelną wiedzę o tym, czym 
zajmuje się leśnik, co mu wolno, a czego czynić nie wolno 
i gdzie kończy się swoboda jego działania.
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Odnosząc się pokrótce do kwestii, co w praktyce przesądza 
o kształcie nowoczesnej gospodarki leśnej, zdecydowanie 
zacząć trzeba od kilku zdań na temat „Planu urządzenia 
lasu” (PUL). Nie jest to polski „wynalazek”, bo podobne 
plany od dawna obowiązują w wielu rozwiniętych krajach. 
W opublikowanym przez Komisję Europejską w 2016 r. 
raporcie technicznym pt. „Natura 2000 i lasy” znajdzie-
my m.in. takie słowa: plany urządzenia lasu lub równoważne 
instrumenty stanowią istotne narzędzie we wdrażaniu zrówno-
ważonej gospodarki leśnej na poziomie operacyjnym. Plan urzą-
dzenia lasu zawiera informacje (tekst, mapy, tabele i wykresy...) 

Las dobrze urządzony



28  W stronę natury   Zrównoważona gospodarka leśna

gromadzone w trakcie cyklicznych inwentaryzacji stanu lasu na 
poziomie operacyjnym jednostki leśnej (…) oraz działań plano-
wanych w odniesieniu do indywidualnych drzewostanów lub pod- 
oddziałów na potrzeby realizacji celów gospodarki. 

Planowanie urządzeniowe w Polsce ma długą tradycję. Za 
prekursora w tej dziedzinie uważa się Jana Zamoyskiego, 
kanclerza wielkiego koronnego, który już w drugiej poło-
wie XVI w. wprowadził w swoich dobrach instrukcje, na-
kazujące m.in. odnowienia lasu po wyrębach. W 1786 r. 
przystąpiono do pierwszych prac urządzeniowych w lasach 
królewskich w Puszczy Kozienickiej. 

W czasach już nam bliższych dużą rolę w kształtowaniu 
i planowaniu urządzania lasu odegrały działania podej-
mowane przez Lasy Państwowe w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, mogące wówczas stanowić wzór dla wielu 
zielonych zasobów znajdujących się w rękach prywatnych. 
Kontynuowane po II wojnie światowej, doprowadziły do 
utworzenia w 1956 r. dzisiejszego Biura Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej. Obecnie to zazwyczaj właśnie BULiGL 
sporządza plany urządzeniowe dla lasów Skarbu Państwa, 
będących w zarządzie poszczególnych nadleśnictw (choć 
zlecenia takie mogą również realizować inne specjalistycz-
ne firmy, posiadające stosowne uprawnienia). „Urządze-
niowcy” to eksperci o dogłębnej wiedzy o lasach i pro-
cesach zachodzących w tym specyficznym środowisku, 
począwszy od gleb i siedlisk leśnych, kondycji zdrowotnej 
i rozwoju drzewostanów aż po szeroko rozumiane aspek-
ty ekologii. Szczegółowe, zbierane w terenie dane, uaktu-
alniane co dziesięć lat, są niezastąpionym źródłem infor-
macji, cennego materiału do analiz porównawczych jako 
punktu wyjścia dla podejmowanych decyzji. 
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„Plan urządzenia lasu” jest podstawowym dokumentem 
wykonawczym dla nadleśnictwa LP i nie bez powodu, nie-
co żartobliwie, zwany bywa „biblią leśnika”. Sporządzany 
na okres dziesięcioletni, każdorazowo zatwierdzany jest do 
realizacji przez ministra środowiska. Mówiąc w wielkim 
skrócie, plan taki zawiera szczegółowy opis i ocenę stanu 
lasu z mapami, analizę gospodarki leśnej oraz dokładnie 
formułuje cele, zadania i sposoby ich realizacji w owym 
dziesięcioleciu. Między innymi szczegółowo ustala – na 

„Urządzeniowcy” przy pracy 
(fot. T.D.)
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podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych – 
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w ramach tzw. 
etatu cięć, zadania z zakresu zalesień i odnowień, pielę-
gnowania i ochrony lasu (również przed pożarami), gospo-
darki łowieckiej, infrastruktury technicznej. Znajdziemy 
w nim informacje zarówno o o ilości martwego drewna, 

Strona tytułowa  
„Planu urządzenia lasu”  

dla Nadleśnictwa Hajnówka
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jak i o osobliwościach przyrodniczych czy warunkach  
i sposobach realizacji różnych funkcji lasu. 

Trzeba podkreślić, że począwszy od 1998 r. obowiązkową 
częścią PUL jest „Program ochrony przyrody” – systemowy 
mechanizm wspierania ochrony i zwiększania różnorodności 
biologicznej. Zawiera on kompletne, zbierane w trakcie prac 
inwentaryzacyjnych i aktualizowane dane o walorach przyrod-
niczych i krajobrazowych, różnorodności biologicznej obszaru 
obejmowanego zasięgiem danego nadleśnictwa oraz wyzna-
cza konkretne zadania ochronne i sposoby ich realizacji. 

Wśród dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia pro-
jektu PUL nie może zabraknąć strategicznej oceny od-
działywania przewidzianych w nim zadań na środowisko 
i obszary Natura 2000 wraz z pisemnym podsumowaniem, 
zawierającym uzasadnienie wyboru, a także informacją 
o udziale społeczeństwa w konsultacjach. To wymóg usta-
wy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko. 

„Plan urządzenia lasu” jest więc efektem dokładnej dia-
gnozy stanu lasu w nadleśnictwie, szczegółowej inwenta-
ryzacji zasobów leśnych i przyrodniczych oraz zachodzą-
cych w nich zmian. W trakcie jego sporządzania jest też 
czas na zebranie opinii miejscowej społeczności w ramach 
tzw. Komisji Projektu Planu. Na jej obrady zapraszani są 
przedstawiciele lokalnej administracji, samorządów, prze-
mysłu drzewnego, organizacji pozarządowych. Dopiero na 
tej podstawie ustala się konkretne zadania na dziesięciole-
cie, w tym również to, jaką część zasobów można wyciąć 
bez szkody dla dalszego ich rozwoju. 
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Zatwierdzony przez ministra środowiska PUL jest dla nad-
leśnictwa dokumentem nienaruszalnym i nie może być do-
wolnie zmieniany w okresie obowiązywania. Jedynie w sy-
tuacjach nadzwyczajnych, w razie wystąpienia szkód bądź 
klęsk żywiołowych, nadleśniczy może ubiegać się o spe-
cjalny aneks do pierwotnie przyjętych ustaleń – również 

Aneks do  
„Planu urządzenia lasu”  

dla Nadleśnictwa Białowieża
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pod tym dokumentem każdorazowo musi widnieć mini-
sterialna pieczęć. 

Plany urządzenia lasu są obligatoryjne dla lasów wszyst-
kich form własności. Dla lasów prywatnych i wspólnot 
gruntowych sporządza się uproszczone plany urządzenia 
lasu, na zlecenie miejscowego starosty, natomiast dla la-
sów innych właścicieli – na zlecenie i koszt tych właści-
cieli. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają po-
dobne treści jak plany dla nadleśnictw, są jednak mniej 
szczegółowe. Dla lasów o powierzchni mniejszej niż  
10 ha, niebędących w zarządzie Lasów Państwowych, 
wykonuje się inwentaryzacje stanu lasu, które są jeszcze 
bardziej uproszczone.

Dokładne rozpoznanie stanu rzeczy leży u podstaw każdej 
polityki – również polityki leśnej. Chcąc zatem racjonalnie 
prowadzić politykę, organ sprawujący nadzór nad lasami 
(w tym wypadku minister środowiska), potrzebuje narzę-
dzi umożliwiających pomiary zasobów, ocenę ich stanu 
oraz śledzenie tempa i kierunku zachodzących w lasach 
zmian. Takich danych dostarcza, realizowana od 2005 r. 
przez BULiGL – na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych – Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu 
Lasu, służąca rozpoznaniu stanu lasu już w skali krajowej 
i regionalnej, bez względu na formę jego własności. Dopeł-
nieniem systemu planistycznego jest, prowadzony przez 
BULiGL, Bank Danych o Lasach, w którym bez większego 
trudu można uzyskać najpełniejsze informacje dotyczące 
pojedynczego drzewostanu, działki ewidencyjnej czy też 
zestawienia zbiorcze obejmujące teren całego kraju. Do-
dajmy, są to dane dostępne (pod adresem www.bdl.lasy.
gov.pl) dla ogółu obywateli.
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Jest znamienne, że w ustawie o lasach, fundamentalnym 
dla szeroko rozumianych zagadnień leśnych akcie prawa, 
produkcję drewna wymienia się dopiero na samym końcu 
dość długiej listy (patrz ramka na następnej stronie).

Od niepamiętnych czasów las zapewniał człowiekowi 
schronienie, wyżywienie i budulec. Trudno sobie wyobra-
zić, jaką ścieżką podążałaby nasza cywilizacja, gdyby Homo 
sapiens nie mógł pełnymi garściami czerpać licznych pożyt-
ków z lasu. Już pierwotnemu człowiekowi las dostarczał 
znakomitego surowca, poddającego się obróbce łatwiej niż 

Wszystko 
na swoim miejscu
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kamień, opału, bezpiecznych miejsc dla ludzkich siedlisk 
i żyznych przestrzeni pod uprawy. Żywił myśliwych i zbie-
raczy. 

Funkcje lasu zmieniały się wraz z rozwojem cywilizacji – 
drewno, w miarę postępu technicznego i stosowania co-
raz to nowszych, doskonalszych materiałów, zaczęło tracić 
swoje dawne znaczenie. Prawie zniknęło z miejskiego pej-
zażu, gdzie palmę pierwszeństwa ostatecznie przejęły be-
ton i szkło. Stopniowo też przestawało mieć wiele innych, 
dawniej powszechnych zastosowań, np. w szkutnictwie 
(choć tylko w świecie zachodnim), budowie pojazdów, wy-
twarzaniu broni. Zmieniała się w ślad za tym waga i wza-
jemne relacje produkcyjnych, socjalnych i ekologicznych 
preferencji społeczeństwa, odnoszących się do funkcji lasu 
– zdecydowanie zmniejszało się znaczenie jednych, inne 

art. 7. 1. trwale zrównoważoną goSpodarkę leśną  
prowadzi Się według planu urządzenia laSu lub uproSzczonego planu urządzenia 
laSu, z uwzględnieniem w Szczególności naStępującycH celów: 

1)  zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia  
i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, 

2)  ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty  
rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: 

 a)  zachowanie różnorodności przyrodniczej, 
 b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych, 
 c) walory krajobrazowe, 
 d) potrzeby nauki, 
3)  ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o spe-

cjalnym znaczeniu społecznym, 
4)  ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach 

wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych, 
5)  produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego 

użytkowania lasu�
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zaś nabierały całkiem nowego wymiaru. Można by zadać 
pytanie: które są dziś najważniejsze? Z pewnością pyta-
nie pozostanie otwarte, tak jak bowiem las lasowi jest nie-
równy, tak różne mogą być potrzeby i oczekiwania różnych 
społeczności, wspólnot, klas społecznych czy narodów, 
żyjących w określonych uwarunkowaniach historycznych, 
geopolitycznych, regionalnych – w centrum czy z dala od 
głównego nurtu cywilizacji. 

W warunkach naturalnych lasy stanowiły dominujący typ 
pokrywy roślinnej na Starym Kontynencie. Przez wie-
ki człowiek doprowadził zarówno do ograniczenia zasię-
gu ich występowania, jak i głębokich przekształceń – za-
kłócenia struktury gatunkowej i wiekowej, ograniczenia 

Drewno od niepamiętnych 
czasów było dla człowieka 
znakomitym surowcem;  
jest nim nadal (fot. P.F.)



38  W stronę natury   Zrównoważona gospodarka leśna

pierwotnej różnorodności biologicznej itp. Działo się tak, 
ponieważ w przyjętej hierarchii ważności jedna, wybrana 
funkcja – produkcyjna – jednoznacznie została postawiona 
nad wszystkimi innymi, dziś dla nas równie ważnymi, o ile 
nie ważniejszymi. 

W nowoczesnej gospodarce leśnej zdrowe biologicznie 
ekosystemy leśne, o składzie gatunkowym odpowiadają-
cym siedliskom, racjonalnie użytkowane, najlepiej spełnia-
ją – w sposób naturalny lub w wyniku celowych działań 
człowieka – wiele funkcji, które dają się ująć w trzy grupy: 
przyrodnicze (ochronne), społeczne i produkcyjne (gospo-
darcze). Te z pierwszej grupy wyrażają się m.in. korzyst-
nym wpływem lasów na kształtowanie klimatu globalnego 
i lokalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie, przeciw-

Funkcje społeczne lasu  
polegają m.in.  

na kształtowaniu korzystnych 
warunków zdrowotnych 

i rekreacyjnych dla  
społeczeństwa  

(fot. Shutterstock/   
Fotocostic)



39Wszystko na swoim miejscu

działanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochronę gleb 
przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem. Funkcje 
społeczne to m.in. takie, które kształtują korzystne warun-
ki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbogaca-
ją rynek pracy i zapewniają rozwój edukacji ekologicznej. 
Wreszcie funkcje z grupy trzeciej obejmują zdolność do 
odnawialnej produkcji biomasy, w tym przede wszystkim 
drewna i użytków ubocznych (np. możliwości zbierania 
płodów runa leśnego), służą także realizacji gospodarki 
łowieckiej.

Dziś wiemy już dobrze, że wszystkie te funkcje, harmo-
nijnie urzeczywistniane w sposób naturalny, mogą być też 
realizowane w wyniku racjonalnych działań człowieka. I na 

Funkcje przyrodnicze  
lasu, czyli ochronne,  
to m.in. regulacja obiegu 
wody w przyrodzie (fot. P.F.)
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umiejętnym godzeniu tych trzech zasadniczych kategorii 
zasadza się idea i praktyka prowadzonej w naszym kraju 
trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 
czerpiącej wzorce z ekologii. Powszechna ochrona lasów, 
trwałość ich utrzymania, ciągłość i zrównoważone wyko-
rzystanie wszystkich funkcji oraz powiększanie zasobów 
leśnych – to swego rodzaju leśny elementarz, zapisany 
w naszej ustawie o lasach. Jednoznacznie zrównuje ona 
wartości środowiskotwórcze, socjalne i produkcyjne lasu. 
Dodajmy od razu, że ta sama ustawa nakłada na właścicie-
la pełną, prawną odpowiedzialność za powszechną ochro-
nę lasu. Zobowiązuje go do kształtowania równowagi 
w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odpor-
ności drzewostanów, a w szczególności do chronienia ich 
przed pożarami, do ochrony gleby i wód leśnych oraz (z ra-
cji szczególnej wagi sprawy w ostatnim czasie, posłużmy 
się tutaj cytatem z art. 9 ustawy o lasach) do zapobiegania, 
wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprze-
strzeniających się organizmów szkodliwych. Idzie za tym praw-
na odpowiedzialność właściciela lasu za realizację tego 
przepisu. W lasach Skarbu Państwa, zarządzanych przez 
Lasy Państwowe, spada ona na nadleśniczego, samodziel-
nie prowadzącego – na podstawie planu urządzeniowego 
– gospodarkę leśną w nadleśnictwie i odpowiadającego za 
stan lasu. Pamiętajmy, że w Polsce, w której dominują lasy 
publiczne (prawie 81 proc. powierzchni), aż 77 proc. sta-
nowią lasy pozostające w zarządzie Lasów Państwowych.
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Fot� Shutterstock/ Piotr Zajc
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Jak już wspomnieliśmy, pokłosiem Szczytu Ziemi w 1992 r.  
była m.in. „Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu”. Bo też podczas spotkania w Rio 
de Janeiro po raz pierwszy oficjalnie zidentyfikowano zja-
wisko koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze 
ziemskiej oraz niepokojące tego skutki dla środowiska na-
turalnego i dalszego rozwoju cywilizacji. Kraje, które pięć 
lat później przyjęły Protokół z Kioto, zobowiązały się dążyć 
do zredukowania emisji gazów cieplarnianych. W Kioto 
otwarto też drogę do serii spotkań krajów-sygnatariuszy 
w formule COP, będącej najwyższym organem konwencji, 

W trosce o klimat
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uprawnionym do dokonywania przeglądów realizacji jej 
postanowień. 

Już dwukrotnie – w 2008 r. (COP 14 w Poznaniu) oraz 
2013 r. (COP 19 w Warszawie) – gościliśmy te konferencje 
w naszym kraju. Na miejsce COP 24 w 2018 r. ponow-
nie wybrano Polskę. Dla gospodarki leśnej istotne znacze-
nie miało zwłaszcza spotkanie COP 21 w grudniu 2015 r.  
w Paryżu, w trakcie którego skupiono się na wytyczeniu 
ram światowej polityki klimatycznej po 2020 r. To na tym 
forum dostrzeżono wreszcie rolę lasów jako systemowe-
go mechanizmu ograniczania emisji dwutlenku węgla. 
Stwierdzono, że pochłanianie tego gazu cieplarnianego, 
m.in. przez lasy i gleby leśne, będzie traktowane z taką 
samą uwagą, jak działalność zmierzająca do redukcji emisji 
dwutlenku węgla, np. przez wprowadzanie nowych tech-
nologii czy zwiększanie udziału odnawialnych źródeł ener-
gii w bilansie energetycznym.

