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Lasy są jednym z najważniejszych elementów środowiska 
przyrodniczego i czynnikiem kształtującym równowagę 
ekologiczną. Znamy lasy z własnego otoczenia, 
z wakacyjnych wędrówek, cenimy leśny krajobraz i dary 
lasu. Możemy się więc cieszyć, że lasów w Polsce przybywa. 
Informacje medialne o zmniejszaniu się powierzchni leśnej 
na świecie są prawdziwe, ale nie w odniesieniu do Europy, 
a przede wszystkim do Polski. 
Wszędzie, gdzie jest to możliwe, las odnawia się sam. 
Spontaniczne pojawienie się lasu to wynik sukcesji wtórnej, 
zjawiska następującego w wyniku zaniechania gospodarki 
rolnej lub naturalnych zaburzeń w przyrodzie. Czasem 
jednak odnowienie naturalne jest utrudnione – teren może 
być zbyt zadarniony, zagrożony przez grzyby pasożytnicze  
lub trwają lata nieurodzaju nasion. Wtedy w procesie 
odnawiania uczestniczy człowiek. Leśnicy – gospodarze 
lasów – dobierają gatunki drzew i sposoby sadzenia, 
odnawiają las lub zalesiają nowe tereny. Dzięki takim 
działaniom możliwe jest zachowanie trwałości lasu, a nawet 
zwiększanie jego powierzchni. Większość lasów, które 
powstały w ostatnich dziesięcioleciach, to wynik odnowień 
i zalesień. Pozostałe to efekt wtórnej sukcesji. Obecnie 
prowadzona w Lasach Państwowych zrównoważona 
gospodarka leśna jest coraz bardziej zbliżona do natury.
Jakie mechanizmy i procesy działają w naturze w trakcie 
powstawania młodego pokolenia lasu? Jak dobrze 
i skutecznie pomagać w tym przyrodzie? Jak wyglądała 
lesistość Polski dawniej, a jak jest obecnie? Na te i inne 
pytania znajdziecie odpowiedź w tej publikacji. 

Magdalena Frączek

OD AUTORKI
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4 LASÓW PRZYBYWA

LASY POLSKIE  
DAWNIEJ I DZIŚ

Dziś możemy sobie tylko wyobrażać krajobraz 
pradawnej puszczy
W okresie narodzin państwa polskiego jego lesistość wynosiła 
prawdopodobnie 75%. Historycy szacują, że na jednego 
mieszkańca przypadało 90 ha lasu. Połowa istniejących  
na terenie Polski puszcz nie była penetrowana przez człowieka. 
W kolejnych wiekach powierzchnia lasów systematycznie 
malała – wzrastała liczba ludności i powiększano obszary  
dla rolnictwa, karczując lasy.

Ludność powstającego państwa polskiego zajmowała się głównie 
uprawą roli i pasterstwem. Drewno było podstawowym surowcem 
w budownictwie i rzemiośle oraz służyło za materiał opałowy. 

Drewno to doskonały materiał konstrukcyjny stosowany 
od wieków
Lesistość Polski stopniowo malała. Było to powodowane 
głównie czynnikami gospodarczymi. W XIX w. gwałtowny 
rozwój przemysłu przyczynił się do ogromnego wzrostu 
zapotrzebowania na drewno, ponieważ stanowiło ono materiał 
konstrukcyjny i energetyczny w przemyśle, budownictwie, 
transporcie (głównie kolejowym) i górnictwie.
Na skutek stopniowego wycinania drzew lesistość ziem 
polskich w historycznych granicach Polski pod koniec XVIII w. 
zmniejszyła się do około 40%.

W czasie I wojny światowej drewno stosowano  
do budowy okopów 
Drewno wykorzystywała także armia. I wojna światowa 
spowodowała zniszczenie wielu kompleksów leśnych. Lesistość 
ziem polskich na początku istnienia II Rzeczpospolitej wynosiła 
zaledwie 23%. W czasie II wojny światowej drewno było 
wykorzystywane przez okupanta w przemyśle zbrojeniowym; 
pod koniec wojny lesistość Polski zmalała do 21%.

Lata powojenne to okres intensywnych zalesień, a także 
procesów naturalnej sukcesji zbiorowisk leśnych. W 1970 r. 
lesistość Polski osiągnęła 27%.
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LASÓW PRZYBYWA 5

Fragment mapy katastralnej z XIX w. 
Wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych 
może być przydatne do określania zmian pokrywy leśnej 
danego regionu. Jedną z takich map archiwalnych jest 
austriacki kataster (ewidencja nieruchomości) gruntowy, 
przeprowadzony z rozkazu cesarza Franciszka I w całym 
cesarstwie austro-węgierskim. Przydatne są również 
przedwojenne mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego 
(WIG) z lat 1919–1939.

Porównując zasięg lasów na mapach archiwalnych 
z najnowszymi zdjęciami lotniczymi, można ocenić, jak zmieniły 
się granice terenów otwartych i leśnych. Można do tego 
wykorzystać programy komputerowe, np. typu CAD.

Lity drzewostan świerkowy w Beskidach
Jeszcze w połowie XX w. skład gatunkowy polskich lasów był 
ubogi. Większość stanowiły drzewostany, w których przeważał 
jeden gatunek drzewa (drzewostany monokulturowe). 
Zwykle były to sosna na nizinach i świerk w górach. Obecnie 
monokultury są stopniowo przebudowywane. 

Sosna wciąż przeważa w lasach nizinnych, gdzie znajduje 
optymalne warunki do rozwoju. Zajmuje 59% powierzchni 
leśnej kraju. Na pogórzu i w górach, jako gatunek główny, 
występuje do 600 m n.p.m. 

Przebudowy drzewostanów to urozmaicenie ich składu 
gatunkowego i dostosowanie go do siedlisk
W ostatnich latach dokonują się duże zmiany w składzie 
gatunkowym polskich lasów – drzewostany stają się coraz 
bardziej zróżnicowane. Ponadto zwiększają się powierzchnia 
lasów, średni wiek drzewostanów i miąższość zgromadzonego 
w nich drewna. 

ZADANIA 

Wyjaśnij pojęcie miąższość drewna.  
(http://www.encyklopedialesna.pl/)

Porównaj współczesną mapę Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i dostępne w Internecie przedwojenne 
mapy WIG tego obszaru. Zobacz, jak zmienił się 
udział powierzchni leśnej na tym terenie.
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6 LASÓW PRZYBYWA

JAK POWSTAJE MŁODE  
POKOLENIE DRZEW

Naturalne odnowienie jodłowe w lesie
Odnowienie lasu to proces powstawania lub zakładania 
drzewostanów na gruntach leśnych, czyli tam, gdzie las 
został całkowicie lub częściowo usunięty w wyniku wycięcia 
drzew lub klęsk żywiołowych. Odnowienie lasu może 
przebiegać w sposób naturalny dzięki wysiewaniu się nasion 
lub rozmnażaniu wegetatywnemu z odrośli. Może też być 
sztuczne, gdy jest efektem celowego siewu nasion lub 
sadzenia młodych drzew wyhodowanych w szkółkach leśnych.
Leśnicy w praktyce łączą odnowienie naturalne ze sztucznym, 
np. uzupełniając naturalny obsiew sadzonkami odpowiednich 
gatunków drzew. 

Zalesienia na gruntach porolnych
Zalesianie to wprowadzanie lasu na grunty, które były 
wcześniej użytkowane w inny sposób. W takich wypadkach 
stosuje się głównie sadzenie drzew. Las powstaje w ten 
sposób na gruntach porolnych lub poprzemysłowych oraz na 
terenach zniszczonych, np. przez erozję wietrzną czy wodną.
Liczba sadzonek potrzebnych do zalesienia danej powierzchni 
zależy m.in. od gatunku drzewa, rodzaju siedliska, sposobu 
uprawy gleby, wieku sadzonek i zamierzonego celu 
wprowadzenia uprawy leśnej.

