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WSTĘP 

 

W perspektywie finansowej 2007-2013 jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 

realizowały działania, które przyczyniły się do lepszej adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatycznych, przejawiających się w naszej strefie głównie poprzez intensyfikację 

gwałtownych zjawisk pogodowych. Przedmiotowe działania realizowane były na dużą skalę, 

posiadały jednocześnie wysoką wartość merytoryczną. Dzięki planowanej integracji działań  

w ramach jednolitego programu, możliwe będzie zwiększenie skali i zasięgu przestrzennego, 

wzmocnienie współpracy, poprawa przepływu informacji nt. najlepszych praktyk, jak również 

uzyskanie większej spójności działań podejmowanych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych. 

Program zintegrowany pozwoli również lepiej zaplanować oraz skoordynować wysiłki 

związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na działania dotyczące adaptacji lasów  

i leśnictwa do zmian klimatycznych. Co do zasady odnosi się bowiem do działań, dla których 

realne jest pozyskanie wsparcia (gównie ze środków UE). Projekty realizowane w ramach 

Programu, w szczególności projekty strategiczne dotyczące  działań z zakresu małej retencji 

oraz ochrony przed pożarami lasów będą stanowić skuteczne narzędzie wdrażania Strategii 

PGL LP na lata 2014-2030. 
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1. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PRAWNE 

 

1.1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA ORAZ DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM 

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Wśród wielu celów Unii Europejskiej ujętych w Traktacie o Unii Europejskiej znajdują się 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości środowiska.  

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej polityka Unii w zakresie ochrony środowiska 

przyczynia się do osiągnięcia czterech strategicznych celów tj.: zachowania, ochrony  

i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego, ostrożnego i racjonalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych oraz promowania na płaszczyźnie międzynarodowej 

środków zmierzających do rozwiązania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie 

środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.  Wprowadza ponadto, przy ustalaniu 

oraz realizacji polityk i działań Unii, obowiązek uwzględnienia wymagań ochrony środowiska 

naturalnego.  

Konwencja o różnorodności biologicznej (Convention  on Biological Diversity – CBD) 

Jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych 

określających główne cele, zasady, kierunki oraz sposoby działań na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej. Celem Konwencji jest ochrona różnorodności biologicznej, 

zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści 

wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych.  

Preambuła Konwencji stanowi iż, to państwa są odpowiedzialne za ochronę swojej 

różnorodności biologicznej oraz za zrównoważone użytkowanie własnych zasobów 

biologicznych. Działania polegające na adaptacji lasów do zmian klimatu mają bezpośrednie 

przełożenie na możliwość skutecznej ochrony różnorodności biologicznej, dlatego  wpisują się 

w główne założenia Konwencji. 

Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego  i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu COM(2010)2020 

Jednym z trzech priorytetów ujętych w Strategii „Europa 2020” jest rozwój zrównoważony: 

wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku 

i bardziej konkurencyjnej. Dzięki takiemu podejściu Europa będzie mogła prosperować 

w niskoemisyjnym świecie ograniczonych zasobów, jednocześnie zapobiegając degradacji 

środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.  
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Biała Księga. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania COM(2009)147 

Jedną z propozycji na rzecz adaptacji do zmian klimatu, zawarto w Białej Księdze „Adaptacja 

do zmian klimatu: europejskie ramy działania”. Biała Księga jest jednocześnie rozwinięciem 

konsultacji zapoczątkowanych w 2007 r. publikacją tzw. Zielonej Księgi pt. „Adaptacja do 

zmian klimatycznych w Europie – warianty działań na szczeblu UE”.  

Wzmacnianie zdolności Unii Europejskiej do adaptacji do zmian klimatu oznacza potrzebę  

inwestowania w gospodarkę niskoemisyjną, na przykład poprzez promowanie efektywności 

energetycznej i wprowadzanie produktów ekologicznych, przy jednoczesnych zmianach 

strukturalnych,  obejmujących modernizację infrastruktury i zwiększanie konkurencyjności 

gospodarki. 

Zapisy w Białej Księdze wskazują, że korzystanie z możliwości natury w zakresie niwelowania 

i kontrolowania skutków zmian klimatycznych, zarówno na obszarach miejskich i wiejskich, 

może być skuteczniejszym i znacznie bardziej efektywnym ekonomicznie sposobem adaptacji, 

niż poleganie tylko na tworzonej infrastrukturze. Tzw. zielona infrastruktura może odgrywać 

zasadniczą rolę w procesie adaptacji, w szczególności wobec coraz częstszych ekstremalnych 

zjawisk pogodowych. Przyczynia się ona na przykład do poprawy możliwości składowania 

dwutlenku węgla i wody w glebie oraz do retencji wody w systemach naturalnych, łagodząc w 

ten sposób skutki suszy i zapobiegając powodziom, erozji gleby i pustynnieniu.  

Adaptacja lasów do zmian klimatu wpisuje się w jedną z głównych dziedzin politycznych 

wymienionych w Księdze tj. Poprawę zdolności adaptacji sektora rolnictwa i leśnictwa. 

W odniesieniu do lasów sugeruje się dokonanie aktualizacji tych aspektów strategii leśnictwa 

UE, które są związane z klimatem.  

Europejska strategia adaptacji do zmian klimatu (An EU Strategy on adaptation to climate 

change COM(2013) 216 final) wraz ze zbiorem dokumentów towarzyszących (SWD(2013) 131 

final, SWD(2013) 132 final, SWD(2013) 133 final, SWD(2013) 134 final, SWD(2013) 135 final, 

SWD(2013) 136 final, SWD(2013) 137 final, SWD(2013) 138 final, SWD(2013) 139 final). 

Ogólnym celem unijnej strategii w zakresie przystosowania jest prowadzenie działań mających 

na celu uczynienie Europy bardziej odporną na zmiany klimatu. Oznacza to zwiększenie 

gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i unijnym a także opracowanie spójnego podejścia i poprawę 

koordynacji na różnych poziomach planowania i zarządzania. Szczególny nacisk położono na 

przygotowania do ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz redukcję towarzyszących im 

kosztów społecznych i ekonomicznych. Unijne podejście bazuje na przekonaniu, że 

rozpoczęcie działań adaptacyjnych już teraz przyniesie wiele korzyści.  
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Jeśli chodzi o korzyści ekonomiczne, oszacowano na przykład, że każde euro wydane na 

ochronę przeciwpowodziową przyczyni się do uniknięcia kosztów przyszłych szkód  

w wysokości sześciu euro.1 

Unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do roku 2020 (EU Environment 

Action Programme to 2020) COM(2012)710 

Program wskazuje dziewięć priorytetowych celów, jakie Unia Europejska i państwa 

członkowskie mają osiągnąć do 2020 r. w zakresie ochrony środowiska.  

Jako priorytetowe cele program wymienia m. in.: 

1. ochronę, zachowanie i poprawę kapitału naturalnego Unii;  

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną;  

3. ochronę obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami  

i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu;  

4. maksymalizację korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony 

środowiska;  

5. poprawę dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska;  

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony  środowiska i przeciwdziałanie 

zmianie klimatu oraz urealnieniu cen;  

7. poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększeniu spójności polityki;  

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii;  

9. zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym 

wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska. 

Zgodnie z pierwszym celem priorytetowym polegającym na ochronie, zachowaniu i poprawie 

kapitału naturalnego UE, program będzie dążył do tego, by do 2020 r. dobrobyt gospodarczy 

i dobrostan UE zostały oparte na kapitale naturalnym, który obejmuje ekosystemy 

zapewniające podstawowe towary i usługi, żyzną glebę i wielozadaniowe lasy po urodzajne 

ziemie i morza, słodką wodę i czyste powietrze, kontrolę zagrożenia powodziowego  

i regulację klimatu oraz ochronę przed klęskami żywiołowymi. 

W celu ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego planuje się, że do 2020 r.: lasy  

i świadczone przez nie usługi będą chronione, a ich odporność na zmianę klimatu i pożary 

będzie zwiększona. Skutki presji na wody słodkie, przejściowe i przybrzeżne będą znacznie 

ograniczone, aby zachować, utrzymać lub poprawić dobry stan zgodnie z definicją zawartą  

w ramowej dyrektywie wodnej. 

Unijny program działań w zakresie środowiska dąży do opracowania i prowadzenia nowej 

strategii leśnej dla UE, w której uwzględnione będą liczne potrzeby i korzyści związane z lasami 

                                                           
1 http://adaptcity.pl/polityka-unii-europejskiej-w-zakresie-adaptacji-zmian-klimatu  

http://adaptcity.pl/polityka-unii-europejskiej-w-zakresie-adaptacji-zmian-klimatu
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oraz która przyczyni się do przyjęcia bardziej strategicznego podejścia do ochrony  

i poprawy stanu lasów. 

Zgodnie z trzecim celem priorytetowym Programu polegającym na: ochronie obywateli UE 

przed związanymi ze środowiskiem naciskami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu należy 

podjąć specjalne działania celem zapewnienia należytego przygotowania UE do 

przeciwstawienia się presjom i zmianom wynikającym ze zmiany klimatu, wzmacniając 

odporność środowiskową, gospodarczą i społeczną Unii. Zmiana klimatu jeszcze bardziej 

pogorszy problemy dotyczące środowiska, wywołując długotrwałe susze i fale upałów, 

powodzie, burze i pożary lasów oraz nowe i bardziej agresywne rodzaje chorób ludzkich, 

zwierzęcych i roślinnych.   

Skutki zmiany klimatu są i będą w coraz większym stopniu odczuwalne w wielu sektorach, 

wobec powyższego kwestie dostosowania i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami 

żywiołowymi należy w większym stopniu włączyć w politykę UE. 

Strategia Leśna Unii Europejskiej 

Strategia Leśna Unii Europejskiej zwraca uwagę na potencjalną rolę lasów w polityce 

dotyczącej zmian klimatu. Strategia jasno wskazuje potrzebą rozwinięcia zakresu monitoringu 

stanu lasów, a w przyszłości również adaptacji lasów do zmieniających się warunków 

klimatycznych. Jednocześnie poparcie działań związanych z ochroną lasów można znaleźć 

w Komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działań 

dotyczącego gospodarki leśnej UE, w którym dziewiąte działanie podstawowe polega na 

poprawie ochrony lasów w UE. Pożary lasów, czynniki biotyczne i zanieczyszczenie powietrza 

wywierają znaczny wpływ na stan ekologiczny i zdolności produkcyjne lasów w UE.               

Handel światowy i zmiany klimatyczne podniosły liczbę potencjalnych nosicieli pośrednich 

organizmów szkodliwych i gatunków inwazyjnych. W związku z tym, że ochrona lasów przed 

biotycznymi i abiotycznymi czynnikami jest jednym z głównych priorytetów polityki leśnej, 

niezbędne jest posiadanie aktualnych informacji na temat stanu lasów w UE. 
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1.2 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRAW ORAZ DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto władze 

publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu  

i przyszłym pokoleniom, a ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które 

ponadto wspierają obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (art. 74).  

Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju.  

Określa kierunki rozwoju kraju do 2025r. oraz rekomenduje działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju między innymi w wymiarze ekologicznym. Zgodnie ze Strategią 

należy stworzyć takie warunki do stymulowania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym 

stopniu zagrażały środowisku oraz przyspieszyć procesy przywracania środowiska do 

właściwego stanu, wszędzie tam gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej.  

Wśród głównych kierunków interwencji wskazanych w Strategii wyróżnić należy: 

Kierunek interwencji - Zwiększenie poziomu ochrony środowiska: 

 Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu 

obejmującego m.in. szczegółowe kryteria użyte do określenia priorytetowych inwestycji 

w obszarze adaptacji do zmian klimatu, ocenę aktualnego wpływu oraz wpływu 

przyszłych zmian klimatu na szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową 

ocenę ryzyka klęsk żywiołowych) oraz odpowiednie działania adaptacyjne wraz z ich 

szacowanymi kosztami; 

 Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania 

fragmentacji ekosystemów; 

 Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania 

w poszczególnych sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, 

zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, 

energetyki) dla zwiększenia ochrony klimatu;  

 Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie ryzyka 

powodziowego, wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zlewniami oraz 

odbudowę naturalnej retencji wodnej; 
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 Wdrożenie programów małej retencji wodnej na obszarach szczególnie narażonych na 

powódź i suszę.  