Zdążyliśmy już – choć nastąpiło to dość późno, a w nie-
których zakątkach Ziemi, niestety, poniewczasie – przyjąć 
do wiadomości, że ochrona lasów, sposób ich zagospo-
darowania, stan zdrowotny, zalesianie i wylesianie – to 
wszystko ma zasadnicze znaczenie dla globalnej równowa-
gi klimatycznej. Z tych to powodów te kwestie współcze-
śnie nie mogą ujść z pola widzenia trwale zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Tak dzieje się w krajach 
rozwiniętych, tak też jest w Polsce.

Lasy wpływają na klimat, opady, temperaturę i ruch po-
wietrza, ale też tworzą warunki rozwoju niezliczonych pod 
względem biologicznej różnorodności form fauny i flory. 
To lasy w znacznym stopniu decydują o naturalnym ob-
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rocie biomasy, kumulującej węgiel, o skali jego przyswa-
jania i uwalniania. Pokrywając bez mała trzecią część po-
wierzchni lądów, są najważniejszym pochłaniaczem węgla. 
Ocenia się, że są w stanie zgromadzić ponad połowę węgla 
na Ziemi, czyli ok. 1200 gigaton (1 Gt = 1 mld ton). Lasy 
– czy to naturalne, czy gospodarcze – są najważniejszym 
czynnikiem kształtującym globalny bilans węgla (rozumia-
nego nie jako kopalne paliwo stałe, ale pierwiastek krążący 
w naturze). Dość powiedzieć, że mają ok. 80-procentowy 
udział w wymianie węgla pomiędzy powierzchnią Zie-
mi i atmosferą. Eksperci oceniają, że wylesienia w strefie 
tropików odpowiadają za 15–20 proc. rocznej światowej 
emisji gazów cieplarnianych. Najnowsze badania pokazu-

Aula Collegium Minus  
w Poznaniu. Obrady  
plenarne Dnia Leśnego  
podczas COP 14 (fot. E.P.)
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ją jednak, że choć obserwujemy tam tak duże uwalnianie 
węgla, w skali globalnej lasy wciąż są jego pochłaniaczem 
netto. Dzieje się tak m.in. dzięki przystąpieniu do odno-
wień w tropikach oraz zalesieniom niektórych obszarów 
b. Związku Radzieckiego i innych regionów świata (np. 
Chin). Wzorcowym przykładem pozostaje Europa, od za-
kończenia II wojny światowej legitymująca się stopniowym 
wzrostem lesistości (również w Polsce mamy taki trend). 

Krążenie węgla w przyrodzie to, na przemian, akumulacja 
i uwalnianie do atmosfery. Stan naturalnej równowagi obu 
tych zjawisk występuje w lasach dziewiczych, co oznacza, 
że nie ma większych możliwości zwiększenia w nich za-
pasu węgla. Natomiast w drzewostanach gospodarczych 
zachowaniu harmonii służy trwale zrównoważona, wie-
lofunkcyjna gospodarka leśna.

Wylesienia w strefie  
tropików odpowiadają za 

15–20 proc. rocznej  
światowej emisji gazów  

cieplarnianych  
(fot. Shutterstock/   

Rich Carey)
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Ile węgla może zatrzymać leśne drzewo?

Źródło: K. Rykowski „O wzajemnym 
wpływie zmian klimatycznych lasów  
i gospodarki leśnej”, CILP 2008 r.  
Projekt graficzny: Polska Grupa Infograficzna

aparat asymilacyjny (korona) 

ok. 7% C

w drewnie ok. 58%

w korze ok. 8%

strzała (pień) 

ok. 19% C

podszyt i podrost

ok. 5% C

Pień zawiera

ok. 66%
biomasy drzewa,
w tym:

Pniaki i korzenie

zawierają ok. 14%
biomasy drzewa:

ściółka

ok. 11% C

materia organiczna w glebie

ok. 46% C

pniaki i korzenie

ok. 7% C
resztki drewna 

(drobne gałęzie, 
resztki pozrębowe)

ok. 5% C
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Akumulacji węgla w lasach 
sprzyja zwiększanie  

ich powierzchni w wyniku 
zalesień (fot. K.F.)
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Co zrobić, by lasy wiązały więcej węgla? Do tego celu pro-
wadzi wiele ścieżek. W grę wchodzi m.in. zwiększanie 
powierzchni leśnej (zalesianie gruntów porolnych; obec-
ny potencjał zalesieniowy w Polsce wciąż szacuje się na  
2 mln ha ubogich gleb, niezapewniających opłacalności 
produkcji rolnej), dobór gatunków szybko rosnących, za-
biegi hodowlane prowadzące do zwiększania zapasu drew-
na na pniu, recykling i wydłużanie żywotności wyrobów 
z drewna. Służy temu także zwiększanie retencji węgla 
w glebach leśnych dzięki stosowaniu odpowiednich tech-
nik uprawowych, w torfowiskach itd. 

Dynamika wiązania CO2 
przez las jest różna, zależna 
od jego stadium rozwoju 
(fot. K.F.)
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Zalesienia są więc oczywistym, ale nie jedynym sposo-
bem łagodzenia zmian klimatycznych. Ale też nie w każ-
dych warunkach od razu przyniosą one profit w postaci 
dodatkowej akumulacji węgla. Na przykład po zalesieniu 
gruntu porolnego przyrost akumulacji węgla bywa nie-
wielki, a niekiedy jego zasób początkowo wręcz maleje. 

720 mln t – tyle węgla średnio rocznie, jak się szacuje, wiązały biomasa leśna, gleba i produkty 
pochodzenia drzewnego w skali Europy w dziesięcioleciu 2005–2015� Polska – z racji wielkości 
i struktury zasobów drzewnych – należy na kontynencie do grona liderów w tej dziedzinie� Ilość węgla 
tkwiącego w biomasie drzewnej w naszym kraju ocenia się na 822 mln t� Z kolei ilość CO2 pochła-
nianego rocznie przez polskie lasy (z uwzględnieniem gleb leśnych) to 41,4 mln t – w przybliżeniu 
odpowiada to ok� 11,3 mln t wiązanego węgla�

Najwięcej węgla  
magazynuje w sobie  
drzewostan dojrzały  

(fot. P.F.)
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Dzieje się tak, ponieważ pierwotny zapas węgla w glebie 
porolnej jest stosunkowo skromny i zmniejsza się jesz-
cze w trakcie przygotowania jej pod sadzonki. Dopiero 
szybki rozwój młodego lasu rekompensuje początkowy 
ubytek. Dynamika wiązania CO2 największa jest w mło-
dym, szybko rosnącym drzewostanie. Z kolei najwięcej 
węgla magazynuje w sobie drzewostan dojrzały, o złożo-
nej strukturze, cechujący się dużą ilością biomasy nad-
ziemnej i podziemnej.

Trwale zrównoważona gospodarka leśna stawia do dys-
pozycji bogaty arsenał instrumentów. Poza zalesianiem, 
zwiększaniu pochłaniania i akumulacji węgla służą pro-
filaktyka (np. ochrona przed pożarami, przed gradacja-
mi owadów) oraz rewitalizacja lasów zdegradowanych. 
Ochrona lasów, sposób ich zagospodarowania, zalesianie 
lub wylesianie, stan zdrowotny, to wszystko ma zasad-
nicze znaczenie dla globalnej równowagi klimatycznej. 
Można też na wiele sposobów użytkować zasoby drew-
na, wpływać na ilość i jakość dostarczanego surowca. 
W lasach gospodarczych da się utrzymać wysoki poziom 
akumulacji węgla m.in. dzięki ulepszaniu technik zago-
spodarowania czy stosowaniu odpowiednich technologii 
pozyskania drewna, oszczędzających środowisko natural-
ne w trakcie wycinki. To wszystko wprawdzie dodatkowo 
kosztuje, ale się opłaca.



52  W stronę natury   Zrównoważona gospodarka leśna

Fo
t� 

P.F
.



53

Już w połowie pierwszej dekady bieżącego wieku w Mi-
nisterstwie Środowiska przy walnym udziale Lasów Pań-
stwowych przygotowano projekt ustawy „O instrumen-
tach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji”. U jego podstaw legło 
założenie, że skoro lasy, z natury rzeczy, uczestniczą w pro-
cesie wiązania węgla, to uzasadnione jest oczekiwanie, by 
gospodarstwo leśne, na analogicznych zasadach co przed-
siębiorstwo-emitent gazów cieplarnianych, mogło brać 
udział w systemowym obrocie uprawnieniami do emisji 
(choć w wypadku lasów mówimy o pochłanianiu CO2). 

Leśne 
gospodarstwo 

węglowe 
– co to takiego?
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Ówczesny projekt ustawy nie trafił pod obrady parlamen-
tu. Koncepcja nie została jednak zapomniana. Na COP 21 
w Paryżu polska delegacja z ministrem środowiska na cze-
le przedstawiła, przyjętą z zainteresowaniem, koncepcję 
tzw. leśnych gospodarstw węglowych (LGW). 

Przyjęte w stolicy Francji w grudniu 2015 r. porozu-
mienie paryskie stało się niedługo potem podstawą do  
wystosowania przez dziesięć krajów UE o dużej lesi-
stości (Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia i Szwecja) listu do 
Komisji Europejskiej, zawierającego apel o uwzględnie-
nie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w osiąga-
niu celów klimatycznych UE, wynikających z ustaleń  
COP 21. 

Lasy Państwowe gotowe są realizować koncepcję LGW. 
W tym miejscu trzeba podkreślić, że przyjęty przez tę or-
ganizację projekt należy pod względem zakresu i rozma-
chu do największych przedsięwzięć tego rodzaju w Europie 
i pozostaje w ścisłym związku z kompleksowym, szeroko 
zakrojonym programem interdyscyplinarnych badań na-
ukowych.  

W COP 21 w Paryżu wzięły 
udział delegacje 195 państw 

(https//cop23.unfcc.int.)
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Dnia 17 stycznia 2017 r. ukazało się zarządzenie nr 2 dyrek-
tora generalnego Lasów Państwowych w sprawie realizacji 
przez LP pilotażowego projektu rozwojowego pod nazwą 
„Leśne Gospodarstwa Węglowe”, nadające przedsięwzię-
ciu konkretne kształty. Oparte jest ono na założeniu, że 
skoro polityka klimatyczna polega na dążeniu do ograni-
czania emisji dwutlenku węgla, a na gospodarki krajowe 
nałożono limity, nawet powstał europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ETS (ang. 
EU Emission Trading Scheme), to logiczne jest wykorzystanie 
szansy, jaką stwarza pochłanianie tych gazów przez lasy.  
To przecież ogromny zbiornik magazynujący węgiel 
w postaci organicznej, a więc zmniejszający jego zawartość 
w postaci CO2 w atmosferze. Dlaczego więc nie uwzględ-
nić lasów w globalnym bilansie tego gazu?

Są już pierwsze doświadczenia w innych krajach. Podobny 
cel jak Lasy Państwowe postawiły sobie wcześniej szwedz-
kie lasy państwowe (Sveaskog), jeden ze współuczestników 
projektu „Gospodarcze lasy borealne jako pochłaniacz CO2”, 
będącego z kolei częścią większego przedsięwzięcia pod na-
zwą „Arktyczno-borealny model rozwoju chroniącego kli-
mat” (tzw. program ABCD). W 2016 r. w Wielkiej Brytanii 
przeprowadzono ocenę pierwszego etapu projektu węglowe-
go, administrowanego przez tamtejszą Komisję Leśną (Fore-
stry Commission), uwzględniającego przyjęte pięć lat wcześniej 
standardy zalesieniowe WCC (Woodland Carbon Code). Dzia-
łania na rzecz ochrony klimatu przez celowe stymulowanie 
rozwoju leśnictwa (ale też rolnictwa) prowadzi departament 
rolnictwa Stanów Zjednoczonych – za cel postawiono tam so-
bie osiągnięcie do 2025 r. wzrostu pochłaniania węgla przez 
gleby i lasy o ponad 120 mln t ekwiwalentu CO2 (jak obliczo-
no, odpowiadałoby to wycofaniu z eksploatacji 25 mln aut). 
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Nie mówimy o premiowaniu „standardowego” pochła-
niania gazów cieplarnianych, leżącego w naturze formacji 
leśnych i będącego tzw. ciężarem publicznym, czyli świad-
czeniem na rzecz dobra wspólnego. W naszych warunkach 
ani Lasy Państwowe, ani żadne inne gospodarstwo leśne 
nie mogą oczekiwać za to premii (a szacuje się, że wartość 
tego ciężaru w Polsce przekracza obecnie 400 mln zł rocz-
nie). Jednak wszystko, co w leśnictwie – w następstwie 
określonych działań dodatkowych – osiągnie się ponad ten 
pułap jako celową nadwyżkę, można już śmiało uznać za 
aktywne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Jedna z powierzchni leśnych 
gospodarstw węglowych  
na terenie Nadleśnictwa 

Wisła (fot. K.F.)
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Działania dodatkowe, służące wzmożonemu wiązaniu węgla w leśnictwie

–  zmiana sposobu pielęgnowania lasu i jego użytkowania przedrębnego w celu zwiększenia bieżą-
cego przyrostu drewna;

– zmiana wieku wymiany generacyjnej lasu;
–  zwiększanie powierzchni wydzieleń leśnych, w których, w związku z  odnawianiem lasu lub wpro-

wadzaniem podszytów (dolnej warstwy roślinności w lesie, krzewów i drzew, nieprzekraczających 
4 m wysokości, dających osłonę glebie): 

 •  zastępuje się sadzenie leśnej roślinności drzewiastej i krzewiastej inicjowaniem samosiewu lub 
siewem nasion,

 •  sadzenie jest prowadzone w sposób zapewniający ograniczenie naruszania struktury wierzch-
nich warstw gleby;

– zmiana metody użytkowania rębnego;
–  zadrzewianie gruntów zajętych pod obiekty infrastruktury leśnej oraz zmniejszanie areału tych 

gruntów dzięki przeznaczeniu ich pod uprawy leśne;
–  zmniejszanie areału szkółek leśnych, w których sadzonki produkowane są na odkrytych powierzch-

niach, na rzecz szkółek podokapowych (pod osłoną drzewostanu) oraz pozyskiwania sadzonek 
krzewów i drzew leśnych z nalotu (młode, kilkuletnie krzewy i drzewa wyrosłe z samosiewu);

– zwiększanie powierzchni podszytów;
–  ograniczanie lub powstrzymywanie, wynikającego z choroby lub innych czynników, procesu roz-

padu drzewostanów na dużych powierzchniach, dzięki odpowiedniej przebudowie tych drze-
wostanów;

– poprawianie skuteczności odnawiania lasu;
–  zmiana sposobu ochrony lasu przed zwierzyną i ograniczanie szkód powodowanych przez nią, 

będących skutkiem innych zagrożeń biotycznych (oddziaływania organizmów żywych) i abiotycz-
nych (oddziaływania czynników natury nieożywionej);

– przeznaczanie pod zalesienia gruntów:
 •  nadających się do tego celu – a przy tym będących w zarządzie nadleśnictwa lub mających 

się znaleźć w jego zarządzie – o ile nie zostały one uwzględnione w planie urządzenia lasu dla 
danego nadleśnictwa,

 •  terenów bagiennych, w tym torfowisk, o ile kwalifikują się one – bez szkody dla różnorodności 
biologicznej – do objęcia tymi działaniami;

–  realizowanie projektów czynnej ochrony torfowisk i innych terenów o wysokim stopniu uwilgotnie-
nia, niebędących lasami w rozumieniu ustawowym�

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 
2017 r� w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”�
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Działania Lasów Państwowych na rzecz ochrony klimatu 
mogą być urzeczywistniane w dwóch wymiarach. Pierw-
szym jest wzrost pochłaniania CO2 z atmosfery, magazy-
nowania w wyodrębnionych częściach lasów (oznaczonych 
jako LGW) „ponadstandardowych” ilości węgla organicz-
nego. Drugim – zarówno przetrzymywanie węgla w su-
rowcu gromadzonym w składach drewna energetycznego 
(oznaczonych jako szczególne LGW), jak również odpo-
wiednie urządzanie i hodowla lasu, zrewidowanie wieku, 
w którym drzewostany poddawane są wymianie pokole-
niowej, itd. 

Tak pokrótce przedstawia się koncepcja LGW i miejsce 
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w jej realizacji. 
Powiedzmy jeszcze o tym, gdzie można by zakładać leś- 
ne gospodarstwa węglowe. Do takich miejsc zaliczają się 
grunty nadające się do zalesień, zarówno już zarządzane 
przez nadleśnictwa, jak i mogące w przyszłości znaleźć się 
w ich zarządzie, jeśli tylko nie będą to grunty przewidziane 
do zalesienia w ramach realizacji dziesięcioletniego planu 
urządzeniowego. Mogą to być również tereny bagienne, 
w tym torfowiska, o ile działania dodatkowe wynikające 
z wdrażania projektu nie odbiją się negatywnie na różno-
rodności biologicznej. Natomiast nie przewiduje się two-
rzenia LGW m.in. na powierzchniach tzw. gospodarstw 
specjalnych (obszarach pełniących specyficzne zadania, 
których realizacja wymaga ograniczenia lub zaniechania 
funkcji produkcyjnych; są to m.in. rezerwaty oraz stre-
fy objęte zakazem pozyskiwania drewna), a także na po-
wierzchniach uwzględnionych – w wyniku umów zawar-
tych przez nadleśnictwo – w projektach czynnej ochrony 
przyrody.
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Trzeba też podkreślić, że staraniom, by włączyć Lasy Pań-
stwowe w formalny obieg świadectw emisji (w tym wy-
padku – zbywania jednostek CO2) przyświeca szczegól-
na misja społeczna. Profity czerpane przez tę organizację 
z tytułu uzyskiwania nadwyżkowej puli węgla, wiązane-
go w wyniku działań dodatkowych, będą przeznaczane na 
przedsięwzięcia służące środowisku naturalnemu, m.in. 
na projekty realizowane przez leśników wspólnie z lokal-
nymi samorządami.