Zapusty brzozowe to częsty widok na gruntach 
porolnych
Młode pokolenie drzew może pojawiać się samoistnie 
w wyniku sukcesji ekologicznej. Jeśli podłoże sprzyja 
wzrostowi drzew i na dany teren przedostają się nasiona,  
to sukcesja może postępować bardzo szybko. Prognozy 
wzrostu lesistości zwykle uwzględniają zjawisko wtórnej 
sukcesji lasu. Jeden z twórców naukowych podstaw leśnictwa, 
Heinrich Cotta, pisał, że gdyby pozbawić środkową Europę 
lasów i ludzi, to po upływie stulecia na całym tym obszarze  
na skutek samoistnej ekspansji pojawi się las.
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LASÓW PRZYBYWA 7

Krajobraz leśny Beskidu Niskiego
Lasy trwają niezmiennie na wielu terenach, a na obszarach 
przed wiekami przekształconych przez człowieka w wyniku 
użytkowania rolnego, następnie porzuconych, pojawiają się 
samoistnie. Powoduje to wielkie zmiany w krajobrazie.
Krajobraz leśny tworzy przede wszystkim roślinność. Ta cecha 
wyróżnia go spośród innych typów krajobrazu.

Wierzby co roku produkują bardzo dużo nasion 
opatrzonych aparatem lotnym
W celu opanowania otwartych przestrzeni drzewa wykształciły 
różne strategie. Jedne produkują miliony lekkich nasion 
roznoszonych na duże odległości, inne wytwarzają liczne 
odrośla z korzeni lub pni dorosłych drzew. Strategia życiowa 
drzew obejmuje ogół właściwości biologicznych i wymagań 
ekologicznych, w tym wydania potomstwa i trwałego 
występowania w zbiorowisku roślinnym w konkurencji z innymi 
gatunkami.

Leśnicy szczególnie dbają o drzewostany nasienne
Hodując lasy, odnawiając je i zalesiając nowe tereny, leśnicy 
mają na uwadze różne funkcje lasu: produkcyjne, społeczne 
i ekologiczne. Funkcje produkcyjne polegają głównie na 
zdolności lasu do produkcji odnawialnej biomasy, przede 
wszystkim drewna. Miejsce wyciętych drzew zajmują nowe 
nasadzenia. 

Drzewostany nasienne dostarczają nasion dobrej jakości 
i odpowiednich dla danego regionu. Należą do kategorii lasów 
ochronnych. 

10

ZADANIA 

Wymień rodzaje lasów, które mogą być uznane za 
lasy ochronne (oprócz wymienionych w tekście).  
(Ustawa o lasach) 

Zapytaj w nadleśnictwie, czy prowadzi odnowienie 
naturalne; jeśli tak, to dowiedz się, jakie gatunki 
wchodzą w skłąd nowego pokolenia drzew.
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8 LASÓW PRZYBYWA

Jodła zaczyna produkować nasiona dopiero  
po 60–70 latach życia
Drzewostany, a w nich pojedyncze drzewa, na odpowiednim 
etapie rozwoju zaczynają wytwarzać nasiona; gdy zaistnieją 
dogodne warunki środowiskowe, rozmnażają się (odnawiają) 
w sposób naturalny. Wiek, w którym drzewa zaczynają kwitnąć 
i wydawać nasiona, jest różny dla poszczególnych gatunków. 
Szybciej zaczynają obradzać gatunki światłożądne (brzozy, 
olsze, modrzewie, sosny), bo już w wieku około 30 lat. 
Stosunkowo późno rozpoczynają owocowanie: grab, jesion 
oraz lipy i klony – około 40. roku życia, wiąz około 50. roku, 
dąb, świerk i buk po 60 latach życia.

Buki kwitną i owocują obficie co kilka lat
Wiele gatunków drzew produkuje dużą ilość nasion 
nieregularnie, średnio co kilka lat. Te gatunki z roku na rok 
gromadzą energię, by potem w jednym sezonie wytworzyć 
setki tysięcy kwiatów, a następnie nasion. Rok masowego 
obradzania to rok nasienny, a lata nieurodzaju to lata głuche. 
Jakie czynniki środowiskowe wpływają na powstanie tak 
zagadkowego zjawiska? Naukowcy postawili już kilka hipotez, 
ale jednoznacznego wyjaśnienia wciąż nie ma. Być może jest 
ich kilka.

Siewki buka często pojawiają się w skupiskach
W roku nasiennym buk zrzuca średnio do 400 nasion/m2 podłoża, 
co daje setki lub tysiące kilogramów pożywienia na hektar dla 
drobnych gryzoni, np. myszy leśnych i nornic rudych. Małe ssaki 
są ogromnym zagrożeniem dla próbującego się rozmnożyć 
drzewa. Duża ilość pokarmu powoduje wzrost populacji gryzoni. 
W kolejnym roku nasion nie ma, a wtedy miejscowe populacje 
małych ssaków zmniejszają swoją liczebność.

Dzięki okresowej produkcji nasion buka, w roku nasiennym 
jest ich tak dużo, że populacja gryzoni nie jest w stanie zjeść 
wszystkich. Część nasion ma więc szansę wykiełkować 
następnej wiosny.

OBSIEW NATURALNY
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LASÓW PRZYBYWA 9

Nornica ruda przyczynia się do rozsiewania nasion drzew
W latach nasiennych zwiększa się liczba nasion roznoszonych 
przez zwierzęta, zwiększa się też odległość, na jaką nasiona  
są roznoszone. Drobne ssaki i ptaki magazynują zapasy 
w wielu miejscach. Zdarza się, że zwierzęta nie zapamiętują 
i nie wykorzystują wszystkich swoich kryjówek, a nasiona 
mogą wówczas wykiełkować.

Za „siewców lasu” uznaje się sójki, które roznoszą nasiona  
dębu i buka na odległość nawet kilkuset metrów i magazynują  
je w ściółce. Potrafią w ten sposób „zasiać” nawet od 3 tys.  
do 5 tys. żołędzi w roku nasiennym dębu.

Wiosną dobrze widać kwitnące trześnie – gatunek 
biocenotyczny
We współczesnych lasach gospodarczych coraz częściej 
zwraca się uwagę na naturalne odnowienie lasu, ponieważ 
wykorzystuje się w ten sposób siły natury. Ważna jest 
zgodność składu gatunkowego z warunkami siedliska.  
Dotyczy ona gatunków głównych, budujących drzewostan  
oraz gatunków domieszkowych i biocenotycznych.

Gatunki biocenotyczne to gatunki drzew i krzewów 
wprowadzane do drzewostanów w celu umożliwienia 
bytowania zwierząt. Przyczyniają się do utrzymania 
i wzmocnienia zdrowotności oraz naturalnej odporności lasu.

Drzewa pozostawione jako nasienniki
Drzewostany przeznaczone do naturalnego odnawiania lasu 
są często poddawane przez leśników odpowiednim zabiegom. 
Dokonuje się częściowego przerzedzenia starodrzewu, usuwa 
drzewa obarczone wadami, przygotowuje glebę do przyjęcia 
nasion. Dorodne drzewa pozostawione na zrębie w celu 
naturalnego odnowienia samosiewem to nasienniki.

Młode pokolenie drzew, kiedy jest najbardziej wrażliwe, 
korzysta z ochrony zapewnionej przez starodrzew. To on chroni 
je przed nadmiernym nasłonecznieniem, suszą i mrozem.