Kierunek interwencji - Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii: 

Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, poprawienie warunków środowiskowych oraz 

ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu, warunkowane jest wdrożeniem 

zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem (promocja recyklingu odpadów, 

efektywności energetycznej, efektywnego korzystania  z zasobów naturalnych, planowania 

przestrzennego z uwzględnieniem gospodarowania obszarami cennymi przyrodniczo 

i ochrony zasobów wodnych) oraz programu adaptacji do zmian klimatu, m.in. poprzez 

minimalizowanie ryzyk i zagrożeń związanych ze skutkami powodzi i poważnych awarii 

technologicznych, a także zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologii czystego 

węgla oraz poprawiających stan środowiska w całym okresie realizacji strategii. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) 

Kluczowe reformy i niezbędne działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie do 

2020 r. zostały ujęte w obowiązującej Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

(BEiŚ) Zmiany klimatu mogą powodować częstsze pojawienia się ekstremalnych zjawisk 

pogodowych skutkujących zwiększeniem częstotliwości i skali powodzi i suszy. W związku 

z tym istotne jest dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu (działanie 9), jak 

również pozostałych sektorów wrażliwych, na które gospodarowanie wodami ma wpływ m.in. 

transportu, rolnictwa, budownictwa, energetyki.  

Strategia ta uszczegóławia Średniookresową strategię rozwoju kraju 2020 (poniżej) oraz 

stanowi ogólną wytyczną dla Polityki Energetycznej Polski oraz Polityki Ekologicznej Państwa. 

Jednym z głównych zagadnień horyzontalnych Strategii BEiŚ jest Adaptacja do zmian klimatu. 

Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu są działaniami o znaczeniu 

ogólnogospodarczym, ważnymi dla realizacji zarówno celów Strategii Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko, ale również innych strategii zintegrowanych.  

Innym głównym kierunkiem działań ujętych  w BEiŚ jest priorytetowe potraktowanie ochrony 

przeciwpowodziowej, ochrony przed suszą, funkcjonowanie systemów ostrzegania 

i reagowania w sytuacji zjawisk ekstremalnych, działań adaptacyjnych w rolnictwie, leśnictwie, 

budownictwie, transporcie drogowym i infrastrukturze miejskiej (sieci kanalizacji deszczowej). 

Działania adaptacyjne obejmą też ochronę zdrowia, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, 

turystykę, obszary górskie, ochronę bałtyckiej strefy przybrzeżnej i obszary Natura 2000. 

Planuje się realizację różnych działań adaptacyjnych, obejmujących przedsięwzięcia 

techniczne (np. budowę niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża), 

jak i zmiany regulacji prawnych (np. zmiany w systemie planowania przestrzennego 

ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami, bardziej elastyczne 
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procedury szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych). Niezbędne 

jest też szerokie upowszechnianie wiedzy na temat koniecznej zmiany zachowań 

gospodarczych (np. w dziedzinie praktyk agrotechnicznych). 

Dodatkowo w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą proces zmian klimatycznych, niezwykle 

istotna staje się adaptacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej do zmieniających się warunków 

(działanie 14). Niezbędne jest określenie podejścia do gospodarowania zasobami leśnymi, 

które uwzględniałoby zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, mające wpływ na stan 

bioróżnorodności na terenach leśnych, a także przyjmującego bazę surowcową drewna 

i strukturę popytu na drewno, jako podstawy dla rozwoju przemysłów opartych na tym 

surowcu naturalnym i rolę leśnictwa, jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich. 

Zrównoważony charakter gospodarki leśnej, pozwalający na korzystanie z zasobów leśnych 

i równoczesne ich powiększanie, jest przykładem gospodarowania zasobami naturalnymi przy 

wykorzystaniu aktywnych metod ochrony przyrody i dobrych praktyk leśnych. 

Skuteczna ochrona zasobów różnorodności biologicznej wymaga stworzenia warunków 

ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 

(działanie 12), co umożliwi migrację i dyspersję gatunków zarówno w wymiarze europejskim, 

regionalnym, jak i lokalnym. Ponadto Polska powinna wdrożyć działania zmierzające do 

przywrócenia/utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków (działanie 13), 

tj. wskazanie siedlisk oraz gatunków wrażliwych na zmiany klimatyczne. Dodatkowo 

wyznaczenie obszarów o najmniejszym potencjale adaptacyjnym oraz wyznaczenie sieci 

obszarów ważnych ekologicznie, pełniących role korytarzy migracyjnych, a także wyznaczenie 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zmniejszy prawdopodobieństwo 

lokalizacji inwestycji w miejscach kluczowych z punktu widzenia adaptacji do zmian 

klimatycznych narażonych na skutki intensyfikacji zjawisk pogodowych. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030  

Kluczowym dokumentem na szczeblu krajowym, odnoszącym się do zmian klimatycznych, jest 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 przyjęty przez rząd w październiku 2013 roku. 

Działania w zakresie leśnictwa zostały ujęte w ramach kierunku działań 1.4 – ochrona 

różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu i podkreślono, jak 

ważne jest to zagadnienie. Założono, że istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu 

zrównoważonej gospodarki leśnej w warunkach zmian klimatu, jak również służące 

przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję wynikającą z nasilenia 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, gwałtownych opadów 

deszczu, porywistych wiatrów. 
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W dokumencie zdefiniowano siedem kierunków działań, które odnoszą się bezpośrednio do 

leśnictwa: 

 Opracowanie programów adaptacji leśnictwa do zmian klimatycznych 

z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu, energetyki, rolnictwa, turystyki 

i rekreacji, rozwoju regionalnego, bioróżnorodności (1.4.1); 

 Zwiększanie lesistości zarówno w wyniku sztucznych zalesień, jak i sukcesji naturalnej, 

oraz racjonalizacja użytkowania gruntów, zmniejszenie fragmentacji kompleksów 

leśnych (1.4.2); 

 Wprowadzanie do gospodarki leśnej zasad leśnictwa ekosystemowego, dynamiczna 

ochrona istniejącego zróżnicowania biologicznego wykorzystująca zarówno naturalne 

procesy genetyczne (adaptacja) jak i działania człowieka, ukierunkowane na 

zachowanie istniejącego zróżnicowania biologicznego ukierunkowanie sztucznej 

selekcji również na cechy przystosowawcze do zmieniających się warunków 

klimatycznych (1.4.3); 

 Zróżnicowanie drzewostanu, zwłaszcza w trakcie przebudowy, pod względem: 

gęstości, składu gatunkowego (zwiększenie udziału gatunków liściastych), struktury 

wysokości, wieku, płatowości/mozaikowatości (1.4.5); 

 Kontynuacja programu ochrony gleb przed erozją, kontynuowanie i rozszerzenie 

programu małej retencji i retencji glebowej zwłaszcza w lasach i użytkach zielonych 

(1.4.6); 

 Monitoring lasów pod kątem reakcji drzew na zmiany klimatyczne, m.in. obserwacje 

fenologiczne, strefowe zmiany zasięgu gatunków szczególnie w obszarach górskich 

(1.4.8); 

 Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej lasu poprzez rozwój systemów 

monitorowania zagrożenia pożarowego oraz infrastruktury przeciwpożarowej 

związanej z ochroną lasów (1.4.10). 
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2. OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 

 

2.1 DZIAŁANIA OCHRONNE PROWADZONE W ZAKRESIE ADAPTACJI LASÓW I 

LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU PRZEZ PGL LP – RYS HISTORYCZNY 

 

Działania ochronne w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu polegające na 

realizacji inwestycji z zakresu małej retencji rozpoczęto na nieco szerszą skalę w latach  

90-tych XX wieku. Prowadzone wcześniej, jeszcze w latach przedwojennych (Sudety) i 70 

ubiegłego wieku, inwestycje dotyczące infrastruktury hydrotechnicznej w lasach miały na celu 

głównie uregulowanie stosunków wodnych siedlisk pod kątem zwiększenia produkcyjności 

drzewostanów.  

W wyniku podejmowania działań z zakresu małej retencji w Lasach Państwowych w latach 

1998-2005 wykonano w sumie 1124 zbiorniki małej retencji o łącznej powierzchni ok. 1360 ha 

i pojemności wynoszącej ok. 8,4 mln m3. oraz 2216 budowli piętrzących takich jak zastawki, 

progi, małe jazy i bystrotoki. 2  Działania retencyjne realizowane w nadleśnictwach 

finansowane były głównie  ze środków Lasów Państwowych, przy niewielkim wsparciu 

finansowym NFOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFunduszu i środków zagranicznych, w tym PHARE.   

Podstawowe działania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie działań 

adaptacyjnych w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Analizą stanu ochrony 

przeciwpożarowej w lasach państwowych w 2012 roku objęły następujące zadania: 

a) Działania informacyjne w celu kształtowania odpowiedzialnej postawy i właściwego 

zachowania ludzi przebywających w lesie i jego otoczeniu, a także bezpiecznego 

wykonywania prac gospodarczych na terenach będących w bliskim sąsiedztwie z lasami. 

Z danych otrzymanych z regionalnych dyrekcji LP wynika, że działania te zostały 

przeprowadzone w wielu środowiskach, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz rolników. 

Do tego celu posłużyły różne formy m. in. przeprowadzono około 10,2 tys. pogadanek  

w szkołach, na koloniach, obozach i zebraniach wiejskich. Za pomocą środków masowego 

przekazu przekazano ponad tysiąc apeli dotyczących ochrony lasu przed pożarami. 

Rozpowszechniono ponad 153 tys. plakatów, ulotek, folderów i kalendarzy dotyczących 

zagadnienia las – pożar.  

b) Na obszarach leśnych nadleśnictwa prowadziły prace gospodarcze zapobiegające 

powstawaniu przerzutów ognia i rozwojowi pożarów lasu. W ramach ww. prac wykonano 

                                                           
2 U. Zabrocka-Kostrubiec, Mała retencja w Lasach Państwowych – Stan i perspektywy, Studia i Materiały 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R.10. Zeszyt 2 (18)/2008 
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27,85 km nowych i odnowiono 5494,71 km istniejących pasów przeciwpożarowych  

i uporządkowano z materiałów łatwopalnych 26,6 tys. ha powierzchni leśnej.  

c) Działania obserwacyjne w ramach systemu monitorującego. W skład systemu w Lasach 

Państwowych w 2012 roku wchodziło: 656 punktów obserwacji naziemnej (w tym 226 

TV), 8 samolotów patrolowych, 27 samolotów gaśniczych i 7 śmigłowców. 

d) Utrzymywanie sieci łączności. Na koniec 2012 roku nadleśnictwa posiadały łącznie 7590 

radiotelefonów, w tym 1283 bazowych, 2902 przewoźnych, 3405 noszonych oraz 123 

przemienniki na pasmo PSP. Ich liczba z każdym rokiem wyraźnie maleje. Brak jest 

możliwości wymiany sprzętu na bardziej nowoczesny.  

e)  Zapewnienie wody do celów gaśniczych. Ogólna liczba istniejących punktów czerpania 

wody wynosi 12229, w tym 4663 naturalne, 2754 sztucznych. Ponadto w obrębie działania 

nadleśnictw funkcjonuje ponad 4,8 tys. hydrantów. 

 

2.2 DZIAŁANIA OCHRONNE PROWADZONE W ZAKRESIE ADAPTACJI LASÓW  

I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU PRZEZ PGL LP ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

W LATACH 2007-2013 

 

W perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podjęły się realizacji dwóch 

projektów, które były pierwszymi w Europie, realizowanymi na tak szeroką skalę 

przedsięwzięciami związanymi z małą retencją i spowalnianiem odpływu wód ze zlewni 

górskich i nizinnych, które przyczyniły się do lepszej adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatycznych, przejawiających się głównie poprzez intensyfikację gwałtownych zjawisk 

pogodowych.  

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy 

w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" to pierwsza na tak wielką skalę próba 

połączenia działań leśników w zakresie retencji z aktywną ochroną przed niepożądanymi 

skutkami przyśpieszonego spływu wód powierzchniowych. Projekt obejmuje ekosystemy 

nizinne całego kraju. Uczestniczy w nim 178 nadleśnictw z terenu 17 Regionalnych Dyrekcji 

Lasów Państwowych. Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na 

obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe w obrębie zlewni cieków, przy 

jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Realizowane zadania 

to zbiór obiektów służących polepszeniu warunków wilgotnościowych na danym terenie, 

pomiędzy którymi występują zależności funkcjonalno – przestrzenne (najczęściej w obrębie 

małych zlewni rzek trzeciego rzędu). W ramach projektu wykonano i/lub zmodernizowano 
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blisko 3600 małych zbiorników i budowli piętrzących, przeprowadzono renaturyzację 

odwodnionych mokradeł oraz, tam gdzie to możliwe, przywrócono naturalną meandryzację 

rzek oraz wyrównano i spowolniono spływ wód wezbraniowych. Całkowita wartość projektu 

wynosi blisko 187 mln zł (z czego dofinansowanie UE ponad 125 mln PLN) a objętość 

zretencjonowanej wody docelowo wyniesie ok. 38 mln m3. 

Projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 

Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym 

stanie” obejmuje administrowane przez PGL LP tereny wyżynne i górskie w obrębie których 

znajduje się 55 nadleśnictw. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 170 mln zł 

(dofinansowanie UE – ok. 120 mln PLN). Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód 

z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na 

zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego 

działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych. W ramach projektu 

są realizowane działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. 

budowa zbiorników, renaturyzacja potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed 

nadmiernym spływem powierzchniowym i erozją (m.in. ubezpieczenie brzegów, zabudowa 

nieużytkowanych szlaków zrywkowych płotkami drewnianymi, wykonanie wodospustów) oraz 

gwarantujące utrzymanie właściwego stanu istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej (m.in. 

przebudowa obiektów niedostosowanych do wód wezbraniowych – przebudowa przepustów 

na obiekty o większym świetle, na mosty i brody, budowa bystrzy). W skład zadań 

inwestycyjnych weszły kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody 

przyrodnicze i techniczne. Założono zrealizowanie ok. 3500 obiektów i kompleksowych.  

Łącznie w obu projektach powstało lub zostało zmodernizowanych 7100 obiektów. 

PGL LP w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w latach 2007-2013 

wykorzystywało środki zewnętrzne głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w latach 2007-2013. Powyższe środki były wykorzystywane w ramach II Osi - Poprawa 

środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, głównie w zakresie dwóch działań.  Pierwsze  

z nich, prowadzone w ramach schematu pierwszego PROW, polegało na realizowaniu działań 

związanych z przygotowaniem gleby, odnowieniem, pielęgnacją upraw a także wszystkimi 

pracami hodowlano-ochronnymi oraz ich udostępnieniem. Prace te zrealizowano na 

powierzchni 34 tys. ha. Drugie, główne działanie, prowadzone w ramach schematu drugiego 

PROW, polegało na budowie infrastruktury przeciwpożarowej, w tym głównie dróg ppoż., ale 

także wież obserwacyjnych i punktów czerpania wody. Łącznie w ramach obydwu schematów 

wybudowano bądź zmodernizowano w Lasach Państwowych dojazdy pożarowe o łącznej 

długości 1490 km (w tym 250 km ze Schematu I oraz 1240 km ze Schematu II). Wszystkie 

dojazdy stanowiące przedmiot dofinansowania ze środków PROW musiały spełniać standardy 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zabezpieczenia terenów leśnych.  

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich
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Lasy Państwowe wykorzystały znaczną większość kwoty przyznanej Polsce na obydwa 

schematy, czyli około 540 mln zł. Najwięcej środków zaabsorbowała RDLP w Olsztynie (71,5 

mln zł), RDLP we Wrocławiu (70 mln zł) oraz RDLP w Katowicach (47 mln zł). Do realizacji 

niektórych działań byli włączani właściciele lasów różnych własności, w tym właściciele lasów 

prywatnych i jednostki samorządu terytorialnego.  

 

2.3 OCENA SKUTECZNOŚCI PROWADZONYCH (ZREALIZOWANYCH) DZIAŁAŃ W 

ZAKRESIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

 

Ocena skuteczności zrealizowanych działań z zakresu małej retencji w kontekście 

postępujących zmian klimatu będzie możliwa najwcześniej dopiero po kilku latach na 

podstawie badań monitoringowych. Niemniej jednak już dziś wiadomo, iż zrealizowane 

przedsięwzięcia były zasadne oraz przyniosły efekty o charakterze społecznym 

i ekonomicznym związane z bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem na jakość i stan 

środowiska przyrodniczego oraz z pośrednim oddziaływaniem na sferę ekonomiczną 

i społeczną poszczególnych regionów.  

Realizacja dotychczasowych działań z zakresu małej retencji wpłynęła w szczególności na: 

 Zwiększenie zasobów wodnych kraju poprzez zwiększenie potencjału retencyjnego lasów 

i poprawę stosunków wodnych. Sumaryczny efekt podejmowanych przez jednostki Lasów 

Państwowych działań w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu w 

odniesieniu do małej retencji jest trudny do oszacowania, ponieważ stanowi składową 

wielu form retencji. Najbardziej wymierną wartość stanowi objętość wody 

retencjonowanej w zbiornikach wynosząca ok. 10 mln m3 (dotyczy zbiorników 

wybudowanych w latach 1998-2005 oraz zbiorników wybudowanych w ramach projektu 

Małej retencji górskiej) oraz objętość wody retencjonowanej w zbiornikach i gruntach 

przyległych a także na odtworzonych obszarach podmokłych w ramach projektu Małej 

retencji nizinnej - ok. 38 mln m3. W przypadku projektu Małej retencji górskiej znacznie 

większa ilość wody zostanie zretencjonowana w glebie, ściółce oraz roślinności jednak ze 

względu na zróżnicowanie warunków hydrogeologicznych wielkość tych form retencji jest 

trudna do oszacowania. Podsumowując, na skutek działań z zakresu małej retencji wodnej 

prowadzonych przez PGL LP w latach 1998-2015 na obszarze całego kraju 

zretencjonowano blisko 50 mln m3 wody.  

 Ograniczanie wielości katastrofalnych stanów powodziowych (lokalny wpływ na 

zmniejszenie fali powodziowej w części zlewni) i ograniczenie części skutków powodzi w 

postaci: podtopień i zniszczeń infrastruktury. 
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 Poprawę jakości i dostępności zasobów wodnych (woda do celów ppoż., woda pitna dla 

zwierzyny), przy czym należy podkreślić rolę obszarów mokradłowych jako biofiltrów 

zanieczyszczeń przede wszystkim związkami fosforu i azotu oraz poprzez ograniczanie 

i kontrolę spływu powierzchniowego powodującego wzmożoną erozję wodną i dostawę 

zanieczyszczeń mineralnych do ujęć wody pitnej. 

 Przeciwdziałanie skutkom suszy/zwiększenia zasobności wód powierzchniowych 

i podziemnych, osiągane poprzez zwiększenie retencji w glebie i podszycie oraz retencji 

zbiornikowej i korytowej oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym - dane 

szacunkowe. 

 Ograniczenie powstawania ruchów masowych powodowanych przez spływ 

powierzchniowy (osuwiska) na terenach górskich - osiągane poprzez organicznie 

niekontrowanego spływu powierzchniowego oraz zabudowę techniczną i techniczno–

biologiczną miejsc zagrożonych osunięciami gruntu. 

 Wzrost różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych oraz poprawa jakości siedlisk 

rzadkich i zagrożonych gatunków flory i fauny. W tym także umożliwienie migracji wzdłuż 

cieków rybom i innym zwierzętom wodnym i z wodą związanym. 

 Zwiększenie akumulacji CO2 - siedliska wilgotne charakteryzujące się większą 

różnorodnością biologiczną mają większą zdolność akumulacji dwutlenku węgla niż 

siedliska suche. 

Biorąc pod uwagę pozytywne efekty osiągnięte w ramach opisanych projektów oraz 

zdiagnozowane dalsze potrzeby w zakresie działań adaptacyjnych w ekosystemach leśnych, 

wskazana jest kontynuacja działań małej retencji. Doświadczenia lat ubiegłych oraz ogromny 

wysiłek finansowy i organizacyjny jaki włożyły jednostki LP w realizację projektów małej 

retencji w perspektywie 2007-2013 dowodzą jednak, że tylko przy udziale znaczącego 

wsparcia ze środków zewnętrznych projekty będą mogły być realizowane w skali całego PGL 

LP, gwarantując osiągnięcie pożądanego efektu ekologicznego. Planuje się zatem pozyskanie 

środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2024-2020, który to 

program stanowi obecnie jedyne źródło finansowania tego rodzaju kompleksowych działań 

adaptacyjnych.  

Pełna ocena skuteczności działań dotyczących małej retencji będzie możliwa po zakończeniu 

realizacji projektów. Wyniki bieżącego monitoringu wskazują jednak na realizację założonych 

wskaźników, a w przypadku projektu retencji nizinnej- nawet wzrost liczby obiektów oraz 

wzrost objętości zretencjonowanej wody z 31 mln m³ do 38 mln m³. Ponadto, już dzisiaj 

zauważalnym efektem jest bardzo korzystny wpływ prowadzonych działań na zwiększenie  

różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. 
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Mając na uwadze konieczność ochrony lasów przed zagrożeniami Regionalne dyrekcje LP  

i nadleśnictwa współpracowały w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wieloma instytucjami 

i organizacjami, w tym zwłaszcza z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami 

Pożarnymi, samorządami, policją, wojskiem i PKP. To dzięki tej współpracy, a także dzięki 

dysponowaniu przez Lasy Państwowe własną infrastrukturą przeciwpożarową, udało się 

uniknąć rozprzestrzenienia wielu pożarów lasu a przez to zminimalizować straty  

w środowisku leśnym.  

Z danych za rok 2012 wynika iż dzięki systemowi  monitoringu w Lasach Państwowych wykryto: 

1081 pożarów lasu (35%) – przez punkty obserwacyjne. Najwyższy wskaźnik wykrywania 

pożarów przez wieże ma RDLP w Szczecinie (58%), 228 pożarów (7%) zostało wykryte przez 

patrole przeciwpożarowe i pracowników LP, 43 pożary (1%) – przez samoloty  

i śmigłowce. Ponadto kampania informacyjna prowadzona przez Lasy Państwowe pod nazwą 

„Świadomi zagrożenia” podniosła świadomość społeczną, co przyczyniło się do zgłaszania 

pożarów przez osoby postronne. W badanym roku 2012 osoby postronne wykryły 1760 

pożarów, co stanowi 57% wszystkich pożarów powstałych w na terenach leśnych.  

Najwyższy wskaźnik wykrywalności pożarów przez osoby postronne odnotowano w RDLP  

w Łodzi (89%), natomiast najniższy wskaźnik uzyskała RDLP w Szczecinie (33%), tak wysokie 

wskaźniki  świadczą o wysokiej sprawności systemu obserwacyjno–alarmowego. 

W 2014 roku w lasach zarządzanych przez LP wybuchło 1825 pożarów, które objęły 

powierzchnie 561 ha. Przyczyny powstawania pożarów to w 37% podpalenia, 33% nie zostało 

ustalone, 20% nieostrożność dorosłych i nieletnich, 4% przerzuty z gruntów nieleśnych,  

2% awarie linii energetycznych, 2% wyładowania energetyczne, 1% transport drogowy  

i kolejowy. Na koniec 2014 roku nadleśnictwa dysponowały m.in.: 382 samochodami 

gaśniczymi, 253 motopompami, 6 samolotami patrolowymi, 662 dostrzegalniami, w tym 242 

punktami obserwacji telewizyjnej. Ponadto na terenie nadleśnictw znajduje się 11986 

punktów czerpania wody a w punktach alarmowo-dyspozycyjnych znajduje się 7266 

radiotelefony.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż wszystkie działania podjęte przez Lasy Państwowe  

w zakresie adaptacji do zmian klimatu, przyczyniły się do zwiększenia trwałości lasów i ich 

bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma tu dobrze funkcjonujący system monitoringu oraz 

istniejąca infrastruktura przeciwpożarowa.  

Podobnie jak w przypadku działań retencyjnych, utrzymanie sprawnego systemu ochrony 

przeciwpożarowej w Lasach Państwowych wiąże się z ponoszeniem ogromnych nakładów 

finansowych. Corocznie na ochronę przeciwpożarową LP wydają ok. 80 mln zł. Bez wsparcia 

ze środków zewnętrznych utrzymanie i modernizacja istniejącego systemu będą znacząco 

utrudnione, tymczasem wobec istnienia realnych zagrożeń jest potrzeba jego dalszego  

rozwoju. Analogicznie jak w odniesieniu do retencji, planowane jest zatem pozyskanie 

środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
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z przeznaczeniem na kompleksowy, ogólnopolski projekt z zakresu zapobiegania, 

przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. 

 

3. DIAGNOZA POTRZEB 

 

3.1 WSTĘP 
 

Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją 

przyrodniczą. Stanowiąc niezbędny czynnik równowagi ekologicznej są jednocześnie formą 

użytkowania gatunków, która zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą wartość 

rynkową. Lasy są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia. Obecnie 

powierzchnia lasów wynosi 9197,9 tys. ha (według GUS – stan w dniu 31.12.2014 r.), co 

odpowiada lesistości 29,4%.  

 

Rys.1 Lesistość Polski według województw (GUS)3 

 

                                                           
3 Za: Raport o stanie lasów w Polsce 2014, PG LP, Warszawa, czerwiec 2015 str. 8 
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W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne – 81,0%, w tym lasy 

pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 77,1%. Lasy 

w Polsce występują w zasadzie na terenach o najsłabszych glebach. W związku  

z tym dominującą grupę stanowią gatunki iglaste ( (69,1%)powierzchni lasów Polski, przy czym 

w ubiegłych dziesięcioleciach gatunki iglaste były sadzone również na żyznych siedliskach 

właściwych dla lasów mieszanych i liściastych. Po roku 1945 struktura gatunkowa polskich 

lasów uległa istotnym przemianom, wyrażającym się między innymi zwiększeniem udziału 

drzewostanów z przewagą gatunków liściastych. Mimo zwiększenia powierzchni 

drzewostanów liściastych ich udział jest jednak ciągle niższy od potencjalnego, wynikającego 

ze struktury siedlisk leśnych4. 