Leśne gospodarstwa  
węglowe mogą być również 
zakładane na terenach  
bagiennych, o ile nie odbije 
się to negatywnie na  
różnorodności biologicznej 
(fot. P.F.)
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Rozwiązywaniu globalnych problemów klimatycznych 
może służyć wytwarzanie i wykorzystywanie energii z bio-
masy. To historycznie najstarsze źródło energii, do które-
go człowiek sięgnął już w zamierzchłych czasach. Ogień 
ze spalanego drewna, roślin bądź suchego nawozu „od 
zawsze” służył do ogrzania się i przygotowania pokar-
mu. Dziś konieczność hamowania zmian klimatycznych, 
związanych ze spalaniem paliw kopalnych, idzie w parze 
z poszukiwaniem możliwości zastępowania wyczerpują-
cych się złóż ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Coraz 
większe znaczenie mają odnawialne źródła energii (OZE), 

Wyzwalanie energii
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w tym biomasa. Trwale zrównoważona wielofunkcyjna go-
spodarka leśna ma w tej dziedzinie wiele do zaoferowania. 

Technologie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z bio-
masy są już dobrze rozwinięte. Z powodzeniem mogą zna-
leźć zastosowanie w gospodarstwach domowych, rolnych 
czy w przemyśle. Wielkie obiekty energetyczne mogą spalać 
zrębki drzewne, pozostałości pozrębowe, ale również sło-
mę i zrębki roślin energetycznych. Podobnie sprawdzoną 
metodą jest współspalanie biomasy w tradycyjnych wiel-
kich instalacjach węglowych, pyłowych i złożach fluidal-
nych. W wielu przedsiębiorstwach przetwórstwa drzew-
nego zrębki, zrzyny oraz poprodukcyjne odpady drzewne 
spalane są na miejscu, dostarczając energii niezbędnej 
w produkcji (np. do wytwarzania pary technologicznej). 

Obok już wspomnianych zalet biomasy (ochrona klimatu, 
odnawialność zasobów) trzeba dodatkowo zwrócić uwagę, 

Źródłem biomasy jest  
również roślinność  

pochodzenia rolniczego  
(fot. Shutterstock/ 

Sinisa Botas)
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że jej dostawy pochodzą ze źródeł krajowych, a zatem – 
uniezależniając od importu – poprawiają bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Są to zarazem źródła rozproszone, 
które sprzyjają budowie lokalnych źródeł energii, z korzy-
ścią dla miejscowych rynków pracy i aktywizacji regionów, 
omijanych przez główną falę inwestycji.

Polska jest krajem o wysokim udziale użytków rolnych i la-
sów, a tym samym o znacznym potencjale biomasy możli-
wej do pozyskania. W różnych szacunkach oceniany jest 
na 10 Mtoe – 22 Mtoe rocznie (toe – energetyczny rów-
noważnik tony ropy naftowej o określonej wartości opa-
łowej, 1 Mtoe odpowiada 1 mln t ropy). Biomasa (licząc 
łącznie: biopaliwa stałe, ciekłe oraz biogaz, pochodzenia 
rolniczego i drzewnego) już obecnie jest w naszym kra-
ju podstawowym źródłem energii odnawialnej. W 2013 r. 
stanowiła ona ok. 90 proc. energii pozyskiwanej ze źró-
deł odnawialnych w Polsce. Inna sprawa, że jej wielkość 

Biomasa jest w Polsce  
podstawowym źródłem  
energii odnawialnej.  
Na zdjęciu: plantacja  
wierzby energetycznej  
(fot. Shutterstock/  
Katarzyna Mazurowska)
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bezwzględna pozostaje w tyle za zasobami możliwymi do 
wykorzystania. Również na to wyzwanie będzie musiała – 
w sposób racjonalny i zrównoważony – odpowiedzieć go-
spodarka leśna. 

W ślad za systematycznym wzrostem lesistości naszego 
kraju i zasobności lasów rośnie pozyskanie drewna ogółem 
(o tym piszemy dalej), ale niejako przy okazji przybywa 
nam też surowca o parametrach nie zawsze spełniających 
oczekiwania przemysłu przetwórczego. Do takiej katego-
rii należy drewno energetyczne. Znowelizowana w 2016 r.  
ustawa o odnawialnych źródłach energii stanowi, że jest 
to drewno, które ze względu na cechy jakościowo-wymia-
rowe i fizykochemiczne posiada obniżoną wartość techniczną 
i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie. 
W praktyce takie kryterium spełnia dziś część surowca 
średniowymiarowego. Szacuje się, że średniowymiarowe 
drewno energetyczne stanowi w naszym kraju od 15 proc. do  
20 proc. pozyskania ogółem. I nie jest to zjawisko specy-
ficznie polskie – w całej Europie notuje się coraz większą 
nadpodaż surowca średniowymiarowego. Na Starym Kon-
tynencie znacznie też chętniej niż w Polsce przeznacza się 
wybrane sortymenty tego surowca właśnie na cele energe-
tyczne.

Wykorzystanie drewna na cele energetyczne w Europie w 2015 r.

Kraj Powierzchnia lasów ogółem 
(mln ha)

Drewno przeznaczane na cele 
energetyczne (mln m sześc.)

Austria 3,4 17,8

Czechy 6,0 10,7

Włochy 10,5 22,3

Niemcy 11,1 19,0

Polska 9,2 6,0

Źródło: DGLP
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Przyczyną dalszego wzrostu podaży drewna o obniżonej 
wartości z pewnością będą nasilające się zmiany klimatycz-
ne, a w konsekwencji – od jakiegoś czasu z niepokojem ob-
serwowane – narastanie masy wydzielającego się posuszu. 
To skutek coraz częściej występującej i pogłębiającej się 
suszy hydrologicznej w wielu regionach kraju. Ofiarą po-
suchy padają już nie tylko drzewostany świerkowe, ale 
również sosnowe, można by sądzić, lepiej przystosowane 
przez naturę do głębszego sięgania po wodę. Pojawiają-
cemu się w wielkich ilościach posuszowemu surowcowi 
zagraża szybka deprecjacja. Jeśli na czas nie będzie moż-
liwości wykorzystania go, choćby na cele energetyczne, to 
w końcu nie znajdzie nabywcy. Byłoby to marnotrawstwo.

Jest jeszcze jedna przyczyna zwiększania się podaży bio-
masy z naszych lasów – postęp techniczny i stopniowa 
zmiana technologii pozyskania drewna. Do lasu szerokim 
frontem wchodzą wysoko wydajne maszyny wieloopera-
cyjne. Nie ma przed tym odwrotu. A to oznacza, że ro-
snąć będzie ilość pozrębowych pozostałości drzewnych. 
Już obecnie w LP pozyskuje się ok. 200 tys. m sześc. ta-
kiego surowca. Część tych pozostałości może po rozdrob-
nieniu zasilać leśną glebę, część można przeznaczyć na 
cele energetyczne.

Realizując trwale zrównoważoną wielofunkcyjną gospo-
darkę leśną, Lasy Państwowe chcą stać się znaczącym gra-
czem na rynku biomasy. I mają po temu wszelkie dane. 
Przystąpiły do tworzenia składów drewna energetycznego, 
które powinny służyć akumulowaniu węgla organicznego 
zawartego w gromadzonym surowcu w okresie od jego po-
zyskania aż po faktyczne zużycie energetyczne. Jest o co 
walczyć, bowiem – jak poinformowało kierownictwo LP – 
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już do 2020 r. zakłada się dostępność ok. 2 mln m sześc. 
tego surowca. 

To nie tylko zwykłe magazyny drewna energetycznego. 
W czasie klęsk, wymagających sprawnego wywożenia 
drewna z lasu, mogą one pełnić funkcje składnic przejścio-
wych także dla innych sortymentów surowca. Poza tym 
mogą też być wykorzystywane jako miejsce postoju maszyn 
i urządzeń służących do usuwania skutków klęsk oraz jako 
magazyny kopalin do budowy dróg leśnych. Mają zarazem 
służyć upowszechnianiu praktycznych informacji o drew-
nie jako materiale budowlanym i być wykorzystywane do 
prowadzenia submisji i aukcji drewna cennego. Będą też 
uczestniczyć w realizacji wspólnego przedsięwzięcia jed-
nostek organizacyjnych Lasów Państwowych „Drewno dla 
samowystarczalności energetycznej samorządów oraz bez-

Wprowadzenie  
harwesterów do lasu  
oznacza wzrost ilości  

pozrębowych pozostałości 
drzewnych, których część 

można będzie przeznaczyć 
na cele energetyczne  

(fot. K.F.)



67Wyzwalanie energii

pieczeństwa energetycznego państwa”. W ten sposób Lasy 
Państwowe chcą zająć ważne miejsce na rynkach lokalnych, 
składając interesujące oferty współpracy samorządom oraz 
innym instytucjom i organizacjom reprezentującym miej-
scowe społeczności. 

Kilka słów warto poświęcić promocji budownictwa drew-
nianego przez Lasy Państwowe. Sprawa nie jest całkiem 
nowa. Już w latach 30. minionego wieku ówczesna Na-
czelna Dyrekcja Lasów Państwowych przygotowała ka-
talog typowych projektów domów z drewna, zachęcając 
do korzystania z niego przy stawianiu siedzib służbo-
wych (nadleśnictw, leśniczówek, gajówek itp.). Obecny 
projekt wprawdzie także promuje drewno jako surowiec 
i budulec, ale – poza walorami użytkowymi tego surowca  

Promocja budownictwa 
drewnianego przez Lasy 
Państwowe jest wsparciem 
krajowego programu  
mieszkaniowego  
(fot. Shutterstock/ Doin)
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(np. doskonałe właściwości termoizolacyjne) – zwraca 
uwagę na tak ważne i doceniane dziś jego cechy: odnawial-
ność i przyjazność dla środowiska. Zarazem ma dane, by 
stać się częścią większej całości. Z jednej strony, zachęca 
do korzystania z nowoczesnych, energooszczędnych, a przy 
tym niedrogich rozwiązań. Z drugiej, wpisuje działalność 
rozwojową LP w nurt obrotu tzw. zielonymi technologiami 
i w transfer wiedzy. Może to się stać istotnym wsparciem 
dla samorządów przy planowaniu i podejmowaniu wspól-
nych inwestycji z wykorzystaniem drewna jako budulca, 
ale też z powodzeniem przy realizacji krajowego programu 
mieszkaniowego.

Jak widać, we wszystkich tych projektach i działaniach LP 
mamy do czynienia z przedsięwzięciami wzajemnie prze-
nikającymi się i godzącymi wiele potrzeb – społecznych, 
ochronnych i gospodarczych. Ta cecha, przypomnijmy, jest 
dewizą wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodar-
ki leśnej.
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Fot� K.F.
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Lesistość kraju i zasobność lasów to jedne z wielu miar 
powodzenia (w sensie przyrodniczym, ekonomicznym, jak 
również społecznym) gospodarki leśnej. W tym względzie 
Polska ma się czym pochwalić, tutaj też znajdziemy obraz 
drogi przebytej przez nasze leśnictwo. 

W 1923 r. lesistość Polski wynosiła 23,1 proc., przy czym 
31 proc. łącznej powierzchni lasów stanowiły zasoby Skar-
bu Państwa zarządzane przez Lasy Państwowe. W 1937 r.  
(dane z „Małego rocznika statystycznego GUS 1939 r.)  
lesistość kraju zmalała do poziomu 22,2 proc., ale udział 

Lasów przybywa, 
rośnie bogactwo
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powierzchni lasów będących pod zarządem Lasów Pań-
stwowych w łącznej powierzchni krajowych lasów wzrósł 
do 38,7 proc. (jednocześnie w ciągu tych czternastu lat 
dramatycznie nasiliło się rozdrobnienie lasów prywatnych, 
skutkujące m.in. zaniedbaniami w prowadzonej w nich go-
spodarce). To też jest dowodem starań Lasów Państwowych  
II RP o zachowania trwałości zielonych zasobów kraju.

W 1945 r. lesistość powojennej Polski (pamiętajmy o zmia-
nie granic państwa) wynosiła już tylko 21 proc. Spośród 
6,5 mln ha lasów wiele było skrajnie zdewastowanych 
wojną i rabunkowymi wylesieniami dokonanymi przez 
okupantów, skutkującymi zubożeniem struktury gatun-
kowej drzewostanów i różnorodności biologicznej, erozją 
gleb, zakłóceniem stosunków wodnych oraz negatywnymi 
zmianami w krajobrazie. 

W latach 1945–1970, dzięki szeroko zakrojonej akcji zale-
sieniowej prowadzonej przez Lasy Państwowe wielkim na-
kładem sił i środków, przybyło w Polsce 933,5 tys. ha lasu, 
dzięki czemu pod koniec tego okresu wskaźnik lesistości 

Dzięki zakrojonym  
na szeroką skalę  
zalesieniom z lat  

1945–1970 lesistość Polski 
wzrosła do 27 proc.  

(fot. P.F.)
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kraju sięgnął 27 proc. W szczytowym okresie 1961–1965 
zalesiano rocznie ponad 55 tys. ha. To tak, jakby co roku 
przybywały w Polsce trzy dzisiejsze średniej wielkości nad-
leśnictwa.

W naszym kraju dominują lasy publiczne (prawie 81 proc.), 
w tym 77 proc. lasów pozostaje w zarządzie Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Struktu-
ra własności w całym okresie powojennym zmieniła się  
nieznacznie.

Obecnie (wg GUS, stan na koniec 2016 r.) mamy w Polsce 
ogółem 9,23 mln ha lasów i lesistość kraju na poziomie 
29,5 proc. Gdyby jednak posłużyć się standardami przy-
jętymi dla ocen międzynarodowych, uwzględniającymi 
również grunty związane z gospodarką leśną, byłoby to 
już 30,8 proc. Ale i tak nasz wskaźnik lesistości nie się-
ga średniej europejskiej, która – według posługującego się 
owymi międzynarodowymi standardami raportu State of 
Europe’s Forests (SoEF) – w 2015 r. wynosiła 32,8 proc. (nie 
uwzględniając lasów Federacji Rosyjskiej).

Dzisiejsze 9,23 mln ha polskich lasów to niemało – lokuje 
nas to w gronie krajów środkowoeuropejskich o największej 
powierzchni lasów. Ale statystyka mówi, że w sześciu kra-
jach Starego Kontynentu lasy zajmują więcej niż 10 mln ha, 
a ponadto z wieloma krajami przegrywamy pod względem 
zasobów leśnych przypadających na jednego mieszkańca. 
Daleko nam zwłaszcza do Skandynawów – na statystyczne-
go Fina przypada ponad 4 ha lasu, na Szweda niespełna 3 ha, 
podczas gdy na Polaka zaledwie 0,24 ha lasu. Weźmy jednak 
pod uwagę, że konkurenci, którzy z nami tu wygrywają, to 
kraje tradycyjnie leśne, o dużym udziale terenów nieprzy-



74  W stronę natury   Zrównoważona gospodarka leśna

datnych do innego użytkowania niż leśnictwo, a przy tym 
o wielokrotnie mniejszym zaludnieniu niż Polska. Ale już 
z naszą średnią, liczoną per capita, blisko jest do europejskiej 
przeciętnej – statystyczny Europejczyk musi się zadowolić 
0,3 ha lasu. Niższym od Polski wskaźnikiem powierzchni 
lasów przypadających na jednego mieszkańca legitymu-
ją się Niemcy (0,14 ha), Szwajcaria i Włochy (0,16 ha),  
a także Ukraina i Węgry (0,21 ha). Czego nie powie nam 
statystyka? Choćby tego, że pod względem walorów przy-
rodniczych i różnorodności biologicznej lasów nasz zielony 
majątek zdecydowanie wypada na plus na tle zasobów wie-
lu krajów Starego Kontynentu. 

Obecnie podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest „Kra-
jowy program zwiększania lesistości” (KPZL), przyjęty 

Zalesienia sztuczne w Polsce 
w latach 1990–2016  

(źródło: GUS)
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przez Radę Ministrów w 1995 r., zakładający wzrost lesi-
stości kraju do 30 proc. w 2020 r. i 33 proc. w roku 2050. 
Był on odpowiedzią na spadek tempa zalesień, obserwo-
wany w ostatnich dekadach ubiegłego wieku. To głów-
nie dzięki jego realizacji w latach 1991–2016 staliśmy się 
bogatsi o ponad pół miliona hektarów nowych zielonych 
kompleksów. Licząc od początku XXI w., do 2020 r. KPZL 
ma przynieść zalesienia na powierzchni 680 tys. ha. 