17

16

ZADANIA 

Podaj po trzy przykłady gatunków drzew i krzewów 
pełniących w naszych lasach rolę gatunków 
biocenotycznych. (Jaworski A. 2011)

Jeśli to możliwe, upraż orzeszki buka na patelni.  
To wspaniały przysmak! Prażenie ma na celu rozłożenie 
faginy – trującej substancji zawartej w orzeszkach.
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10 LASÓW PRZYBYWA

Małe nasiona cisa otacza mięsista czerwona osnówka
Część rośliny, która przeniesiona na odległość różnymi siłami 
może dać początek nowemu organizmowi, to diaspora. 
U drzew są to: nasiona, owoce i owocostany. Nasiona 
gatunków iglastych spoczywają nieosłonięte na owocolistkach 
i razem z osią, na której są osadzone, tworzą szyszkę.  
Po wyschnięciu uwalniane są z niej dojrzałe nasiona. Cis 
pospolity stanowi wyjątek: nasiona otacza mięsista osnówka 
– jedyna nietrująca część rośliny. Jest chętnie zjadana przez 
ptaki i gryzonie, co przyczynia się do rozsiewania nasion.

Owoce klonu to skrzydlaki
Niektóre gatunki drzew liściastych wytwarzają owoce, w których 
rozwija się jedno nasiono lub wiele nasion. Owoce buka, brzozy, 
lipy i olszy to orzeszki, owoce dębu to żołędzie, a klonu i jesionu 
to skrzydlaki. W praktyce leśnej nazywa się je, choć niezbyt 
słusznie, nasionami. 

Niektóre gatunki, np. trześnia i jarząb, wytwarzają owoce 
rzekome (nasiona są otoczone zdrewniałą częścią owocni,  
czyli pestką). Potocznie pestki są nazywane nasionami.

Diaspory jesionu mogą być roznoszone przez wiatr  
na odległość 0,5 km
Rozprzestrzenianie diaspor odbywa się w różny sposób.  
Dla drzew i krzewów największe znaczenie ma obcosiewność 
– nasiona są przenoszone przez wiatr, wodę lub zwierzęta. 
Odległość, którą przebywają diaspory transportem powietrznym, 
wzrasta z prędkością wiatru. Wiatr o prędkości 10 m/s przenosi 
diaspory klonu na odległość do 0,1 km, sosny – do 0,5 km, 
brzozy – do 1,6 km.

Ciężkie żołędzie opadają pod koronami dębów
Nasiona gatunków o ciężkich nasionach, np. dębu, buka 
i leszczyny, opadają pionowo. Taki sposób rozprzestrzenia 
się roślin to barochoria. Gatunki o nasionach lekkich (osika, 
brzoza, sosna, modrzew, świerk, wiąz, jesion) rozsiewają 

JAK ROZPRZESTRZENIAJĄ SIĘ 
NASIONA DRZEW LEŚNYCH
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LASÓW PRZYBYWA 11

nasiona za pośrednictwem wiatru. Takie zjawisko  
to anemochoria. Nasiona olch są rozsiewane przez wiatr,  
ale także przez wodę w strumieniach i jeziorach – to przykład 
hydrochorii. Wiele drzew i krzewów rozprzestrzenia nasiona  
za pośrednictwem zwierząt – to zoochoria. 

Barochoria nie jest najskuteczniejszym sposobem 
rozprzestrzeniania się nasion drzew i krzewów, dlatego 
u gatunków ciężkonasiennych rozsiewanie jest często 
wspomagane przez zwierzęta i wodę.

Orzechówka zwyczajna to ptak z rodziny krukowatych
Roznoszenie owoców i nasion przez ptaki to ornitochoria. 
Wiele gatunków ptaków (np. drozdy, szpaki, jemiołuszki, 
pokrzewki, rudziki i makolągwy) żywi się owocami. Zjadają 
owocnię, a nasiona rozrzucają wokół siebie bądź po zjedzeniu 
całych owoców wydalają je w odchodach. Rudzik chętnie 
odżywia się owocami trzmieliny, szpak wiśniami, kos owocami 
bzu czarnego, a kwiczoł szyszkojagodami jałowca.

Przysmakiem orzechówki są nasiona sosny limby.  
Ptak część nasion zjada, a część chowa w różnych miejscach, 
przyczyniając się do rozsiewania tego gatunku.

Drobne gryzonie to również siewcy lasu
Główną rolę w roznoszeniu diaspor odgrywają ssaki i ptaki, 
niekiedy ryby, gady, ślimaki lub mrówki. Wiewiórki, orzesznice, 
popielice oraz myszy przenoszą i gromadzą w kryjówkach 
nasiona wielu gatunków drzew, np. leszczyny, buka, dębów 
i limby. Inny sposób to przyczepienie się diaspory do sierści  
lub piór za pomocą urządzeń czepnych; jest to epichoria.

Na początku lat 50. XX w. szwajcarski inżynier George de Mistral 
opatentował dziś powszechnie stosowane rzepy syntetyczne. 
Wpadł na ten pomysł, obserwując haczykowate przyczepy 
owoców łopianu (rzepów), gdy po spacerze czyścił z nich 
sierść swojego psa.

ZADANIA 

Podaj sześć przykładów zwierząt i gatunków 
drzewiastych rozsiewanych przez te zwierzęta. 
(Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992)

Podaj przykład wynalazku (oprócz rzepów), który 
człowiek zawdzięcza podpatrywaniu świata roślin lub 
zwierząt.
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12 LASÓW PRZYBYWA

Orzeszki grabu zapadają w stan spoczynku
Większość nasion drzew leśnych nie kiełkuje bezpośrednio 
po opadnięciu; wyjątki to topole, wierzby i brzozy. Zdolność 
kiełkowania jest początkowo zahamowana, nasiona są w stanie 
spoczynku. Przyczyną może być niedojrzałość nasion 
(spoczynek bezwzględny lub głęboki) lub brak odpowiednich 
warunków środowiska (spoczynek względny).

Przyczyny zapadania nasion w stan spoczynku bezwzględnego 
to m.in. niedojrzałość zarodka lub ograniczenie procesów 
oddechowych przez grubą, nieprzepuszczalną łupinę nasienną.

Glebowy bank nasion
Wiele roślin zielnych tworzy glebowe banki nasion.Takie zjawisko 
występuje u brzozy. Oprócz masowego produkowania daleko 
rozsiewanych nasion, gatunek ten ma także inną cechę 
zapewniającą mu przetrwanie – spoczywające w glebie nasiona, 
długo zachowujące żywotność. Jeżeli powstają warunki 
sprzyjające kiełkowaniu, nasiona korzystają z takiej szansy.

Obliczono, że dorosłe drzewo brzozy brodawkowatej wytwarza 
do 10 mln nasion rocznie.

Kiełkujące żołędzie
Kiełkowanie żołędzi rozpoczyna się w warunkach odpowiedniej 
wilgotności, gdy pęknie łupina nasienna. Pojawiają się korzonek 
i liścienie (liście zarodkowe), które gromadzą materiały zapasowe 
umożliwiające rozwój młodej rośliny. Gatunki drzew liściastych 
wytwarzają na ogół dwa liścienie, a iglastych 3–13. Liścienie 
to najbardziej charakterystyczne części siewek. W zależności 
od gatunku różnią się kształtem, budową zewnętrzną, barwą 
i liczbą.

Nasiona dębu, inaczej niż u wielu innych gatunków drzew, 
kiełkują pod powierzchnią gruntu, a liścienie nie uwalniają się 
z łupin – tylko czasem widać je nad ziemią. Liścienie dębu  
nie biorą więc udziału w fotosyntezie.

KIEŁKOWANIE  
I PRZEŻYWALNOŚĆ SIEWEK
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LASÓW PRZYBYWA 13

Siewki buka
Do kiełkowania nasion niezbędne są warunki (wilgoć, 
temperatura, oświetlenie, zasoby próchnicy i spulchnienie 
wierzchniej warstwy gleby) odpowiadające poszczególnym 
gatunkom. Młode siewki są wrażliwe na przymrozki i silne 
nasłonecznienie, zagrażają im konkurencja innych roślin, 
zwierzęta roślinożerne i grzyby pasożytnicze. Tylko niewielka 
ich liczba ma szansę na wyrośnięcie w dorodne drzewko.