Zmienność sezonowa i przestrzenna zasobów wodnych, zagrożenia dla działalności człowieka 

wynikające z cyklicznie występujących ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, jakimi są 

powodzie i susze, jest przyczyną podejmowania szeregu działań dla ograniczenia negatywnych 

skutków tych zjawisk.  

Istotne są związki między zasobami wodnymi a lasami. Zalesienie górnych części zlewni ma 

wpływ na kształtowanie się reżimu odpływu (zmniejsza prawdopodobieństwo stanów 

ekstremalnych). Lasy przyległe do akwenów są kluczowe dla zachowania tych wód w dobrym 

stanie ekologicznym, a lasy porastające mokradła (w szczególności lasy na torfowiskach oraz 

lasy na terenach zalewowych) są ekosystemami od wody zależnymi. Obecnie w blisko połowie 

nadleśnictw Polski obserwuje się obniżanie poziomu wód gruntowych, czego skutkiem jest 

m.in. zanik śródleśnych bagien i drobnych akwenów naturalnych, oraz pogorszenie 

funkcjonowania ekosystemów leśnych. Nie oszacowano dotąd kompleksowo wpływu 

negatywnych zmian warunków wodnych na produkcyjność lasów w skali kraju, wyrywkowe 

obserwacje wskazują jednak,  że może on być znaczny. Występujące w lasach masowe 

zjawiska zamierania niektórych gatunków drzew (jesion, dąb) wiązane są m. in. ze zmianami 

warunków wodnych (niedostatkiem wody). Ponad 80% lasów na siedliskach hydrogenicznych 

funkcjonuje w antropogenicznie zmienionych warunkach wodnych (systemy odwodnień lub 

zmieniony reżim zalewów).5 

Zahamowanie tej niekorzystnej tendencji możliwe jest m.in. poprzez upowszechnianie 

stosowania prostych metod odbudowy retencji w zlewni oraz ochronę ekosystemów, przede 

wszystkim takich jak lasy łęgowe czy mokradła. 

Ponadto w okresie październik 2010 – wrzesień 2011r. w Lasach Państwowych szkody 

spowodowane czynnikami abiotycznymi wystąpiły na powierzchni 104,6 tys. ha 

drzewostanów w wieku powyżej 20 lat. Prawie 52 tys. ha drzewostanów uległo uszkodzeniu 

w wyniku działania wiatru. Na blisko 40 tys. ha zarejestrowano szkody związane z wahaniem 

                                                           
4 Raport o stanie lasów - 2009, Warszawa, czerwiec 2010. 
5 Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z 
uwzględnieniem etapu 2016) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010, str. 6-7 
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poziomu wód gruntowych. W grupie czynników biotycznych w 2011 roku zabiegi ratownicze 

ograniczające liczebność populacji blisko 50 gatunków owadów wykonano na łącznej 

powierzchni 128,2 tys. ha. 

Zagrożenie środowiska leśnego w Polsce należy do najwyższych w Europie. Utrzymujący się 

wysoki stan zagrożenie środowiska leśnego w Polsce, względem innych krajów w Europie 

wynika ze stałego oddziaływania wielu czynników powodujących niekorzystne zjawiska  

i zmiany w stanie zdrowotnym lasów. W ciągu kliku ostatnich lat utrzymują się tendencje 

wzrostowe zagrożenia lasów ze strony czynników abiotycznych, biotycznych  

i antropogenicznych. Szczególnie groźne dla zachowania bioróżnorodności, trwałości 

ekosystemów leśnych, jak również bezpieczeństwa publicznego są czynniki antropogeniczne, 

w tym pożary lasu. 

 

Rys. 2 Liczba pożarów lasu i powierzchnia spalona wg województw za 2013 r.6 

W 2013 r. zarejestrowano 4 883 pożary lasu (w 2012 r. - 9 265), w tym 34,4% (1 682 pożary) 

w Lasach Państwowych. Spaleniu uległo 1 289 ha drzewostanów (w 2012 r. liczba ta wynosiła 

7235), w tym 20,2% (261 ha) w Lasach Państwowych. Najwięcej pożarów w LP powstało  

w RDLP Szczecin (241), Zielonej Górze (199) i Katowicach (192). Największą powierzchnię 

objęły pożary na terenie RDLP w Katowicach (62 ha) i kolejno w Lublinie (30 ha) oraz Radomiu 

(21 ha), tj. 43% powierzchni wszystkich pożarów w LP.7 

                                                           
6 Stan zdrowotny lasów Polski w 2013 roku, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014, str. 58 
7 Ibidem, str. 58 - 59 



21 
 

Lata  liczba pożarów lasu powierzchnia spalonych lasów (ha) 

Ogółem  w tym Lasy Państwowe Ogółem  w tym Lasy Państwowe 

2001 4 480 2 044 3 466 685 

2002 10 101 3 760 5 210 1 180 

2003 17 087 8 209 21 551 4 182 

2004 7 006 3 445 3 782 998 

2005 12 049 4 501 5 713 1 197 

2006 11 541 4 726 5 657 1 250 

2007 8 302 2 818 2 841 550 

2008 9 090 3 306 3 027 663 

2009 9 162 3 429 4 400 970 

2010 4 680 1 740 2 126 380 

2011 8 172 3 007 2 678 580 

2012 9 265 3 112 7 235 1 216 

2013 4 883 1 682 1 289 261 

Tab. 1. Statystyka pożarów w Lasach Państwowych i lasach innych form własności w latach 

2001-20138 

 

3.2 WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA LASY 

 

Od wielu lat człowiek wpływa na lasy, co przyczyniło się do zmiany w ich strukturze. Mimo to, 

ekosystemy leśne stale dostosowują się do warunków środowiskowych. Jednak skala, tempo 

i kierunek obecnego procesu zmian klimatycznych, grożą przeciążeniem zdolności 

adaptacyjnych lasów.  

Zmiany klimatu są jednym z wielu czynników stresogennych dla lasów. Wiele drzewostanów 

jest obecnie w złym stanie zdrowotnym np. w wyniku zanieczyszczenia powietrza. 

Dłuższe okresy wegetacyjne wynikające z wyższych temperatur i efektu nawozowego CO2, tj. 

zwiększenia wzrostu roślin przez wyższe stężenia CO2 w atmosferze, może zwiększyć 

produkcję drewna, jeżeli dostępna będzie odpowiednia ilość wody i składników odżywczych. 

Jednak te pozytywne skutki mogą być zniwelowane w wyniku wystąpienia czynników 

stresogennych wywołanych przez zmiany klimatu. Do najistotniejszych  z nich zaliczyć można: 

                                                           
8 Źródło Instytut Badawczy Leśnictwa, za: Czerwona Księga Pożarów: Wybrane problemy pożarów oraz ich 
skutków pod redakcją dr inż. P. Guzewski, bryg. dr inż. D. Wróblewski, mł. bryg. mgr inż. D. Małozięć, Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 
Józefów 2014r.,str. 706 
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 Częstsze susze i fale upałów latem 

Częstsze susze i fale upałów latem są dodatkowymi czynnikami stresowymi dla ekosystemów 

leśnych. Przy wzrastających temperaturach w okresie letnim i coraz dłuższych okresach bez 

deszczu, lasy cierpią z powodu nadmiernego ciepła i susz. Obszary zagrożone to ogólnie rzecz 

biorąc miejsca ubogie w wodę lub lasy, które z innych powodów nie są dobrze przystosowane 

i przez to wrażliwe na wahania czynników klimatycznych.  

 Zwiększenie ryzyka pożarów 

Coraz częstsze i dłuższe okresy suszy zwiększają niebezpieczeństwo występowania pożarów 

lasów.  

 Narażenie na gradację szkodników 

Drzewostany, które nie są przystosowane do warunków siedliskowych, będą szczególnie 

narażone na gradację szkodników, w szczególności w sytuacji wystąpienia innych czynników 

stresogennych. Większe nasilenie tych czynników zwiększa ryzyko strat spowodowanych przez 

szkodniki, np. brudnicę mniszkę, chrabąszcza majowego, korniki. Masowe inwazje niektórych 

szkodników, mogą stać się częstsze, a populacje szkodników, które dotychczas były nieznaczne 

lub pomijane, mogą wzrosnąć. 

 Erozja spowodowana ulewnymi deszczami 

Konsekwencje zmian klimatu będą szczególnie silnie odczuwalne w lasach górskich. Znacznie 

wzrosnąć może ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych (intensywnych opadów, erozji gleb, 

spływów kohezyjnych, powodzi), które stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również 

drzewostanów i infrastruktury leśnej. W szerszym ujęciu lasy będą miały coraz większe 

znaczenie dla ochrony obszarów zabudowanych i infrastruktury.  

3.3 DZIAŁANIA ADAPTACYJNE 
 

Ze względu na skalę obecnych zmian klimatu, istnienie wielu hipotez dotyczących przyczyn 

tych zmian oraz bezwładność systemu klimatycznego naukowcy szacują, że szanse na 

skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu w najbliższych dziesięcioleciach są niewielkie. 

Dlatego właśnie ważniejsze stają się działania adaptacyjne, które będą zmniejszały dotkliwość 

skutków zmian klimatu w poszczególnych sektorach.  

Odpowiednio wczesna adaptacja lasów do zmian klimatu jest konieczna, aby zmniejszyć 

ryzyko wzrostu w przyszłości liczby katastrof i związanych z nimi zakłóceń funkcjonowania 

ekosystemów, jak również zakłóceń na rynku drewna. Działania adaptacyjne na terenach 

leśnych powinny obejmować z jednej strony zmniejszenie ryzyka start wywołanych przez susze 
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i powodzie a z drugiej maksymalne wykorzystanie naturalnych właściwości retencyjnych 

terenu lub jego pokrycia.  

Ze względu na niepewność co do scenariuszy zmian klimatycznych i ich wpływu na ekosystemy 

leśne oraz długoterminowy charakter produkcji leśnej, właściciele i zarządcy lasów powinni 

zadbać o mitygację  ryzyka i maksymalną elastyczność możliwych działań.  

 Retencjonowanie wód 

Konieczne są dalsze działania ukierunkowane na zatrzymanie wody na obszarach 

leśnych. Powinny one obejmować tworzenie i odtwarzanie małych zbiorników wodnych, 

polderów zalewowych, naturalnych terenów zalewowych, mokradeł. Powinny również 

uwzględniać działania, które spowolnią odpływ wód ze zlewni, zatrzymując wodę w ściółce 

Leśnej. Działania tego rodzaju będą miały korzystny wpływ na różnorodność biologiczną i 

kondycję ekosystemów leśnych, jak również realizowane w dużej skali mogą przyczynić się do 

odgraniczenia zagrożenia przeciwpowodziowego spowalniając spływ powierzchniowy 

występujący po gwałtownych opadach deszczu.  

 Ochrona infrastruktury przed nadmierną erozją  

Ważne są także działania polegające na ochronie infrastruktury przed nadmierną erozją 

wywoływaną przez wody wezbraniowe. Powinny one polegać na zabezpieczaniu lub 

przebudowie infrastruktury niedostosowanej do wód wezbraniowych, zabezpieczaniu skarp, 

dróg, szlaków przed nadmierną erozją wodną. Działania tego typu będą miały korzystny wpływ 

na stan wód, gdyż z jednej strony będą ograniczały dostawy rumowiska a z drugiej często będą 

związane z przywracaniem ciągłości biologicznej cieków (w przypadku przebudowy 

przepustów na obiekty o większym świetle i naturalnym dnie, likwidacja progów i stopni na 

ciekach).  

 Rozwój systemu zapobiegania i ochrony przed pożarami 

Rozwój systemu wczesnego ostrzegania przed pożarami, budowa nowych oraz modernizacja 

już istniejących dostrzegalni, a także stałe doposażanie stanowisk PAD i baz sprzętu 

przeciwpożarowego jest działaniem priorytetowym z punktu widzenia ochrony 

przeciwpożarowej lasów. Dzięki takim działaniom w znacznej mierze będzie możliwe szybsze 

wykrycie zagrożenia, gaszenie pożarów w zarodku, a w konsekwencji ograniczenie strat  

w środowisku naturalnym  i ekosystemach leśnych,  a co za tym idzie strat finansowych.  

Monitorowanie zagrożenia pożarowego jest również istotnym zadaniem, na które powinny 

być zagwarantowane w przyszłości środki finansowe.  Wczesne wykrywanie pożarów decyduje 

o szybkości ich gaszenia, poniesionych kosztach oraz powstających stratach. W obliczu 

występowania coraz dłuższych okresów suszy coraz większe znaczenie odgrywać będą również 

środki zapobiegawcze. Powinny one polegać zarówno na rozpowszechnianiu komunikatów  
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o ograniczeniach dotyczących obchodzenia się z ogniem w lasach,  w szczególności na terenach 

sąsiadujących z kompleksami leśnymi, jak również podejmowaniu działań, które egzekwują 

przestrzeganie ograniczeń.  