Chodzi jednak nie tylko o liczbę obsadzonych drze-
wami hektarów. W końcu ideą trwale zrównoważonej 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest równoległe re-
alizowanie wielu celów. Tak jest też w tym wypadku. Szcze-
gólną wagę przywiązuje się zatem do zalesień gruntów po-
łożonych przy źródliskach rzek, potoków, na wododziałach,  

Zalesianie gruntów  
porolnych na terenie  
Nadleśnictwa Drygały  
w latach 90. ubiegłego  
wieku (fot. A.R.)
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obrzeżach akwenów, ale też na lotnych piaskach i wydmach, 
stromych stokach, urwiskach i zapadliskach, do rekultywacji 
hałd i wyrobisk po kopalniach piasku, żwiru, gliny czy torfu.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otwarło dro-
gę do funduszy wspólnotowych. Ruszył, wspierany przez 
UE, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 
przewidujący subwencjonowanie zalesień prywatnych 
gruntów porolnych. Pracownicy Lasów Państwowych słu-
żą fachową pomocą właścicielom takich gruntów, którzy 
zdecydują się sadzić las. 

Głównym problemem w realizacji KPZL okazał się w ostat-
nich latach coraz głębszy niedostatek powierzchni porol-
nych i nieużytków, przekazywanych Lasom Państwowym 
do zalesień przez Agencję Nieruchomości Rolnych (od  
1 września 2017 r. jej obowiązki przejął nowo utworzony 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Ziemia uprawna 
w Polsce drożeje, toteż zasoby pozostające w dyspozycji ANR 
w pierwszej kolejności trafiają do użytkowania rolnego.

Szczególną wagę  
w realizacji KPZL  

przywiązuje się do  
rekultywacji hałd i wyrobisk 

po kopalniach piasku, żwiru, 
gliny czy torfu (fot. P.F.)
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Realizowane w kraju inwestycje, w tym infrastrukturalne 
(np. budowa autostrad) nie prowadzą do rozległych wylesień 
– każdy uszczerbek w drzewostanach kompensowany jest 
zalesieniem innych powierzchni. Nie prowadzi też do trwa-
łego uszczuplenia powierzchni leśnej wycinka, dokonywana 
ze względów sanitarnych (np. drzew zaatakowanych przez 
szkodniki, połamanych i powywracanych przez wichury itd.) 
czy też wynikająca z przesłanek gospodarczych – osiągnięcia 
przez drzewa wieku rębnego. Zgodnie bowiem z ustawą o la-
sach właściciele lasów (a Lasy Państwowe reprezentują w za-
rządzaniu Skarb Państwa) są zobowiązani do trwałego ich 
utrzymywania i zapewnienia ciągłości użytkowania, w czym 
mieści się m.in. obowiązek odnowienia, czyli ponownego 
wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w ciągu  
5 lat od usunięcia dotychczasowego drzewostanu.

Systematycznie rosną zasoby drzewne na pniu (ilość drew-
na zawierającego się w rosnących w lesie drzewach). Wy-
noszą one obecnie ponad 2,5 mld m sześc. grubizny brutto 
(z uwzględnieniem kory), z czego cztery piąte przypada 
na Lasy Państwowe. Jeśli cofniemy się do 1967 r., kiedy to 
zasoby drzewne ogółem nieco przekraczały 1 mld m sześc., 
będziemy mieli obraz ogromnej zmiany, która dokonała się 
w ciągu pięćdziesięciu lat. 

Zdecydowaną przewagę mają u nas gatunki iglaste, zaj-
mujące bez mała 69 proc. powierzchni leśnej, a niekwe-
stionowaną królową tradycyjnie pozostaje sosna, znajdu-
jąca w Polsce najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz 
siedliskowe w całym swym eurazjatyckim zasięgu. Dzięki 
temu właśnie na naszych ziemiach gatunek ten zdołał wy-
dać wiele cennych ekotypów, takich jak sosna taborska, au-
gustowska czy piska. 
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O takiej, a nie innej strukturze gatunkowej i układzie 
przestrzennym krajowych lasów powinny przesądzać ce-
chy siedliska. Rozwój rolnictwa, a w dziejach najnowszych 
także przemysłu, spowodował jednak, że lasy zajmują 
dziś w Polsce głównie najsłabsze gleby i siedliska ubogie. 
Sosna – niezbyt wymagająca co do warunków bytowa-
nia – tylko na tym korzysta. Trzeba jednak dodać, że sil-
nej pozycji tego gatunku sprzyjało też – zapoczątkowane  
w XIX w. – preferowanie go przez przemysł drzewny. Po-
dobnie zresztą miała się rzecz ze świerkiem w górach. 
I sosnę, i świerka sadzono więc bez umiaru, zakłócając 
naturalne proporcje między gatunkami, wypierając lub 
wręcz eliminując drzewa liściaste. To niegdyś ludzką ręką 
odciśnięte piętno dominacji widoczne jest do dziś. I nie-
sie skutki w postaci podatności takich zniekształconych 
kompleksów leśnych na zagrożenia abiotyczne (będą-
ce skutkiem działania czynników natury nieożywionej, 
np. klimatycznych), biotyczne (ze strony organizmów 
żywych) i antropogeniczne (powodowane działalno-
ścią człowieka). Toteż już od wielu lat trwa w naszym  
kraju przebudowa struktury gatunkowej tego rodzaju 
drzewostanów.

W latach 1945–2016 udział gatunków liściastych udało się 
zwiększyć w LP z 13 proc. do 23,8 proc. I wciąż będzie 
rósł, bo nadal zajmują one mniejszy obszar, niżby to wyni-
kało z charakteru siedlisk. Te zmiany cieszą przyrodników, 
ale nie zawsze przychylnym okiem spogląda na nie prze-
mysł drzewny, bardziej ceniący sobie gatunki iglaste, lepiej 
nadające się do masowej produkcji wyrobów, łatwiejsze 
(a więc tańsze) w obróbce. Ot, można by rzec, klasycz-
ne dwie strony medalu. Zrównoważona gospodarka leśna 
również to musi mieć na względzie.
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Nasze lasy są coraz starsze. Od zakończenia ostatniej wojny 
powierzchnia lasów ponad 80-letnich wzrosła ponaddwu-
krotnie. Obecnie przeciętny wiek drzewostanów w lasach 
ogółem – niezależnie od tego w czyich są rękach – wynosi 
57 lat, w Lasach Państwowych – 59 lat.

Świerczyny górskie  
w Nadleśnictwie Wisła 
(fot. K.F.)
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W 2015 r. i jeszcze w roku następnym w wielu regio-
nach kraju wyjątkowo dotkliwie odczuliśmy skutki su-
szy – w licznych osiągnęła ona krytyczne stadium suszy 
hydrologicznej. Nie pierwsza to i zapewne nie ostatnia 
susza w Polsce. Za każdym razem i z coraz większą siłą 
uprzytomnia to nam, jak wielką rolę odgrywa dziś retencja 
wody. Podobnie bolesnych lekcji udzielają niszczycielskie 
powodzie. 

Na większości rzek w Polsce największy odpływ przypada 
na wczesną wiosnę. Występują okresy, kiedy problemem 

Więcej wody 
dla przyrody
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jest nadmiar wody, kiedy indziej dramatycznie odczuwamy 
jej brak. Wiosną, przekropnym latem, ale też mroźną zimą, 
kiedy na rzekach prowadzących zbyt mało wody tworzą się 
lodowe zatory, dają się we znaki powodzie. Z kolei letnie 
upały niosą nam dotkliwe susze. Każda z tych skrajności 
ma głęboki wymiar społeczny i gospodarczy. A przecież 
sztuka gromadzenia zapasów wody na czas jej niedostatku 
oraz przechwytywania nadmiaru podczas wezbrań to stary 
jak świat elementarz gospodarki wodnej. 

Nie od dziś budujemy okazałe tamy i zbiorniki wodne. Ale 
mają one nie tylko zalety. Są bardzo drogie i to nie tylko ze 
względu na koszt samych budowli, do długiej listy wydat-
ków trzeba bowiem dopisać np. koszty likwidacji osadnic-
twa na terenach przeznaczonych do zalania, przebudowy 
infrastruktury. Wzniesione obiekty wymagają później nie-
małych, odpowiednich do ich skali, pieniędzy na bieżące 
utrzymanie, bo zaniedbania mogą skończyć się katastro-
fą. Wreszcie nie można pominąć, zwykle też niemałych, 
a niekiedy niepoliczalnych, przyrodniczych kosztów takich 
inwestycji – następstw głębokiej ingerencji w krajobraz 
i środowisko naturalne, zakłóceń w okolicznej faunie i flo-

Pod względem zasobów wody przypadających na jednego mieszkańca – niespełna 1600 m sześc� 
– zajmujemy bliską końca, 22 pozycję w Europie� Owe 1600 m sześc� to prawie trzykrotnie mniej  
niż wynosi średnia europejska� Trudno uwierzyć, ale w półpustynnym Egipcie średnia per capita to 
1400 m sześc� W Polsce zatrzymujemy w zbiornikach zaledwie ok� 6 proc� odpływu powierzchnio-
wego (średnia europejska – 15 proc�)� 
Nasze problemy w tej dziedzinie można zilustrować jeszcze inaczej: powierzchnia Polski stanowi 
3 proc� powierzchni Europy, ludność – 5,5 proc� mieszkańców kontynentu, ale już własne zasoby 
wodne to tylko 2,1 proc� zasobów europejskich� Na tym tle najlepiej widać rolę i konieczność zwięk-
szania retencji� I w tej dziedzinie wiele dobrego może zdziałać trwale zrównoważona wielofunkcyjna 
gospodarka leśna�
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rze itd. Taką retencję cechuje też jeszcze jedna „wrodzona” 
ułomność – co najwyżej w ograniczonym stopniu reguluje 
ona stosunki wodne lokalnie, u źródeł, tam gdzie rodzi się 
problem okresowego nadmiaru lub niedostatku wody. To 
nie jej domena. Dobrą, sprawdzoną alternatywą jest mała 
retencja, której również wielką uwagę poświęca trwale 
zrównoważona gospodarka leśna.

Las pełni rolę swoistego zbiornika wodnego. Skutecznie 
spowalnia odpływ, magazynuje wodę i jest wielkim natu-
ralnym regulatorem jej obiegu w przyrodzie, a przy tym 
działa samoistnie i niezwłocznie, „tu i teraz”. Drzewostan, 
szczególnie o gęstym poszyciu, stwarza dogodne warun-
ki dla retencjonowania opadów atmosferycznych. Jego 
wpływ na wsiąkanie wody w glebę jest zależny, rzecz jasna,  

Zbiornik retencyjny  
Tokarzonka na potoku  
Oleckim w Istebnej,  
teren Nadleśnictwa Wisła  
(fot. K.F.)
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od rodzaju gleby, zróżnicowania 
ściółki leśnej, ale też od składu ga-
tunkowego i stopnia zwarcia koron 
drzew. W zależności od składu ga-
tunkowego i wieku drzewostanu, 
w różnym stopniu zatrzymuje wil-
goć w glebie. A to właśnie gleba jest 
głównym magazynem wody w lesie.

Znaczna porowatość gleby leśnej, 
wynikająca z przerastania jej przez 
korzenie drzew i towarzyszącej ro-
ślinności, oraz płytkie przemarza-
nie sprzyjają właściwościom in-
filtracyjnym. Łatwo zauważyć, że 
zimą śnieg topi się w lesie dłużej 
niż na powierzchni otwartej, a to 
oznacza, że roztopy rozkładają się 

Nawet połowa opadu, a w wypadku drzew iglastych – do trzeciej jego części, odparowuje z po-
wierzchni liści� W gorące letnie dni hektar drzewostanu oddaje w ten sposób od 20 tys� do 60 tys� l  
wody� To, wraz z innym oddziaływaniem lasu (spadek temperatury spowodowany przez parowanie, 
zacienienie, uspokajanie ruchu mas powietrza, wilgoć na dnie lasu i w glebie itp�), sprawia, że  
w lesie panuje specyficzny mikroklimat o wilgotności powietrza o ok� 10 proc� wyższej niż na otwartej 
przestrzeni� Takie warunki sprzyjają wzbogacaniu różnorodności biologicznej, rozwojowi niektórych 
gatunków flory i fauny

Metr kwadratowy wierzchniej warstwy gleby leśnej o grubości jednego metra może wchłonąć, nasią-
kając niczym gąbka, do 120 litrów wody opadowej, co oznacza, że hektar lasu liściastego zdolny 
jest retencjonować nawet 1,6 mln litrów wody� Rzecz istotna, oddaje ją później stopniowo, czego 
dowodem są liczne źródła śródleśne, nie wysychające nawet w czasie długotrwałej suszy�

Retencja wodna w lesie
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tu w czasie. Złożona naturalna biocenoza leśna ograni-
cza i spowalnia naturalny spływ wody, chroniąc przed po-
wodziami, a jednocześnie gromadzi jej zapasy na okres 
wegetacyjny. Akumuluje wodę w okresach jej nadmiaru, 
a oddaje terenom położonym niżej w okresach niedobo-
ru. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają lasy górskie 
i wyżynne, bo tam spływ powierzchniowy jest najszybszy. 
Ale i na obszarach nizinnych ma to olbrzymie znaczenie. 
Las występuje niejako w podwójnej roli – zarówno sku-
tecznego regulatora stosunków wodnych, jak i benefi-
cjenta tegoż mechanizmu. To jego naturalna adaptacja do 
możliwych zmian klimatu. Warto od razu zauważyć, że 
spełnia on nie tylko funkcje retencyjne, ale również wo-
dochronne – na oba sposoby znakomicie przyczyniając się 
do powiększania życiodajnych zasobów.

Leśna retencja niesie niezaprzeczalne korzy-
ści dla ekosystemów hydrogenicznych, czyli 
uzależnionych od wody (takich jak obszary 
wodno-błotne, torfowiskowe, mokradła itp.), 
sprzyja powstawaniu nowych siedlisk dla ro-
ślin i zwierząt, często gatunków rzadkich, 
zagrożonych i chronionych. Chroni więc 
i wzbogaca różnorodność biologiczną. 

W miarę jak człowiek głębiej ingeruje w przy-
rodę, coraz bardziej odczuwalnym proble-
mem staje się erozja – wodna i wietrzna. To 
zjawisko powszechnie zachodzące w naturze,  
polegające na przenoszeniu cząsteczek gle-
by przez wodę lub wiatr z miejsca na miej-
sce. Na jego powstawanie i intensywność ma 
wpływ wiele czynników, jak choćby: ukształ-

Zdolności retencyjne lasu 

Ocenia się, że zdolności retencyjne lasu igla-
stego w średniej klasie wieku, o złożonej struk-
turze oraz dobrze zachowanej ściółce wynoszą:

Tyle wynosi potencjalna zdolność retencyjna  
drzewostanu w lasach przy jednorazowym opadzie�

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ok�
9,1 mln ha

20–30 litrów/m2

200–300 m3/ha

1,82 mld m3
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towanie powierzchni, klimat (np. długie susze, a po nich 
gwałtowne opady deszczu), niewłaściwy sposób użytko-
wania gruntów, przestrzenny układ pól uprawnych oraz 
klęski żywiołowe (powodzie, pożary lasów). Wielkie zna-
czenie ma też charakter zagospodarowania terenu. Oce-
nia się, że potok w zlewni porośniętej lasem niesie rocznie 
nawet stokrotnie mniej wypłukanego gruntu niż tej samej 
wielkości potok płynący przez obszar wylesiony. Tu docho-
dzimy do bardzo ważnego wniosku: do czynników ryzyka, 
uruchamiających, a potem nasilających erozję, z pewnością 
należy wylesianie. 

Szlak zrywkowy w górach. 
Mimo utwardzenia kolein 
kamieniami erozja wodna 

wciąż daje się mocno  
we znaki (fot. K.F.)
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Co sprawia, że las skutecznie chroni glebę przed erozją? 
Nie tylko zatrzymuje wodę. Korony drzew, krzewy, roślin-
ność dna lasu i ściółka rozpraszają wodę opadową – ha-
mują impet, z którym spada na glebę, drążąc ją niczym 
przysłowiowa kropla spadająca na kamień. Tworzenie gle-
by to proces skomplikowany i bardzo powolny – odnosząc 
jego tempo do cyklu życia człowieka, można uznać glebę 
za zasób nieodnawialny. Aby powstała zaledwie kilkucen-
tymetrowa jej warstwa, potrzeba kilkuset, a nawet tysiąca 
lat postępującego wietrzenia skały macierzystej, oddzia-
ływania czynników klimatycznych, wody, roślin, zwierząt 
i mikroorganizmów. Ale zniszczyć ją można bardzo łatwo.