Młode siewki są stosunkowo mało wrażliwe na ocienienie, 
ale z upływem czasu potrzebują więcej światła, np. dąb znosi 
ocienienie tylko w pierwszym roku życia, później z braku 
światła bardzo szybko obumiera.

Odnowienie świerka na martwym drewnie
Martwe drewno jest nieodłącznym elementem lasu. Pełni wiele  
pożytecznych funkcji w każdym drzewostanie. Jedną z nich 
jest tworzenie miejsc, w których mogą kiełkować nasiona 
niektórych gatunków drzew. Siewki drzew rosnące na martwym  
drewnie są mniej narażone na konkurencję roślinności runa.

W klimacie umiarkowanym martwe drewno przyczynia się 
do odnowienia świerka w lasach górskich i olszy w nizinnych 
lasach bagiennych. 

Naturalne odnowienie jodły
Najmłodsze pokolenie drzew, powstałe z samosiewu, leśnicy 
nazywają nalotem. Ta faza trwa dopóty, dopóki młode drzewka  
nie wyrosną ponad roślinność runa leśnego. Aby przezwyciężyć 
silną konkurencję roślin zielnych, głównie traw, leśnicy 
odchwaszczają i spulchniają glebę.

Zamieranie siewek może być skutkiem obecności w glebie 
grzybów chorobotwórczych. Młode siewki bywają też zgryzane 
przez zwierzynę.

ZADANIA 

Wyjaśnij pojęcie „epikotyl”. (Gil W., Kinelski S. 2003)

W czasie spaceru lub wycieczki do lasu zwróć 
uwagę na siewki drzew leśnych i postaraj się 
rozpoznać ich gatunki.
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14 LASÓW PRZYBYWA

ODNOWIENIE SZTUCZNE

Zbiór nasion z drzew stojących
Bazą nasienną głównych gatunków lasotwórczych w Polsce 
są drzewostany o znanym pochodzeniu. Z nich pozyskuje 
się nasiona, gdy owoce lub owocostany osiągną dojrzałość. 
Szyszki zbiera się zimą pod okiem leśników. 

Na sosny mające ponad 140 lat wspinają się po szyszki 
alpiniści wyposażeni w liny, uprzęże, kaski i worki. Niekiedy  
do zbioru nasion wykorzystuje się specjalne otrząsacze.  
Rolę otrząsacza może pełnić helikopter. Szyszki są zbierane 
także ze ściętych drzew w drzewostanach dojrzałych.

Nasiona należy przechowywać w odpowiednich 
warunkach
Zebrane nasiona oczyszcza się, szczególnie te, które są 
otoczone soczystą osnówką, np. cisa i jabłoni. Nasiona 
wielu gatunków drzew leśnych oczyszcza się i segreguje 
po podsuszeniu, a zawarte w szyszkach wyłuszcza się 
w specjalnych urządzeniach – wyłuszczarkach. 

Niektóre nasiona przechowuje się w stanie suchym,  
inne natomiast w warunkach umiarkowanej wilgotności 
i zwykle w obniżonej temperaturze.

Wyłuszczarnia w Rucianem-Nidzie
Wyłuszczarnię nasion zbudowano w 1890 r.; była największym 
takim obiektem w Prusach Wschodnich. Przywożono do niej 
szyszki z całych Prus, a także z Rosji. W skład zabytkowego 
kompleksu budynków wchodzi m.in. ogromny magazyn. 
Jednorazowo może się w nim zmieścić 180 ton szyszek. 

W 2006 r. wyłuszczarnia w Rucianem-Nidzie została 
zmodernizowana. Pozyskiwane w niej nasiona wykorzystują 
szkółki leśne. Obiekt służy także celom edukacyjnym.
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LASÓW PRZYBYWA 15

Nasiona przygotowane do siewu
Odnowienie sztuczne lasu odbywa się przez siew lub sadzenie. 
Siew jest najstarszym i najprostszym sposobem. Pierwsze 
wzmianki o nim znajdują się w opisach z XVI w., w których 
zalecano „wysiewać corocznie dużą ilość żołędzi”. W XIX w. 
na zrębach zupełnych nasiona drzew siano z roślinami 
zbożowymi, by utrudnić rozwój chwastów. 

Siew jest uznawany za metodę bliższą naturze niż sadzenie, 
ponieważ siewka – w odróżnieniu od sadzonki – nie doznaje 
stresu wynikającego ze zmiany środowiska życiowego.

Wiele upraw leśnych wymaga grodzenia
Najodpowiedniejszym terminem wysiewu poszczególnych 
gatunków jest czas, w którym ich nasiona wysiewają się 
w przyrodzie. Sosnę wysiewa się wiosną, dęby jesienią. 
Nasiona brzozy można natomiast wysiewać w końcu zimy, 
na krótko przed topnieniem śniegu. Teren obsiany żołędziami 
zwykle się grodzi, aby ochronić go przed dzikami.

W praktyce leśnej nawet dobrze wykonany siew nie zapewnia 
sukcesu. Zależy on w dużej mierze od warunków pogodowych, 
np. susze utrudniają kiełkowanie nasion i rozwój siewek. 
Sadzenie jest na ogół mniej zawodne.

Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie
Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie (woj. dolnośląskie) 
przechowuje nasiona dla przyszłych pokoleń. Są tam 
gromadzone zasoby genowe drzew i krzewów leśnych 
z najcenniejszych drzewostanów Lasów Państwowych  
oraz z parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody. 
Jest to najnowocześniejszy taki obiekt w Polsce.

Siedzibę Leśnego Banku Genów otacza arboretum (ogród 
dendrologiczny), który pełni funkcje dydaktyczne, poznawcze 
i estetyczne. Arboretum jest też miejscem, w którym 
aklimatyzuje się wiele gatunków drzewiastych z całego świata.

34

36

ZADANIA 

Wyjaśnij na czym polega prowadzona w arboretach 
ochrona ex situ. (Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003)

W czasie wakacji odwiedź arboretum lub ogród 
botaniczny.
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16 LASÓW PRZYBYWA

SZKÓŁKI LEŚNE

Szkółka leśna otwarta
Sadzonki do odnowień i zalesień leśnicy produkują 
w szkółkach leśnych zakładanych na terenach o korzystnych 
warunkach mikroklimatycznych, na glebach o odpowiednich 
stosunkach wodnych i powietrznych. Szkółki są wyposażone 
w urządzenia wspomagające produkcję sadzonek drzew 
leśnych.

W szkółkach glebę nawozi się kompostem. Słowo „kompost” 
pojawiło się w średniowieczu i oznacza nawóz organiczny 
powstający ze szczątków roślinnych. 

Szkółka leśna podokapowa
Wśród szkółek leśnych wyróżnia się otwarte, czyli zakładane 
na powierzchniach pozbawionych drzewostanu i podokapowe 
– osłonięte warstwą drzew. Szkółki podokapowe, specyficzne 
dla terenów górskich, są przeważnie małe (do 0,5 ha).  
Wiele prac wykonuje się w nich ręcznie.

Duże szkółki otwarte zajmują niekiedy ponad 5 ha, a praca 
w nich jest w dużym stopniu zmechanizowana. 

Produkcja sadzonek w kontenerach
Sadzonki produkuje się także w szklarniach, tunelach foliowych, 
inspektach lub w szkółkach kontenerowych. To pozwala  
na uniezależnienie produkcji od warunków atmosferycznych. 
Metoda produkcji sadzonek w namiotach foliowych dotarła  
do polskiego leśnictwa ze Skandynawii.

Ważnym elementem produkcji sadzonek w szkółkach 
kontenerowych jest podłoże (substrat), w którym rosną 
sadzonki. Do produkcji substratu wykorzystuje się m.in. torf. 