  Dostosowanie składu gatunkowego lasów do warunków siedliskowych oraz działania 

na rzecz wzmocnienia odporności lasów 

Dostosowane do warunków siedliskowych lasy mieszane są znacznie bardziej odporne na 

zagrożenia niż drzewostany jednogatunkowe, w szczególności, gdy skład gatunkowy nie jest 

zgodny z warunkami siedliskowymi. Kluczowe znaczenie będzie miało kontynuowanie procesu 

przebudowy drzewostanów ukierunkowanych na dostosowanie do warunków siedliskowych. 

Z punktu widzenia minimalizacji ryzyka celem powinny być drzewostany mieszane, które 

posiadają większą odporność na wielkoskalowe katastrofy, takie jak burze i inwazje owadzie, 

posiadając przy tym lepszą zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków 

klimatycznych. Przy wyborze gatunków i odmian drzew ważne jest dostosowanie do lokalnych 

warunków siedliskowych. Zmiany powinny być ukierunkowane na wzmocnienie potencjału do 

realizacji dwóch celów: wysokiej wydajności i ochrony różnorodności biologicznej w 

zrównoważonej gospodarce leśnej. Przedmiotem działań dostosowawczych powinny być 

również ekosystemy leśne chrakteryzujące się osłabioną odpornością na wahania czynników 

klimatycznych, w szczególności drzewostany rosnące na gruntach porolnych, jak również 

drzewostany uszkodzone w wyniku oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych. 

 Rozwój adaptacyjnych form zarządzania lasami 

Praktyki w gospodarce leśnej powinny zostać w przyszłości przewartościowane w celu rozwoju 

adaptacyjnych form zarządzania lasami, w ramach których cele produkcyjne i sposób 

prowadzenia gospodarki leśnej będą dostosowane do oczekiwanych zmian klimatu oraz ich 

wpływu na ekosystemy leśne. Kwestie, na które należy zwrócić uwagę to  w szczególności 

kształtowanie warunków dla sztucznych i naturalnych odnowień, częstotliwość, nasilenie oraz 

czas rotacji zabiegów pielęgnacyjnych, jak również gospodarowanie wodą w lasach. 

Adaptacja do zmian klimatycznych musi być związana z tworzeniem planów urządzania lasów. 

Wskazane jest wypracowanie zaawansowanych narzędzi do tworzenia planów urządzania 

lasów, w tym do modelowania i minimalizacji szkód powodowanych przez wiatr i inne zjawiska 

ekstremalne. 

 Odpowiednia gospodarka leśna  

Dobrze zarządzane drzewostany stwarzają warunki adaptacyjne do zmian 

klimatycznych. Zarówno naturalne, jak i sztuczne odnowienia mają swoje zalety w zakresie 

adaptacji do zmian klimatycznych. Naturalne odnowienie lasu stwarza możliwości 

wykorzystania naturalnego potencjału genetycznego gatunków drzew do adaptacji do zmian 

klimatycznych.  
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Z drugiej strony, wybór źródła sztucznej regeneracji i wykorzystanie poprawionego materiału 

pozwoli na skuteczniejszą odpowiedź na zmiany klimatyczne.  

Istotne jest terminowe prowadzenie działań, które służą poprawie 

zdrowotności drzewostanów (zabiegi pielęgnacyjne), jak również stała kontrola występowania 

szkodników i chorób. Odpowiednio prowadzone działania pielęgnacyjne zmniejszają 

dodatkowo ryzyko występowania klęsk żywiołowych (wiatrołomy, pożary). 

 Budowa zaplecza naukowego 

Ograniczania szkodliwych skutków zmian klimatu będzie wymagać prowadzenia aktywnej, 

uwzględniającej potrzeby adaptacyjne gospodarki leśnej, a do jej przygotowania potrzebna 

jest wiedza o dynamice procesów klimatycznych oraz ich wpływu na drzewostany. Należy 

rozwijać naukowe podstawy decyzji dotyczących kierunków przekształcania lasów pod kątem 

adaptacji do zmian klimatu.  

Niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań funkcji ekosystemów w celu 

opracowania bardziej adaptacyjnych metod gospodarki leśnej.   

Badania związane z adaptacją w sektorze leśnym powinny być skierowane również na rozwój 

metod prognozowania zagrożeń, systemów wczesnego ostrzegania i monitoringu zmian 

klimatycznych. Powiązanie systemu monitorowania z obserwacją klimatu wymagać będzie 

ścisłej współpracy między naukowcami zajmującymi się klimatem i leśnictwem. Ponadto, 

potrzebne są badania na temat związany ze zmianami klimatu, a tym samym ryzyka powstania 

szkód w lasach. Zbadane musi zostać, w jaki sposób te zagrożenia mogą być ograniczane  

w ramach gospodarki leśnej, na przykład poprzez zmianę struktury lasów.   

Istotne może być również: 

a. opracowanie systemu leśnych wskaźników zmian klimatu w celu stworzenia 

systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania, 

b. opracowanie lub zaadaptowanie działań dla praktycznego leśnictwa, które mogą 

zrównoważyć negatywne skutki zmian klimatycznych, w szczególności na 

różnorodność biologiczną w lasach, 

c. badania pochodzenia materiału genetycznego. 

Ze względu na złożony charakter oddziaływań należy zintensyfikować dialog i transfer wiedzy 

pomiędzy ekspertami w dziedzinie leśnictwa oraz przedstawicielami innych nauk.   

 Prognoza kierunków wykorzystania drewna 

Wskazane jest przeprowadzenie analiz dotyczących możliwych form zastosowania drewna  

w nowych uwarunkowaniach klimatycznych. Istnieje potrzeba określenia do jakich celów 
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drewno może i powinno być używane w przyszłości, z uwzględnieniem struktury drewna 

pozyskiwanego z drzewostanów. 

 Działania ukierunkowane na zapobieganie i radzenie sobie z katastrofami 

Konieczne jest przygotowania do konfrontacji z potencjalnymi szkodami występującymi  

w dużej skali. Dotyczy to m.in. szybkiego usuwania wiatrowałów i wiatrołomów w celu 

uniknięcia dalszych szkód. Ze społecznego punktu widzenia należy też wziąć pod uwagę 

negatywny wpływ, jaki wiatrowały i wiatrołomy mają na wiele innych aspektów społecznych  

i gospodarczych, takich jak linie energetyczne, telekomunikacja, drogi i linie kolejowe, jak 

również podmioty, które są od nich uzależnione. Uzasadnione może być zastosowanie 

szczególnych środków w przypadku drzewostanów, które są najbardziej narażone na 

szkodliwe działanie wiatru.  

 Monitoring 

Należy dalej rozwijać monitoring stanu zdrowotnego lasów, w celu umożliwienia wczesnego 

wykrywania zmian i zapewnienia odpowiedniego czasu reakcji. Należy opracowywać systemy 

monitorowania szkód oraz intensyfikować współpracę z ekspertami. Ogólnie rzecz biorąc, 

rozwijane powinny być systemy raportowania, śledzenia i oceny szkód w lasach 

spowodowanych przez burze, owady, choroby grzybowe, jak też szkód związanych 

z ubytkami w różnorodności biologicznej. 

 Ochrona zasobów genowych 

Najważniejszą metodą adaptacji jest odnowienie lasu przy użyciu gatunków odpowiedniego 

pochodzenia, które mogą w optymalny sposób dostosować się do warunków glebowych  

i klimatycznych.   

 Rozwój infrastruktury 

Scenariusze klimatyczne wyraźnie przewidują znacznie łagodniejsze zimy z większą ilością 

opadów deszczu. Oznacza to, że nastąpi pogorszenie nośności gruntów w lasach, na terenach 

niezalesionych, przez które przebiegają drogi prowadzące do lasów. Można spodziewać się 

zwiększonych trudności dotyczących dostępności i transportu z lasów. Zwiększa to 

zapotrzebowanie na inwestycje w utrzymanie i rozwój sieci dróg.  

 Działania legislacyjne 

Konieczna jest ocena potrzeb zmian w prawodawstwie leśnym w kontekście zmieniających się 

warunków klimatycznych, np. poprzez potencjalne zakazy importu drewna z regionów 

najsilniej zaatakowanych przez szkodniki oraz zniesienie barier prawnych dla szerszego 

wykorzystania drewna (przepisy dotyczące planowania, normy budowlane). 
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3.4 PODSUMOWANIE 
 

Okres rozwoju drzewostanu jest procesem trwającym wiele lat. Przewidywane zmiany klimatu 

natomiast zbliżają się bardzo szybko. Tempo i skala zmian klimatycznych grożą 

przekroczeniem zdolności adaptacyjnych lasów.  

Szczególnie ważne jest szybkie rozpoznanie oraz prognozowanie sposobu przebiegu, 

intensywności i czasu zasadniczych zmian w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych 

wynikających ze zmian klimatycznych. Identyfikacja zagrożeń jest również ważnym 

elementem adaptacji do zmian klimatycznych. Pozwala z dużym wyprzedzeniem przygotować 

się do wszelkich zakłóceń powodowanych przez zmiany klimatu, zidentyfikować zagrożenia  

w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych oraz złagodzić skutki zaburzeń, które wystąpią. 

Polska gospodarka leśna funkcjonuje w cyklach 10-letnich zgodnie z planami urządzania lasu, 

jednak podejmowane decyzje mają długofalowy wpływ na życie lasu, rentowność lasów, 

strukturę i jakość produktów leśnych. Konieczna jest ocena zdolności adaptacyjnych sektora 

leśnictwa - jego organizacji i struktur - do zmian klimatycznych, które wystąpią w najbliższych 

dziesięcioleciach, aby odpowiednio dostosować działania do zmieniających się okoliczności, 

zachowując jednocześnie rentowność sektora. 

Działania muszą być podjęte odpowiednio wcześnie i koncentrować się na obszarach, gdzie 

ryzyko jest największe. Należy brać również pod uwagę, że gospodarka leśna w praktyce musi 

uwzględnić różne sposoby gospodarowania, które mogą czasami być we wzajemnym 

konflikcie: ochrona różnorodności biologicznej, funkcje społeczne, produkcja drewna, 

adaptacja do zmian klimatycznych, jak również łagodzenie zmian klimatu poprzez zwiększanie 

akumulacji i ochronę zasobów węgla lub przez zastąpienie surowców nieodnawialnych -

drewnem. 

Zmiany klimatu ogólnie rzecz ujmując wiążą się ze wzrostem różnorodności i nasilenia  

zagrożeń dla stabilności ekosystemów leśnych. Mogą mieć niekorzystny wpływ na zasoby 

leśne, możliwość pełnienia funkcji społecznych, jak również rentowność sektora leśnego oraz 

powiązanych z nim branż. 
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4. PLANOWANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

4.1 FINANSOWANIE WG PROGRAMÓW 
 

NAZWA  

PROGRAMU 

PRIORYTET 

INWESTYCYJNY/DZIAŁANIE 

ZAKRES FINANSOWANYCH DZIAŁAŃ DODATKOWE UWARUNKOWANIA 

APLIKOWANIA O ŚRODKI 

Program Operacyjny 

Infrastruktura  

i Środowisko  

2014-2020 

Oś priorytetowa II. Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu 

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian 

klimatu wraz z zabezpieczeniem  

i zwiększeniem odporności na 

klęski i katastrofy oraz monitoring 

środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wsparcie ponadregionalnych systemów 

małej retencji: 

 Odbudowa, modernizacja  

i budowa małych urządzeń 

piętrzących, spowolnienie odpływu 

wód powierzchniowych, ochrona gleb 

torfowych, 

 Renaturyzacja siedlisk podmokłych, 

 Adaptacja systemów melioracyjnych 

do pełnienia funkcji retencyjnych, 

 Odbudowa, modernizacja stopni 

przeciwerozyjnych dla podniesienia 

poziomu wód gruntowych na 

obszarach przyległych. 

2. Wsparcie w zakresie adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu w zakresie 

ochrony ppoż: 

 Doposażenie stanowisk PAD 

Wg. Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych POIiŚ 2014-2020- 

pozakonkursowy tryb naboru 

projektów z zakresu tzw. małej 

retencji.  
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 Zakup sprzętu umożliwiającego 

lokalizację i wykrywanie pożarów 

 Budowa i modernizacja dostrzegalni 

ppoż. 

Zakup samochodów patrolowo-gaśniczych 

Wg. Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych POIiŚ 2014-2020- 

pozakonkursowy tryb naboru 

projektów z zakresu działań 

dotyczących ppoż. 

 

BIOSTRATEG Obszary priorytetowe: 

1. Racjonalne gospodarowanie 

zasobami naturalnymi ze 

szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki wodnej; 

2. Leśnictwo i przemysł drzewny 

 

1. Obszar: Racjonalne gospodarowanie 

zasobami naturalnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki wodnej 

    m.in.:  

 Badania nad rolą retencji 

powierzchniowej i glebowej w 

zintegrowanej ochronie przed powodzią i 

erozją oraz przeciwdziałaniu skutkom 

suszy. 

 Wypracowanie  kompleksowych  metod  

analizy  stanu  zasobów  wodnych  oraz  

możliwych  metod ich poprawy. 