W dziewiczej puszczy erozyjne zmywanie 18-centymetrowej warstwy 
gleby leśnej na zboczu o nachyleniu 10 proc� trwa ok� 575 tys� lat� 
Zmywanie gleby pod trwałą darnią potrwa, w porównywalnych warun-
kach, ok� 82 tys� lat, ale pod uprawą polową z płodozmianem – już 
tylko 100 lat� Zaledwie 18 lat potrzeba, by taką samą warstwę gleby 
zmyła woda z obszaru czarnego ugoru� To zestawienie najlepiej odda-
je rolę lasu jako wyjątkowo skutecznego czynnika hamującego erozję 
wodną gleby�

Źródło: Hugh H� Bennett „Elements of soil conservation”  
(„Zarys ochrony gleby”) 1955 r�

Jak się szacuje, erozja wodna zagraża ok� 29 proc� (według niektórych 
źródeł, nawet 39 proc�) obszaru naszego kraju� Użytki rolne stanowią 
w tym 21 proc�, lasy – ok� 8 proc� Silne i średnie zagrożenie erozją 
dotyczy ogółem więcej niż dziesiątej części Polski� W najwyższym stop-
niu zagrożone są nią: Beskid Żywiecki, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna 
Sandomierska, Roztocze, centralny pas Wyżyny Lubelskiej oraz Sudety� 
Praktycznie tylko płaskie tereny nizin są mało podatne na erozję� 

Ok� 28 proc� powierzchni kraju zagrożone jest erozją wietrzną� 

Ocenia się, że drzewo 
liściaste o systemie 
korzeniowym ważą-
cym od 300 do  
500 kg wiąże ponad 
tonę humusu,  
dodatkowo oddziałując 
stabilizująco na  
ponad 50 ton warstwy 
mineralnej gruntu�
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Trwale zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka leśna 
przywiązuje ogromną wagę do ochrony gleb, a do ochro-
ny przed erozją – szczególnie. Działania leśników to nie-
ustanne dążenie do utrzymania właściwych stosunków 
wodnych. Leśnicy sięgają przy tym po najskuteczniejsze 
rozwiązania, odwołujące się do samoregulacji biologicznej 
– zalesień nieużytków porolnych, uzupełnień i podsadzeń 
w lasach, zadrzewień śródpolnych, małej retencji leśnej 
itp. To sprawdzone recepty, które przynoszą wiele wzajem-
nie powiązanych korzyści.

Nawet niepozorne, na pierwszy rzut oka, śródleśne akwe-
ny mają wielkie znaczenie. Poprawiając stan zdrowot-

Przykład małej retencji  
nizinnej w starorzeczu Warty  

na terenie Nadleśnictwa 
Jarocin (fot. K.F.)
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ny lasu, ograniczają wydatki na jego hodowlę i ochronę. 
Zwiększają produktywność drzewostanów, pozwalają też 
gromadzić wodę na różne potrzeby gospodarcze, jak np. 
na użytek deszczowni w szkółkach leśnych. Wzbogacają 
krajobraz i polepszają mikroklimat, dzięki czemu obsza-
ry te stają się atrakcyjniejsze dla rekreacji i wypoczynku,  
zachęcają do obcowania z leśną przyrodą.

Już w połowie lat 90. Lasy Państwowe z powodzeniem re-
alizowały projekty małej retencji leśnej, sięgając po środ-
ki z własnego funduszu leśnego, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko-
Funduszu i z zagranicznego funduszu PHARE. W latach 
1998–2005 kosztem prawie 40 mln zł wybudowano ponad 
1100 zbiorników o łącznej pojemności 8,4 mln m sześc. 
wody, wzniesiono także przeszło 2200 różnego rodzaju 
obiektów piętrzących.

W latach 2007–2015 r. Lasy Państwowe zrealizowały sio-
strzane programy małej retencji leśnej – nizinnej i gór-
skiej. Na ten cel uzyskały już dofinansowanie z funduszy 
europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko”, a rolę koordynatora owych pro-
jektów powierzono Centrum Koordynacji Projektów Śro-
dowiskowych. Trzeba podkreślić, że skala przedsięwzięcia 
postawiła je w rzędzie największych tego typu inicjatyw 
realizowanych w UE. W Lasach Państwowych zbudowano 
w tym okresie ponad 7000 różnych obiektów na terenie 
233 nadleśnictw (to ponad połowa wszystkich nadleśnictw 
w Polsce). Dzięki temu można było zmagazynować w lesie 
44 mln m sześc. wody. Łączny koszt realizacji programów 
sięgnął 375 mln zł.
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Zabudowa potoku  
Wielki Suchy na terenie 

Nadleśnictwa Ustroń.  
Mała retencja leśna odwołu-
je się do prostych konstrukcji 

hydrotechnicznych,  
wykonywanych z naturalnych 

materiałów (fot. K.F.) 
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Niejako w założeniach leży, by leśna hydrotechnika za 
każdym razem odwoływała się do skutecznych, a przy 
tym prostych i stosunkowo niedrogich rozwiązań. Jakich? 
Dużo małych obiektów z naturalnego budulca: kamienia, 
drewna, ziemi, faszyny, wtopionych w leśny krajobraz i na-
śladujących przyrodę (niskie spiętrzenia, przepusty i brody 
na ciekach, zapewniające swobodną migrację fauny i flory 
wodnej, itp.). To nie są obiekty okazałe, wręcz nie rzucają 
się w oczy. A jednak przynoszą wielkie korzyści.

Zachęcone powodzeniem programów i zainteresowaniem 
nadleśnictw ich kontynuacją, Lasy Państwowe podjęły de-
cyzję, by aplikować o ponowne współfinansowanie z fun-
duszy europejskich kolejnych działań. Podobnie jak  już 
zrealizowane, uzyskały wsparcie z unijnego Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, tym razem 
w perspektywie finansowej 2014–2020. Programy małej 
leśnej retencji nizinnej i górskiej uzupełniono trzecim pro-
gramem, poświęconym zapobieganiu pożarom lasów i mi-
nimalizacji ich skutków na terenach zarządzanych przez 
LP. I taki pakiet, już jako kompleksowy projekt adaptacji 
lasu i leśnictwa do zmian klimatu, trafił do Brukseli. Komi-
sja Europejska zaopiniowała go pozytywnie. Koordynację 
ponownie powierzono CKPŚ.

W dwu pierwszych przedsięwzięciach adaptacji lasów do 
zmian klimatu poprzez rozwój małej retencji oraz przeciw-
działanie erozji wodnej – zarówno na terenach górskich, 
jak i nizinnych – uczestniczy łącznie 160 nadleśnictw. 
W efekcie powstanie prawie 2300 różnego rodzaju obiek-
tów, w tym nowe lub zmodernizowane zbiorniki retencyj-
ne o łącznej pojemności 4,2 mln m sześc. Unijne dofinan-
sowanie wyniesie łącznie ponad 272 mln zł.



92  W stronę natury   Zrównoważona gospodarka leśna

Trzecie przedsięwzięcie, o ogólnej wartości ponad 36 mln 
zł (w tym 25 mln wsparcia unijnego), obejmuje dodat-
kowe działania na rzecz ochrony lasów przed pożarami 
oraz minimalizowania strat wyrządzanych przez ogień. 
Do projektu przystępuje 136 nadleśnictw z całego kraju. 
Obejmuje on m.in. rozwój systemów prognozowania za-
grożeń i wczesnego ostrzegania, budowę i modernizację 
70 dostrzegalni przeciwpożarowych, zakup nowoczesnego 
sprzętu do wykrywania pożarów i dla punktów alarmowo-
dyspozycyjnych, budowę stacji meteorologicznych, zakup 
samochodów patrolowo-gaśniczych.

Krajowy system przeciwpożarowy LP już dziś uznawany 
jest za bardzo sprawny. Świadczy o tym postępujący spa-
dek przeciętnej powierzchni pożaru lasu – w LP w 2016 r. 

Bród na górskim potoku, 
wykonany na terenie  
Nadleśnictwa Bielsko  

w ramach programu małej 
leśnej retencji (fot. K.F.)
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wyniosła ona 0,17 ha, przy średniej dla lasów wszystkich 
form własności 0,27 ha. Dzięki szybkiej reakcji własnych 
służb oraz dobrej współpracy ze strażą pożarną znakomitą 
większość pożarów lasu udaje się stłumić już w zarodku. 

System służy ochronie przed żywiołem nie tylko lasów na 
gruntach zarządzanych przez LP, ale również sąsiadują-
cych z nimi parków narodowych, lasów prywatnych, pól 
uprawnych czy okolicznych osiedli – w razie pożaru status 
przyległych do lasu obszarów nie ma przecież znaczenia. 
Im system jest doskonalszy, tym bezpieczniejsze są osoby 
przebywające w lesie, pracujące w nim czy wypoczywające. 
Ale przecież zapewnia on też niezakłócony rozwój przyro-
dy – leśnej flory i fauny. To jeszcze jeden aspekt nowocze-
snej gospodarki leśnej – wielofunkcyjnej i zrównoważonej.

Programy małej leśnej 
retencji nizinnej i górskiej 
uzupełnia trzeci program 
poświęcony zapobieganiu 
pożarom lasów i minimaliza-
cji ich skutków na terenach 
zarządzanych przez LP  
(fot. Shutterstock/  
Vladimir Melnikov)
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Uwzględnianie społecznych i ekologicznych, a więc poza-
produkcyjnych, funkcji lasu to obowiązujący standard w na-
szym leśnictwie. Jego źródeł doszukamy się już w przedwo-
jennym ustawodawstwie. W rozporządzeniu prezydenta RP  
z 1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwowych wyróż-
niono sześć kategorii lasów ochronnych. Podobne zapisy 
znalazły się w dekrecie prezydenta RP z 1936 r. o państwo-
wym gospodarstwie leśnym pod nazwą Lasy Państwowe. 

Najstarsze formalne unormowanie tej kwestii znajdziemy 
w opracowanej w 1957 r. pierwszej powojennej „Instrukcji 
urządzenia lasu”.

Las chroni 
i wymaga ochrony
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Niedługo po uchwaleniu w 1991 r. ustawy o lasach, ak-
tem wykonawczym do niej stało się rozporządzenie mini-
stra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnic-
twa w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania 
lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowa-
dzenia w nich gospodarki leśnej. Ów szczególny status 
może być nadawany lasom, które: chronią glebę, zaso-
by wód, wykazują uszkodzenia drzewostanów na skutek 
emisji przemysłowych, stanowią cenne fragmenty rodzi-
mej przyrody czy znajdują się na stałych powierzchniach 
badawczych i doświadczalnych, wydzielonych w planie 
urządzenia lasu. Do lasów ochronnych mogą też być za-
liczone drzewostany nasienne, wyłączone z użytkowa-
nia rębnego, chroniące środowisko przyrodnicze (będące 

Do lasów ochronnych  
mogą być zaliczane  

m.in. drzewostany nasienne,  
wyłączone z użytkowania 

rębnego, chroniące  
środowisko przyrodnicze 

(fot. K.F.)
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ostoją zwierząt chronionych, położone w granicach miast 
i wokół nich, wokół uzdrowisk i sanatoriów), wreszcie 
lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpie-
czeństwa państwa. 

Na wielu obszarach, np. wokół miast, ośrodków prze-
mysłowych (czy szerzej – na obszarach będących pod 
wpływem oddziaływania przemysłu) albo na terenach 
górskich, jest to niekiedy dominująca funkcja lasu. Ale 
status lasów ochronnych nadaje się również drzewosta-
nom leżącym wzdłuż rzek i wybrzeża morskiego, otacza-
jącym źródła rzek i potoków, na terenach wododziało-
wych, wydmowych, zagrożonych erozją gleb, obszarach 
leśnych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeń-
stwa kraju itd. Ta kategoria znajduje zastosowanie, gdy 
w grę wchodzą na przykład konieczność ochrony walo-
rów krajobrazowych, najwyższa jakość hodowlana (tzw. 
wyłączone drzewostany nasienne) czy też względy dydak-
tyczno-naukowe. 

Lista funkcji ochronnych lasów jest doprawdy bardzo dłu-
ga. A każda z nich ma zarazem swoisty wydźwięk społecz-
ny. Można by rzec, że lasy takie mają do spełnienia przede 
wszystkim funkcje społeczne, a pozyskanie drewna nie po-
winno temu przeszkadzać. 

Obecnie aż ponad połowa powierzchni zarządzanej przez 
Lasy Państwowe to właśnie lasy ochronne. Stosuje się 
w nich szczególne zasady gospodarki leśnej. Ogranicza się 
rębnie zupełne, podwyższa wiek rębności, dostosowuje 
skład gatunkowy do pełnionych funkcji, dopuszcza okre-
ślone formy zagospodarowania rekreacyjnego (np. wokół 
wielkich aglomeracji miejskich) itp.
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Ze środowiskiem leśnym związane jest ok. 65 proc. spo-
śród 32 tys. wszystkich gatunków flory i fauny występu-
jących w Polsce. Przeszło 60 proc. gatunków kręgowców, 
ponad 80 proc. grzybów wielkoowocnikowych, przytła-
czająca większość mchów, paproci, skrzypów i widłaków, 
wielka grupa roślin kwiatowych czy owadów to organizmy 
bytujące wyłącznie w lasach lub w jakimś stopniu związa-
ne z ekosystemami leśnymi. Oczywiste jest zatem, że tro-
ska o zachowanie bogactwa przyrodniczego zajmuje niepo-
ślednie miejsce w codziennej pracy leśnika.

Na obszarze zarządzanym przez Lasy Państwowe znaj-
dziemy większość najcenniejszych tworów natury prze-
sądzających o niepowtarzalnych walorach przyrodni-

Udział lasów ochronnych 
w Lasach Państwowych 

w roku 2016 (źródło: DGLP)

45,4%
o dominującej

funkcji
gospodarczej

2,5%
pozostałe kategorie

1,5%
rezerwaty

1,7%
obronne

4,5%
glebochronne

6,5%
uszkodzone przez przemysł

7,3%
cenne przyrodniczo

8,9%
wokół miast

21,7%
wodochronne
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Ponad 80 proc. grzybów 
wielkoowocnikowych  
występuje wyłącznie  
w lasach. Na zdjęciu:  
czarka szkarłatna (fot. P.F.)

czych kraju. Tworzą paletę różnorodności biologicznej, 
kształtując najatrakcyjniejsze krajobrazy i warunki byto-
wania dla cennych, niekiedy zagrożonych wyginięciem, 
gatunków flory i fauny. Ochrona i zwiększanie różno-
rodności biologicznej to jedno z zadań trwale zrówno-
ważonego leśnictwa, zapisanych w polityce leśnej pań-
stwa. Obowiązek ich wypełniania – już choćby z powodu  
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znaczenia i odgrywanej roli, ogólnokrajowej skali i za-
sięgu terytorialnego w naszym kraju – w dużym stop-
niu spoczywa na barkach Lasów Państwowych. W lasach 
prywatnych – czy to z powodu ich rozdrobnienia, czy też 
niedostatecznego zainteresowania właścicieli (a może 
po prostu braku świadomości, że bioróżnorodność jest 
również szansą osiągnięcia większych pożytków z lasu) 
– są to działania sporadyczne, sprowadzające się za-
zwyczaj do wzbogacania składu gatunkowego upraw  
leśnych. 

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej doko-
nują się w Lasach Państwowych na trzech poziomach: eko-
systemowym (zachowanie ekosystemów), genetycznym 
(zachowanie zasobów genowych) oraz gatunkowym (za-
chowanie pełnej gamy gatunków). 

Nie ma większej przesady w tezie, że gdyby nie świado-
mość i stale wzbogacana wiedza przyrodnicza wielu po-
koleń leśników, nie mielibyśmy dziś w Polsce tylu dorod-
nych lasów, rezerwatów, a niektóre gatunki flory i fauny  
oglądalibyśmy zapewne tylko na starych rycinach czy foto-
grafiach.

Wbrew pozorom, ochrona nawet najcenniejszych obiektów 
przyrodniczych nie może sprowadzać się do troski o to, co 
zastaliśmy, nie może polegać tylko na zachowaniu stanu 
„tu i teraz”, statycznego. W odniesieniu do naturalności je-
dyną rzeczą stałą jest bowiem jej… zmienność. Mało tego, 
w niektórych wypadkach tylko zdecydowana ingerencja 
człowieka może przysłużyć się zachowaniu obiektów cen-
nych przyrodniczo. Przykładem niech będzie choćby świe-
tlista dąbrowa. Ten specyficzny zespół leśny, charaktery-
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Dąb – pomnik przyrody.  
Na terenie zarządzanym 
przez Lasy Państwowe jest 
ponad 10 tys. pomników 
przyrody, w tym przeszło  
8,5 tys. pojedynczych drzew 
(fot. K.F.)
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zujący się skąpą warstwą krzewów i bogatym gatunkowo, 
bujnym runem, powstał niegdyś za sprawą usankcjonowa-
nej praktyki wypasania zwierząt gospodarskich w lasach, 
a także wykaszania runa, grabienia ściółki, zbioru żołędzi 
na paszę. Po ostatniej wojnie zakazano niszczenia okolicz-
nych upraw leśnych przez zwierzęta gospodarskie. Poskut-
kowało to ekspansją drzew i krzewów zacieniających dno 

lasu, a przez to utrudniających rozwój cennych gatunków 
roślin światłolubnych. Dla przetrwania rzadkich już świe-
tlistych dąbrów – notabene objętych ochroną w ramach eu-
ropejskiej sieci obszarów Natura 2000 – niezbędna okazała 
się więc wycinka zacieniających samosiewów, wznowienie 
wypasu zwierząt hodowlanych (choćby koników polskich, 
jak w mazurskim Nadleśnictwie Strzałowo) itp.

Świetlista dąbrowa,  
na terenie Nadleśnictwa 

Wyszków, objęta ochroną 
w ramach sieci Natura 2000 

(fot. K.F.)
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Ekologia zajmuje mocne, eksponowane miejsce w krajo-
wej gospodarce leśnej. Przypomnijmy, że nieodłączną czę-
ścią planu urządzenia lasu, jest program ochrony przyrody, 
obowiązujący w każdym nadleśnictwie LP.