Do prac pielęgnacyjnych w szkółce należy deszczowanie
Prace wykonywane w szkółkach dzielą się na ochronne 
i pielęgnacyjne. Gleba jest specjalnie przygotowywana  
oraz odchwaszczana, wysiewane nasiona są osłaniane przed 
nadmiernym nasłonecznieniem, a do podlewania wykorzystuje 
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LASÓW PRZYBYWA 17

się deszczownie. Sadzonki chroni się przed chorobami 
grzybowymi i szkodnikami. Oprócz nawożenia organicznego 
stosuje się wysiew roślin zielnych, głównie motylkowych, które 
wzbogacają ziemię w azot, a zaorane – także w substancje 
organiczne. Wprowadza się również nawożenie mineralne. 

Sadzonka poddana mikoryzacji
Termin „mikoryza” pochodzi z języka greckiego.  
Oznacza „grzybokorzeń” i określa bardzo ścisły, wzajemnie 
korzystny związek między grzybami a korzeniami roślin. 
W świecie roślin występowanie mikoryzy jest bardzo częstym 
zjawiskiem. Mikoryzację sadzonek stosuje się coraz częściej, 
ponieważ zabiegi wykonywane w otwartych szkółkach 
leśnych mogą ograniczać rozwój grzybów, a w szkółkach 
kontenerowych substrat jest sterylny.

Zabiegowi mikoryzacji z wykorzystaniem nowoczesnej 
technologii poddaje się rocznie około 10 mln sadzonek, przede 
wszystkim sosny, świerka, modrzewia, buka i dębu.

Sadzonka z owocnikiem grzyba
Najważniejsze korzyści mikoryzy to wielokrotne zwiększenie 
powierzchni chłonnej korzeni drzew i ochrona systemu 
korzeniowego przed patogenami. Mikoryza zwiększa także 
odporność drzew na mróz, suszę, wysoką temperaturę 
i skażenie środowiska, w tym metalami ciężkimi w glebie.
Mikoryzowane sadzonki drzew leśnych produkuje się 
głównie na potrzeby zalesiania gruntów porolnych i gleb 
zdegradowanych, np. przez zanieczyszczenia przemysłowe.

41
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ZADANIA 

Wymień dwa gatunki drzew, które leśnicy hodują 
w szkółkach podokapowych. (Jaworski A. 2011)

Odwiedź najbliższą szkółkę leśną i dowiedz się,  
jaki materiał sadzeniowy się w niej produkuje.
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18 LASÓW PRZYBYWA

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym
Drzewa i krzewy sadzi się wówczas, gdy nie można uzyskać 
odnowienia naturalnego, a siew nie daje dobrych rezultatów. 
W Polsce sadzenie rozpowszechniło się w XIX w.; jego udział 
w odnowieniu lasu wciąż przeważa nad udziałem odnowienia 
naturalnego. 

Dzięki sadzeniu może powstać żywotny las, dostosowany 
do siedliska. Ważne jest, aby sadzonki były wyprodukowane 
z nasion odpowiedniego pochodzenia i dobrej jakości.

Sadzonka z zakrytym systemem korzeniowym
Sadzonki drzew leśnych produkuje się z odkrytym lub zakrytym 
systemem korzeniowym. W szczególnych wypadkach stosuje 
się sadzonki gatunków drzewiastych uzyskane z odrostów. 
Sadzonki drzew iglastych sięgają do 20 cm (wyjątkiem jest 
modrzew – do 1 m). Sadzonki gatunków liściastych mają 
dowolną wysokość.

Zakładanie upraw leśnych może być trudne, jeśli teren  
jest silnie zadarniony lub podmokły. Wymaga  
to wówczas większego nakładu pracy i więcej zabiegów 
przygotowawczych.

Sadzonka z bryłką
Odnowienie poprzez sadzenie wymaga zachowania 
odpowiednich zasad zarówno przy produkcji sadzonek,  
jak i przy wyjmowaniu sadzonek z gleby, ich przechowywaniu 
oraz transportowaniu, a także przy samym sadzeniu. 
Transportując i przechowując sadzonki, należy przede 
wszystkim chronić korzenie przed przesuszeniem. 

SADZENIE LASU
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Sadzenie pod kostur
Drzewa sadzi się mechanicznie lub ręcznie. Sadzenie ręczne 
jest bardzo pracochłonne, ale niezastąpione w górach, 
szczególnie na terenach trudno dostępnych i bardzo 
wilgotnych, na które nie może wjechać sprzęt mechaniczny. 
Na niżu wykorzystuje się w tym celu maszyny leśne zwane 
sadzarkami.

Sadzenie ręczne w dołki, w jamkę, w szparę, z bryłką i pod 
kostur to tylko niektóre sposoby sadzenia drzew leśnych. 
Najważniejsze jest takie ułożenie korzeni sadzonek, by nie 
uległy deformacji.

Sadzonki sosny
Do posadzenia 1 ha lasu, w zależności od gatunku i siedliska, 
potrzeba od 1,5 tys. do 10 tys. sadzonek. W wypadku 
sadzenia sosny jest to 8–10 tys. sadzonek, jodły – 4–8 tys., 
buka – 6–8 tys., świerka – 3–5 tys., brzozy – 4–6 tys., 
a modrzewia – 1,5–3 tys. Pora sadzenia gatunków iglastych to 
zwykle wiosna, gatunków liściastych – jesień.

Każdego roku leśnicy w Polsce sadzą 500 mln drzew 
Najważniejsze zalety sadzenia lasu to niezależność od lat 
nasiennych i możliwość zaplanowania składu gatunkowego 
przyszłego drzewostanu. Dzięki sadzeniu drzew jest możliwe 
zalesianie (zwiększenie powierzchni leśnej) lub odnowienie, 
czyli zachowanie trwałości lasu.

Nowe technologie produkcji materiału sadzeniowego stale 
podnoszą jakość sadzonek, a w efekcie – upraw leśnych. 
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ZADANIA 

Wyjaśnij termin „doborowy materiał sadzeniowy”. 
(Będkowska H. 2010)

Wraz z przyjaciółmi weź udział w akcji sadzenia lasu 
zorganizowanej przez Lasy Państwowe.
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SUKCESJA EKOLOGICZNA

Przykład sukcesji pierwotnej
Sukcesja pierwotna to zasiedlanie przez rośliny obszaru 
wcześniej pozbawionego roślinności. Takich miejsc jest 
niewiele – zajmują zaledwie ułamek procenta powierzchni 
lądów. Proces ten nie ma więc bezpośrednio znaczenia 
praktycznego.

Przykładami obszarów sukcesji pierwotnej są wydmy, 
osuwiska, obrywy skalne, hałdy, wyrobiska poprzemysłowe 
i obszary pokryte lawą.

Sukcesja wtórna lasu
Sukcesja wtórna to zjawisko polegające na kolonizacji 
przez rośliny obszarów uprzednio zasiedlonych, na których 
biocenoza uległa zniszczeniu. Powszechna jest w tych 
regionach świata, gdzie naturalną roślinnością są lasy.  
Poza Antarktydą sukcesja wtórna lasu występuje praktycznie 
na wszystkich kontynentach, na powierzchni rzędu dziesiątek 
milionów hektarów.

Sukcesja wtórna zmierza do odtworzenia się naturalnego 
zbiorowiska, charakterystycznego dla lokalnych warunków 
środowiska.

Zadrzewienia śródpolne to źródło diaspor
Las zaczyna wracać na tereny przekształcone przez człowieka 
po zaniechaniu ich użytkowania – porzuceniu pól uprawnych, 
zaprzestaniu koszenia traw i wypasania zwierząt. Wtórną 
sukcesję lasu mogą też zapoczątkować czynniki naturalne, 
np. ogień lub wiatr. Zarastanie terenów otwartych jest jednak 
możliwe tylko wówczas, gdy w pobliżu są źródła diaspor.