 Opracowanie metod oceny stanu 

technicznego urządzeń melioracji 

wodnych oraz ekologicznie 

akceptowalnych technologii 

utrzymywania ich w sprawności. 

2. Obszar: Leśnictwo i przemysł drzewny, 

m.in.: 

Program dotyczy wyłącznie badań 

naukowych i prac rozwojowych. 

Tryb konkursowy naboru 

wniosków 

Szersze informacje na stronie 

http://www.ncbir.pl/programy-

strategiczne/srodowisko-

naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---

biostrateg    

 

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg
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 Doskonalenie systemu monitorowania  

i prognozowania zagrożeń 

środowiskowych dla różnych 

ekosystemów leśnych,  

z wykorzystaniem nowoczesnych metod  

i narzędzi (geomatyka, bioinformatyka). 

 Wypracowanie strategii i opracowanie 

niezbędnych działań w gospodarce 

leśnej, ukierunkowanych na zmniejszanie 

skutków  postępujących zmian klimatu w 

tym opracowanie metod zapobiegania  

i ograniczania degradacji ekosystemów 

leśnych wywołanych zjawiskami  

naturalnymi o charakterze klęskowym 

oraz efektywne zagospodarowanie 

drewna poklęskowego. 

LIFE 2014-2020 

 

1.1 Ochrona środowiska  

i efektywne gospodarowanie 

zasobami 

 

 

 

 

 

 

Obszary priorytetowe: woda, odpady, 

gospodarka zasobami w tym gleba i lasy, 

środowisko i zdrowie, jakość powietrza  

i emisja 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

(m.in. wspieranie rozwoju i prezentacji 

Tylko projekty pilotażowe lub 

demonstracyjne, więc niemożliwe 

będzie zastosowanie działań 

retencyjnych na szerszą skalę i przy 

wykorzystaniu dotychczasowych 

(sprawdzonych) metod.  

 

 

W przypadku Podprogramu na 

rzecz klimatu- również  „dobre 
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2.1 Łagodzenie skutków zmiany 

klimatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Dostosowywanie się do 

skutków zmiany klimatu 

innowacyjnych technologii, systemów, 

metod i instrumentów służących łagodzeniu 

skutków zmiany klimatu, odpowiednich do 

powielenia, naśladowania lub włączenia do 

głównego nurtu) 

 

Dostosowywanie się do zmian klimatu 

(m.in. wspieranie rozwoju i prezentacja 

innowacyjnych technologii, systemów, 

metod i instrumentów służących 

dostosowywaniu się do skutków zmiany 

klimatu, nadających się do powielenia, 

naśladowania lub włączenia do głównego 

nurtu) 

praktyki”, ale z ograniczeniem do 

obszarów, gdzie działania 

dotychczas nie były prowadzone.    
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5. CELE, DZIAŁANIA ORAZ SPODZIEWANE EFEKTY 

 

5.1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU 

 

CEL DŁUGOOKRESOWY 

W roku 2030 PGL LP będzie jednostką przygotowaną na zagrożenia związane ze zmianami 

klimatycznymi. PGL LP będzie posiadało skuteczny system prognozowania, szybkiego 

reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń związanych z czynnikami klimatycznymi. 

CELE KRÓTKOOKRESOWE 

 Zmniejszenie podatności ekosystemów leśnych za zagrożenia związane z suszą oraz 

wzmocnienie funkcji retencyjnych; 

 Zmniejszenie skali szkód w ekosystemach leśnych związanych z erozją wodną na 

obszarach leśnych; 

 Rozwój oraz unowocześnienie systemu rozpoznawania oraz szybkiego reagowania na 

zagrożenia związane z pożarami lasów; 

CELE OPERACYJNE 

Lp. Nazwa celu Status celu 

Obszar tematyczny 1: Rozwój systemu identyfikacji i szybkiego reagowania na zagrożenia 

związane z pożarami lasów 

1.1 

Do roku 2020 zostanie rozbudowany i unowocześniony 

system identyfikacji zagrożeń związanych z pożarami lasów. 

Zostanie wybudowanych oraz zmodernizowanych ponad 150 

dostrzegalni pożarowych. Zostaną zakupione nowoczesne 

kamery do monitoringu zagrożenia pożarowego. 

Zmodernizowane zostanie wyposażenie ponad 100 

stanowisk PAD. 

KLUCZOWY 
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1.2 Do roku 2020 zakupionych zostanie ok. 100 samochodów 

patrolowo-gaśniczych.  
KLUCZOWY 

1.3 Do roku 2020 będą rozwijane i zostaną wdrożone do praktyki 

leśnej adaptacyjne formy zarządzania lasami, w ramach 

których cele produkcyjne i sposób prowadzenia gospodarki 

leśnej będą dostosowane do oczekiwanych zmian klimatu  

i ich wpływu na ekosystemy leśne. 

UZUPEŁNIAJĄCY 

1.4 Do roku 2020 przeprowadzone zostaną badania naukowe 

dotyczące procesów klimatycznych oraz ich wpływu na 

drzewostany. W oparciu o wyniki badań naukowych 

opracowany zostanie system leśnych wskaźników zmian 

klimatu w celu stworzenia systemu monitorowania  

i wczesnego ostrzegania, jak również zostaną opracowane  

i zaadaptowane wskazania dla praktycznego leśnictwa, które 

mogą zrównoważyć negatywne skutki zmian klimatycznych. 

UZUPEŁNIAJĄCY 

1.5 Do roku 2020 zintensyfikowane zostaną działania 

informacyjne związane z przeciwdziałaniem pożarom lasów, 

jak również rozwojem kompetencji w zakresie skutecznej 

ochrony przeciwpożarowej. 

UZUPEŁNIAJĄCY 

Obszar tematyczny 2: Mała retencja i przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na 

obszarach leśnych 

2.1 

Do roku 2022 kontynuowane będą działania związane  

z rozwojem systemu małej retencji wodnej w lasach na 

terenach nizinnych. Wybudowanych, przebudowanych lub 

zmodernizowanych zostanie  ponad 300 zbiorników małej 

retencji. Rozwijany będzie zarówno system retencji 

zbiornikowej jak również retencji na obszarach 

mokradłowych i w ściółce. Wybudowanych lub 

zmodernizowanych zostanie ok. 700 obiektów piętrzących  

i innych urządzeń służących prawidłowej gospodarce wodnej 

(zastawki, progi, stopnie na rowach melioracyjnych).  

KLUCZOWY 

2.2 
Do roku 2022 kontynuowane będą działania związane 

z rozwojem systemu małej retencji wodnej w lasach na 

terenach górskich. Wybudowanych, przebudowanych lub 

KLUCZOWY 
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zmodernizowanych zostanie ok. 150 zbiorników małej 

retencji. Rozwijany będzie zarówno system retencji 

zbiornikowej jak również retencji na obszarach 

mokradłowych i w ściółce. Wybudowanych lub 

zmodernizowanych zostanie ponad 100 obiektów 

piętrzących i innych urządzeń służących prawidłowej 

gospodarce wodnej (zastawki, progi, stopnie na rowach 

melioracyjnych). 

2.3 

Do roku 2022 kontynuowane będą działania dotyczące 

przeciwdziałania erozji wodnej na obszarach nizinnych. 

Wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych 

zostanie  ponad 500 obiektów takich jak przepusty, mosty,  

brody i bystrza tak, by posiadały parametry odpowiednie dla 

wezbrań powstających w konsekwencji gwałtownych 

opadów deszczu lub roztopów, jak również dla 

przemieszczania się organizmów wodnych. Zostanie 

wykonane ok. 200 kompleksowych zadań z zakresu 

zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp, brzegów i osuwisk.  

KLUCZOWY 

2.4 

Do roku 2022 kontynuowane będą działania dotyczące 

przeciwdziałania erozji wodnej na obszarach górskich. 

Wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych 

zostanie  ok. 800 obiektów takich jak przepusty, mosty, brody 

i bystrza tak, by posiadały parametry odpowiednie dla 

wezbrań powstających w konsekwencji gwałtownych 

opadów deszczu lub roztopów, jak również dla 

przemieszczania się organizmów wodnych. Zostanie 

wykonane ponad 100 kompleksowych zadań z zakresu 

zabezpieczenia przeciwerozyjnego dróg i szlaków 

zrywkowych a także ok. 50 kompleksowych zadań z zakresu 

zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp, brzegów i osuwisk. 

KLUCZOWY 

KLUCZOWE DZIAŁANIA 

 Rozwój systemów monitoringu zagrożeń i wczesnego ostrzegania, m.in. budowa  

i modernizacja dostrzegalni pożarowych, modernizacja stanowisk PAD (Punktów 

Alarmowo-Dyspozycyjnych),  zakup kamer do monitoringu ppoż., modernizacja 

systemu łączności do celów ppoż., modernizacja systemu zaopatrzenia dostrzegalni 

pożarowych w energię elektryczną, modernizacja stacji meteorologicznych; 
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 Zakup samochodów patrolowo-gaśniczych i modułów gaśniczych; 

 Zakup innego sprzętu i wyposażenia umożlwiającego prowadzenie działań gaśniczych 

(m.in. gaśnice, specjalistyczna odzież, pompy, węże gaśnicze, zbiorniki na wodę, sprzęt 

lokalizacji i łączności GPS/GSM). Rozwój współpracy ze  służbami związanych z 

przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pożarów lasu; 

 Rozwój zintegrowanych systemów informowania o pożarach lasów oraz systemów 

informatycznych wykorzystywanych w monitoringu ppoż.; 

 Mała retencja na terenach nizinnych i górskich, m.in.: budowa lub modernizacja 

zbiorników retencyjnych (bezodpływowych, bocznych, suchych), która w przypadku 

obszarów nizinnych obejmuje także wykonanie niezbędnej infrastruktury 

umożliwiającej czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP 

(budowa punktów czerpania wody, dostosowanie dojazdu i nabrzeża zbiornika do 

wymagań samochodów gaśniczych); odtwarzanie zbiorników na starych stawach 

i zbiornikach przy zapewnieniu ciągłości biologicznej cieków; przywracanie funkcji 

obszarom mokradłowym:  budowa lub modernizacja obiektów piętrzących na rowach 

odwadniających (zastawki, progi, stopnie i inne przetamowania), wody zatykanie 

odpływów i drenaży, zasypywanie rowów odwadniających, budowa opóźniaczy 

odpływu na rowach, doprowadzanie wody do osuszonych obszarów mokradłowych, 

naturalizacja i meandryzacja cieków); adaptacja istniejących nizinnych systemów 

melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla 

ryb. 

 Przeciwdziałanie erozji gleb na obszarach leśnych oraz przeciwdziałanie innym szkodom 

związanym z gwałtownymi opadami deszczu, obejmujące zabudowę dróg i szlaków 

zrywkowych w przypadku obszarów górskich oraz zabezpieczanie infrastruktury Leśnej 

zarówno nizinnej jak i górskiej: przebudowę mostów i przepustów niedostosowanych 

do wód wezbraniowych, zabezpieczenie  skarp, brzegów i osuwisk, likwidację zbędnej, 

technicznej zabudowy liniowej i poprzecznej cieków w celu zmniejszenia erozji dennej 

i przywrócenia ciągłości cieku i naturalnego transportu rumowiska; 

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 Preferowane będą kompleksowe działania, służące przeciwdziałaniu najistotniejszym 

zagrożeniom występującym na danym terenie; 

 W przypadku budowy lub modernizacji przepustów obiektów oraz realizacji 

kompleksowych zadań w ramach działań związanych z małą retencją i 

przeciwdziałaniem nadmiernej erozji  preferowane będą rozwiązania wykorzystujące 

materiały naturalne, które w niewielkim stopniu ingerują w ekosystemy i krajobraz.  
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 Parametry urządzeń będą dobierane w sposób najmniej ingerujący w środowisko 

naturalne, w przypadku retencji i przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej: w sposób 

umożliwiający migrację organizmów wodnych.  

 Realizowane będą tylko takie działania, które nie będą negatywnie wpływały na 

osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogorszą stanu wód (zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną).  