Najwyższą prawną formą takiej ochrony są w naszym kraju 
parki narodowe (obecnie 23). Zwróćmy od razu uwagę, 
że więcej niż połowę ich powierzchni zajmują lasy. I choć 
podlegają oddzielnej jurysdykcji ministra środowiska, nie 
są przecież enklawami na zielonej mapie kraju. Sąsiadują 
z gruntami zarządzanymi przez Lasy Państwowe i choćby 
to sprawia, że w obopólnym interesie obu tych organizacji 
leży ich współpraca.

Na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych 
znajduje się 1281 rezerwatów – przytłaczająca większość 
wszystkich w kraju. To łącznie ponad 123 tys. ha, z cze-
go powierzchnia leśna stanowi cztery piąte. Takie obiekty 
tworzy się w celu ochrony miejsc o szczególnych warto-
ściach przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych lub 
naukowych. Decyzję o uznaniu wybranego obszaru za 
rezerwat podejmuje wojewoda, ale nierzadko inicjatywa 
w tej sprawie wychodzi od leśników.

Ponad połowę obszaru parków krajobrazowych (łącznie 
to 2,6 mln ha) porastają lasy. Tereny leśne stanowią też 
trzecią część z 7 mln ha obszarów chronionego krajobrazu. 
Obie te formy prawnej ochrony przyrody dotyczą ponad 
połowy areału zarządzanego przez Lasy Państwowe. Ob-
szary Natura 2000 wyznaczono na ok. 20 proc. powierzch-
ni kraju, ale już dla gruntów będących w zarządzie Lasów 
Państwowych udział ten jest znacznie wyższy – wynosi  
38 proc. 
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Na terenach zarządzanych 
przez Lasy Państwowe  

znajduje się 1281  
rezerwatów, zajmujących 

łącznie ponad 123 tys. ha, 
z czego cztery piąte to  

powierzchnia leśna (fot. K.F.)
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W latach minionych leśnicy wnieśli wielki wkład w ratowa-
nie żubra. Teraz podjęli się realizacji „Programu zachowa-
nia leśnych zasobów genowych”, „Programu restytucji jodły 
w Sudetach Zachodnich”, „Programu restytucji cisa” czy 
„Programu reintrodukcji głuszca”. Od lat działają na rzecz 
ochrony i przywracania naturze rysia, bielika, cietrzewia, 
sokoła wędrownego, popielicy. Przy nadleśnictwach funk-
cjonują ośrodki rehabilitacji zwierzyny, ogrody botaniczne 
i arboreta. Znajdziemy naprawdę wiele przykładów dbałości 
o las i jego mieszkańców – od wzbogacania lasu o drzewa 
owocodajne, dostarczające pokarmu zwierzynie, urządzania 
remiz dla ptaków, ekotonów (stref przejściowych pomiędzy 
ekosystemem leśnym i sąsiednim, nieleśnym, szczególnie 
ważnych dla różnorodności biologicznej), aż po stawianie 
specjalnych „hoteli” – schronień dla owadów.

Postawione przez leśników 
z Nadleśnictwa Wyszków 
„hotele” dla pożytecznych 
owadów służą zwiększaniu 
różnorodności biologicznej 
naszych lasów  (fot. K.F.)
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Leśnicy dostrzegli również potrzebę przypomnienia o eko-
systemowej roli dzikich pszczół i wielowiekowej tradycji 
bartnictwa – barcie i kłody bartne spotkamy dziś m.in. 
w puszczach Augustowskiej i Knyszyńskiej czy w Lasach 
Spalskich. Wszystko to jest najlepszym świadectwem wy-
sokiego miejsca kwestii przyrodniczych w hierarchii spraw 
ważnych.

Sosna bartna  
w Nadleśnictwie Rajgród. 

W Lasach Państwowych  
przybywa takich drzew,  

dzięki czemu odtwarzana 
jest populacja pszczoły  

leśnej (fot. K.F.)
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Fot� Shutterstock/ edm
on
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Według niektórych aktywistów organizacji pozarządo-
wych, skutecznej i zapewniającej zachowanie różnorod-
ności biologicznej ochronie przyrody leśnej najlepiej służą 
siły natury. Teza ta, w połączeniu z wyrażaną przez owe 
gremia opinią, jakoby gospodarka leśna zagrażała przyro-
dzie, co i rusz doprowadza do ataków na leśników. Naj-
głośniejszym tego przypadkiem stał się spór o Puszczę 
Białowieską, w której inwazja (gradacja) korników stała 
się śmiertelnym zagrożeniem dla tamtejszych świerczyn. 
Twierdzeniem o rzekomo destrukcyjnym wpływie gospo-
darki leśnej na przyrodniczo cenne kompleksy leśne szer-

Casus białowieski
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muje się zresztą w sprawie lasów mazurskich, karpackich 
czy podszczecińskich buczyn. Tego rodzaju krytyka nasi-
la się zwykle tam, gdzie rodzą się bezrefleksyjne pomysły 
tworzenia nowych parków narodowych czy powiększania 
już istniejących.

Warto zauważyć, że ochrona przyrody – w myśl ustawy 
z 2004 r. poświęconej temu zagadnieniu – polega na zacho-
waniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 
tworów i składników przyrody. Ten akt prawny, jak również 
ustawa o lasach, wyrażają praktycznie ten sam katalog ce-
lów: od ochrony ekosystemów, przez zachowanie różno-
rodności biologicznej, aż po kształtowanie właściwych po-
staw człowieka wobec przyrody (edukację społeczeństwa). 

Ustawa o ochronie przyrody precyzuje pojęcie ochrony 
czynnej. To: stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych 
w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników 
przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
roślin, zwierząt lub grzybów. Dalej w tymże akcie prawnym 
znajdziemy definicję ochrony ścisłej. Oznacza: całkowite 
i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan 
ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg pro-
cesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przy-
padku gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osob-
ników i stadiów ich rozwoju. Innymi słowy, ochrona czynna 
polega na stosowaniu określonych zabiegów, o ile zachodzi 
taka potrzeba, ścisła zaś wyklucza ingerencję człowieka. 

Wróćmy do ochrony Puszczy Białowieskiej, wokół której 
wybuchł konflikt, w podręcznikowy wręcz sposób ilustru-
jący istotę wielu podobnych sporów o to, kto, co i jak lepiej 
służy przyrodzie. Ogólny obszar polskiej części tego kom-
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pleksu leśnego to 625 km kw., z czego 506 km kw. znajdu-
je się pod administracją nadleśnictw Lasów Państwowych: 
Białowieża, Browsk i Hajnówka, a 105 km kw. zajmuje Bia-
łowieski Park Narodowy (47 km kw. przypada w nim na 
obszar ochrony ścisłej).

W 1986 r. lasy Puszczy Białowieskiej wraz z otaczającymi 
je gruntami zostały uznane za Obszar Chronionego Krajo-
brazu. Dnia 19 grudnia 1994 r. zarządzeniem dyrektora ge-
neralnego LP na gruntach Lasów Państwowych utworzo-
no Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska”, 
jednostkę zarządzaną przez wspomniane trzy miejscowe 
nadleśnictwa – 24 proc. ich powierzchni leśnej stanowią 
rezerwaty przyrody, a drugie tyle – lasy ochronne.

Młody drzewostan  
świerkowy w Puszczy  
Białowieskiej (fot. P.F.)
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W 2005 r. cała Puszcza Białowieska została uznana przez 
UNESCO za Rezerwat Biosfery. W czerwcu 2014 r. Bialowieza 
Forest – 308 km kw. puszczy po obu stronach polsko-białoru-
skiej granicy – trafił na listę obszarów Światowego Dziedzic-
twa (BPN znalazł się na niej już w 1979 r.). Ponad 631 km 
kw. należy do Obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”. 

Ta mnogość form ochrony, nakładających się zresztą na sie-
bie, nie zadowoliła jednak niektórych organizacji pozarzą-
dowych, popieranych przez część środowiska naukowego, 
dążących do bezwzględnej nadrzędności biernej ochrony 
przyrody (bez uczestnictwa człowieka; notabene ustawa 
z 2004 r. nie definiuje ochrony biernej) nad czynną. Pod 
taką presją, w 2012 r., zgodnie z dyspozycją ministra śro-
dowiska, ujrzała światło dzienne nowa definicja ponadstu-
letnich lasów puszczańskich, nieznajdująca uzasadnienia 
w nauce oraz praktyce leśnej i urządzeniowej. Odebrała 

Od roku 2005 cała Puszcza 
Białowieska jest Rezerwatem 

Biosfery (fot. P.F.)
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ona leśnikom możliwość reagowania na niepokojące pro-
cesy zagrażające trwałości lasu. Świadectwa, do czego to 
wiedzie, dostarczyła inwazja (gradacja) kornika w biało-
wieskich świerczynach. Na leśnikach – pamiętajmy, mówi-
my o lasach gospodarczych, zarządzanych przez LP – wy-
muszono zaniechanie wycinki drzew zasiedlonych przez te 
owady. Tymczasem dobre praktyki gospodarki leśnej – ską-
dinąd szczegółowo zapisane m.in. w obowiązującej leśni-
ków „Instrukcji ochrony lasu” – stawiają w walce z korni-
kową gradacją na sprawdzoną profilaktykę: takie świerki 
trzeba możliwie najwcześniej wycinać i niezwłocznie wy-
wozić z lasu. W ten sposób zapobiega się niekontrolowa-
nemu rozwojowi populacji szkodnika i jego przenoszeniu 
się na sąsiednie drzewa. Leśnikom – choć formalnie nie 
zwolniono ich z obowiązku przestrzegania ustawowych 
zapisów – w 2012 r. związano jednak ręce. W efekcie do-
szło do lawinowego zamierania puszczańskich świerków.

Zamarłe świerki w lesie  
gospodarczym Nadleśnictwa 
Białowieża – ofiary kornika 
drukarza (fot. K.F.)
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Wbrew upowszechnianej przez aktywistów opinii, na 
przeważającej części Puszczy Białowieskiej wielowieko-
wa obecność człowieka odcisnęła tam w przeszłości swo-
je piętno. Oczywiście, nikt nie neguje, że dziś w wielu 
miejscach mamy do czynienia z obszarem o wybitnych 
walorach przyrodniczych, nierzadko unikatowym. Nie wy-
trzymuje jednak krytyki teza, że oto Puszcza Białowieska, 
rozumiana jako całość, to „dziewicza, pierwotna knieja”, 
co z uporem głoszą radykalni obrońcy przyrody. W 2016 r.  
Lasy Państwowe we współpracy z Instytutem Badaw-
czym Leśnictwa uruchomiły wielki projekt inwentaryzacji 
bogactwa przyrodniczego. W pierwszej kolejności prze-
prowadzono ją właśnie w Puszczy Białowieskiej, a także 
w Karpatach (na terenie zarządzanym przez RDLP w Kro-
śnie). Już wstępne wyniki badań dostarczyły dowodów, że 
trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna 
nie zagraża różnorodności biologicznej.

Przygnębiający widok  
z lotu ptaka martwych  

świerków w Puszczy  
Białowieskiej (fot. M.M.)
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Samo pojęcie „ochronić”, „ochraniać” w internetowym 
Słowniku Języka Polskiego PWN oznacza ni mniej,  ni 
więcej tylko „zabezpieczać przed czymś niekorzystnym 
lub niebezpiecznym”. Możemy chronić kogoś lub coś 
przed kimś lub czymś. A zatem jest to wyraz świadomej 
aktywności, a nie bezczynności. Czy w obliczu tego, co na 
naszych oczach dzieje się w Puszczy Białowieskiej,  mo-
żemy pozwolić sobie na bierną postawę i spokojne przy-
glądanie się rozwojowi dramatu świerka, do niedawna 
jednej z wizytówek tego lasu? Zwłaszcza że nauka i prak-
tyka leśna znają skuteczne sposoby radzenia sobie w ta-
kich sytuacjach.

Nowoczesna, zrównoważona gospodarka leśna jest przy-
kładem rozsądnej, odpowiedzialnej aktywności, czerpiącej 
z doświadczenia. Dostarcza wskazówek, na czym powinna 
polegać ochrona przyrody w dzisiejszych czasach w takich 
krajach jak choćby Polska, gdzie na przestrzeni wieków 
przekształcenia środowiska naturalnego zaszły daleko. Tak 
daleko, że – poza nielicznymi enklawami (które i tak prze-
cież otoczenie „infekuje” swym wpływem) – praktycznie 
nie znajdziemy już zakątków nietkniętych ręką człowieka.

Godzi się w tym miejscu zauważyć, że troska o zachowanie 
zasobów cennych przyrodniczo ma w Lasach Państwowych 
długą tradycję. To właśnie wspólnym staraniom przyrodni-
ków i tej organizacji zawdzięczamy utworzenie w Puszczy 
Białowieskiej w 1921 r. leśnictwa, a trzy lata później nad-
leśnictwa „Rezerwat”, podlegających największej w owym 
czasie Okręgowej Dyrekcji LP w Białowieży. Na tej bazie  
4 sierpnia 1932 r. powstała „jednostka organizacyjna szcze-
gólna pod nazwą »Park Narodowy w Białowieży«”, nadal 
pozostająca w administracji leśnej.
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Także utworzenie 23 maja 1932 r. Parku Narodowego w Pie-
ninach miało ścisły związek z aktywnością administracji 
Lasów Państwowych. Trzecim obiektem tego rodzaju był 
Park Narodowy na Czarnohorze w Karpatach Wschodnich, 
na obecnym terytorium Ukrainy. Podjęto przygotowania 
do tworzenia dalszych parków (m.in. w Tatrach i na Babiej 
Górze). W połowie lat 30. XX w. parki narodowe i rezer-
waty obejmowały ok. 35 tys. ha i nad przytłaczającą więk-
szością tych obiektów sprawowała opiekę administracja 
Lasów Państwowych. A w Instytucie Badawczym Lasów 
Państwowych (dziś Instytut Badawczy Leśnictwa) utwo-
rzono specjalny Oddział Rezerwatów.

Brama wjazdowa do Parku 
Narodowego w Białowieży 

(fot. J.J.K, „Ochrona  
Przyrody” 1930)
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Fot� P.F.
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Lasy są miejscem rekreacji i wypoczynku, szczególnie dla 
mieszkańców dużych miast, którzy z natury rzeczy nie 
mogą liczyć na zbyt częsty kontakt z przyrodą. Wielu roda-
ków zapewne wymieniłoby tę społeczną funkcje lasu jako 
wręcz najważniejszą, bo odnoszącą się do ich osobistych 
doznań. Dla nich Lasy Państwowe mają kuszącą ofertę tu-
rystyczną, wciąż dokładając starań, by poza pięknem zie-
lonych ostępów i urokami przyrody czekały na chętnych 
miejsca wypoczynku i gościnne kwatery. Można by rzec, 
dla każdego coś miłego: od wczasów w cichej leśniczówce, 
kwaterze łowieckiej, zagubionej gdzieś w głuszy, z dala od 

Dla ciała i ducha
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cywilizacji, po urlop w atrakcyjnie położonym i  dobrze 
wyposażonym ośrodku wypoczynkowym. W ponad tysiącu 
obiektów na obszarze całego kraju, należących do Lasów 
Państwowych, dostępna jest bogata i zróżnicowana baza 
noclegowa – łącznie 4,5 tys. miejsc. Ale na ofertę składa się 
również inna infrastruktura. Na przykład samochody moż-
na pozostawić na 3,2 tys. leśnych parkingów i miejscach 
postoju pojazdów, urządzonych na obrzeżach kompleksów 
leśnych. Obok znajdują się wiaty, stoły i ławy, gdzie można 
odpocząć, posilić się przed dalszą podróżą. 

Nie od rzeczy będzie powiedzieć, że jest nie tylko gdzie, 
ale i po czym odpoczywać. Bo na zapalonych wędrowców 
czeka w lasach ponad 20 tys. km szlaków pieszych, na 
zwolenników poruszania się na dwóch kółkach – bez mała  
4 tys. km szlaków rowerowych, a dla miłośników wypo-
czynku w siodle wytyczono ok. 7 tys. km szlaków konnych. 

Na wędrowców czeka  
w Lasach Państwowych  

ponad 20 tys. km  
szlaków pieszych… 
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Amatorzy podziwiania piękna przyrody i obserwowania 
życia dzikiej zwierzyny (w tym zwłaszcza ptaków) mają do 
swej dyspozycji platformy i tarasy widokowe. Są to wymarzo-
ne miejsca dla birdwatcherów i entuzjastów bezkrwawych 
łowów z aparatem fotograficznym w dłoni. Specjalne pomo-
sty umożliwiają dotarcie do miejsc niezwykle urokliwych, 
ale trudno dostępnych – na trzęsawiska, torfowiska itp. 

Jeśli już wdaliśmy się w statystykę, dodajmy do wymienio-
nych liczb jeszcze kilka innych: namiot można rozbić na 
ponad 600 leśnych polach biwakowych, bezpiecznie roz-
palić ognisko – w blisko 400 specjalnie przygotowanych 
miejscach. Na turystów czekają setki różnych obiektów 
sportowych oraz urządzeń służących leśnej rekreacji i wy-
poczynkowi. Aby przekonać się, jak bogata jest ta oferta, 
wystarczy zajrzeć na utworzoną w 2010 r. przez Lasy Pań-
stwowe stronę internetową www.czaswlas.pl.