Kępy drzew i krzewów, zadrzewienia śródpolne i drzewa 
rosnące wzdłuż cieków wodnych mogą stanowić źródło 
diaspor na terenach oddalonych od kompleksów leśnych.
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Szyszki sosny Banksa otwierają się dopiero pod 
wpływem wysokiej temperatury powietrza
Pożarzyska są bardzo żyznymi terenami, dlatego w krótkim 
czasie pojawia się na nich wiele gatunków roślin. Na przykład 
niektóre ekosystemy leśne nie mogłyby przetrwać bez 
regularnie wybuchających pożarów. 

W Ameryce Północnej rosną takie gatunki drzew, które 
są uzależnione od pożarów. Dopiero wysoka temperatura 
spowodowana pożarem pozwala na otwarcie szyszek świerka 
czarnego czy sosny Banksa i jest warunkiem rozpoczęcia 
procesu rozsiewania nasion.

W Polsce ogromny huragan przeszedł nad puszczami 
Piską i Borecką w 2002 r. 
Wiatr wiejący z prędkością 170 km/h w kilkanaście minut 
całkowicie zniszczył las rosnący na obszarze 17 tys. ha.  
Część wiatrołomów pozostawiono jako swoisty poligon  
do obserwacji samoistnego odradzania się lasu. 

To ciekawy eksperyment i – przy okazji – atrakcja dla turystów, 
którzy mogą przejść nadziemną ścieżką Lasu Ochronnego 
„Szast” i obserwować skutki huraganu.

Niewypasane łąki w górach szybko zarastają lasem
Porzucanie pól uprawnych, łąk i pastwisk przez człowieka 
jest tak stare, jak ich pozyskiwanie kosztem lasu. Głównymi 
przyczynami powstawania nieużytków w Europie,  
w tym w Polsce, są zmiany demograficzne i społeczne  
na wsi oraz zmiany w polityce rolnej. W niektórych bogatych 
krajach przyczyną bywa również nadprodukcja żywności. 
Najczęściej zarzucana jest uprawa na gruntach mniej 
wydajnych. W Polsce na gruntach porolnych prowadzi się 
zalesianie.

52

ZADANIA 

Wymień zabiegi gospodarcze, które korzystnie 
wpływają na bogactwo florystyczne łąk górskich 
w Karpatach. (Mróz W. i in. 2011)

Wyjaśnij, jakie zmiany mogą nastąpić w krajobrazie 
w wyniku wtórnej sukcesji lasu. 
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Niegdyś człowiek pozyskiwał pola i pastwiska,  
karczując lasy
W Beskidach osadnictwo rozpoczęło się w XI w., a masowa 
kolonizacja nastąpiła dopiero w XVI w. Pastwiska, łąki i pola 
pozyskiwano kosztem lasu, teren był więc intensywnie 
przekształcany przez człowieka. Dopiero w XX w. zaczął się 
proces powrotu lasu na jego pierwotne tereny.

Po II wojnie światowej wysiedlenie ludności z Bieszczadów, 
Beskidu Niskiego i Pogórza Przemyskiego przyczyniło się  
do sukcesji wtórnej na dużą skalę.

Po dawnych mieszkańcach pozostały nieliczne ślady
Świerzowa Ruska, dawna wieś łemkowska w Beskidzie 
Niskim, dziś nie istnieje. Gdy wieś była zamieszkana (w latach 
40. XX w.), teren otwarty stanowił 90% jej obszaru, a teren 
zadrzewiony jedynie 10%. Po 60 latach od wysiedlenia 
ludności proporcje się odwróciły. Część obszaru dawnej 
wsi zalesiono po wojnie, reszta samorzutnie porosła lasem. 
Dziś teren dawnej wsi Świerzowa Ruska leży w granicach 
Magurskiego Parku Narodowego i jest obszarem obserwacji 
procesów sukcesji naturalnej.

Polany w Gorcach zarastają świerkiem
Wśród gatunków wkraczających tam, gdzie zanikły uprawa 
roli i pasterstwo, zwykle przeważa jeden gatunek drzewiasty. 
Na niżu jest to brzoza, w Gorcach i Tatrach świerk, 
w Bieszczadach olsza szara. Od kilku do kilkunastu gatunków 
jednocześnie pojawia się w pierwszej fazie wkraczania lasu 
w Pieninach i Beskidzie Niskim. 

W sukcesji wtórnej lasu duży udział mają gatunki o lekkich 
nasionach oraz te, których nasiona są rozprzestrzeniane  
przez zwierzęta.

PRZYKŁADY SUKCESJI 
WTÓRNEJ
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Gatunki roślin znane z terenów sukcesji spontanicznej 
wykorzystuje się w rekultywacji terenów 
poprzemysłowych
Na wyłączonych z użytkowania wyrobiskach piasku po 
kilkunastu latach powstaje mozaika zbiorowisk z przewagą 
gatunków drzewiastych. Zdarza się, że pojawiają się tam 
rzadko spotykane gatunki roślin i zwierząt.

Na starych wyrobiskach popiaskowych kopalni „Szczakowa”, 
wśród zarastających je gatunków drzewiastych, występują 
bardzo rzadkie gatunki storczyków.

Murawy kserotermiczne wymagają ochrony czynnej
Sukcesja lasu bywa niepożądana na obszarach cennych 
przyrodniczo. Przykładem jest zarastanie muraw 
kserotermicznych (sucho- i ciepłolubnych). Drzewa i krzewy 
pojawiające się w wyniku sukcesji powodują wzrost wilgotności 
i zacieniają roślinność muraw. Powoli pojawia się las, a zanika 
unikatowa fauna i flora muraw.

Wiele cennych zbiorowisk nieleśnych, takich jak murawy i łąki, 
wymaga ochronny czynnej. Na przykład zaprzestanie koszenia 
łąk na bagnach w dolinie Biebrzy okazało się korzystne dla 
drzew oraz krzewów, ale zagroziło bezcennemu przyrodniczo 
obszarowi.

Zarastające nieużytki wokół miast to częsty widok
Powierzchnię wtórnej sukcesji lasu w Polsce trudno 
oszacować. W wyniku przemian społeczno-gospodarczych 
na początku lat 90. XX w. z użytkowania zostały wyłączone 
znaczne obszary państwowych gospodarstw rolnych, 
niedokończonych inwestycji i zamkniętych linii kolejowych. 

Zarastanie lasem następuje też w sąsiedztwie dużych 
aglomeracji miejskich – tam, gdzie zanika tradycyjne rolnictwo.
Lasów w Polsce przybywa nie tylko na terenach Lasów 
Państwowych, ale również na gruntach prywatnych.

ZADANIA 

Wyjaśnij, dlaczego wokół aglomeracji jest coraz mniej 
pól uprawnych. (Szwagrzyk J. 2004)

Dowiedz się, czy w sąsiedztwie Twojego miejsca 
zamieszkania znajdują się nieużytkowane pola lub łąki.
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Lesistość na świecie
Lasy na świecie zajmują nieco ponad 4 mld ha, czyli około 
30% powierzchni wszystkich lądów. Lasy pierwotne, głównie 
w strefie równikowej, stanowią 36% powierzchni leśnej globu. 
Główną funkcją około 30% lasów jest produkcja drewna 
i surowców niedrzewnych. W skali globalnej ochroną objęto 
13% powierzchni leśnej.

W leśnictwie na całym świecie pracuje około 10 mln osób. 
Każdego roku studia w zakresie leśnictwa kończy ponad  
60 tys. absolwentów.

Lesistość w Europie (wg standardów europejskich)
Średni poziom lesistości w Europie (bez Federacji Rosyjskiej) 
wynosi 32,2%. Obecnie państwami europejskimi o najwyższym 
wskaźniku lesistości są kraje skandynawskie: Finlandia (73%)  
i Szwecja (70%). Powierzchnia lasów w Europie się zwiększa. 
Na statystycznego Europejczyka przypada 1,37 ha lasu.