KLUCZOWE WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE REALIZACJĘ ZAŁOŻONYCH CELÓW 

LP. Nazwa wskaźnika Zakładana wartość w 

roku 2022 

1.  Objętość retencjonowanej wody na terenach nizinnych 2,1 mln m3 

2.  Objętość retencjonowanej wody na terenach górskich 0,4 mln m3 

3.  
Zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach 

zarządzanych przez PGL LP w stosunku do lat 2012-2014 
10% 

4.  
Liczba nadleśnictw gdzie zakupiono sprzęt do lokalizacji i 

wykrywania pożarów (szt.) 
100 

5.  Budowa lub,  modernizacja dostrzegalni pożarowych (szt.) 150 

6.  
Budowa, modernizacja infrastruktury punktów czerpania 

wody wraz z niezbędnymi dojazdami (szt.) 
20 

7.  
Liczba planowanych od zakupu samochodów patrolowo-

gaśniczych (szt.) 
100  

8.  
Liczba planowanych do zakupu modułów gaśniczych do 

samochodów (szt.) 
100 

Lp. Obszar tematyczny Kwota (mln PLN) 

1.  Rozwój systemu identyfikacji i szybkiego reagowania na 

zagrożenia związane z pożarami lasów 
30 
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2.  Mała retencja i przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej 

na nizinnych obszarach leśnych 
170 

3.  Mała retencja i przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej 

na górskich obszarach leśnych 
150 

4.  Wypracowanie strategii i opracowanie niezbędnych działań 

w gospodarce leśnej, ukierunkowanych na zmniejszanie 

skutków  postępujących zmian klimatu 

20 

SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE 

OGÓŁEM: 370 mln PLN 

 

6. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH DZIAŁAŃ 

ADAPTACYJNYCH 

 

6.1 OBSZAR TEMATYCZNY: MAŁA RETENCJA I PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNEJ 

EROZJI WODNEJ NA OBSZARACH LEŚNYCH 
 

W ramach tej części Programu zaplanowano realizację różnego typu przedsięwzięć 

zlokalizowanych w obrębie cieków wodnych, dolin potoków górskich i rzek nizinnych, rowów 

melioracyjnych, istniejących zbiorników wodnych lub ich historycznych lokalizacji, obszarów 

mokradłowych, zboczy, dróg technicznych i szlaków zrywkowych usytuowanych najczęściej w 

 ekosystemach leśnych. Realizowane inwestycje będą dotyczyły głównie działań w zlewniach 

małych rzek i potoków tj. dopływów III i wyższych rzędów. Są to w większości niewielkie cieki, 

o średnich przepływach poniżej 1,0m3/s. Część inwestycji będzie obejmowała działania 

zmniejszające spływ powierzchniowy na górskich i podgórskich szlakach operacyjnych 

(drogach leśnych, szlakach zrywkowych) i stokach narażonych na nadmierną erozję wodną.  

Planowane do realizacji przedsięwzięcia będą służyły wzmocnieniu odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu w nizinnych i górskich ekosystemach leśnych. Podejmowane 

działania będą ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację 

negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód 

wezbraniowych, powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój małej retencji oraz 
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zabudowę przeciwerozyjną cieków, szlaków zrywkowych i dróg. Realizowane będą inwestycje 

łączące przyjazne środowisku metody techniczne i przyrodnicze obejmujące: 

1. Działania z zakresu małej retencji 

1.1. Budowa lub modernizacja zbiorników  

 zbiorniki bezodpływowe lub odpływowe zasilane wodą gruntową/opadową, 

spływem lub ciekami okresowymi, które na obszarach nizinnych będą mogły być 

wyposażone w niezbędną infrastrukturę umożliwiającą czerpanie wody do celów 

przeciwpożarowych przez jednostki PSP (budowa punktów czerpania wody, 

dostosowanie dojazdu i nabrzeża zbiornika do wymagań samochodów gaśniczych) 

 zbiorniki boczne, 

 zbiorniki odtwarzane na starych stawach i zbiornikach przy zapewnieniu ciągłości 

ekologicznej cieku, 

 zbiorniki suche zapewniające ciągłość biologiczną cieku, 

1.2. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym  

 budowa zastawek, progów, stopni i innych przetamowań na rowach 

odwadniających, 

 zatykanie odpływów i drenaży, 

 zasypywanie rowów melioracyjnych, 

 budowa opóźniaczy odpływu na rowach, 

 doprowadzenie wody do osuszonych terenów mokradłowych w połączeniu z ich 

renaturyzacją, 

 naturalizacja i meandryzacja cieków oraz odtwarzanie terenów zalewowych, 

 adaptacja istniejących nizinnych systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji 

retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb. 

2.  Działania z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej 

2.1. Zabezpieczanie infrastruktury leśnej 

 budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport/dostawę rumowiska do 

stale płynących potoków i strumieni (zapobiegające „katastrofalnym” dostawom 

rumowiska - uruchomieniem osuwisk lub podmywaniem brzegów z infrastrukturą 
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leśną) wykonane z materiałów naturalnych (drewno, kamień) bez stosowania 

zaprawy cementowej, 

 techniczno-przyrodnicze zabezpieczenia brzegów: ożywione narzuty kamienne  

i kaszyce, palisady, nasadzenia roślinne i inne przyrodniczo-technicze umocnienia 

brzegów uzasadnione koniecznością ochrony infrastruktury, 

 zabudowa biologiczna stoków i brzegów (darniowanie, nasadzenia i zakrzewienia), 

 rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych  

(w tym: rozbiórka zbędnych umocnień brzegów, np. murów oporowych i budowli 

poprzecznych, np. progów, stopni i zapór oraz przebudowa mostów, przepustów, 

brodów), 

 likwidacja zbędnej, technicznej zabudowy liniowej w celu zmniejszenia erozji dennej 

cieku, 

 przebudowa przepustów na brody, 

 przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle, 

 przebudowa przepustów na mostki, 

 przebudowa przepustów i ujściowych odcinków dopływów przywracająca drożność 

ekologiczną (likwidacja „uskoków” będących efektem erozji dennej), 

 przebudowa progów i stopni na kaskady i bystrza w celu przywrócenia ekologicznej 

ciągłości cieku i naturalnego transportu rumowiska, 

2.2. Zabudowa przeciwerozyjna dróg i szlaków zrywkowych na terenach górskich 

 zabudowa szlaków zrywkowych po zakończeniu zrębów (płotki drewniane 

i kamienne ograniczające spływ wód i transport rumowiska łącznie z zabudową 

biologiczną), 

 zabudowa użytkowanych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych i dróg 

(budowa wodospustów, opóźniaczy odpływu, dylowanek, brodów, przepustów itp.) 

Ze względu na fakt, iż lasy w klimatyczno-geograficznej strefie położenia Polski są najbardziej 

naturalną formacją przyrodniczą i dobrem ogólnospołecznym kształtującym jakość życia 

człowieka w niniejszym Programie szczególną uwagę zwrócono na pro-środowiskowy 

charakter planowanych do stosowania rozwiązań technologicznych, założeń technicznych 

i parametrów budowli. 
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Czynnikiem istotnym przy projektowaniu obiektów lub działań dla zwiększania retencji wodnej 

na obszarach leśnych jest ich dostosowanie do warunków przyrodniczo-krajobrazowych. 

Przewidywane do budowy obiekty techniczne powinny być dostosowane do otaczającego 

pejzażu oraz umożliwiały swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych, spełniając 

tym samym poszanowanie obowiązku zapisanego w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo 

wodne (ochrony i zachowanie dobrego stanu wód) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Istotne 

jest także użycie materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno, faszyna, grunt lokalny. 

Realizowane obiekty powinny być w większości małymi budowlami o prostej konstrukcji, które 

jednocześnie powinny być traktowane jako konstrukcje inżynierskie i wykonywane zgodnie z 

zasadami techniki budowlanej. Zapewni to ich trwałość i zachowanie należytego stanu 

technicznego, odporność na działanie czynników zewnętrznych (w szczególności płynącej 

wody/ przejawów aktywności zwierząt wodnych/aktów wandalizmu) i nie spowoduje 

zagrożeń dla środowiska.  

Obiekty małej retencji w lasach powinny być projektowane kompleksowo w ujęciu 

zlewniowym pomimo, że są zwykle obiektami małymi. O ich oddziaływaniu decyduje nie 

wielkość, ale liczba urządzeń w zlewni, co odpowiada zasadzie rozproszonego ryzyka. Obiekty 

te pełnią głównie funkcje ekologiczne i z założenia są działaniami przyjaznymi dla środowiska. 

Niemniej jednak każdy projekt musi uwzględniać specyfikę ekosystemu leśnego i zostać 

poddany ocenie skutków inwestycji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 

 

Obiekt/działania Sposób wykonania i możliwości zastosowania 

 

Bród  brody wykonane z materiałów naturalnych (drewno 

i kamień) np. o konstrukcjach kaszycowych 

Bystrza o zwiększonej 

szorstkości (regularne, 

kaskadowe, typu plaster 

miodu)  

 budowa bystrzy z materiałów naturalnych (drewno, kamień) 

bez stosowania zaprawy cementowej 

Faszyna, rusztowania z 

porostem 

 zabudowa biologiczna brzegów, skarp i stoków, naturalny 

element regulacji cieków (płotki, tamy, walce i kiszki 

faszynowe itp.) 

 tylko z rodzimych gatunków roślin, dostosowanych do 

siedliska i wysokości n.p.m. 

Kaszyce 

 

 konstrukcje o drewnianym szkielecie wypełnione gruntem 

rodzimym oraz kamieniami  

 tylko odcinkowo na brzegach narażonych na nadmierną 

erozję, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury a 

zastosowanie zabudowy biologicznej lub biologiczno- 

technicznej jest rozwiązaniem niewystarczającym 
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Modernizacja i rozbiórka 

obiektów 

hydrotechnicznych 

niedostosowanych do wód 

wezbraniowych 

 obniżanie, „rozcinanie”, przebudowywanie lub usuwanie 

istniejących budowli poprzecznych (progów, stopni, zapór), w 

razie konieczności zabezpieczając różnicę spadku cieku 

narzutem z głazów lub rampą, kaskadami i bystrzami 

o zwiększonej szorstkości 

 likwidacja zbędnej technicznej zabudowy liniowej (np. 

murów oporowych) w celu zmniejszenia erozji dennej 

 przebudowa mostów, przepustów i brodów narażonych na 

działanie nadmiernej erozji wodnej 

Narzut kamienny  narzut kamienny (opaski brzegowe) układany od dna, 

klinowany, nieklinowany i zadarniony o małym nachylaniu 

skarpy od 1:2,5 do 1:4 i mniejszym 

 tylko odcinkowo na brzegach narażonych na nadmierną 

erozję, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Odtwarzanie naturalnego 

układu bystrze 

przegłębienie 

 likwidacja zbędnej zabudowy poprzecznej cieków, 

przebudowa,  przebudowa progów i stopni na bystrza, 

budowa bystrzy o zwiększonej szorstkości,  

Odtwarzanie terasy 

zalewowej 

 wytworzenie terasy zalewowej na jednym z brzegów, 

 likwidacja zbędnej technicznej zabudowy liniowej np. murów 

oporowych, grobli i wałów 

Opóźniacze odpływu   budowa opóźniaczy na rowach przydrożnych i ciekach 

okresowych zamiast przepustów, stosowane w celu 

spowolnienia i oczyszczenia wód opadowych 

Przepławki dla ryb  

i pochylnie dla 

organizmów wodnych 

 konstrukcje bliskie naturze (obejściowe, pochylnie, bystrza),  

 z wykorzystaniem materiałów naturalnych  

Przepust o zwiększonym 

świetle 

 o świetle powyżej 1m o kształtach dostosowanych do 

warunków lokalnych np.: paraboliczne, łukowe, zespolone, ze 

ścieżką/mi dla małych zwierząt i odtworzonym dnem bliskie 

naturalnemu; możliwość wykonania z blachy falistei tworzyw 

sztucznych, prefabrykatów żelbetowych oraz materiałów 

naturalnych 

Przywracanie ciągłości 

ciekom 

 likwidacja zbędnej zabudowy poprzecznej cieków, 

 przebudowa zapór, progów i stopni na kaskady i bystrza,  

 budowa bystrzy i pochylni o zwiększonej szorstkości, 

 budowa przepławek  

 przebudowa przepustów na brody 

 przebudowa przepustów o małych średnicach na większe, 

łukowe 

 przebudowa przepustów na mostki 
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 oczyszczanie zapór przeciwrumowiskowych, które nie 

przerywają ciągłości biologicznej cieku, natomiast na skutek 

wypełnienia rumoszem przestały prawidłowo funkcjonować  

Renaturyzacja obszarów 

mokradłowych 

 budowa zastawek, progów, stopni i innych przetamowań na 

rowach odwadniających, 

 budowa opóźniaczy odpływu na rowach, 

 zatykanie odpływów i drenaży 

 zasypywanie rowów melioracyjnych na odcinku 5-15m lub na 

całej długości 

 budowa rowów nawadniających przywracających naturalne 

warunki hydrologiczne obszarom podmokłym 

Stabilizacja skarp i 

osuwisk, umocnienia 

brzegów 

 budowa kaszyc 

 umocnienia faszynowe 

 zabudowa biologiczna 

 zabudowa biologiczno-techniczna 

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną 

erozję, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Zabudowa biologiczna  nasadzenia (zadrzewienia i zakrzewienia), z rodzimych 

gatunków roślin, dostosowanych do siedliska i wysokości 

n.p.m. 