…a na zwolenników  
poruszania się na dwóch 
kółkach – bez mała  
4 tys. km szlaków  
rowerowych (fot. K.F.)
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W otaczającym nas środowisku naturalnym jest trochę tak 
jak w dobrej rodzinie: od małego uczymy się i czerpiemy 
wzory, bacznie obserwując. I tak jak w rodzinie, w naszych 
dociekaniach, poszukiwaniach, w wyjaśnianiu zagadek 
otaczającego świata zawsze pomocą powinien służyć ktoś 
kompetentny, a przy tym cierpliwy. Taka idea przyświe-
ca leśnej edukacji przyrodniczoleśnej, prowadzonej przez 
Lasy Państwowe. 

Tematyka przyrodniczoleśna, wbrew pozorom, nie jest ła-
twa. Z jednej strony chodzi o kształtowanie właściwych 

Edukacja 
w cieniu drzew
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postaw wobec przyrody, a szerzej – świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa. Z drugiej – o pokazanie rodakom, 
młodym i starszym, jak skomplikowanym organizmem 
jest las i jak mu służy wielofunkcyjna, trwale zrówno-
ważona gospodarka leśna. W tym dziele leśnicy współ-
pracują zarówno z nauczycielami przedmiotów przyrod-
niczych, pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, 
towarzystwami turystyczno-krajoznawczymi, z innymi 
ośrodkami edukacji ekologicznej (np. parków narodo-
wych i krajobrazowych), domami kultury i muzeami, 
kościołami i mediami. O przyrodzie i gospodarce leśnej 
w przystępny sposób opowiedzą specjalnie przeszkoleni 
leśnicy-edukatorzy.

Zgłębianiu wiedzy  
przyrodniczoleśnej służą  
najróżniejsze eksponaty, 

z którymi można się  
zapoznać przy okazji wizyty 

w siedzibie nadleśnictwa 
bądź jakimkolwiek obiekcie 

edukacyjnym (fot. T.D.)
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O tym, że edukacja jako ważna sfera działalności Lasów 
Państwowych zdążyła już w naszym kraju zdobyć sobie 
pełne prawo obywatelstwa, może zaświadczyć imponu-
jąca infrastruktura. Składa się na nią m.in.: 66 ośrodków 
edukacyjnych, 278 izb leśnych, prawie 600 tzw. zielonych 
klas (zwykle pod wiatą) oraz 3 tys. innych obiektów wyko-
rzystywanych w edukacji leśnej. Zgłębianiu wiedzy przy-
rodniczoleśnej, i to w najbardziej atrakcyjny sposób, bo 
bogato ilustrowanej naturalnymi, żywymi „pomocami na-
ukowymi” w postaci otaczającej flory i fauny, służy 1039 
ścieżek dydaktycznych, 1998 punktów edukacyjnych i wie-
le innych obiektów. 

Edukacji leśnej społeczeństwa oraz szerokiemu propago-
waniu nowoczesnej gospodarki leśnej służy Centrum Infor-
macyjne Lasów Państwowych, organizator licznych imprez 
oraz wydawca publikacji promocyjnych, popularnonauko-

Muzeum Leśnictwa  
Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie (fot. P.F.)
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wych i naukowych, w tym m.in. popularnego magazynu 
„Echa Leśne” (w postaci tradycyjnej, internetowej i table-
towej; warto zauważyć, że pismo ukazuje się od 1924 r.,  
z przerwą w czasach PRL). Pod koniec 2016 r. ofertę uzu-
pełnił kanał „Echa Leśne TV” w popularnym serwisie 
YouTube (www.youtube.com/c/EchaLesneTV). Żywa 
jest wymiana poglądów pracowników CILP ze społeczeń-
stwem na platformie mediów społecznościowych.

Szczególną rolę w edukacji leśnej społeczeństwa pełni 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, który organizuje 
stałe i okresowe wystawy przyrodnicze, plenery malar-
skie, imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Działa tu 
arboretum, Muzeum Leśnictwa, a szczególnym magne-
sem przyciągającym odwiedzających jest pokazowa zagro-
da zwierząt, w której można oglądać żubry oraz gatunki  
jeleniowate.

W 2016 r. z różnego rodzaju form edukacji leśnej sko-
rzystało ponad 3,7 mln osób. W zajęciach terenowych 
i wycieczkach z przewodnikiem wzięło udział ponad  
550 tys. uczniów, ponad 300 tys. – w lekcjach w izbach 
edukacyjnych. Ogromnym powodzeniem cieszą się róż-
nego rodzaju imprezy, festyny, konkursy, wystawy itp. 
Mając na uwadze, że najliczniejszą grupę uczestników 
zajęć edukacyjnych stanowią dzieci i młodzież, choć wca-
le pokaźną grupą są też dorośli, każdy sposób dotarcia 
do rodaków z wiedzą o roli lasu w życiu współczesnego 
człowieka jest dobry, każdy uznać trzeba za inwestycję 
w przyszłość.

Liderami edukacji leśnej społeczeństwa są leśne kom-
pleksy promocyjne (LKP). To właśnie na ich terenie z róż-
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nych jej form korzysta trzecia część wszystkich biorących 
udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez  
leśników. 

Leśne kompleksy promocyjne to większe, możliwie zwar-
te obszary, wchodzące w skład jednego lub kilku nad-
leśnictw, którym stawia się zadanie promowania pro-
ekologicznej polityki państwa. Obecnie mamy w kraju  
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25 takich obiektów o łącznej powierzchni 1274 tys. ha, 
położonych prawie bez reszty na terenie PGL Lasy Pań-
stwowe (zajmują przeszło 17 proc. areału zarządzanego 
przez tę organizację). Powołując LKP do życia (pierwsze 
siedem, wśród nich LKP „Puszcza Białowieska”, utwo-
rzono w grudniu 1994 r.), zwracano uwagę, aby repre-
zentowały różne regiony przyrodniczo-leśne, a przez to 
również zmienność warunków siedliskowych, składu 
gatunkowego drzewostanów, walorów przyrodniczych 
i podstawowych funkcji lasu.

Przed LKP postawiono liczne, nie tylko zresztą edukacyj-
ne, zadania, m.in. wszechstronne rozpoznanie stanu bio-
cenoz leśnych oraz kierunków zachodzących w nich zmian 

Lasy Państwowe  
nie tylko udostępniają  

lasy społeczeństwu,  
ale dodatkowo troszczą się 

o edukację przyrodniczoleś- 
ną, zwłaszcza najmłodszych 

miłośników przyrody  
(fot. K.F.)
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oraz prowadzenie gospodarki leśnej służącej zachowaniu  
naturalnej zmienności przyrody leśnej lub jej odtworzeniu. 
Leśne kompleksy promocyjne eksponują wielofunkcyjność 
lasu, są praktyczną ilustracją tezy, że możliwe jest godze-
nie kryteriów ekonomiczno-gospodarczych z wymogami 
ochrony, również wielkoobszarowej, przyrody i krajobrazu.

Społeczeństwo polskie może korzystać z lasu powszech-
nie i bezpłatnie. Być może to stwierdzenie jakże wielu ro-
dakom wyda się po prostu trywialne, oczywiste. Bo lwia 
część dostępnych zasobów to lasy publiczne i wstęp w zie-
lone ostępy przywykliśmy traktować jako coś najzupełniej 
naturalnego. Mamy to nawet zagwarantowane w ustawie 
o lasach. Warto od razu zwrócić uwagę, że udostępnia nam 
ona jednak, by zacytować: lasy stanowiące własność Skarbu 
Państwa. A to już oznacza, że w lasach prywatnych, zajmu-
jących w Polsce kilkanaście procent ogólnej powierzchni le-
śnej, mogą obowiązywać inne zasady. Właściciel prywatny 
– i to jego prawo również zapisano w ustawie – może na 
granicy swego lasu postawić tablicę „Wstęp wzbroniony”, 
a wtedy nie pozostanie nam nic innego, jak tylko uszano-
wać jego wolę. Wprawdzie mało gdzie w Polsce spotkamy 
się z takim widokiem, ale w krajach zachodnich (np. we 
Włoszech czy w Wielkiej Brytanii), wcale nie jest on rzadki.

Szanujmy więc to wspólne, dane nam dobro. W świadomo-
ści wielu Polaków zadomowiło się niczym nieuzasadnione 
przekonanie, że jak coś jest ogólnodostępne, wspólne, a na 
dodatek nie kosztuje, to jest mało warte. To z gruntu fał-
szywa teza. Las nie jest nam dany raz na zawsze i jego 
trwałość to koszt, który ponosimy solidarnie. W dzisiej-
szych czasach nawet woda i powietrze przestały być do-
brem wolnym…
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Jak już wspomnieliśmy, drewno jako pożytek z lasu towa-
rzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Żywiołowy rozwój 
techniki i technologii w XIX w., początkujący rewolucję 
przemysłową, ostatecznie sprawił, że las przestał być dla 
człowieka jedynie naturalnym źródłem wszechstronnego 
zaopatrzenia w różnego rodzaju produkty – stał się spo-
sobem użytkowania ziemi, którego celem jest produkcja 
drewna. W XIX-wiecznej ekonomii urósł do rangi jednego 
z kół zamachowych tamtego etapu cywilizacji industrial-
nej. Wreszcie kiedy dany przez przyrodę potencjał lasu 
przestał zaspokajać rosnące potrzeby, ekonomia podpo-

Drewno 
wciąż niezbędne
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wiedziała inne rozwiązanie – zastępowanie naturalnych 
drzewostanów bardziej opłacalną, dającą znacznie wyższą 
rentę gruntową, wielkoobszarową hodowlą lasu, zdomi-
nowanego przez najbardziej opłacalne, szybko rosnące ga-
tunki – w Europie głównie sosnę i świerka. 

Od połowy lat 90.  
ubiegłego wieku  

nie pozyskuje się w Polsce 
naturalnej żywicy. Zastąpiła 

ją  żywica syntetyczna  
lub pochodząca z importu. 
Na zdjęciu: wyżywicowana 

sosna (fot. W.G.) 
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Mówiąc o produkcyjnej funkcji lasu i o drewnie, nie za-
pominajmy, że choć jest ono głównym, to nie jedynym 
surowcem pozyskiwanym w lesie. Inne produkty leśne to 
tzw. użytki uboczne, których waga i znaczenie zmieniały 
się na przestrzeni dziejów: zwierzyna (tusze i trofea my-
śliwskie), owoce leśne, miód, grzyby, zioła i inne części 
runa leśnego, żywica, igliwie, kora, karpina, wreszcie cho-
inki. Wiele z nich za sprawą rozwoju technologii utraciło 
niegdysiejsze znaczenie (dobry przykład to żywice natu-
ralne wypierane przez syntetyki). Ale są i takie, z których 
współczesny przemysł nie rezygnuje lub do których, na 
fali renesansu produktów naturalnych, wyraźnie powraca. 
Wielu być może to zaskoczy, ale drewno – wydawać by się 
mogło, mało wyszukany surowiec i tworzywo – w dzisiej-
szych, tak bardzo stechnicyzowanych czasach, znajduje  
30 tys. różnych zastosowań, mało tego, wciąż przybywa 
nowych!

Funkcja produkcyjna lasu nie sprowadza się zresztą do 
zaopatrywania rynku w drewno. Przejawia się również 
w dostarczaniu leśnictwu tzw. materiału rozmnożenio-
wego (szyszek, nasion, materiału wegetatywnego), sa-
dzonek roślinności leśnej (głównie drzew i krzewów; 
część z nich może być sprzedawana np. właścicielom 
przydomowych ogródków bądź też posłużyć śródpolnym 
zadrzewieniom itp.), nawozów organicznych, szczepio-
nek grzybowych itd.

W trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarce 
leśnej, prowadzonej na ekologicznych zasadach, o tym, 
że w którymś momencie przychodzi ciąć las, nie prze-
sądzają względy komercyjne, pozyskanie drewna jest bo-
wiem efektem działań hodowlanych i ochronnych. Ale 
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przecież wykorzystanie lasów jako odnawialnego źródła 
surowca drzewnego podyktowane jest nie tylko zapo-
trzebowaniem rynku. Chociaż sprzedaż drewna zapew-
nia ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarki leśnej 
(z tego źródła pochodziło prawie 89 proc. przychodów 
nadleśnictw LP w 2016 r.), to równie istotne są w tej 
mierze potrzeby hodowlane oraz wynikające z koniecz-
ności regulacji struktury zasobów leśnych (np. niezbędna 
przebudowa gatunkowa drzewostanów w celu dostoso-
wania ich do warunków siedliskowych). To dopiero ze 
splotu tych uwarunkowań wynika wielkość puli surowca 
dostarczanego na rynek i możliwość zaspokajania zapo-
trzebowania społeczeństwa na drewno i wyroby z niego. 
Podstawą wielkości użytkowania pozostaje bowiem zasa-

W okresie ostatnich  
dwudziestu lat pozyskiwano 

średnio w roku niewiele  
ponad 57 proc. przyrostu 

rocznego drewna,  
co oznacza, że zasoby  

drzewostanów w polskich 
lasach stale się zwiększają 

(fot. P.F.)  
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da trwałości lasów i zwiększania ich zasobów – na takim 
fundamencie spoczywa każda nowoczesna gospodarka 
leśna, takiej zasady bezwzględnie przestrzegają Lasy Pań-
stwowe w naszym kraju. 

Pozyskanie drewna ogółem w niektórych krajach europejskich w 2014 r.

mln m sześc. na 1 mieszkańca w m sześc.
Austria 17,1 2,01

Białoruś 19,6 2,06

Finlandia 58,5 10,68

Francja 53,6 0,84

Niemcy 54,4 0,67

Polska 40,6 1,05

Szwecja 72,7 7,49

Ukraina 18,3 0,41

Źródło: „Leśnictwo 2016”, GUS; „Forest Products 2010–2014”, FAO 2016

Stosunek wielkości  
pozyskania drewna  
do rocznego przyrostu  
(źródło: SoEF 2015)
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Średnio w krajach Unii Europejskiej wycina się 60–70 proc.  
przyrostu rocznego, co oznacza, że zasoby drzewostanów 
stale się zwiększają. W Polsce średnia dla Lasów Pań-
stwowych w okresie 1996–2016 wyniosła niewiele ponad  
57 proc. Z kolei, według danych SoeFF (bazują one na stan-
dardach przyjętych dla ocen międzynarodowych i uwzględ-
niają także grunty związane z gospodarką leśną), odnoszą-
cych się – to istotne zastrzeżenie – do wszystkich naszych 
lasów bez względu na ich własność, relacja wielkości po-
zyskania grubizny drewna do rocznego przyrostu brutto 
w pięcioleciu 2005–2010 zbliżyła się do poziomu 75 proc.

Stosunek wielkości pozyskania do przyrostu dość powszech-
nie zwykło się używać jako miarę trwałego i zrównoważone-
go rozwoju. Eksperci przestrzegają jednak przed bezkrytycz-
ną interpretacją tego wskaźnika, bo nie oddaje on krajowej 
czy regionalnej specyfiki lasów. W ujęciu statystycznym za-
soby drewna mogą charakteryzować się np. znacznym udzia-
łem drzewostanów o dużym przyroście i stosunkowo ni-
skim użytkowaniu. Wraz z upływem czasu sytuacja może się 
zmienić i wskaźnik wzrośnie, co wcale nie musi oznaczać, 
że oto gospodarka leśna wkracza w fazę nadmiernej eksplo-
atacji. Wpierw bowiem należy uwzględnić takie czynniki, 
jak: ogólny stan zdrowotny lasu, jego strukturę gatunkową 
i wiekową, wpływ ekstremalnych warunków pogodowych, 
przede wszystkim huraganowych wiatrów, okiści oraz szkód 
biotycznych (wywołanych przez owady, grzyby), które mogą 
powodować wielkopowierzchniowe uszkodzenia lasu, wy-
magające zwiększenia pozyskania biomasy drzewnej. Wresz-
cie w decydujący sposób może wpływać na tę relację realizo-
wana w danym kraju polityka leśna, preferująca – w zgodzie 
ze społecznymi potrzebami i oczekiwaniami – wybrane, czy 
produkcyjne, czy pozaprodukcyjne funkcje lasu.
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Fot� P.F.
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Położenie akcentów na społeczne funkcje lasu, aktywną 
ochronę i wzrost różnorodności biologicznej, na ochronę 
gatunkową flory i fauny leśnej powoduje, że wskaźnik ilu-
strujący relację przyrostu i użytkowania może nie zadowa-
lać odbiorców drewna, dla których najważniejsza jest pro-
dukcyjna funkcja lasu jako dostawcy poszukiwanego przez 
nich surowca. Co jakiś czas ta grupa interesów, powołując 
się na dobro gospodarki, a więc jak najbardziej społeczne, 
domaga się radykalnego wzrostu użytkowania krajowych 
lasów. 