Lasy Szwajcarii należą do najbogatszych w Europie pod 
względem zasobności drzewostanów. Udział odnowień 
naturalnych w odnawianiu lasu wynosi tam ponad 90%.

Las mieszany strefy umiarkowanej 
Lasy europejskie leżą w obrębie różnych stref klimatycznych 
i typów klimatu, są więc różnorodne. Niemal 40% stanowią 
lasy mieszane i liściaste strefy umiarkowanej ciepłej, ponad 
30% lasy strefy umiarkowanej chłodnej (borealne), 17% lasy 
śródziemnomorskie, a prawie 10% lasy alpejskie. 

Lasy zamorskich terytoriów krajów europejskich są także 
objęte statystykami, co czyni lasy „europejskie” bardziej 
zróżnicowanymi. Około 3% powierzchni tych lasów to wilgotne 
lasy równikowe.

LESISTOŚĆ POLSKI  
NA TLE  
EUROPY I ŚWIATA
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Lesistość Polski według województw (GUS)
Polska ma średnią lesistość nieco niższą niż średnia 
europejska. Lasy zajmują 29,4% (GUS – stan z 31.12.2014 r.)  
terytorium kraju, rosną na obszarze 9,2 mln ha.  Najbardziej 
zalesione województwa to: lubuskie (49%), podkarpackie 
(38%) i pomorskie (36%). Najniższą lesistość mają województwa 
łódzkie (21%) i mazowieckie (23%). Na statystycznego Polaka 
przypada 0,24 ha lasu.

W 1995 r. opracowano i przyjęto do realizacji Krajowy Program 
Zwiększania Lesistości. Jego głównym celem jest zwiększenie 
lesistości do 30% powierzchni kraju w 2020 r. i 33% w 2050 r.

Powierzchnia leśna wybranych państw europejskich
Jedną z istotnych przyczyn obecnej lesistości Polski jest 
utrzymujący się przez wieki, aż do niedawna, wybitnie rolniczy 
charakter gospodarki. Podobny udział powierzchni leśnej mają 
kraje, których warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu 
sprzyjały rolnictwu; także w tych krajach było ono podstawą 
gospodarki. Należą do nich: Niemcy i Francja (lesistość około 
30%) oraz Belgia i Węgry (około 20%). W Holandii, Danii 
i Wielkiej Brytanii powierzchnia gruntów zalesionych stanowi 
około 10% powierzchni kraju.

Własność lasów w Polsce
W Polsce 77,2% lasów jest zarządzane przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 19% stanowią lasy 
prywatne, a pozostałe to lasy gminne lub znajdujące się 
w granicach parków narodowych. W innych krajach  
Unii Europejskiej przeważają lasy prywatne; ich największy 
udział mają Portugalia i Austria. W Belgii, Hiszpanii, Niemczech 
i we Francji znaczna część lasów jest własnością wspólnot. 
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ZADANIA 

Wymień dane potrzebne do oszacowania liczby 
drzew w polskich lasach.

Podaj szacunkową liczbę drzew w polskich lasach.
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NAJWIĘKSZE OBSZARY 
LEŚNE W POLSCE

Krajobraz leśny z lotu ptaka
W Polsce najwięcej zwartych kompleksów leśnych występuje 
w zachodniej i północno-zachodniej części kraju. Środkowa 
część Polski jest pozbawiona większych kompleksów leśnych, 
poza puszczami: Kampinoską, Kozienicką i Kurpiowską.

Największy pod względem powierzchni zwarty kompleks leśny 
w Polsce to Bory Dolnośląskie, a drugi – Puszcza Solska.

Sosna drzewokosa to naturalny mieszaniec sosny 
zwyczajnej i kosodrzewiny
Bory Dolnośląskie to największy zwarty kompleks leśny 
w Polsce i Europie Środkowej. Zajmuje 1650 km2. Pierwotnie 
rósł tam las wielogatunkowy z sosną, dębami szypułkowym 
i bezszypułkowym, brzozą, osiką i olszą czarną oraz bogatym 
podszytem i runem leśnym. Obecnie jest to suchy bór sosnowy 
z niewielką domieszką brzozy i dębów. 

Sosna drzewokosa rośnie w Tatrach i Sudetach. W okolicach 
Węglińca (Bory Dolnośląskie) znajduje się unikat florystyczny  
– ostatnie w Polsce niżowe stanowisko sosny drzewokosej.

Puszcza Augustowska
Pozostałościami po wielkich obszarach leśnych dawnej 
Polski są puszcze. Na zachodzie Polski to Puszcza Notecka 
i Puszcza Rzepińska (część Borów Lubuskich). Zwarte 
kompleksy tworzą również Bory Tucholskie na północy kraju 
oraz Puszcza Augustowska i Puszcza Piska na północnym 
wschodzie.

Pozostałością po wielkich obszarach leśnych występujących 
na pograniczu Polski, Litwy i Białorusi jest Puszcza Knyszyńska 
zajmująca około 60 tys. ha.
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Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska w granicach Polski zajmuje powierzchnię 
58 tys. ha. Jest to jeden z największych na niżu europejskim 
obszarów lasów zbliżonych do naturalnych. To królestwo 
największego ssaka europejskiego – żubra. Środkową część 
Puszczy Białowieskiej zajmuje Białowieski Park Narodowy, 
obszar objęty ochroną od 1921 r. 

Białowieski Park Narodowy ma status Światowego Rezerwatu 
Biosfery i jest obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trwają prace nad 
rozszerzeniem takiego statusu na całą Puszczę Białowieską 
w Polsce i w Białorusi.

Limba w Tatrach
Większe kompleksy leśne występują również w polskich 
górach, zwłaszcza w Karpatach. Większość karpackich 
lasów to naturalne ekosystemy, stanowiące siedliska bogatej 
górskiej flory i fauny. Rosną tam lasy charakterystyczne dla 
różnych pięter górskich. Lasy górskie odgrywają ogromną rolę 
w bilansie hydrologicznym Polski. Karpackie lasy są ostoją 
wielu zagrożonych gatunków zwierząt, m.in. drapieżników: 
niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia.

Las Łagiewnicki 
Największym kompleksem leśnym w granicach miasta  
w Polsce i w Europie jest Las Łagiewnicki. Zajmuje 1200 ha  
na północy Łodzi w dorzeczu Bzury. Jest pozostałością 
Puszczy Łódzkiej – dużego obszaru leśnego o charakterze 
wyżynnym. Prawie cały kompleks wchodzi w skład Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Lasy miejskie, szczególnie w dużych aglomeracjach, pełnią 
rolę głównie rekreacyjną. Znajdują się w nich liczne ścieżki 
piesze i rowerowe, ścieżki przyrodniczo-leśne oraz inne obiekty 
rekreacyjne.

ZADANIA 

Zlokalizuj na mapie Polski Puszczę Borecką 
i Puszczę Romincką, następnie opisz ich położenie 
geograficzne.

Wyszukaj w Internecie lub innych źródłach obiekty 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
znajdujące się w Polsce. Sprawdź, czy takie obiekty  
są niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. 
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GDZIE NA ŚWIECIE  
LASÓW UBYWA

Lasy to wielkie bogactwo naszej planety
Lasy pokrywają około 30% powierzchni lądów. Raport FAO 
(2011) podaje, że w 25 państwach w ogóle nie ma lasów,  
w 18 utracono je w ponad 95%, a w 11 – w około 90%. 
Współcześnie na Ziemi występuje około 60% pierwotnego 
stanu lasów. W krajach bogatych powstrzymano proces 
zmniejszania się powierzchni lasów i wynikającej z niego 
degradacji otoczenia. Lasy są w nich chronione, a zasoby 
użytkowane w sposób zrównoważony, czyli tak, by pozostały 
do dyspozycji przyszłych pokoleń.