 darniowanie 

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną 

erozję, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Zabudowa biologiczno-

techniczna skarp/brzegów 

 palisady, rusztowania drewniane z porostem  

 ożywiony narzut kamienny (klinowany i nieklinowany)  

 głazy i kamienie imitujące wychodnie kamienne  

w potokach 

 ożywione kaszyce 

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną 

erozję, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Zabudowa 

przeciwerozyjna 

nieużytkowanych szlaków 

zrywkowych 

 budowa płotków drewnianych i kamiennych ograniczających 

spływ wód i transport rumowiska 

 zabudowa biologiczna 

Zabudowa 

przeciwerozyjna 

użytkowanych szlaków 

zrywkowych, szlaków 

turystycznych i dróg 

 budowa wodospustów 

 budowa opóźniaczy odpływu 

 budowa dylowanek 

 budowa brodów i przepustów  

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną 

erozję, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury 
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Zastawka 

 

 z naturalnych materiałów – np. drewniana (z desek i bali) 

 tylko na rowach (wyjątkiem są zastawki, będące 

urządzeniami służącymi doprowadzeniu wody do zbiornika 

bocznego) 

Zbiorniki małej retencji  budowa zbiorników odpływowych lub bezodpływowych 

zbierających wody opadowe z okresowo płynących cieków 

lub ze spływów powierzchniowych 

 budowa zbiorników bocznych  

 odtwarzanie zbiorników na starych stawach, przy 

zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku (stały łagodny 

przelew w formie bystrza regularnego, kaskadowego, plastra 

miodu 

 odmulanie istniejących zbiorników tylko wówczas, gdy 

zamulenie nie jest efektem złej lokalizacji zbiornika (np. nie 

jest wybudowany na silnie erodującym cieku) 

Zbiorniki suche, poldery 

zalewowe 

 budowa obiektów tak skonstruowanych i umieszczonych 

w korycie lub obok niego, aby zapewniały ciągłość 

ekologiczną cieku 

Tab. 2. Działania i obiekty zalecane do realizacji 

Największymi obiektami infrastrukturalnymi planowanymi do realizacji w ramach Programu 

są zbiorniki retencyjne. Pojemności retencyjne zbiorników zlokalizowanych na terenach 

górskich są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku zbiorników budowanych na terenach 

nizinnych, co wynika zarówno z warunków terenowych jak i pełnionych przez zbiorniki funkcji. 

Od ilości metrów sześciennych ważniejsza jest ich lokalizacja i rola w ekosystemie. Bez względu 

na lokalizację budowane i odtwarzane zbiorniki śródleśne powstają m.in. dla funkcji 

przyrodniczych, wzbogacają siedliska leśne, zwiększają bioróżnorodność i tworzą mikroklimat. 

Na obszarach górskich udaje się połączyć funkcje retencyjne z przeciwpowodziowymi. 

Pomimo, że obiekty te mają relatywnie niewielkie parametry techniczne (objętość 

retencjonowanej wody lub rezerwy powodziowej w stosunku do możliwości obiektów 

nizinnych) oddziaływać będą lokalnie na poszczególne cieki dając odczuwalne efekty. 

Podstawą realizacji zbiorników powinny być miarodajne obliczenia hydrologiczne, wykazujące 

możliwości napełnienia zbiornika lub bilans wodno-gospodarczy potwierdzający możliwość 

spełniania przez zbiornik założonych zadań. W każdym przypadku należy również poddać 

analizie problem czystości wody w zbiorniku i jego ewentualnego zamulenia. 

Pod względem konstrukcyjnym należy uwzględnić, w zależności od zadań, które zbiornik może 

dodatkowo pełnić: możliwość dostępu do wody dla zwierzyny leśnej, podjazdy do poboru 

wody do celów ochrony przeciwpożarowej, ujęcia wody do deszczowni w szkółkach leśnych 

itp. Jeśli zbiornik ma spełniać wymogi siedlisk dogodnych dla ptactwa wodnego, to ważne jest 
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zaprojektowanie w nim wyspy o stromych skarpach. Ważne jest także nadanie zbiornikowi 

kształtów zbliżonych do naturalnych i odpowiednie wkomponowanie go w otoczenie. Nie ma 

zwykle potrzeby stosowania rowów odwadniających przy groblach zbiornika, gdyż ewentualne 

podtopienia można wykorzystać do powstania mokradła sąsiadującego ze zbiornikiem.  

W projektach ewentualnych budowli (np. spustowych) należy uwzględnić minimalizację 

obsługi eksploatacyjnej.  

Przy budowie i kształtowaniu zbiornika zalecane jest korzystanie z gruntu miejscowego 

(spoistego) do sypania grobli, a w przypadku jego braku stosowanie ekranów iłowych lub 

z gliny, albo mat bentonitowych. Nie powinno się stosować rowów i opasek odwadniających 

powodujących odwodnienie terenów przyległych do zbiornika.  

Budowa nawet prostych zbiorników wymaga odpowiednich studiów rozpoznawczych 

i fachowego nadzoru merytorycznego, a następnie właściwej eksploatacji, konserwacji 

i napraw. Wykonanie robót ziemnych i budowlanych, a także wymiarowanie budowli 

upustowych musi odpowiadać określonym normom i wymaganiom technicznym, które 

określa m.in.: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r. Nr 86 poz. 579). 

W celu kształtowania dogodnych warunków do rozwoju fauny (nasłonecznienie wskazane 6 

godzin dziennie) i przeciwdziałając zamulaniu zbiorników (opadające liście) wskazane jest 

odsunięcie lub odstąpienie od dosadzenia drzew liściastych w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

brzegowej. 

Zbiorników nie należy zarybiać, ponieważ nie sprzyja to wykształcaniu się naturalnych 

zespołów fauny – w tym nie sprzyja to zasiedleniu tych zbiorników przez płazy. 

Linia brzegowa zbiornika ze względów przyrodniczych powinna być możliwie urozmaicona 

i nieregularna z: 

 zatokami,  

 cyplami, 

 zróżnicowanym nachyleniem skarp (1:1,5-1:10). 

Zalecane jest także tworzenie płycizn i wysp, a także dużych powierzchni, które będą zalewane 

lub odsłaniane w miarę zmian poziomu wody. Dla płazów kluczowe mogą być duże obszary 

płytkiej, szybko nagrzewającej się wody. 

W niniejszym rozdziale podano przykładowe, preferowane rozwiązania konstrukcyjne 

obiektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Przedstawiono w nich jedynie 

ogólne założenia techniczne oraz podstawowe rozwiązania, które w zależności od konkretnych 



45 
 

projektów należy dostosować do rzeczywistych warunków przyrodniczych, hydrologicznych  

i geologicznych. 

 

6.2 OBSZAR TEMATYCZNY: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LASACH 
 

Działania dotyczące ochrony przeciwpożarowej koncentrują się na zapobieganiu, 

przeciwdziałaniu oraz ograniczaniu skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. Rozwój 

systemu wczesnego ostrzegania ograniczy zagrożenie związane z pożarami lasów nie tylko na 

terenie PGL LP, ale również lasów prywatnych i obszarów zabudowanych znajdujących się na 

terenach kompleksów leśnych lub przylegających do nich. Realizowane będą działania 

ukierunkowane na zwiększenie możliwości zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom 

związanym z pożarami, a także reagowanie oraz ograniczanie ich skutków.  

W celu realizacji tych zadań zaplanowano: 

• rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń; 

• modernizację i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD); 

• zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów; 

• budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych; 

• zakup samochodów patrolowo-gaśniczych. 

Ciągła modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej lasu w Polsce jest konieczna ze 

względu na bardzo dynamiczny charakter zmian zachodzących w lasach, co przekłada się na 

liczbę pożarów oraz straty nimi wywołane. Poszczególne elementy systemu ochrony 

przeciwpożarowej w Polsce muszą być na bieżąco dostosowywane do nowych potrzeb. 

Aktualnie jednym z największych wyzwań jest modernizacja łączności w Lasach Państwowych 

- podstawy funkcjonowania całego systemu, bezpośrednio przekładającej się na jego 

efektywność. Będzie to miało zasadnicze znaczenie dla współdziałania z jednostkami 

Państwowej Straży Pożarnej. 
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7. POTENCJALNE OGRANICZENIA LUB BARIERY 

 

Kluczowymi zagrożeniami dla realizacji działań są: 

1. Brak zainteresowania beneficjentów (Nadleśnictw) realizacją działań, wynikająca  

z dużych nakładów na amortyzację w przypadku realizacji inwestycji drogowych 

obciążającą budżet nadleśnictwa; 

2. Niedoszacowanie lub przeszacowanie kosztów realizacji działań; 

3. Dodatkowe koszty nieprzewidziane we wstępnych założeniach; 

4. Prowadzenie prac na terenach chronionych (Natura 2000, rezerwaty przyrody itp.); 

5. Ograniczony rynek dostawców mogących dostarczać specjalistyczny sprzęt ppoż. 

6. W przyszłej perspektywie finansowej największymi wyzwaniami związanymi ze 

skutecznym prowadzeniem działań adaptacyjnych na terenach leśnych będą: 

7. Stworzenie podstaw prawnych umożliwiających prowadzenie działań adaptacyjnych 

 (w tym: regulacji w zakresie pomocy publicznej), 

8. Znalezienie źródeł finansowania działań adaptacyjnych, 

9. Stworzenie podstaw prawnych umożliwiających właściwe i efektywne współdziałanie 

różnych podmiotów ratowniczych biorących udział w działaniach, 

10. Określenie zasad rozmieszczania i wyposażania baz w sprzęt pożarniczy i chemiczne 

środki gaśnicze oraz określenie zasady ich dysponowania w ramach krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego, 

11. Stworzenie podstaw prawnych i opracowanie szczegółowych zasad finansowania 

potrzeb jednostek podczas prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych, 

12. Trudność w oszacowaniu rzeczywistych kosztów adaptacji terenów leśnych. 
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8. PODSUMOWANIE  

 

W przypadku działań z zakresu małej retencji i przeciwdziałania erozji wód podstawowym 

źródłem finansowania będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 

Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski  

i katastrofy oraz monitoring środowiska. Jednostki PGL LP zostały wskazane jako beneficjent 

kompleksowych, ogólnopolskich  projektów  retencyjnych i dzięki temu możliwa będzie 

realizacja dwóch projektów w trybie pozakonkursowym: „Kompleksowego projektu adaptacji 

lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich” oraz „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Projekty 

te będą stanowiły kontynuację analogicznych działań wdrażanych przez PGL LP  

w perspektywie finansowej 2007-2013 r.  

W przypadku działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w SzOOP do POIiŚ 2014-2020  

uwzględnione zostały działania dotyczące ppoż. w typie projektu 7c Wsparcie  

w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski i katastrofy oraz monitoring środowiska. Jest to 

potencjalnie główne źródło współfinansowania tego rodzaju działań dla Lasów Państwowych, 

które zostały wskazane jako beneficjent ogólnopolskiego projektu przewidzianego do 

realizacji w trybie pozakonkursowym.   

Działania dotyczące szeroko pojętej adaptacji do zmian klimatu, w tym na rzecz małej retencji 

czy przebudowy drzewostanów, mogą być również realizowane przy wykorzystaniu innych 

źródeł finansowania, m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), czy środków 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Należy wziąć 

jednak pod uwagę, że środki te są ograniczone alokacją dostępną na dane działanie, jak 

również regionalnym obszarem wdrażania. Nie dają więc możliwości realizacji wszystkich 

zaplanowanych typów działań ani projektów o zasięgu ogólnokrajowym, gdyż ograniczone są  

do terenu danego województwa. Ponadto nie wszystkie RPO planują działania w tym zakresie, 

jak również nie we wszystkich beneficjentem mogą być Lasy Państwowe. Środki dostępne na 

ten cel występują w ramach RPO Województwa Łódzkiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, 

Podkarpackiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego. 

Również forma finansowania może być różna. Najczęstszą formą są dotacje, ale też  

w niektórych działaniach występują instrumenty zwrotne np. pożyczki. Przykładowo, 

WFOŚiGW w Warszawie (jako jedyny z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska) oferuje 

potencjalnym beneficjentom,  w tym jednostkom LP, pomoc w formie pożyczki preferencyjnej 

na działania związane z małą retencją w województwie mazowieckim.  
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Można również podjąć próbę uzyskania dofinansowania w ramach programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020) - pod warunkiem dowiedzenia istotnego znaczenia 

projektu w skali UE oraz jego realizacji wspólnie z zagranicznymi partnerami. 

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 

poszczególnych regionalnych programów operacyjnych (RPO) wdrażane będą działania  

z zakresu ochrony przyrody w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6.4 Ochrona i przywrócenie 

różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000”, obejmujące m.in. renaturyzację 

cieków i obszarów mokradłowych, przywracanie ciągłości cieków czy też odtwarzanie siedlisk 

(m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych). W przypadku tego rodzaju projektów 

możliwe będzie również zrealizowanie części działań o charakterze „adaptacyjnym”  

w Lasach.9 

                                                           
9 Z zastrzeżeniem ograniczenia terytorialnego w poszczególnych RPO, szczegółowych warunków aplikowania dookreślonych 
w regulaminach konkursów oraz możliwych ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej 