Ciąć, czy nie ciąć?
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Ze zrozumiałych względów dyskusja na ten temat ożywa 
w okresach koniunktury na drewno, kiedy Lasy Państwowe 
nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu ze strony prze-
mysłu drzewnego. Pojawiają się wówczas tezy, że zasob-
ność drzewostanów przeszłorębnych, których wiek uzasad-
niałby wycinkę, wynosi w kraju nawet 180 mln m sześc., 
a więc „jednym pociągnięciem pióra” pozyskanie można by 
zwiększyć nawet do 50 mln m sześc. rocznie bez szkody 
dla leśnej przyrody. Na potwierdzenie tej tezy przytacza się 
przykłady krajów, w których użytkuje się znacznie większą 
część przyrostu zasobów drewna na pniu niż w Polsce.

Po drugiej stronie barykady dają się jednak słyszeć grom-
kie głosy obrońców przyrody, dla których karygodnym 
złem jest bez mała każde wejście do lasu człowieka z piłą 
w ręku. Ich zdaniem, zarówno już osiągnięty poziom pozy-
skania, jak i stopniowy wzrost rok po roku to niedopusz-
czalna eksploatacja społecznego dobra, której przyświeca 
„niecny cel – żądza zysku”.

Sprzedaż drewna  
w Lasach Państwowych

w mln m3.
Źródło: GUS/DGLP
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Pełen oburzenia głos zabierają też często ci, którzy wybrali 
sąsiedztwo lasu jako azyl, ucieczkę przez wielkomiejskim 
zgiełkiem – tutaj kupili nieruchomość, wybudowali dom 
lub sezonową daczę. No i, proszę, wycinają im dorodny las 
za oknem! Z podobnych powodów niezadowolenie wyra-
żają turyści: Dlaczego leśnicy tną taki piękny drzewostan? 
Przecież był tu „od zawsze”. Mało tego – wpuszczają ciężki 
tabor na leśne drogi… 

Ludziom w zielonych mundurach przychodzi godzić naj-
różniejsze interesy, poszukiwać kompromisów, tłumaczyć. 
I nie jest to łatwe, bo wciąż w społeczeństwie pokutuje 
wiele mitów i stereotypów odnoszących się do tego, na 

Mygła (fot. P.F.)
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czym rzeczywiście polega praca leśnika i czym się w niej 
kieruje. Podobnie jak niełatwo przychodzi uświadomić 
wszystkim uczestnikom sporów, że w Polsce polityka leś- 
na państwa przyjmuje, że przedmiotem gospodarki leśnej 
jest nie ten czy inny drzewostan, ale cały ekosystem leśny, 
spełniający określone funkcje w przestrzeni przyrodniczej. 
W takim ujęciu tzw. użytki rębne i ich zakres wcale nie są 
celem (i nie służą tylko osiąganiu zysków), lecz wynikiem 
procesu gospodarowania, zgodnym z zasadami przyjętymi 
i obowiązującymi w leśnym ustawodawstwie, polityce leś- 
nej państwa i innych uregulowaniach.
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Fot� J.M
.
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Niektóre media z upodobaniem epatują społeczeństwo 
krociowymi, ich zdaniem, zyskami Lasów Państwowych 
osiąganymi ze sprzedaży drewna. Ponoć wpływy te są na 
miejscu „przejadane” i społeczeństwo niewiele z tego ma. 
Dalej? Rzekomo organizacja nie płaci podatków, a utrzy-
muje się z budżetu państwa. Kiedy indziej bezpodstawnie 
zarzuca się leśnikom, że – prowadząc gospodarkę leśną – 
tylko szkodzą przyrodzie. Głosicielom tej ostatniej tezy nie 
przeszkadza nawet to, że Międzynarodowa Unia Ochro-
ny Przyrody (International Union for Conservation of Natu-
re, UICN), organizacja o niepodważalnym autorytecie, 

W lesie 
rosną pieniądze?



146  W stronę natury   Zrównoważona gospodarka leśna

uznała zrównoważoną gospodarkę leśną za jedną z form  
ochrony przyrody. 

Wiele z uporem sianych mitów zaczyna żyć potem własnym 
życiem. Niestety, wciąż znajdują zagorzałych wyznawców. 
Nie sposób głębiej wnikać w tym miejscu w zagadnienia 
ściśle ekonomiczne (każdemu, kto zechce poznać prawdę 
można polecić publikowane co roku na stronie www.lasy.
gov.pl sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL Lasy 
Państwowe, raporty o stanie lasów itp.). Powiedzmy tylko, 
że z przychodów LP, organizacji samofinansującej, nieży-
jącej – jak mniema zadziwiająco wielu rodaków – na koszt 
budżetu (a więc podatnika), są finansowane nie tylko 

Usuwanie szkód  
po okiści w lasach  

Nadleśnictwa Herby  
(fot. K.F.)
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wszystkie funkcje pozaprodukcyjne, choćby te, o których 
mówiliśmy wcześniej. Wielkie pieniądze pochłaniają od-
nowienia, pielęgnacja, hodowla i ochrona lasu. Kosztowna 
jest walka ze szkodami w lesie, np. z wielkoobszarowymi 
klęskami zamierania świerczyn, skutkami powodzi (choć-
by tych w 1997 r. czy późną wiosną 2010 r.), pożarów lasów 
(wielkie pożary w 1992 r.), suszy, huraganowych wiatrów 
(by przypomnieć klęskę z sierpnia 2017 r.), śniegołomów, 
szadzi itd. Takie rany zabliźniają się w drzewostanach bar-
dzo powoli i pociągają ogromne koszty.  

Lasy Państwowe są sumiennym płatnikiem podatków 
(podatku leśnego, dochodowego od osób prawnych CIT, 
VAT, od nieruchomości, rolnego, środków transportu). 
Wnoszą do budżetowej kasy dodatkowe daniny – w latach 
2014 i 2015 po 800 mln zł rocznie, później równowartość  
2 proc. sprzedanego drewna. 

W latach 2013–2015 ze środków funduszu leśnego Lasy 
Państwowe wsparły parki narodowe kwotą 74 mln zł, 
w 2016 r. – 65 mln zł; w planie na 2017 r. zapisano przeka-
zanie na ten cel ponad 70 mln zł. Z tegoż funduszu leśnego 
w 2017 r. przeznaczają na program współpracy leśno-sa-
morządowej ok. 100 mln zł. Utrzymują w dobrym stanie 
lasy ochronne (przypomnijmy, to ponad połowa zarzą-
dzanej powierzchni LP), w których nie dominuje przecież 
funkcja gospodarcza. 

Organizacja ta prowadzi działalność na własną odpo-
wiedzialność, na własny rachunek i ryzyko gospodarcze, 
nie korzystając – ogólnie rzecz biorąc – ze wsparcia bu-
dżetu (poza niewielkimi dotacjami celowymi na zadania 
zlecone przez administrację rządową – dokładną ich listę  
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znajdziemy w art. 54 ustawy o lasach). Corocznie składa 
ze swej działalności sprawozdania, a stan naszych lasów 
co roku podlega ocenie władz państwowych. Rokrocznie 
też Lasy Państwowe sporządzają „Raport o stanie lasów 
w Polsce” – to obowiązek ustawowy. Wraz z dokumentami 
dostarczonymi przez inne instytucje – od rządowych po 
naukowe – jako przedłożenie rządu trafia on do gmachu 
przy ul. Wiejskiej, do sejmowej Komisji Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a z jej rekomenda-
cją – pod obrady plenarne Sejmu. 

W roku 2017  
Lasy Państwowe uruchomiły 

na terytorium całej  
Polski wieloletni program 

budowy dróg leśnych  
i samorządowych (fot. M.K.)
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Zaledwie musnęliśmy kwestie finansów LP – sprzedaży, 
przychodów i wydatków, podatków – z bardzo długiej listy. 
Podobnie obszerny jest katalog korzyści ekonomicznych, 
których na co dzień dostarcza trwale zrównoważona wie-
lofunkcyjna gospodarka leśna, prowadzona w naszym kraju.

Pamiętajmy, że las spełnia także funkcje dochodotwórcze, 
tworząc i stopniowo wzbogacając majątek wspólny i indy-
widualny obywateli. Mówiąc zaś o ekonomicznej roli leś- 
nictwa, nie można zapominać o jego niebagatelnym zna-
czeniu dla rynku pracy. 

Lasy Państwowe należą dziś do czołówki największych 
pracodawców w Polsce. Zatrudniają w całym kraju ponad 
25 tys. dobrze wykwalifikowanych pracowników. Warto 
wspomnieć, że w latach 90. minionego stulecia organiza-
cja ta własnymi siłami (i bez większych napięć społecz-
nych) głęboko zrestrukturyzowała zatrudnienie – w 1990 r.  
wynosiło ono ponad 100 tys. osób, z czego ponad dwie 
trzecie stanowili robotnicy. Duża część dawnej załogi za-
siliła sektor prywatny, tworząc wciąż rozwijający się rynek 
usług leśnych. Dziś las zapewnia utrzymanie pracownikom 
kilku tysięcy wyspecjalizowanych prywatnych zakładów, 
które na zlecenie jednostek organizacyjnych LP zajmują się 
m.in. szkółkarstwem, sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, 
pozyskaniem drewna i jego wywozem itp. 

Tysiące firm różnej wielkości działają w branży drzewnej, 
meblarskiej czy papierniczej, dając pracę ok. 375 tys. Po-
laków. Ujmując rzecz statystycznie, bez mała co setny 
mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związa-
nym z leśnictwem i przetwórstwem drewna. Dziewięć na 
dziesięć podmiotów tej branży to przedsiębiorstwa małe, 
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zatrudniające do dziesięciu osób, często firmy rodzinne. 
Zważywszy zaś, że ok. 60 proc. ogółu miejsc pracy w sek-
torze leśno-drzewnym przypada na obszary wiejskie, czę-
ściej dotykane bezrobociem niż wielkie miasta i ośrodki 
przemysłowe, odgrywa on naprawdę trudną do przecenie-
nia rolę na naszym rynku zatrudnieniowym.

Branża leśno-drzewna wytwarza ok. 2 proc. produktu kra-
jowego brutto. Pod względem produkcji drewna okrągłego 
Polska zajmuje (2015 r.) piąte miejsce w Unii Europejskiej 
– dostarcza dziesiątą część łącznej jego produkcji w krajach 
UE. Jesteśmy czołowym graczem w światowym meblar-
stwie – nasz kraj jest szóstym producentem mebli na świecie 
i piątym ich eksporterem. W 2016 r. wartość eksportu mebli 
z Polski wyniosła 9,6 mld euro, a na rynku wewnętrznym 
klienci kupili ich za 5,6 mld zł. Łącznie eksport wyrobów pol-
skiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego 
stanowi ok. 10 proc. całości krajowej sprzedaży za grani-
cę. Wspomnijmy wreszcie, że począwszy od 1990 r. polski  

Pracę w Lasach  
Państwowych znajdują  

m.in. mieszkańcy obszarów 
wiejskich, co przyczynia się 
do poprawy ich warunków 

bytowych (fot. P.F.)
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sektor drzewny przyciągnął inwestycje zagraniczne na łączną 
kwotę ponad 30 mld zł (ponad 5,5 proc. wartości wszystkich 
inwestycji podjętych w tym czasie przez kapitał obcy).

Nie ma więc większej przesady w twierdzeniu, że las pozo-
staje jednym z kół zębatych, wprawiających w ruch tryby 
rozwoju gospodarczego. Bezpośrednio lub pośrednio ma 
udział w tworzeniu dochodu narodowego. Przynosi docho-
dy właścicielom (osobom fizycznym i prawnym, Skarbowi 
Państwa w postaci podatków), a ponadto pozostaje lokatą 
majątkową. Był jednym z pierwszych źródeł kapitału, który 
napędzał rozwój przemysłu. Rolę motoru postępu odgry-
wa i dzisiaj, choć może w mniejszym zakresie. Nie można 
jednak nie zauważyć, że przemysł drzewny i przetwórstwa 
drzewnego oraz ogromna plejada firm obsługujących tę 
branżę (od przemysłu maszynowego, poprzez przemysł 
chemiczny, aż po producentów środków transportu) są 
ważną częścią narodowej ekonomii. I w tym również znaj-
dziemy liczne świadectwa wagi funkcji produkcyjnej lasu 
w trwale zrównoważonej gospodarce leśnej – teraz i w per-
spektywie, otwieranej przez nią na przyszłość.

Tysiące różnej wielkości  
firm branży drzewnej dają  
pracę ok. 375 tys.  
Polaków (fot. P.F.)
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Tak, w ślad za naszymi przodkami, korzystamy z lasu. Las 
służył im, służy nam i – jeśli tylko odpowiednio dołożymy 
starań – będzie służył następnym pokoleniom. Ale współ-
cześnie w określeniu „służyć” nie ma już w tym wypad-
ku niegdysiejszego poddaństwa, relacji: pan i usługujący. 
Zdążyliśmy zrozumieć, że las nie jest przedmiotem – bez-
wolnym i tylko nam podległym – który na każde żądanie 
bezwarunkowo ma zaspokajać potrzeby czy zachcian-
ki człowieka. Podejmowane w przeszłości próby instru-
mentalnego jego traktowania przynosiły opłakane skutki.  
Ci, którzy pod różnymi szerokościami geograficznymi  

Zakończenie
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bezceremonialnie próbują nadal to czynić, skazani są na 
porażkę. Nawet jeśli za ich życia Fortuna da im pięć minut 
biznesowego sukcesu, to w końcu i tak dotknie nas później 
przegrana, a jej gorycz stanie się udziałem ogółu – zapłacą 
za to wszyscy.

Ponoć najlepszym rozwiązaniem dla lasu byłoby pozosta-
wienie go samemu sobie, a wtedy Matka Natura niezawod-
nie wskaże najdoskonalszą drogę ku jego, a więc i naszej, 
pomyślności. To – daje się słyszeć raz po raz – świetna re-
cepta, a już z całą pewnością jedyna dla zakątków świata 
wciąż nietkniętych ludzką ręką. Chodzi jednak o to, że ta-
kich zakątków już nigdzie na naszej Błękitnej Planecie nie 
znajdziemy, bo sprawy zaszły za daleko. Przecież nawet na 
dziewiczych lasach Amazonii człowiek odciska swoje pięt-
no. I nie chodzi wcale o obecność rdzennych, pierwotnych 
plemion, zwłaszcza że  potrafią one żyć z lasem w trwałej 
symbiozie. Nie chodzi nawet o bezwzględność, z którą ko-
lejne połacie lasu zawłaszczają pod uprawy tamtejsi wielcy 
plantatorzy i hodowcy bydła, czy o butę, z jaką między-
narodowy biznes depcze tam przyrodę. Chodzi o skutki 
globalnego ocieplenia, widmo dramatu całej Ziemi. Ścią-
gnął je swą aktywnością Homo faber – w ujęciu antropo-
logicznym „człowiek pracy”, wytwórca, ale w dosłownym 
tłumaczeniu z łaciny, tyleż obrazowym co brzmiącym tak 
przewrotnie, „człowiek zręczny, rzemieślnik, majster”. Za-
uważmy jednak, że przecież on – w swoim cywilizacyjnym 
pochodzie przez wieki – „czynił sobie ziemię poddaną” 
zupełnie gdzie indziej, jakże daleko od owej nietkniętej 
amazońskiej głuszy czy równikowych lasów Borneo. Ale 
i tam ślady cywilizacyjnego żywiołu są aż nadto wyraźne. 
Nie łudźmy się teraz, że to, co kiedyś z różnych powodów 
umknęło jego uwadze, albo też czego nie mógł dosięgnąć 
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i przez to tak ładnie uchowało się do dziś, wystarczy po 
prostu „ogrodzić płotem”. Że dzięki owym „płotom” samo 
się obroni przed globalnymi zagrożeniami, a nieprzeciętna 
uroda tych miejsc – teraz i jutro, nadal i po wsze czasy – 
cieszyć będzie oczy i dusze naszych dzieci, wnuków i pra-
wnuków. Nie łudźmy się. 

Powinniśmy z całych sił wspierać owe naturalne procesy, 
kierując się najlepszymi praktykami i prowadząc rozsądną, 
wielofunkcyjną i zrównoważoną, proekologiczną gospo-
darkę, nie tylko zresztą leśną. Nadzieją, mówi się nie bez 
racji, jest gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana też cyr-
kulacyjną. Drewno, produkt lasu mający dziesiątki tysię-
cy zastosowań i wciąż obiecującą przyszłość – naturalny, 
ekologiczny, odnawialny i świetnie nadający się do wielo-
krotnego, nieskomplikowanego recyklingu – ma wszelkie 
dane, by stać się jej ikoną.

Las daje nam wymierne pożytki ekonomiczne, ale służy 
też naszemu zdrowiu, podnosi standard życia, czyni je 
pełniejszym. Edukuje, dostarczając głęboko zapadających 
w pamięć doznań estetycznych, kształtuje naszą przyrod-
niczą świadomość, współcześnie nie mniej ważną dla dal-
szego postępu niż zaawansowane, wymyślne, inteligent-
ne technologie. Ale przecież to nie wszystko – za jego 
sprawą lepiej poznajemy otaczający nas świat, stajemy się 
wrażliwsi na piękno. Uczymy się pokory, nabieramy sza-
cunku dla otaczającej przyrody, znajdujemy nasze miejsce 
na ziemi. Kiedy ubywa lasu, ubożejemy. I wcale nie tylko 
dlatego, że tracimy materialnie – stajemy się bez porów-
nania ubożsi duchowo. Pamiętajmy, kiedyś, wieki temu, 
dosłownie wyszliśmy z lasu, którego byliśmy zaledwie 
cząstką…
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