Lasy w Ameryce Południowej
W krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej lasy są wycinane 
w zastraszającym tempie. Jest to skutek pozyskiwania terenów 
do produkcji żywności, uprawy surowców do produkcji 
biopaliw, poszukiwania i wydobycia surowców naturalnych 
oraz związanej z tym budowy dróg, pozwalających  
na rozprzestrzenianie się przemysłowej eksploatacji  
na wcześniej niedostępne tereny.

Główną przyczyną zmniejszania się obszarów lasów  
na tych kontynentach jest przekształcanie lasów w tereny 
rolnicze w celu zaspokojenia potrzeb zwiększającej się  
liczby mieszkańców. 

Wykarczowany wilgotny las równikowy
Pozostawienie lasów w stanie nienaruszonym oznacza 
korzyści, jednak rozłożone w czasie. Wylesiania na jakimś 
terenie można powstrzymać tylko wtedy, gdy lokalne 
społeczności uznają, że utrzymanie lasów w dobrej formie  
jest dla nich korzystne. Niedostatek żywności lub żądza 
szybkiego zysku sprawiają jednak, że o przyszłości mało  
się myśli.

Każdy hektar pozostawionego w stanie nienaruszonym  
lasu w Amazonii może przynosić stały zysk, dostarczając 
owoców i innych surowców, np. soku kauczukowca.  
Jest on sześciokrotnie większy niż w wypadku jednorazowego 
wycięcia wszystkich rosnących tam drzew.
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Teren pod plantację palmy olejowej w Indonezji 
Wilgotne lasy równikowe są wycinane, by zyskać teren 
pod uprawę palmy olejowej, z której produkowany jest olej 
palmowy. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych produktów 
świata. Z jednej strony jest przyczyną niszczenia lasów, 
z drugiej – plantacje dają pracę i utrzymanie wielu ludziom 
z ubogich regionów.

Indonezja i Malezja należą do państw produkujących najwięcej 
oleju palmowego. Drzewa są tam wycinane na ogromną skalę.

Średnio 1% lasów na świecie każdego roku niszczą 
pożary 
Z punktu widzenia gospodarki leśnej pożary są ogromnym 
zagrożeniem. Występują w przyrodzie naturalnie, a w wielu 
krajach zostały wyeliminowane przez sprawny system 
przeciwpożarowy. Istnieją jednak ekosystemy leśne, w których 
kształtowaniu dużą rolę pełnią pożary jako naturalny czynnik 
ekologiczny.

W 1988 r. w Paku Narodowym Yellowstone pożar objął 36% 
powierzchni parku. Skutki nie okazały się jednak katastrofalne 
dla ekosystemu, a wręcz przeciwnie – dzięki pożarowi możliwa 
stała się naturalna odbudowa struktury lasu.

Drzewostan zaatakowany przez kornika drukarza
Znaczące szkody powodowane w lasach przez owady 
rocznie odnotowuje się na powierzchni 35 mln ha, głównie 
w lasach strefy umiarkowanej ciepłej i chłodnej. Drzewostanom 
zagrażają zarówno owady liściożerne (szkodniki pierwotne),  
jak i zasiedlające osłabione drzewa, żerujące głównie pod korą 
(szkodniki wtórne).

Monokultury, zwłaszcza obcego pochodzenia,  
źle przystosowują się do lokalnego klimatu, co szczególnie  
naraża je na szkody powodowane przez owady. 

ZADANIA 

Wyjaśnij termin „gradacja owadów”. (http://www.
encyklopedialesna.pl/) 

Wyjaśnij, dlaczego wycinanie wilgotnych lasów 
równikowych jest trudno powstrzymać.
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KONSEKWENCJE WYLESIANIA 

Wilgotne lasy równikowe to wielkie bogactwo gatunkowe 
roślin i zwierząt
Wilgotne lasy równikowe występują na obszarach 
o klimacie z obfitymi całorocznymi opadami deszczu, silnym 
nasłonecznieniem, wysoką średnią roczną temperaturą 
powietrza i małą amplitudą roczną. Wyróżniają się największą 
na lądach różnorodnością biologiczną. 

Wilgotne lasy równikowe pokrywają mniej niż 2% powierzchni 
Ziemi, ale stanowią dom dla ponad połowy zamieszkujących  
ją gatunków roślin i zwierząt.

Lasy są wielkim rezerwuarem wody
Skutkiem masowego wycinania lasów jest zaburzenie 
gospodarki wodnej i pustynnienie terenów. Na wylesionych 
gruntach woda spływa bez przeszkód, unosząc ze sobą glebę 
i powodując osuwanie się ziemi, a w rezultacie powodzie. 
Bangladesz jest regularnie pustoszony przez powodzie, 
ponieważ stoki Himalajów ogołocono z lasów. 

Hektar lasu liściastego może zatrzymać, a następnie oddać 
środowisku 500 mln litrów wody. Ten sam hektar lasu wytwarza 
kilka razy więcej tlenu niż hektar roślin uprawnych. 

Lasy nazywamy „zielonymi płucami Ziemi”
Rabunkowa gospodarka leśna na obszarach równikowych  
jest jedną z przyczyn zmian w składzie powietrza, 
powodujących globalne zmiany klimatu: zmiany temperatury 
powietrza, rozkładu i kierunków wiatru, sum i rozkładu 
opadów. Duże kompleksy leśne mają więc ogromne znaczenie 
klimatotwórcze.

Porastające ogromną powierzchnię wilgotne lasy równikowe 
wyrównują bilans dwutlenku węgla w przyrodzie. Co się stanie, 
kiedy zostaną zniszczone?
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Wielu dzikim gatunkom zagraża nielegalny handel
Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) podaje,  
że kilkanaście gatunków roślin i ponad 70% gatunków ssaków 
jest zagrożonych z powodu zanikania i osłabienia lasów  
na świecie. Organizacja ocenia, że takie zagrożenie stwarza 
człowiek, wycinając lasy, przyczyniając się do emisji CO2,  
a także handlując nielegalnie dziką fauną i florą.

Na hektarze wilgotnego lasu równikowego występuje 
około 200 gatunków drzew, a w lesie strefy umiarkowanej 
dziesięciokrotnie mniej.

Trzepot skrzydeł motyla może spowodować burzę  
na odległym kontynencie
Efekt motyla to określenie opisujące wpływ pozornie 
nieistotnych zdarzeń na inne, o nieporównywalnie większym 
znaczeniu. Nawet błaha decyzja może zapoczątkować duże 
zmiany. Oznacza to, że dokonując wyborów odpowiedzialnych,  
przyczyniamy się do kształtowania świadomej konsumpcji. 
Oznacza to także, że działania prowadzone w jednym miejscu 
mogą wywierać wpływ na stan środowiska przyrodniczego na 
odległym krańcu Ziemi.

Określenie „efekt motyla” wprowadził Edward Norton Lorenz, 
matematyk i meteorolog amerykański. Opracowując modele 
prognozowania pogody, dostrzegł, że niewielka zmiana danych 
wyjściowych powoduje z upływem czasu coraz większe 
zmiany. Stworzył podstawy teorii chaosu.

Młodzi edukatorzy leśni
Na lekcjach biologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii 
zdobywamy wiedzę o środowisku przyrodniczym. Dzięki 
mediom dowiadujemy się o stanie naszej planety. Media 
nieustannie powtarzają – na świecie lasów ubywa! To ważny 
problem globalny, ale nie odnosi się do sytuacji w Europie.

W Polsce lasów z roku na rok jest coraz więcej. Przekazuj tę 
informację innym. Zostań młodym edukatorem!

82

ZADANIA 

Zapoznaj się z działaniami IUCN.  
(http://www.iucn.org)

Porozmawiaj z opiekunami o tym, jak możecie 
kształtować odpowiedzialną i przemyślaną 
konsumpcję.
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